
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดสระแก้ว  ภาค ๑๒

ส่งสอบ ๑๓,๔๖๑ คน ขาดสอบ ๔,๕๖๓ คน คงสอบ ๘,๘๙๘ คน สอบได้ ๗,๐๓๕ คน สอบตก ๑,๘๖๓ คน (๗๙.๐๖%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๐๐๐๑
เด็กชายธนพล จ้อยหริง

่

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหน้าสถานี เจริญสุข  

สก ๔๔๕๙/๐๐๐๒
เด็กชายธนวัฒณ์ ผ่องศรี

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหน้าสถานี เจริญสุข  

สก ๔๔๕๙/๐๐๐๓
เด็กชายศดายุ สุริยะ

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหน้าสถานี เจริญสุข  

สก ๔๔๕๙/๐๐๐๔
เด็กชายกฤษดากรณ์ บุญปลูก

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหน้าสถานี เจริญสุข  

สก ๔๔๕๙/๐๐๐๕
เด็กชายพุฒิเมธ ชืนจิตร

่

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหน้าสถานี เจริญสุข  

สก ๔๔๕๙/๐๐๐๖
เด็กชายภูวดล ช่างสอน

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหน้าสถานี เจริญสุข  

สก ๔๔๕๙/๐๐๐๗
เด็กชายภูชิต พ้นภัย

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหน้าสถานี เจริญสุข  

สก ๔๔๕๙/๐๐๐๘
เด็กชายปฏิภาณ ศรีแปลก

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหน้าสถานี เจริญสุข  

สก ๔๔๕๙/๐๐๐๙
เด็กชายภูผา ชินาพันธุ์

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหน้าสถานี เจริญสุข  

สก ๔๔๕๙/๐๐๑๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ พยายาม

๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหน้าสถานี เจริญสุข  

สก ๔๔๕๙/๐๐๑๑
เด็กหญิงปวีณา ผุยทอง

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหน้าสถานี เจริญสุข  

สก ๔๔๕๙/๐๐๑๒
เด็กหญิงปวีรา ผุยทอง

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหน้าสถานี เจริญสุข  

สก ๔๔๕๙/๐๐๑๓
เด็กหญิงดาวนิล ทิพจัน

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหน้าสถานี เจริญสุข  

สก ๔๔๕๙/๐๐๑๔
เด็กหญิงพรนภา ฆ้องเล็ก

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหน้าสถานี เจริญสุข  

สก ๔๔๕๙/๐๐๑๕
เด็กหญิงอัมพร อ้ายจันทึก

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหน้าสถานี เจริญสุข  

สก ๔๔๕๙/๐๐๑๖
เด็กชายภควัต อาจโสม

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกมะตูม ท่ามะตูม  

สก ๔๔๕๙/๐๐๑๗
เด็กชายนพรัตน์ แก้วอุดทา

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกมะตูม ท่ามะตูม  

สก ๔๔๕๙/๐๐๑๘
เด็กหญิงไปรยา รุประมาณ

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกมะตูม ท่ามะตูม  

สก ๔๔๕๙/๐๐๑๙
เด็กหญิงการเกตุ มิโน

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกมะตูม ท่ามะตูม  

สก ๔๔๕๙/๐๐๒๐
เด็กชายพลากร บุญประเสริฐ

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกมะตูม ท่ามะตูม  

สก ๔๔๕๙/๐๐๒๑
เด็กชายนครินทร์ วรเรียน ๐/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโคกมะตูม ท่ามะตูม  

สก ๔๔๕๙/๐๐๒๒
เด็กชายศุภณัฐ รอดเหตุภัย

๐๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกมะตูม ท่ามะตูม  

สก ๔๔๕๙/๐๐๒๓
เด็กชายพิศาล ตะลาโส

๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกมะตูม ท่ามะตูม  

สก ๔๔๕๙/๐๐๒๔
เด็กชายณัฐสิทธิ

์

สีงาม
๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกมะตูม ท่ามะตูม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑ / ๒๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๐๐๒๕
เด็กหญิงสุธิตา ซุยจำนวน

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกมะตูม ท่ามะตูม  

สก ๔๔๕๙/๐๐๒๖
เด็กหญิงสมจิตร เชิงเขา

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกมะตูม ท่ามะตูม  

สก ๔๔๕๙/๐๐๒๗
เด็กหญิงพรพิมล มุ่งดี

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกมะตูม ท่ามะตูม  

สก ๔๔๕๙/๐๐๒๘
เด็กหญิงสุรีรัตน์ สุทธิเรือง

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกมะตูม ท่ามะตูม  

สก ๔๔๕๙/๐๐๒๙
เด็กหญิงรินดา ท่าอุดม

๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกมะตูม ท่ามะตูม  

สก ๔๔๕๙/๐๐๓๐
เด็กหญิงสุพัตรา เจนดง

๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกมะตูม ท่ามะตูม  

สก ๔๔๕๙/๐๐๓๑
เด็กหญิงณัฐทินี แปลงกาย

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๐๓๒
เด็กชายวสันต์ พิมเสน

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๐๓๓
เด็กชายบุญฤทธิ

์

ทุ่งโพธิ

์

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๐๓๔
เด็กชายยุทธภูมิ ทูคำมี

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๐๓๕
เด็กชายณัฐวุฒิ อุดง

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๐๓๖
เด็กชายวัณณุวรรธน์ นาเนตร

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๐๓๗
เด็กชายทรงวุฒิ สุทธิโยชน์

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๐๓๘
เด็กชายวุฒิชัย สุทธิโยชน์

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๐๓๙
เด็กชายประสิทธิชัย เหิมขุนทด

๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๐๔๐
เด็กหญิงฐาปนี ผาดง

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๐๔๑
เด็กหญิงภคพร สรวงจันทราพร

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๐๔๒
เด็กหญิงอิสริญาภรณ์ กงแก้ว

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๐๔๓
เด็กหญิงกมลชนก เสาะด้น

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๐๔๔
เด็กหญิงสิริกร แม่นปน

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๐๔๕
เด็กหญิงนันทินี ทาจุ

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๐๔๖
เด็กหญิงนิภาภรณ์ ทางคะพิษ

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๐๔๗
เด็กหญิงรัญชนา อัตมิตร

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๐๔๘
เด็กหญิงณัฐริกา บุตรดา

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๐๔๙
เด็กหญิงวริษา จอมหงษ์

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๐๕๐
เด็กหญิงจิณห์วรา ดงดินอ่อน

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๐๕๑
เด็กชายวีรภัทร แก้วคล้าย

๒๐/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)

หนองกะพ้อ  

สก ๔๔๕๙/๐๐๕๒
เด็กชายปองนุกูล สายสังข์

๒๑/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)

หนองกะพ้อ  

สก ๔๔๕๙/๐๐๕๓
เด็กชายศรายุทธ สุพรรณภูมิ ๓/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)

หนองกะพ้อ  

สก ๔๔๕๙/๐๐๕๔
เด็กชายฐิราชัย ยังทน ๗/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)

หนองกะพ้อ  

สก ๔๔๕๙/๐๐๕๕
เด็กชายนิธิทัศน์ แก้วจีน

๑๕/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)

หนองกะพ้อ  

สก ๔๔๕๙/๐๐๕๖
เด็กชายสุนิศา ทิศกระโทก

๒๗/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)

หนองกะพ้อ  

สก ๔๔๕๙/๐๐๕๗
เด็กหญิงสุภัทรา พริงเพราะ

้

๑๗/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)

หนองกะพ้อ  

สก ๔๔๕๙/๐๐๕๘
เด็กหญิงนิชาดา พันธ์สำโรง

๒๓/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)

หนองกะพ้อ  

สก ๔๔๕๙/๐๐๕๙
เด็กหญิงพัชรินทร์ แถลงดี ๒/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)

หนองกะพ้อ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๒ / ๒๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๐๐๖๐
เด็กหญิงเพ็ญนภา ผาดง ๕/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)

หนองกะพ้อ  

สก ๔๔๕๙/๐๐๖๑
เด็กหญิงพรนภา สุระพันธ์

๒๑/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)

หนองกะพ้อ  

สก ๔๔๕๙/๐๐๖๒
เด็กหญิงปวรวรรณ ศักดิสมเนตร

์

๖/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)

หนองกะพ้อ  

สก ๔๔๕๙/๐๐๖๓
เด็กหญิงศศิกานต์ ทับไท

๒๗/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)

หนองกะพ้อ  

สก ๔๔๕๙/๐๐๖๔
เด็กชายธนากรณ์ เพ็ชรจิต

๔/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)

หนองกะพ้อ  

สก ๔๔๕๙/๐๐๖๕
เด็กหญิงจารุวรรณ ทุยาวัตร ๔/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)

หนองกะพ้อ  

สก ๔๔๕๙/๐๐๖๖
เด็กชายยุทธนา เกษมแสง

๒/๒๙/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)

หนองกะพ้อ  

สก ๔๔๕๙/๐๐๖๗
เด็กชายธวัชชัย ไชยวงษา

๒๕/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)

หนองกะพ้อ  

สก ๔๔๕๙/๐๐๖๘
เด็กชายพุทธพจน์ ดำกลาง

๒๙/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)

หนองกะพ้อ  

สก ๔๔๕๙/๐๐๖๙
เด็กชายธนวัฒน์ ฆ้องจันดา

๓๐/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)

หนองกะพ้อ  

สก ๔๔๕๙/๐๐๗๐
เด็กชายชาญวิทย์ ดากลาง

๒๖/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)

หนองกะพ้อ  

สก ๔๔๕๙/๐๐๗๑
เด็กชายจตุพร สภุณี ๒/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)

หนองกะพ้อ  

สก ๔๔๕๙/๐๐๗๒
เด็กชายธันวา ณ นคร

๒/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)

หนองกะพ้อ  

สก ๔๔๕๙/๐๐๗๓
เด็กชายชัยภรรณ์ คำปลิว

๒๔/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)

หนองกะพ้อ  

สก ๔๔๕๙/๐๐๗๔
เด็กชายลัทรพล สุระพันธ์

๒๕/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)

หนองกะพ้อ  

สก ๔๔๕๙/๐๐๗๕
เด็กชายกรกต วงษ์คำ

๑๕/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)

หนองกะพ้อ  

สก ๔๔๕๙/๐๐๗๖
เด็กชายทักษ์ดนัย สีดาบุญ

๑/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)

หนองกะพ้อ  

สก ๔๔๕๙/๐๐๗๗
เด็กชายอำนาจ รุประมาณ

๒๘/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)

หนองกะพ้อ  

สก ๔๔๕๙/๐๐๗๘
เด็กชายภานุวัฒน์ สังข์มิ ๙/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)

หนองกะพ้อ  

สก ๔๔๕๙/๐๐๗๙
เด็กชายอรุณ ทองมาก

๑๘/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)

หนองกะพ้อ  

สก ๔๔๕๙/๐๐๘๐
เด็กชายศุภปณัฐ เศรษฐพรหม ๑/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)

หนองกะพ้อ  

สก ๔๔๕๙/๐๐๘๑
เด็กชายธีรชาติ แก้วเสถียร

๒๓/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)

หนองกะพ้อ  

สก ๔๔๕๙/๐๐๘๒
เด็กชายนัฐตการณ์ ทองยอด

๒๓/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)

หนองกะพ้อ  

สก ๔๔๕๙/๐๐๘๓
เด็กชายกฤษนัย คงมา

๒๖/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)

หนองกะพ้อ  

สก ๔๔๕๙/๐๐๘๔
เด็กหญิงสุมิตรา พันธ์สำโรง

๒๙/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)

หนองกะพ้อ  

สก ๔๔๕๙/๐๐๘๕
เด็กหญิงเบญจวรรณ ภู่ระหงษ์

๓๑/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)

หนองกะพ้อ  

สก ๔๔๕๙/๐๐๘๖
เด็กหญิงศรัณญา ภูเดช

๑๓/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)

หนองกะพ้อ  

สก ๔๔๕๙/๐๐๘๗
เด็กหญิงวรรณิดา ท่าสอาด

๒๕/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)

หนองกะพ้อ  

สก ๔๔๕๙/๐๐๘๘
เด็กหญิงดรัลพร โพธิคำ

์

๓/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)

หนองกะพ้อ  

สก ๔๔๕๙/๐๐๘๙
เด็กชายธรรมสรณ์ อ่อนสุข

๒/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)

หนองกะพ้อ  

สก ๔๔๕๙/๐๐๙๐
เด็กชายสมรักษ์ ศรีเหมือย

๒๔/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)

หนองกะพ้อ  

สก ๔๔๕๙/๐๐๙๑
เด็กชายปริภัทร พันธ์ชืน

่

๔/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)

หนองกะพ้อ  

สก ๔๔๕๙/๐๐๙๒
เด็กชายติณณภพ ศรีภา

๒๔/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)

หนองกะพ้อ  

สก ๔๔๕๙/๐๐๙๓
เด็กชายสรวิชญ์ วรัญญานนท์ ๖/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)

หนองกะพ้อ  

สก ๔๔๕๙/๐๐๙๔
เด็กชายปรมินทร์ ทองละมุล

๕/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)

หนองกะพ้อ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๓ / ๒๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๐๐๙๕
เด็กชายชาญณรงค์ สวัสดี ๔/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)

หนองกะพ้อ  

สก ๔๔๕๙/๐๐๙๖
เด็กชายคริสโตเฟอร์ ชาเวซ์  เวนตูร่า

๑๗/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)

หนองกะพ้อ  

สก ๔๔๕๙/๐๐๙๗
เด็กชายอัจฉรา เปลวเพลิง

๒๙/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)

หนองกะพ้อ  

สก ๔๔๕๙/๐๐๙๘
เด็กหญิงมณีรัตน์ จันดี

๒๘/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)

หนองกะพ้อ  

สก ๔๔๕๙/๐๐๙๙
เด็กหญิงนิฌา ท่าสะอ้าน

๒๙/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)

หนองกะพ้อ  

สก ๔๔๕๙/๐๑๐๐
เด็กหญิงมัลลิกา ภู่สุข

๒๗/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)

หนองกะพ้อ  

สก ๔๔๕๙/๐๑๐๑
เด็กหญิงอาทิตยา รักษาพล

๒๙/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)

หนองกะพ้อ  

สก ๔๔๕๙/๐๑๐๒
เด็กหญิงสิรินทรา ปล้องศรี

๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)

หนองกะพ้อ  

สก ๔๔๕๙/๐๑๐๓
เด็กหญิงศรีวิไล ศรีเหมือย ๒/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)

หนองกะพ้อ  

สก ๔๔๕๙/๐๑๐๔
เด็กหญิงศศิธร นามพันธ์

๓๐/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)

หนองกะพ้อ  

สก ๔๔๕๙/๐๑๐๕
เด็กหญิงนำฝน โมพิน

๓๐/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)

หนองกะพ้อ  

สก ๔๔๕๙/๐๑๐๖
เด็กหญิงธมลวรรณ ดลถนอม

๑๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)

หนองกะพ้อ  

สก ๔๔๕๙/๐๑๐๗
เด็กหญิงอารียา ทองมาลัย

๓๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)

หนองกะพ้อ  

สก ๔๔๕๙/๐๑๐๘
เด็กหญิงสุฐิตา ถาวรกุล

๒๕/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)

หนองกะพ้อ  

สก ๔๔๕๙/๐๑๐๙
เด็กหญิงนิรมล บัวเปรม

๓๑/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)

หนองกะพ้อ  

สก ๔๔๕๙/๐๑๑๐
เด็กหญิงภูริชา พีระพันธ์

๒๓/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)

หนองกะพ้อ  

สก ๔๔๕๙/๐๑๑๑
เด็กหญิงวรุณธิดา บุญประสาน

๓๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)

หนองกะพ้อ  

สก ๔๔๕๙/๐๑๑๒
เด็กหญิงฐิติรัตน์ จันทร์ตัน

๒๖/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)

หนองกะพ้อ  

สก ๔๔๕๙/๐๑๑๓
เด็กหญิงสัณห์สินี ปนทอง ๙/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)

หนองกะพ้อ  

สก ๔๔๕๙/๐๑๑๔
เด็กหญิงโสภิตนภา บัวใหญ่รักษา

๑๒/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)

หนองกะพ้อ  

สก ๔๔๕๙/๐๑๑๕
เด็กหญิงชลฤทัย ติงนางรอง

่

๒/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)

หนองกะพ้อ  

สก ๔๔๕๙/๐๑๑๖
เด็กหญิงอริสรา บุญขาว

๑๘/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)

หนองกะพ้อ  

สก ๔๔๕๙/๐๑๑๗
เด็กหญิงเกวลี บิตตามาตา

๒๒/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)

หนองกะพ้อ  

สก ๔๔๕๙/๐๑๑๘
เด็กชายปยพงษ์ บุญขาว

๑๔/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)

หนองกะพ้อ  

สก ๔๔๕๙/๐๑๑๙
เด็กหญิงกาลติมา ศรีชาพู

๗/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)

หนองกะพ้อ  

สก ๔๔๕๙/๐๑๒๐
เด็กหญิงภัทราวดี ชีทาม ๗/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)

หนองกะพ้อ  

สก ๔๔๕๙/๐๑๒๑
นางสาวเยาวภา สมมิตร

๒๔/๑๐/๒๕๐๕ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว

หนองกะพ้อ  

สก ๔๔๕๙/๐๑๒๒
นายวิทยา สุริยงค์

๓๐/๑๒/๒๕๓๐ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว

หนองกะพ้อ  

สก ๔๔๕๙/๐๑๒๓
นางสาวศุภาณี อรรคเศรษฐัง

๑๘/๐๕/๒๕๓๒ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว

หนองกะพ้อ  

สก ๔๔๕๙/๐๑๒๔
เด็กชายธนวัฒน์ พลาหาญ

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๑๒๕
เด็กชายธรรมนูญ ผลาหาญ

๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๑๒๖
เด็กชายปริญช์ปกรณ์ สิงหธนานนท์

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๑๒๗
เด็กชายพงศ์ดนัย แม่นปน

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๑๒๘
เด็กชายศุภณัฐ สนองกัณฑ์

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๑๒๙
เด็กชายสุรชาติ จันทร์ตุ่ย

๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๔ / ๒๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๐๑๓๐
เด็กหญิงขวัญเนตร แก่นสาร

๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๑๓๑
เด็กหญิงจิรภัทร์ แก้วสีคราม

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๑๓๒
เด็กหญิงณัฐวิภา ภากุลหิรัญสีห์

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๑๓๓
เด็กหญิงธาราทิพย์ ตระกูลษา

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๑๓๔
เด็กหญิงภัทรวดี เอกจิตร์

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๑๓๕
เด็กหญิงวริสษา วังคีรี

๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๑๓๖
เด็กหญิงศิริญาภร สิงห์มูล

๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๑๓๗
เด็กหญิงสิรภัทร กอไผ่น้อย

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๑๓๘
เด็กหญิงอารียา อิมาอิชูมิ

๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๑๓๙
เด็กชายบูรพา ศิลารัตน์

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๑๔๐
เด็กชายพชรดนัย ทาหอม

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๑๔๑
เด็กชายภูริพัทธ์ เพลิงคิด

๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๑๔๒
เด็กชายวรเมธ ยอดแสนคำ

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๑๔๓
เด็กชายสตางค์ อร่ามเรือง

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๑๔๔
เด็กหญิงณิศรา ศรีเกษ

๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๑๔๕
เด็กหญิงปทมวรรณ หลงพืช

๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๑๔๖
เด็กหญิงปาริณา อรุณเนตร

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๑๔๗
เด็กหญิงรุ่งนภา วันงาม

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๑๔๘
เด็กหญิงอินทิรา ฝายธรรม

๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๑๔๙
เด็กชายชัยสิทธิ

์

คำสนิท
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๑๕๐
เด็กชายปฐดล พ้นภัย

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๑๕๑
เด็กชายวรรณษา โปเดิม

๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๑๕๒
เด็กชายศิริพงค์ หงษ์คำศรี

๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๑๕๓
เด็กหญิงกรรภิรมย์ ท้ายปาก

๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๑๕๔
เด็กหญิงนันณภัทร นามสุด

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๑๕๕
เด็กหญิงวันวิสา มีสติ

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๑๕๖
เด็กหญิงวิชุดา สารกาญจน์

๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๑๕๗
เด็กหญิงสุธาริณี ทูคำมี

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๑๕๘
เด็กชายชิติพันธ์ จันทสิทธิ

์

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๑๕๙
เด็กชายนนทพัทธ์ ศิริวัฒนาทร

๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๑๖๐
เด็กชายพีรภัทร อ้วนคำ

๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๑๖๑
เด็กชายภูมิพัฒน์ แสงคำ

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๑๖๒
เด็กชายมนัส บรรลือทรัพย์

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๑๖๓
เด็กชายวงศ์วริศ จิรยศธนันต์

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๑๖๔
เด็กหญิงฐิตาภา ปะลิเตสังข์

๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๕ / ๒๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๐๑๖๕
เด็กหญิงณัฏฐาภรณ์ แสนทวี

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๑๖๖
เด็กหญิงปยะนันท์ ทรัพย์ประสาท

๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๑๖๗
เด็กหญิงพัชราภา สุดโส

๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๑๖๘
เด็กหญิงพัสกร สืบสุนทร

๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๑๖๙
เด็กหญิงเมทินี แปลกจังหวีด

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๑๗๐
เด็กหญิงสุรีพร ใกล้กลาง

๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๑๗๑
เด็กหญิงหฤทัย เปทา

๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๑๗๒
เด็กชายณัฐพงศ์ เทียมเขา

๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๑๗๓
เด็กชายพีรพัฒน์ วงศรีษา

๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๑๗๔
เด็กชายศุภกฤต วรรณจิตร

๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๑๗๕
เด็กหญิงจันทกานติ

์

ศรีสวัสดิ

์

๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๑๗๖
เด็กหญิงวณัฏชญา โพธิวิเศษ

๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๑๗๗
เด็กหญิงสุพัชฌา ถาวรคุณ

๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๑๗๘
เด็กชายปารมี ชะเอมทอง

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๑๗๙
เด็กชายภัชรพัฒน์ จันทรักษา

๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๑๘๐
เด็กชายสิทธิพล กางหาญ

๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๑๘๑
เด็กชายสุทธิลักณ์ ใด้ฤกษ์

๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๑๘๒
เด็กหญิงชญานินทร์ สายทองคำ

๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๑๘๓
เด็กหญิงช่อทิพย์ อ่อนกลาง

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๑๘๔
เด็กหญิงฐิติพร กงแก้ว

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๑๘๕
เด็กหญิงนริศรา อุสาหดี

๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๑๘๖
เด็กหญิงพิมพ์พลอย ส่าหรี

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๑๘๗
เด็กหญิงพิมพ์ศิริ เด่นกระจ่าง

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๑๘๘ เด็กชายเกียรตินรินทร์

์

ลาวเกษม

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๑๘๙
เด็กชายเจษฏาภรณ์ ด่านเกษม

๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๑๙๐
เด็กชายณัฐกิตติ

์

ฆ้องสุข
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๑๙๑
เด็กชายธนรัตน์ พานิชไทย

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๑๙๒
เด็กชายธีรภัทร สุขษาสาย

๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๑๙๓
เด็กชายนคพล เรืองนารี

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๑๙๔
เด็กชายภูรินาถ นึกธรรม

๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๑๙๕
เด็กชายธนกฤต นวนเท้า

๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๑๙๖
เด็กหญิงณัฏฐณิชา พานาม

๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๑๙๗
เด็กหญิงนันทวัน กองคำ

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๑๙๘
เด็กหญิงเนตรนภา ชะนะใหม่

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๑๙๙
เด็กหญิงรุ่งรัศมี ศรีสรวล

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๖ / ๒๐๒

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๐๒๐๐
เด็กหญิงวิรดา ไพโรจน์

๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๒๐๑
เด็กหญิงอภิญญา พลศิลป

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๒๐๒
เด็กหญิงอริสรา บรรจบพุดชา

๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๒๐๓
เด็กชายเจษฎา ฉิมมาฉุย

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๒๐๔
เด็กชายธนดล หงษ์สกุล

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๒๐๕
เด็กชายนิรุทธ์ แก้วเกิดเถือน

่

๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๒๐๖
เด็กชายวงศ์สุธีร์ สิงห์โตอาจ

๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๒๐๗
เด็กชายอนุชา ทารา

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๒๐๘
เด็กหญิงวนัสยา ศรีสมบูรณ์

๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๒๐๙
เด็กชายกิตติวัฒน์ นามจันทร์

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๒๑๐
เด็กชายขรรค์ชัย เคลือบคลาย

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๒๑๑
เด็กชายเจษฎา สว่างกมล

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๒๑๒
เด็กชายนริศ ทองเล็ก

๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๒๑๓
เด็กชายวชิรวิชญ์ ด่านจับกุม

๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๒๑๔
เด็กชายอนุกูล เข็มทอง

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๒๑๕
เด็กหญิงกัญญาพัชร คำสวัสดิ

์

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๒๑๖
เด็กหญิงการะเกด พะคุระ

๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๒๑๗
เด็กหญิงธนภร ยินดีรมย์

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๒๑๘
เด็กหญิงเนตรนภา สุวรรณ

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๒๑๙
เด็กหญิงปวีณ์สุดา คำแก้ว

๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๒๒๐
เด็กหญิงรุ่งฤดี พรมงาม

๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๒๒๑
เด็กหญิงวิลาวัลย์ หมืนแสะ

่

๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๒๒๒
เด็กหญิงอรประวีณ แกมจินดา

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๒๒๓
เด็กชายจิรายุทธ ฆ้องน้อย

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๒๒๔
เด็กชายฉัตรสกนธ์ อุปถัมภ์

๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๒๒๕
เด็กชายชลธี รามัญ

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๒๒๖
เด็กชายชิติพัทธ์ คำบุญเรือง

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๒๒๗
เด็กชายชินวัตร หิดเมียงสงค์

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๒๒๘
เด็กชายณตะวัน ณ อิน

่

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๒๒๙
เด็กชายณัฐนนท์ ผิวหอม

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๒๓๐
เด็กชายณัฐพล บุญสนัด

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๒๓๑
เด็กชายณัฐวุฒิ เอียมสอาด

่

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๒๓๒
เด็กชายปรวรรตน์ สุดสายเนตร

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๒๓๓
เด็กชายวรายุทธ์ ชูกลิน

่

๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๒๓๔
เด็กชายสดายุ ชินถาวร

้

๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๗ / ๒๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๐๒๓๕
เด็กหญิงขวัญจิรา ด่านจำนงค์

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๒๓๖
เด็กหญิงจารุวรรณ ปราอาภรณ์

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๒๓๗
เด็กหญิงญานิกา วงษ์คำ

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๒๓๘
เด็กหญิงปรียาภัทร สีแสน

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๒๓๙
เด็กหญิงปยธิดา ลาสิทธิ

์

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๒๔๐
เด็กหญิงมนธิชา ปกาสิทธิ

์

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๒๔๑
เด็กหญิงอัจฉรา บัวดอก

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๒๔๒
เด็กชายขัตติยะ ฮชราษฎร์

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๒๔๓
เด็กชายจักรพงศ์ สองสี

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๒๔๔
เด็กชายจารุภัทร ออนคะจันทร์

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๒๔๕
เด็กชายชินวัตร ตัญศิริ

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๒๔๖
เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีกอง

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๒๔๗
เด็กชายธนภัทร ต่างพันธ์

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๒๔๘
เด็กชายธีรชัย ไชยวัน

๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๒๔๙
เด็กชายธีรภัทร บุญอินทร์

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๒๕๐
เด็กชายพุทธิพงษ์ ชืนบาน

่

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๒๕๑
เด็กชายสหพัฒน์ วิไลวัลย์

๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๒๕๒
เด็กชายอนุวัฒน์ อุ่นชิน

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๒๕๓
เด็กชายอภิเชษฐ์ ปดตาโส

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๒๕๔
เด็กชายเอกราช นิลศิริ

๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๒๕๕
เด็กหญิงกิตติยา ชัยเจริญ

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๒๕๖
เด็กหญิงฐิติวรรณ เขาวิมาร

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๒๕๗
เด็กหญิงดรุณี สิทธิพล

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๒๕๘
เด็กหญิงดวงพร ขันตรี

๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๒๕๙
เด็กหญิงบัญณิดา พิชิตชัย

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๒๖๐
เด็กหญิงปริญญา สีดา

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๒๖๑
เด็กหญิงลำพูน ศิริสม

๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๒๖๒
เด็กหญิงสุวนันท์ ล่วงเขต

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๒๖๓
เด็กชายธีรพงษ์ สุทธิเรือง

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๒๖๔
เด็กชายนันทศักดิ

์

สดขุนทด
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๒๖๕
เด็กชายปาลฑัต เฮงประเสริฐ

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๒๖๖
เด็กชายพีรวัส เพ็ชรประกอบ

๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๒๖๗
เด็กชายภูตะวัน สุวรรณทาน

๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๒๖๘
เด็กชายรัชกฤษ มันวงค์

่

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๒๖๙
เด็กชายวรวรรธ เอียมสะอาด

่

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๘ / ๒๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๐๒๗๐
เด็กชายศิวกร ใจยืน

๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๒๗๑
เด็กชายอภิชัย ชำนิประโคน

๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๒๗๒
เด็กชายอภิรักษ์ ชำนิประโคน

๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๒๗๓
เด็กหญิงกนกวรรณ ดีจุ้ย

๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๒๗๔
เด็กหญิงณัชชา ลาภพรหมรัตน์

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๒๗๕
เด็กหญิงศศิวรรณ ศรณรินทร์

๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๒๗๖
เด็กหญิงสุนันทา สกุลไพศาล

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๒๗๗
เด็กชายศิริศักดิ

์

เสาหงษ์
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๒๗๘
เด็กหญิงกฤชภร เพ็ชรทอน

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๒๗๙
เด็กหญิงกษมาพร พงษ์โชติ

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๒๘๐
เด็กหญิงกัญณภัทร วงค์ประเทศ

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๒๘๑
เด็กหญิงแซรา เวโล

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๒๘๒
เด็กหญิงวิกรานต์ดา ปรีเปรม

๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๒๘๓
เด็กหญิงชมพูนุท อาสากิจ

๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๒๘๔
เด็กหญิงณัฏฐณิชา รู้รักษ์

๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๒๘๕ เด็กหญิงพิชญ์ชาภรณ์
ต่างสี

๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๒๘๖
เด็กชายพนมกร ใจสุข

๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๒๘๗
เด็กชายธีรภัทร ใจเอือ

้

๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๒๘๘
เด็กชายอนุชา คุ้มเนียม

๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๒๘๙
เด็กชายฐานันดร แปลงสาร

๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๒๙๐
เด็กหญิงขวัญฤทัย มานพ

๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๒๙๑
เด็กหญิงณัฐชยา ประวัติวงค์

๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๒๙๒
เด็กหญิงนิพัทธ์ โสโพธิ

์

๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๒๙๓
เด็กหญิงอัญชิสา คุ้มทอง

๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๒๙๔
เด็กชายสรวิศ เกตานนท์

๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๒๙๕
เด็กชายสหรัฐ พิชชาทักษ์

๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๒๙๖
เด็กชายเสถียรพงษ์ ปนแก้ว

๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๒๙๗
เด็กชายภาณุพงศ์ สุขสำราญ

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๒๙๘
เด็กหญิงธนาพร มะธิตา

๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๒๙๙
เด็กชายวิศรุต เงินเชียง

๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๓๐๐
เด็กชายเอกสิทธิ

์

หอทรัพย์
๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๓๐๑
เด็กหญิงณัฐนิช มุ่งสุขใจ

๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๓๐๒
เด็กชายธีรภัทร พิชัตชัย

๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๓๐๓
เด็กหญิงจุราลักษณ์ ธัญญากิจ

๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๓๐๔
เด็กหญิงบัณฑิตา จันทร์มหา

๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๙ / ๒๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๐๓๐๕
เด็กหญิงนพธีรา คงสุวรรณ์

๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๓๐๖
เด็กหญิงมุทิตา พลชรินทร์

๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๓๐๗
เด็กชายรัตนตะพล ศรีบุตรโคตร

๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๓๐๘
เด็กชายศราวุฒิ เรืองสา

๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๓๐๙
เด็กชายณภัทร ต่างสี

๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๓๑๐
เด็กหญิงชลพร กุลสุรินทร์

๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๓๑๑
เด็กชายจุฑากรณ์ สุขสุทธิ

์

๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๓๑๒
เด็กชายพิชัยยุทธ เลิศพรเกษม

๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๓๑๓
เด็กชายอรรถพล ต่ายกระโทก

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๓๑๔
เด็กชายอธิคมฌาณ ชัยถาวรกิจ

๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๓๑๕
เด็กหญิงชาลินี วังศิริ

๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๓๑๖
เด็กหญิงนิรัชชา สดขุนทด

๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๓๑๗
เด็กหญิงพรกมล สังเงิน

๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๓๑๘
เด็กหญิงศุจีภรณ์ ประจินัง

๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๓๑๙
เด็กหญิงเพชรนภา โพธินอก

์

๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๓๒๐
เด็กหญิงชญาภรณ์ เรืองทิพย์

๑๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๓๒๑
เด็กหญิงดวงกมล พิมูลชาติ

๐๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๓๒๒
เด็กชายภาคิน เปยมสุวรรณศิริ

๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๓๒๓
เด็กหญิงอาทิตยา เข็มทอง

๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๓๒๔
เด็กหญิงทัศนียา พระลุน

๐๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๓๒๕
เด็กหญิงเปรมฤดี เงินเปยม

๑๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๓๒๖
เด็กหญิงปณฑิรา บุตรหนัน

๐๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๓๒๗
เด็กหญิงวาสนา สืบเชือ

้

๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๓๒๘
เด็กหญิงศิรินทร์ธิดา วงษ์บุบผา

๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๓๒๙
เด็กหญิงสุดารัตน์ คำภิรมย์

๐๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๓๓๐
เด็กหญิงเกดวดี มีสัตย์

๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๓๓๑
เด็กหญิงปภัสรา เจนดง

๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๓๓๒
เด็กหญิงจีรวัฒน์ มานะบัง

๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๓๓๓
เด็กหญิงธนากร มะธิตา

๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๓๓๔
เด็กหญิงกานต์สุดา พิมพ์โคตร

๐๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๓๓๕
เด็กหญิงธนกร อายุเคน

๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๓๓๖
เด็กหญิงกศกร ก้อนแก้ว

๐๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๓๓๗
เด็กหญิงสุมณฑา บุตรพลอย

๑๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๓๓๘
เด็กหญิงภาราดา ทัศบุตร

๑๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๓๓๙
เด็กหญิงอชิรวิชญ์ ประตูดาล

๑๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๐ / ๒๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๐๓๔๐
เด็กหญิงกนกกร ภู่ฉุน

๑๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๓๔๑
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ เลิศลิว

้

๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๓๔๒
เด็กหญิงศศินา สาหล้า

๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๓๔๓
เด็กหญิงอัครีมา ร่วมธรรม

๐๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๓๔๔
เด็กหญิงอารียา อาพัดนอก

๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๓๔๕
เด็กหญิงนฤเบศ รักษาไทย

๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๓๔๖
เด็กหญิงพงศกร บัวแก้ว

๐๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๓๔๗
เด็กหญิงอดิศร อุดมศิลป

๒๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๓๔๘
เด็กหญิงชุติมา สมบูรณ์กุล

๒๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๓๔๙
เด็กหญิงดวงพร จันภัย

๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๓๕๐
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ ชมโท

๐๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๓๕๑
เด็กหญิงเกียรติศักดิ

์

ศรีละ
๑๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๓๕๒
เด็กหญิงคุณากร สรวงจันทราพร

๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๓๕๓
เด็กหญิงอารียา ท่าภิรม

๒๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๓๕๔
เด็กหญิงอชิรญา แสงชยาภา

๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๓๕๕
เด็กหญิงธนบดี ศิริศากาวร

๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๓๕๖
เด็กหญิงภัคจิรา กันหาชาติ

๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๕๙/๐๓๕๗
เด็กชายกฤตนิน บัวดอก

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๓๕๘
เด็กชายกุศลิน สุขแก้ว

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๓๕๙
เด็กชายจิรวัตร จันทร์เจริญ

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๓๖๐
เด็กชายตะวันชนก บุษบงค์

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๓๖๑
เด็กชายธนวัฒน์ เรืองเกตุ

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๓๖๒
เด็กชายนนท์เกษม วิชุมา

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๓๖๓
เด็กชายปยภัทร อบเพ็ชร์

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๓๖๔
เด็กชายพชรพล เจ๊กจันทึก

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๓๖๕
เด็กชายรภัทพล ทองเพ็ชร

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๓๖๖
เด็กชายรัชชานนท์ นามวงษา

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๓๖๗
เด็กชายวรเมธ จ้องสกุลวงษ์

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๓๖๘
เด็กชายวิภู เสือส่วย

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๓๖๙
เด็กหญิงกนิษฐา ทัศนชัยสิทธิ

์

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๓๗๐
เด็กหญิงกัญชพร อาษานอก

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๓๗๑
เด็กหญิงจณิสตา สีดาบุญ

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๓๗๒
เด็กหญิงจีรนันท์ วันคำ

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๓๗๓
เด็กหญิงชิดชนก เทียมสกุลวนิช

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๓๗๔
เด็กหญิงฐิติชญา ปญญา

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๑ / ๒๐๒

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๐๓๗๕
เด็กหญิงฐิตินันท์ กงแก้ว

๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๓๗๖
เด็กหญิงฐิติวรดา รวิวัฒน์วรกุล

๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๓๗๗
เด็กหญิงณัฎฐณิชา สุมิตร

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๓๗๘
เด็กหญิงดลสิตา มีมา

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๓๗๙
เด็กหญิงเบญจวีณ์ สุธีอรุณวิทย์

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๓๘๐
เด็กหญิงประภาวดี นาดี

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๓๘๑
เด็กหญิงปรายฟาย เรืองกล้า

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๓๘๒
เด็กหญิงพัฒน์นรี สุขแสวง

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๓๘๓
เด็กหญิงพิมมาตา พันธุมจินดา

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๓๘๔
เด็กหญิงภูริชญา หาญโก่ย

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๓๘๕
เด็กหญิงรัญชิดา อ่อนนวล

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๓๘๖
เด็กหญิงวัลลภา ฉิมงาม

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๓๘๗
เด็กหญิงศศิมณี ชาญชัย

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๓๘๘
เด็กหญิงศุภิสรา ผิวจันทร์

๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๓๘๙
เด็กหญิงสุณิสา เฟองน้อย

๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๓๙๐
เด็กหญิงหทัยรัตน์ สโมสร

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๓๙๑
เด็กหญิงอาริสา กะการดี

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๓๙๒
เด็กชายกันติทัต จิตหวัง

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๓๙๓
เด็กชายคุณาภัทร ปสสากุล

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๓๙๔
เด็กชายฆณัสนันฐ์ ประกอบพืช

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๓๙๕
เด็กชายจักรษุทิพย์ สอนแสง

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๓๙๖
เด็กชายจีรภัทร ทองคำ

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๓๙๗
นายชยากร รองเมือง

๑๙/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๓๙๘
เด็กชายชุติเดช นาทองใบ

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๓๙๙
เด็กชายณชพัฒน์ สัมฤทธิยากรณ์

์

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๔๐๐
เด็กชายณัฐชนน คำหาด

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๔๐๑
เด็กชายธีรวัฒน์ ประทุมทิพย์

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๔๐๒
เด็กชายนนธวิทย์ มีแสง

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๔๐๓
เด็กชายนาธัส อัศเวก

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๔๐๔
เด็กชายบริรักษ์ ปตตานัง

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๔๐๕
เด็กชายประพฤติดี พรมภักดี

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๔๐๖
เด็กชายภาณุเมศวร์ ปุณวัฒนวิทย์

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๔๐๗
เด็กชายรณกร หงษ์ศรี

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๔๐๘
เด็กชายรัชชานนท์ หอมกลิน

่

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๔๐๙
เด็กชายวรงกรณ์ วระบุตร

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๒ / ๒๐๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๐๔๑๐
เด็กชายสิรภพ โฉมศรี

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๔๑๑
เด็กชายแสงชัย กุตตะวัน

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๔๑๒
เด็กชายอนุกูล สุดใจ

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๔๑๓
เด็กชายอมรเทพ ปราบทุกข์

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๔๑๔
เด็กหญิงกรกตชกร ใจปลอด

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๔๑๕
เด็กหญิงกาญจนา ใช้เอกปญญา

๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๔๑๖
เด็กหญิงชุตินันท์ ดีพา

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๔๑๗
เด็กหญิงปริยากร สมสุข

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๔๑๘
เด็กหญิงปณฑารีย์ ภู่อ่อน

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๔๑๙
เด็กหญิงปาลิดา ซอยสกุล

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๔๒๐
เด็กหญิงพิชญาพร เชิดฉิน

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๔๒๑ เด็กหญิงแพรวาวิวรรธน์
แปลงกาย

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๔๒๒
เด็กหญิงวิสสุตา สมบูรณ์

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๔๒๓
เด็กหญิงสุวกาล เท้าเลา

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๔๒๔
เด็กหญิงอมรรัตน์ คำหาด

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๔๒๕
เด็กหญิงอัญพัชญ์ โพธิศิระวงศ์

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๔๒๖
เด็กชายคณิศร์ จำจด

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๔๒๗
เด็กชายคุณากร เวียงจันทร์

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๔๒๘
เด็กชายณัฐวุฒิ พรรณพิมพ์

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๔๒๙
เด็กชายธนภัทร ชืนบาน

่

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๔๓๐
เด็กชายธนภัทร ออมสิน

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๔๓๑
เด็กชายธนิสร อินทรพฤกษ์

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๔๓๒
เด็กชายธีรพงษ์ ขาวผ่อง

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๔๓๓
เด็กชายธีรภัทร พาทอน

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๔๓๔
เด็กชายปภังกร ยะวาป

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๔๓๕
เด็กชายพีรทัศน์ ปถพี

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๔๓๖
เด็กชายภาสกรณ์ ศรีตระเวน

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๔๓๗
เด็กชายภูมิพัฒน์ เจริญดง

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๔๓๘
เด็กชายรัตนตรัย สีทอง

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๔๓๙
เด็กชายวรวุฒิ วีระจิตต์

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๔๔๐
เด็กชายวีรภัทร เครือม่วง

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๔๔๑
เด็กชายศรัญยู เชิงการ

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๔๔๒
เด็กชายศุภชัย มาสี

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๔๔๓
เด็กชายสมโชค วงษ์มหาวรรณ์

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๔๔๔
เด็กชายสราวุธ สากล

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๓ / ๒๐๒

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๐๔๔๕
เด็กชายสิงหราช พลทองมาก

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๔๔๖
เด็กชายสุพัฒน์ชัย บุญนันท์

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๔๔๗
เด็กชายอดิศร ลอนยุทธ

๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๔๔๘
เด็กชายอัครพล สะหะวิริยะ

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๔๔๙
เด็กหญิงกนิษฐา ทุทน

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๔๕๐
เด็กหญิงกศิมา เคนซาพู

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๔๕๑
เด็กหญิงกันยารัตน์ ศรีมุกดา

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๔๕๒
เด็กหญิงก้านตอง อินทธิบาล

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๔๕๓
เด็กหญิงชลธิชา บุญธรรม

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๔๕๔
เด็กหญิงชาคริยา ชัยเหมาะ

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๔๕๕
เด็กหญิงต้นนำ ต้นน้อย

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๔๕๖
เด็กหญิงธนัทอร ผุยวันดี

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๔๕๗
เด็กหญิงธัญญรัตน์ ยุทธตระกูล

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๔๕๘
เด็กหญิงนฤมล บรรดาพิมพ์

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๔๕๙
เด็กหญิงบุตรยภรณ์ เทียมเสมอ

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๔๖๐
เด็กหญิงบุษราภรณ์ ศิริภัย

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๔๖๑
เด็กหญิงพัชราภรณ์ ผลาหาญ

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๔๖๒
เด็กหญิงเพ็ญณภา ตราชู

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๔๖๓
เด็กหญิงเพ็ญศิริ หอมมาก

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๔๖๔
เด็กหญิงมนรดา แสนนาม

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๔๖๕
เด็กหญิงวราภรณ์ แสนหาญ

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๔๖๖
เด็กหญิงวิภาดา บุญหนัก

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๔๖๗
เด็กหญิงศุภานิช หมืนไกร

่

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๔๖๘
เด็กหญิงสาธิตา จงสุข

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๔๖๙
เด็กหญิงสิริกาญจน์ ฝากาทอง

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๔๗๐
เด็กหญิงสิริไปรยา จารุวงศ์

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๔๗๑
เด็กหญิงสุพิชญา ไชโย

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๔๗๒
เด็กหญิงอังคณา สมบูรณ์

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๔๗๓
เด็กชายกายศิตย์ แก้วหอม

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๔๗๔
เด็กชายคณาธิป แสงเทพ

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๔๗๕
เด็กชายจีรศักดิ

์

ผุยวันดี
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๔๗๖
เด็กชายไชยพศ บุญพรหมอ่อน

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๔๗๗
เด็กชายณัฐดนัย ท้าวคำ

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๔๗๘
เด็กชายธีรภัทร มะวงษา

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๔๗๙
เด็กชายปยศักดิ

์

เจริญดง
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๔ / ๒๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๐๔๘๐
เด็กชายพิชิตพงษ์ สมบัติวงค์

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๔๘๑
เด็กชายพีรยุทธ ทาประทุม

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๔๘๒
เด็กชายพีระพงศ์ ประกวด

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๔๘๓
เด็กชายวรายุทธ บุญรัตนัง

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๔๘๔
เด็กชายศรายุทธ ไมยะวรรณ์

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๔๘๕
เด็กชายศุภกร แซ่อึง

้

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๔๘๖
เด็กชายสุรนาท หาดเขียน

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๔๘๗
เด็กชายไอลวิน อุ่นใจ

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๔๘๘
เด็กหญิงกิติยา ทองเพ็ชร

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๔๘๙
เด็กหญิงจิราวรรณ สุขขา

๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๔๙๐
เด็กหญิงชญานิษฐ์ แก้วเนาว์

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๔๙๑
เด็กหญิงชลธิชา เชือช่าง

้

๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๔๙๒
เด็กหญิงญาณิศา เทียมคำ

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๔๙๓
เด็กหญิงญาณี บุพลับ

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๔๙๔
เด็กหญิงณัฎฐ์ชรินทร์ จิตละมุน

๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๔๙๕
เด็กหญิงณัฐวิภา โพธิงาม

์

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๔๙๖
เด็กหญิงณิชาภัทร อาศัยราช

๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๔๙๗
เด็กหญิงนคนันทินี วงษ์ศรี

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๔๙๘
เด็กหญิงนลินนิภา วัฒนเสถียรพงษ์

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๔๙๙
เด็กหญิงปวริศา ราชโยธา

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๕๐๐
เด็กหญิงปนมณี กองสุวรรณ

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๕๐๑
เด็กหญิงปนมนัส อุ้ยนำเทียง

่

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๕๐๒
เด็กหญิงปยฉัตร์ สัตยา

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๕๐๓
เด็กหญิงพรนัชชา สุทธาภาศ

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๕๐๔
เด็กหญิงพัชรินทร์ ธุระตา

๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๕๐๕
เด็กหญิงเพ็ญนภา นามโคตร์

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๕๐๖
เด็กหญิงรัชดาภรณ์ เหง้าแก้ว

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๕๐๗
เด็กหญิงรินทร์รดา ศรีสุวรรณ

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๕๐๘
เด็กหญิงวิชุดา บุญมีลากุล

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๕๐๙
เด็กหญิงสิรินันท์ รสภา

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๕๑๐
เด็กหญิงอมลรดา วงศ์อักษร

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๕๑๑
เด็กหญิงอัฐภิญญา บุรีเทศน์

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๕๑๒
เด็กชายจักรภพ แซ่อึง

๊

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๕๑๓
เด็กชายณัฐกิตติ

์

ฉายแก้ว
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๕๑๔
เด็กชายทรงวุฒิ นาสืบ

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๕ / ๒๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๐๕๑๕
เด็กชายทีปกร เจริญเกียรติ

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๕๑๖
เด็กชายธีรศักดิ

์

เศษสุวรรณ์
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๕๑๗
เด็กชายพิสิษฐ์ อินอุ่นโชติ

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๕๑๘
เด็กชายพีรภัทร เชือคำสิงห์

้

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๕๑๙
เด็กชายภัครพล พันธโนราช

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๕๒๐
เด็กหญิงกษิรา ศรีอ่อน

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๕๒๑
เด็กหญิงชลดา รามัญ

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๕๒๒
เด็กหญิงนภา เรียงทอง

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๕๒๓
เด็กหญิงพัชรมัย ศรีสังวาลย์

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๕๒๔
เด็กหญิงศิรนรี ลายสนธิ

์

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๕๒๕
เด็กหญิงสุจิตรา ไชพินิจ

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๕๒๖
เด็กหญิงสุภัทรตรา ศรีละม้าย

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๕๒๗
เด็กหญิงอรปรีญา ลัดสวนจิตร

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๕๒๘ เด็กหญิงอัญญามินทร์
ธีระเศวต

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๕๒๙
เด็กชายธีรภัทร งามศัพท์

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๕๓๐
เด็กชายนนฐวัฒน์ อังสุวัฒนะ

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๕๓๑
เด็กชายนัณวุฒิ เลิศสกุลธรรม

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๕๓๒
เด็กชายพชร ฉิมมาฉุย

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๕๓๓
เด็กชายพุฒิเมธ ประกอบกิจ

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๕๓๔
เด็กชายสิรธีร์ ยอดสง่า

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๕๓๕
เด็กหญิงกรกนก เหลาไผ่

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๕๓๖
เด็กหญิงนภารัตน์ ขุนเทียม

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๕๓๗
เด็กหญิงนวนันท์ โอดาอุตตบล

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๕๓๘
เด็กหญิงนาราภัทร อำศรี

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๕๓๙
เด็กหญิงประภาศิริ เปยไพบูลย์

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๕๔๐
เด็กหญิงพฤตยารัสมิ

์

ฟาสระแก้ว
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๕๔๑
เด็กหญิงฟองฝน กำลังดี

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๕๔๒
เด็กหญิงสุจิตรา ไชยผง

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๕๔๓
เด็กหญิงสุนิตา มะลินิน

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๕๔๔
เด็กชายกิตติเชษฐ์ บุญครอง

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๕๔๕
เด็กชายกิตติศักดิ

์

คำเอือย

้

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๕๔๖
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ศรีอำพันธ์
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๕๔๗
เด็กชายจิรพล ฉิมพานิช

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๕๔๘
เด็กชายชุติมันต์ จันทร์วิเศษ

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๕๔๙
เด็กชายณัฐชนน พวงภู่

๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๖ / ๒๐๒

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๐๕๕๐
เด็กชายทักษิณ ดีเหนาะ

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๕๕๑
เด็กชายทินภัทร เจริญสุข

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๕๕๒
เด็กชายธนกฤต แสนคำพล

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๕๕๓
เด็กชายธนชิต กิจอุทิตย์

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๕๕๔
เด็กชายธนพล สุภราช

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๕๕๕
เด็กชายธนพัต บุญสุข

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๕๕๖
เด็กชายนัชฐวุฒิ อังสุวัฒนะ

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๕๕๗
เด็กชายปารเมศ ชะนะพันธ์

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๕๕๘
เด็กชายพีรพัฒน์ สายบุญมา

๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๕๕๙
เด็กชายภานุพงศ์ เดชวารี

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๕๖๐
เด็กชายรัฐธรรมนูญ นาทอง

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๕๖๑
เด็กชายวีรภัทร ฆ้องชะดา

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๕๖๒
เด็กชายสิทธิโชค อุดง

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๕๖๓
เด็กชายสุธินันท์ สุขประเสริฐ

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๕๖๔
เด็กชายเสกสรร สายกัลยา

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๕๖๕
เด็กชายอานนท์ ราชไทย

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๕๖๖
เด็กชายเอกภพ สำเร็จ

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๕๖๗
เด็กหญิงกังษฎา คำสนิท

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๕๖๘
เด็กหญิงเครือวัลย์ สาระเจริญ

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๕๖๙
เด็กหญิงณัฐธิดา สีดามาทา

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๕๗๐
เด็กหญิงทักษพร ท่าตะคร้อ

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๕๗๑
เด็กหญิงธัญวรรณ ปานดียิง

่

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๕๗๒
เด็กหญิงธิดารัตน์ พลมหาชัย

๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๕๗๓
เด็กหญิงภัคจิรา แก้ววงกตรัศมี

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๕๗๔
เด็กหญิงภัทรมล ขวัญเมือง

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๕๗๕
เด็กหญิงเมยาวี แย้มกลิน

่

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๕๗๖
เด็กหญิงวิจิตรตรา สีคล้าย

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๕๗๗
เด็กหญิงกนกวรรณ แซ่ลิม

้

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๕๗๘
เด็กหญิงชญานันท์ ประสิทธืชโยดม

์

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๕๗๙
เด็กหญิงเพชรลดา คำโท

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๕๘๐
เด็กหญิงวิจิตรา แนวคำพา

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๕๘๑
เด็กหญิงศุกร์ศิริ กงแก้ว

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๕๘๒
เด็กหญิงสรัลพร สงคราม

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๕๘๓
เด็กหญิงสุภาวา ภาสำราญ

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๕๘๔
เด็กหญิงสุภิญญา น้อยศรี

๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๗ / ๒๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๐๕๘๕
เด็กหญิงอุมากรณ์ ภูจอมขำ

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๕๘๖
เด็กหญิงแอนนา เบเนดิก

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๕๘๗
เด็กชายกรณิศ คำภิรานนท์

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๕๘๘
เด็กชายกฤชภัชร จันทร์เรือง

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๕๘๙
เด็กชายกฤษิกร พยุงธรรม

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๕๙๐
เด็กชายเนติบัณฑิต คุ้มทอง

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๕๙๑
เด็กชายปุญญพัฒน์ บัวเรือง

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๕๙๒
เด็กชายภูมิรพี ดีทองสุข

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๕๙๓
เด็กชายวชิรวิทย์ เจียมสถิตย์

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๕๙๔
เด็กชายอดิเทพ เอียมละออ

่

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๕๙๕
เด็กหญิงธนิฎฐา เอียมภูเขียว

่

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๕๙๖
เด็กหญิงธีรนุช สีพิราม

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๕๙๗
เด็กหญิงปรียาภัทร สุขหอม

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๕๙๘
เด็กหญิงภาสุนัน บัวอินทร์

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๕๙๙
เด็กหญิงภูษณิศา เรืองศรี

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๖๐๐
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ปฐภี
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๖๐๑
เด็กชายจตุรภัทร เขตคำ

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๖๐๒
เด็กชายณัฐนนท์

กาญจนวงษ์วณิช
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๖๐๓
เด็กชายธนบัตร เกตุบรรจง

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๖๐๔
เด็กชายธีรภัทร วัฒนโรจนาพร

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๖๐๕
เด็กชายพิสิษฐ์ รัมย์ธนาธิป

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๖๐๖
เด็กชายพีร์นิธิ บุญชู

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๖๐๗
เด็กชายสิทธิพล เลียงสุวงค์

้

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๖๐๘
เด็กชายปรมัตถ์ สาระสมแสง

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๖๐๙
เด็กชายพณิชนนท์ ปรีเปรม

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๖๑๐
เด็กหญิงดวงกมล ชะนะบัว

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๖๑๑
เด็กหญิงบุษยมาศ ฐานไชยยิง

่

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๖๑๒
เด็กหญิงพัชรินท์ อุ่นชิน

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๖๑๓
เด็กหญิงแพรวา มียิง

่

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๖๑๔
เด็กชายพงศกร ปองฉิมมา

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๖๑๕
เด็กชายศุภกร สวัสดิโรจน์

์

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๖๑๖
เด็กชายศุภชาติ สุระพจน์

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๖๑๗
เด็กหญิงณัฐฐิรา แสนโคตร

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๖๑๘
เด็กหญิงนันทกานต์ ภากิง

่

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๖๑๙
เด็กหญิงปภาพร บำรุงพงษ์

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๘ / ๒๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๐๖๒๐
เด็กหญิงเพชรลดา กระพีเขตน์

้

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๖๒๑
เด็กหญิงสริตา ลือชา

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๖๒๒
เด็กหญิงสิรภัทร อัตมิตร

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๖๒๓
เด็กหญิงอริศรา บัวลอย

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๖๒๔
เด็กชายธีรเมธ เลาะมณี

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๖๒๕
เด็กชายนิลพรรดิ

์

สมัครเด่น
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๖๒๖
เด็กชายพงค์ภัค เผ่าพันธ์แปลก

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๖๒๗
เด็กชายภูรินทร์ พอดี

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๖๒๘
เด็กชายวัชรพล บุญมาก

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๖๒๙
เด็กชายอดิเทพ พิกุล

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๖๓๐
เด็กหญิงณัฎฐธิดา แสงจันทร์

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๖๓๑
เด็กหญิงดนยา กลกสินธ์

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๖๓๒
เด็กหญิงพรพิมล มาตรง

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๖๓๓
เด็กหญิงพรรษกร เพลินสุขดี

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๖๓๔
เด็กหญิงภัทรธิดา แซ่อึง

้

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๖๓๕
เด็กหญิงภัทราพร นวลวงษ์

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๖๓๖
เด็กชายกิตติวินท์ ทอนตะคุ

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๖๓๗
เด็กชายกิตธนา แก้วพฤกษ์

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๖๓๘
เด็กชายจรัล โพธิสาร

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๖๓๙
เด็กชายจักรกฤษณ์ จากศรี

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๖๔๐
เด็กชายภาคิน เปลียนสมัย

่

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๖๔๑
เด็กชายศรัณย์ภัทร สิงห์คำ

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๖๔๒
เด็กหญิงกุลชา วัฒนกูล

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๖๔๓
เด็กหญิงนริศรา วัฒนาเมธี

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๖๔๔
เด็กหญิงนิชกานต์ จันทร์สุนทร

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๖๔๕
เด็กหญิงพรธีรา สาระสุภาพ

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๖๔๖
เด็กหญิงพัชราภา สีดา

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๖๔๗
เด็กหญิงยุพารัตน์ นากสาทา

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๖๔๘
เด็กหญิงสุภาวิไล ใบงาม

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๖๔๙
เด็กหญิงอนัญญา บุญร่วม

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๖๕๐
เด็กชายณัฐวัฒน์ ลักษณะสีสุข

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๖๕๑
เด็กชายเดวิด เลค

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๖๕๒
เด็กชายทัตติยะ โคตรสมบัติ

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๖๕๓
เด็กชายธนโชค สุภราช

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๖๕๔
เด็กชายธนาวัฒน์ เจริญดง

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๙ / ๒๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๐๖๕๕
เด็กชายนนทวัฒน์ จันทร์จำเริญ

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๖๕๖
เด็กชายนเรนทร ศรีบุญเรือง

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๖๕๗ เด็กชายสมจินตนาการ
ปราณี

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๖๕๘
เด็กชายสิรวิชญ์ บุตรดีวงค์

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๖๕๙
เด็กหญิงกมลชนก ดีจุ้ย

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๖๖๐
เด็กหญิงจันทกานต์ ศรีธรรม

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๖๖๑
เด็กหญิงจิรัชญา อุ่นแก้ว

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๖๖๒
เด็กหญิงชลษา ศรีเคน

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๖๖๓
เด็กหญิงธิดาวรรณ เวสา

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๖๖๔
เด็กหญิงนาถลดา อามาตมนตรี

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๖๖๕
เด็กหญิงสิริมาส ยอดศรี

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๖๖๖
เด็กหญิงอชิรญาณ์ สังประเสริฐ

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๖๖๗
เด็กชายก้องกัมปนาท

อยู่เพชร
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๖๖๘
เด็กชายโชตตินันท์ เตียนขุนทด

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๖๖๙
เด็กชายธนวัฒน์ ชลิชานนท์

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๖๗๐
เด็กชายนคร ศรีเคน

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๖๗๑
เด็กชายภาสกร แก้วหอม

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๖๗๒
เด็กชายวิวิธชัย หงษ์ดี

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๖๗๓
เด็กชายสถาปตย์ ทองคำ

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๖๗๔
เด็กชายอัศม์เดช แซ่เฮ่อ

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๖๗๕
เด็กชายอิทธิเดช หอมจันทึก

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๖๗๖
เด็กชายอิทธิพล มานะ

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๖๗๗
เด็กหญิงกมลชนก เลียมเงิน

่

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๖๗๘
เด็กหญิงจิราภรณ์ นครราช

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๖๗๙
เด็กหญิงชนาภัทร ทองจันทร์

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๖๘๐
เด็กหญิงณัฎฐณิชา แก่นศิริ

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๖๘๑
เด็กหญิงทิติวา แก้วเกิด

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๖๘๒
เด็กหญิงธวัลรัตน์ จันทร์แสง

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๖๘๓
เด็กหญิงธิดาพร สุขกระจ่าง

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๖๘๔
เด็กหญิงธิดารัตน์ โพงน้อย

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๖๘๕
เด็กหญิงพรนพรัตน์ ศรีวัชรโยธิน

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๖๘๖
เด็กหญิงพิมพ์วรีย์ มาตศรี

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๖๘๗
เด็กหญิงมนัสนันท์ แสงใส

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๖๘๘
เด็กหญิงสุพัฒทรา สุวิถี

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๐๖๘๙
นายวันชัย กัณหเนตร

๒๑/๐๔/๒๕๐๐
เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๒๐ / ๒๐๒

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๐๖๙๐
นายสมบูรณ์ ขุนวิชิต

๒๘/๐๒/๒๕๐๑

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๕๙/๐๖๙๑
นายสมรส สาบุตร

๒๖/๐๙/๒๕๐๒

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๕๙/๐๖๙๒
นายพรชัย สาธุชน

๐๗/๐๔/๒๕๐๘
เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๕๙/๐๖๙๓
นายสุรกิจ ตรีวงศ์

๐๗/๐๙/๒๕๐๘
เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๕๙/๐๖๙๔
นายเสรี จันทร์นวล

๐๒/๑๑/๒๕๐๘

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๕๙/๐๖๙๕
นายสมพร จงบวกกลาง

๒๐/๐๖/๒๕๐๙
เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๕๙/๐๖๙๖
นายสมพงค์ ไชยเนตร

๑๐/๐๕/๒๕๑๒

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๕๙/๐๖๙๗
นายประเทพ ฉายศรี

๒๑/๐๒/๒๕๑๓

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๕๙/๐๖๙๘
นายคำตัน เชษฐา

๒๓/๐๖/๒๕๑๓

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๕๙/๐๖๙๙
นายประวิทย์ พิมพ์ดีด

๓๐/๐๕/๒๕๑๔

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๕๙/๐๗๐๐
นายสมชาย จันทร์เสวก

๒๘/๐๒/๒๕๑๖

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๕๙/๐๗๐๑
นายหมัน เงินกระไร

๑๒/๐๕/๒๕๑๗

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๕๙/๐๗๐๒
นายอนุพงศ์ นางาม

๐๒/๐๓/๒๕๑๘

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๕๙/๐๗๐๓
นายปยะ อัมบัส

๑๑/๐๕/๒๕๑๘

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๕๙/๐๗๐๔
นายธีรวัฒน์ คล้ายพงษ์

๒๙/๑๒/๒๕๑๘

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๕๙/๐๗๐๕
นายเชิญชอบ เย็นพู

๑๑/๐๒/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๕๙/๐๗๐๖
นายประเทือง จันตะจร

๑๐/๑๑/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๕๙/๐๗๐๗
นายสุนทร ทองเล็ก

๑๓/๑๑/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๕๙/๐๗๐๘
นายเอกสิทธิ

์

เกษนอก
๐๘/๑๒/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๕๙/๐๗๐๙
นายปรีชา ลมณณา

๒๕/๐๓/๒๕๒๐

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๕๙/๐๗๑๐
นายไกรลาศ ขยันกิจ

๐๗/๐๔/๒๕๒๐
เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๕๙/๐๗๑๑
นายสุชาติ บุญเจริญ

๑๙/๐๔/๒๕๒๐

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๕๙/๐๗๑๒
นายวัชระ เสาะแสวง

๒๒/๐๘/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๕๙/๐๗๑๓
นายภิญโญ ผดุงพร

๑๐/๑๐/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๕๙/๐๗๑๔
นายชาญชัย เพ็ชรใส

๑๐/๐๖/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๕๙/๐๗๑๕
นายครองศักดิ

์

นาคนอก
๑๕/๐๖/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๕๙/๐๗๑๖
นายสุระ พุฒกลาง

๓๑/๐๗/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๕๙/๐๗๑๗
นายกษิ ภีมภัสสร

๑๘/๐๗/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๕๙/๐๗๑๘
นายประทีป ไชยยันต์

๒๖/๑๒/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๕๙/๐๗๑๙
นายนพพร ต๊ะทองดี

๑๒/๐๑/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๕๙/๐๗๒๐
นายสมโชค เชิงชม

๒๘/๐๓/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๕๙/๐๗๒๑
นายสุรศักดิ

์

คงกล่อม
๐๕/๐๙/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๕๙/๐๗๒๒
นายศักดิชัย

์

เจ๊ะ
๑๐/๑๒/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๕๙/๐๗๒๓
นายปรีชา รุประมาณ

๐๖/๐๕/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๕๙/๐๗๒๔
นายเอกชัย จำเนียร

๑๑/๐๑/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๒๑ / ๒๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๐๗๒๕
นายเสมอ สุนทรปฏิมา

๒๘/๐๑/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๕๙/๐๗๒๖
นายเอกสิทธิ

์

ศรีเกตุงาม
๑๓/๐๔/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๕๙/๐๗๒๗
นายสมชาย ไชยสา

๐๖/๐๙/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๕๙/๐๗๒๘
นายสุรพงษ์ จันทมาต

๑๐/๐๙/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๕๙/๐๗๒๙
นายโพธิทอง

์

สุนทรศิริ
๒๐/๐๓/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๕๙/๐๗๓๐
นายธนาวิทย์ บุญมา

๐๓/๐๔/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๕๙/๐๗๓๑
นายพิชิต พรมแสน

๓๐/๐๕/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๕๙/๐๗๓๒
นายอำนาจ แพนลา

๑๓/๐๙/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๕๙/๐๗๓๓
นายวชิระ จิตจำนงค์

๒๙/๐๙/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๕๙/๐๗๓๔
นายเทอดพงศ์ อุ่นชืน

่

๐๖/๑๐/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๕๙/๐๗๓๕
นายมนตรี ศรีนาค

๐๒/๐๒/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๕๙/๐๗๓๖
นายเอนก ยาริวงษ์

๐๓/๐๒/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๕๙/๐๗๓๗
นายสุวรรณ เรืองศิริ

๒๗/๐๙/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๕๙/๐๗๓๘
นายสมชาย สีชาเนตร

๐๘/๐๖/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๕๙/๐๗๓๙
นายนันทพงศ์ มีสำราญ

๐๗/๐๑/๒๕๓๐
เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๕๙/๐๗๔๐
นายนิทัศ มะกอกเดิม

๒๑/๐๑/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๕๙/๐๗๔๑
นายไพศาล คงเสนา

๑๖/๐๓/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๕๙/๐๗๔๒
นายเอกภพ บุญยะกุล

๒๗/๐๕/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๕๙/๐๗๔๓
นายธานินทร์ สิงห์ดำ

๐๒/๐๗/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๕๙/๐๗๔๔
นายวิรัตน์ นุชพงษ์

๒๒/๐๘/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๕๙/๐๗๔๕
นายยรรยค์ วะหะโล

๑๔/๐๑/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๕๙/๐๗๔๖
นายศุภฤกษ์ คงมัน

่

๐๖/๐๕/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๕๙/๐๗๔๗
นายปญญา ราศรี

๑๐/๐๘/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๕๙/๐๗๔๘
นายจิรพงษ์ จันทร์แสง

๑๙/๐๙/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๕๙/๐๗๔๙
นายวีรวัฒน์ จันดาวงษ์

๒๒/๑๐/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๕๙/๐๗๕๐
นายณัฐพล สีดา

๒๐/๑๑/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๕๙/๐๗๕๑
นายวรวุฒิ แสงสุวิมล

๑๒/๐๒/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๕๙/๐๗๕๒
นายสุรศักดิ

์

แสนหาว
๑๙/๐๒/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๕๙/๐๗๕๓
นายธีรพงษ์ จันทร์แพง

๑๑/๐๗/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๕๙/๐๗๕๔
นายนาวา แสงชูโต

๐๕/๑๐/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๕๙/๐๗๕๕
นายปยะ โพธิชู

์

๒๓/๑๐/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๕๙/๐๗๕๖
นายโชคชัย บุญเกิด

๐๗/๐๑/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๕๙/๐๗๕๗
นายนเรศ ชมชืน

่

๓๐/๐๑/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๕๙/๐๗๕๘
นายองอาจ เจริญคง

๑๐/๐๔/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๕๙/๐๗๕๙
นายวัชระ ด้วงทอง

๑๐/๐๖/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๒๒ / ๒๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๐๗๖๐
นายปรัชญา อัมพวา

๑๖/๐๗/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๕๙/๐๗๖๑
นายสมชาย แก้วสากล

๐๙/๐๙/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๕๙/๐๗๖๒
นายกาญจน์ ขวากระโทก

๒๑/๑๐/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๕๙/๐๗๖๓
นายทวีศักดิ

์

ลอยลึก
๑๘/๐๓/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๕๙/๐๗๖๔
นายปราโมทย์ สุขยามยนต์

๒๔/๐๖/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๕๙/๐๗๖๕
นายจักรกฤษณ์ ปลายชัยภูมิ

๑๘/๐๗/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๕๙/๐๗๖๖
นายเสกสรร หยองทอง

๑๒/๑๑/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๕๙/๐๗๖๗
นายจักรพันธ์ ไชยโคตร

๒๘/๐๒/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๕๙/๐๗๖๘
นายณัฐวุฒิ สูงสุด

๑๙/๐๓/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๕๙/๐๗๖๙
นายปยพงษ์ พรหมศร

๑๒/๐๖/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๕๙/๐๗๗๐
นายดำรง อนุเคราะห์

๒๙/๐๙/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๕๙/๐๗๗๑
นายอนุสรณ์ จะริบรัมย์

๒๒/๑๑/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๕๙/๐๗๗๒
นายนัทศพล เจริญนิตย์

๑๙/๐๑/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๕๙/๐๗๗๓
นายธีรัช โฑวงษ์

๒๘/๐๕/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๕๙/๐๗๗๔
นายคุนากร วงศ์วิวัฒน์

๒๒/๐๕/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๕๙/๐๗๗๕
นายนพพล พลเวียง

๑๓/๐๘/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๕๙/๐๗๗๖
นายนาวิน สมร่าง

๒๒/๐๘/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๕๙/๐๗๗๗
นายณัฐธวัช เชือวงษ์

้

๐๙/๐๔/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๕๙/๐๗๗๘
นายกนก ยอดมณี

๒๔/๐๗/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๕๙/๐๗๗๙
นายวงศกร สินธรเวทย์ชัย

๑๓/๑๑/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๕๙/๐๗๘๐
นายวรพงษ์ สีไส

๑๓/๐๙/๒๕๔๐

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๕๙/๐๗๘๑
นางสาวกัลยา บุตรอิม

่

๐๑/๐๑/๒๔๙๕

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๕๙/๐๗๘๒
นางจินดา เพ็ญตระการ

๒๘/๐๖/๒๕๐๓

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๕๙/๐๗๘๓
นางนฤมล เหมศิริ

๒๐/๐๕/๒๕๐๖
เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๕๙/๐๗๘๔
นางจันทนีย์ ไกรศรีทา

๑๔/๐๗/๒๕๑๐

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๕๙/๐๗๘๕
นางอรัญญา บุญเอนก

๑๐/๑๐/๒๕๑๐
เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๕๙/๐๗๘๖
นางสาวสมใจ เทียมพัด

๒๗/๐๓/๒๕๑๓

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๕๙/๐๗๘๗
นางสาวเตียง หายทุกข์

๑๖/๐๖/๒๕๑๓

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๕๙/๐๗๘๘
นางกมลลักษณ์ จาตุรนต์ไพศาล

๒๖/๐๕/๒๕๑๔

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๕๙/๐๗๘๙
นางสำราญ ธรรมรักษ์

๐๑/๐๒/๒๕๑๕

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๕๙/๐๗๙๐
นางสาววรภรณ์ ภูแสงสี

๑๑/๐๑/๒๕๑๖

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๕๙/๐๗๙๑
นางบัวบาน โจมรัมย์

๑๐/๐๓/๒๕๑๗

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๕๙/๐๗๙๒
นางสาวพัชรินทร์ ศรีเจริญ

๒๓/๐๑/๒๕๑๘

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๕๙/๐๗๙๓
นางสาวจินตนา เสือหล้า

๒๒/๐๙/๒๕๑๘

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๕๙/๐๗๙๔
นางสาวศรีนิตย์ รำไธสง

๐๓/๑๐/๒๕๑๘

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๒๓ / ๒๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๐๗๙๕
นางสาวนิทรา พหลโยธิน

๑๖/๐๗/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๕๙/๐๗๙๖
นางสาวนัตติกา บุญเกิด

๑๒/๐๙/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๕๙/๐๗๙๗
นางสาวกัญญานัฐ โชคพูลทรัพย์

๒๓/๐๓/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๕๙/๐๗๙๘
นางวันเพ็ญ มังบุญธรรม

่

๐๖/๑๑/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๕๙/๐๗๙๙
นางสาวรุ่งอรุณ โพธิศรี

์

๐๒/๐๓/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๕๙/๐๘๐๐
นางสาวสุพัตรา คำวิชัย

๐๑/๐๔/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๕๙/๐๘๐๑
นางสาวสุพิชฌาย์ เลิศสะพุง

๐๔/๐๕/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๕๙/๐๘๐๒
นางสาวสุชาดา จันแดง

๐๙/๐๕/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๕๙/๐๘๐๓
นางสาวพจนี สีเคน

๑๗/๐๕/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๕๙/๐๘๐๔
นางสาวอมีนตา ดีคเคอร์

๒๙/๐๖/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๕๙/๐๘๐๕
นางสาวกรรณิการ์ ฉิมรอดน้อย

๑๓/๐๘/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๕๙/๐๘๐๖
นางสาวยุพิน มีศิริ

๑๗/๐๗/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๕๙/๐๘๐๗
นางสาวพรพิมล แสงจันทร์

๒๘/๐๘/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๕๙/๐๘๐๘
นางปริศนา โตฉาย

๑๗/๑๑/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๕๙/๐๘๐๙
นางชลทิชา จันทร์ดวงเดิม

๑๘/๑๑/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๕๙/๐๘๑๐
นางสาวกาญจนา สมศรี

๑๖/๐๗/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๕๙/๐๘๑๑
นางสาวกมลรัตน์ มหาพรม

๐๒/๐๖/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๕๙/๐๘๑๒
นางสาวลัดดามณี สิสม

๐๔/๐๘/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๕๙/๐๘๑๓
นางสาวสุดษฎา สีมียศ

๑๓/๑๐/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๕๙/๐๘๑๔
นางสาวกิงกาญ

่

สิงห์ดี

๑๑/๑๒/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๕๙/๐๘๑๕
นางสาวนรมน กรมแขวง

๒๘/๐๓/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๕๙/๐๘๑๖
นางสาววลัยพร กอนเสพ

๓๐/๐๔/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๕๙/๐๘๑๗
นางสาวสุกันยา ศรีตะเวร

๐๗/๑๑/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๕๙/๐๘๑๘
นางสาวสุจินดา มีสัจจ์

๐๒/๐๑/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๕๙/๐๘๑๙
นางสาวสร้อยทิพย์ โชคพรมราช

๐๔/๐๑/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๕๙/๐๘๒๐
นางสาวชาริณี บุญเพ็ง

๒๗/๐๖/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๕๙/๐๘๒๑
นางสาวจันจิรา สุระมาตย์

๐๗/๐๕/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๕๙/๐๘๒๒
นางสาวปฐมวดี ธรรมสาโรช

๑๕/๑๑/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๕๙/๐๘๒๓
นางสาววันทิรัตน์ มังกรแก้ว

๑๔/๐๒/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๕๙/๐๘๒๔
นางสาวพรพิมล โพธิพล

์

๓๐/๐๔/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๕๙/๐๘๒๕
นางสาวอำพร สอนศรี

๐๕/๐๗/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๕๙/๐๘๒๖
นางสาวแสงเดือน สีมา

๑๐/๐๙/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๕๙/๐๘๒๗
นางสาววันเพ็ญ ก๊กประเสริฐ

๑๒/๐๙/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๕๙/๐๘๒๘
นางสาวทัศนีย์ เหล่าศิลา

๒๑/๐๙/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๕๙/๐๘๒๙
นางสาวจันทร์หอม เกือกูล

้

๑๘/๑๑/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๒๔ / ๒๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๐๘๓๐
นางสาวสาวิณี ชนะโรค

๑๖/๐๒/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๕๙/๐๘๓๑
นางสาวเนตรนภา แหวนมณี

๒๒/๐๒/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๕๙/๐๘๓๒
นางสาววรัญญา ทองคำ

๒๕/๐๒/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๕๙/๐๘๓๓ นางสาวอัณญญารุ่งเรือง

ตะเคียน
๒๔/๐๔/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๕๙/๐๘๓๔
นางสาวรุ่งวิภา สอนบุญมา

๒๗/๐๔/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๕๙/๐๘๓๕
นางสาวภันทร์นิภา ไชยยพัฒน์

๐๓/๐๘/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๕๙/๐๘๓๖
นางสาวสุภาพร ละดากร

๒๐/๑๑/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๕๙/๐๘๓๗
นางสาวสุวาลี พันทะคุ

๐๕/๐๓/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๕๙/๐๘๓๘
นางสาวมนภัทร จีรกองฟู

๑๐/๐๔/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๕๙/๐๘๓๙
นางสาวประภารัตน์ เทียงธรรม

่

๒๐/๐๕/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๕๙/๐๘๔๐
นางสาวธัญพิชชา งอนกระโทก

๒๕/๐๖/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๕๙/๐๘๔๑
นางสาวอรรณภา สโมสร

๒๔/๐๗/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๕๙/๐๘๔๒
นางสาวอรนภา นาหมีด

๐๒/๐๘/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๕๙/๐๘๔๓
นางสาววิภาพร หอมทวนลม

๓๐/๐๘/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๕๙/๐๘๔๔
นางสาวจรีญา รักษาถ้อย

๐๘/๐๙/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๕๙/๐๘๔๕
นางสาวพัชรินทร์ พันทะคุ

๑๖/๐๖/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๕๙/๐๘๔๖
นางสาวดรุณี ช่อช้อย

๒๗/๑๐/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๕๙/๐๘๔๗
นางสาววิภาดา สุขแจ่ม

๑๙/๑๒/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๕๙/๐๘๔๘
นางสาวขวัญใจ บาดาล

๑๘/๐๑/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๕๙/๐๘๔๙
นางสาวณัฐณิชา ลีอุดม

๑๙/๐๒/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๕๙/๐๘๕๐
นางสาวศุภราภรณ์ ตรึงตรอง

๑๑/๐๑/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๕๙/๐๘๕๑
นางสาวนิภา คุชิตา

๒๗/๐๕/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๕๙/๐๘๕๒
นางสาวรัตนา บุญกว้าง

๐๘/๐๗/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๕๙/๐๘๕๓
นางสาววาศิณี ธีสุมา

๐๘/๐๗/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๕๙/๐๘๕๔
นางสาวขวัญฤดี จำปาแสน

๒๖/๐๑/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๕๙/๐๘๕๕
นางสาวรุ่งฤดี พลชัยโย

๐๑/๐๓/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๕๙/๐๘๕๖
นางสาวศศิธร จันทร์แก้ว

๒๐/๐๗/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๕๙/๐๘๕๗
นางสาวลักษณพร ภักดีวุฒิ

๑๓/๑๐/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๕๙/๐๘๕๘
นางสาวบัวแก้ว ตุ้มหม่อง

๒๘/๑๐/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๕๙/๐๘๕๙
นางสาวมินตรา แกมนิล

๑๓/๑๑/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๕๙/๐๘๖๐
นางสาวอารียา ฆ้องต้อ

๐๖/๐๓/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๕๙/๐๘๖๑
นางสาวสุภาวดี บำรุงจิตร

๒๐/๐๙/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๕๙/๐๘๖๒
นางสาวเกษราภรณ์ ดวงแก้ว

๒๗/๐๙/๒๕๔๐

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๕๙/๐๘๖๓
เด็กชายกิตติศักดิ

์

เรืองโภชน์
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน วัดทุ่งหินโคน  

สก ๔๔๕๙/๐๘๖๔
เด็กชายขจรศักดิ

์

ศรีสุข
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน วัดทุ่งหินโคน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๒๕ / ๒๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๐๘๖๕
เด็กชายจตุโชค รักพร้า

๐๔/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน วัดทุ่งหินโคน  

สก ๔๔๕๙/๐๘๖๖
เด็กหญิงชนากานติ

์

ทันพรม
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน วัดทุ่งหินโคน  

สก ๔๔๕๙/๐๘๖๗
เด็กชายณัฐพงษ์ อ่อนอรรถ

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน วัดทุ่งหินโคน  

สก ๔๔๕๙/๐๘๖๘
เด็กหญิงดวงดาว ทองสีกลำ

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน วัดทุ่งหินโคน  

สก ๔๔๕๙/๐๘๖๙
เด็กชายธนพัฒน์ ภูเดช

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน วัดทุ่งหินโคน  

สก ๔๔๕๙/๐๘๗๐
เด็กชายนพดล สำอางค์

๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน วัดทุ่งหินโคน  

สก ๔๔๕๙/๐๘๗๑
เด็กหญิงปนัดดา สรสิทธิ

์

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน วัดทุ่งหินโคน  

สก ๔๔๕๙/๐๘๗๒
เด็กหญิงประพิชญา แสงเขตร์

๐๖/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน วัดทุ่งหินโคน  

สก ๔๔๕๙/๐๘๗๓
เด็กชายปราชญ์ ไตรพันธ์

๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน วัดทุ่งหินโคน  

สก ๔๔๕๙/๐๘๗๔
เด็กหญิงมณทิยา เพชรวิเศษ

๐๒/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน วัดทุ่งหินโคน  

สก ๔๔๕๙/๐๘๗๕
เด็กชายรัตทภูมิ ศิลชัย

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน วัดทุ่งหินโคน  

สก ๔๔๕๙/๐๘๗๖
เด็กชายวิทวัช เชิดสูงเนิน

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน วัดทุ่งหินโคน  

สก ๔๔๕๙/๐๘๗๗
เด็กชายสมศักดิ

์

บัวแสง
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน วัดทุ่งหินโคน  

สก ๔๔๕๙/๐๘๗๘
เด็กชายสุรศักดิ

์

สำราญดี
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน วัดทุ่งหินโคน  

สก ๔๔๕๙/๐๘๗๙
เด็กชายอภินันต์ ประยูรพรหม

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน วัดทุ่งหินโคน  

สก ๔๔๕๙/๐๘๘๐
เด็กชายอาทิตย์ บุญเต็ม

๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน วัดทุ่งหินโคน  

สก ๔๔๕๙/๐๘๘๑
เด็กชายเอกภพ จันทร์ประสิทธิ

์

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน วัดทุ่งหินโคน  

สก ๔๔๕๙/๐๘๘๒
เด็กชายเอกมล ชูจินดา

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน วัดทุ่งหินโคน  

สก ๔๔๕๙/๐๘๘๓
เด็กชายโกมล แก้วโสภา

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน วัดทุ่งหินโคน  

สก ๔๔๕๙/๐๘๘๔
เด็กหญิงกมลชนก ศรีษะเกษ

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน วัดทุ่งหินโคน  

สก ๔๔๕๙/๐๘๘๕
เด็กชายกฤษฎา ธงชัย

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน วัดทุ่งหินโคน  

สก ๔๔๕๙/๐๘๘๖
เด็กหญิงขวัญจิรา สองแสง

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน วัดทุ่งหินโคน  

สก ๔๔๕๙/๐๘๘๗
เด็กหญิงจันทร์ทิมา หาดซาย

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน วัดทุ่งหินโคน  

สก ๔๔๕๙/๐๘๘๘
เด็กชายจิรภัทร ละครชัย

๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน วัดทุ่งหินโคน  

สก ๔๔๕๙/๐๘๘๙
เด็กชายจิรายุธ ธรรมรักษา

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน วัดทุ่งหินโคน  

สก ๔๔๕๙/๐๘๙๐
เด็กชายชัยวัฒน์ สองแสง

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน วัดทุ่งหินโคน  

สก ๔๔๕๙/๐๘๙๑
เด็กชายฐิติภัทร สายโรจน์

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน วัดทุ่งหินโคน  

สก ๔๔๕๙/๐๘๙๒
เด็กหญิงณัฐวลัย แสนโย

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน วัดทุ่งหินโคน  

สก ๔๔๕๙/๐๘๙๓
เด็กหญิงดวงสุรีย์ พรมอุประ

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน วัดทุ่งหินโคน  

สก ๔๔๕๙/๐๘๙๔
เด็กหญิงทัศนวรรณ เจนพานิช

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน วัดทุ่งหินโคน  

สก ๔๔๕๙/๐๘๙๕
เด็กชายธนกฤต กุสโลปกาละ

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน วัดทุ่งหินโคน  

สก ๔๔๕๙/๐๘๙๖
เด็กชายธนวัฒน์ ฉิมแสงทิม

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน วัดทุ่งหินโคน  

สก ๔๔๕๙/๐๘๙๗
เด็กชายธราเทพ ชาภิรมย์

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน วัดทุ่งหินโคน  

สก ๔๔๕๙/๐๘๙๘
เด็กหญิงธาราทิพย์ ภูเดช

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน วัดทุ่งหินโคน  

สก ๔๔๕๙/๐๘๙๙
เด็กชายธิวา สระชมภู

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน วัดทุ่งหินโคน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๒๖ / ๒๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๐๙๐๐
เด็กชายธีรศักดิ

์

พรมเคนสา
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน วัดทุ่งหินโคน  

สก ๔๔๕๙/๐๙๐๑
เด็กหญิงนภาพร สุนิปา

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน วัดทุ่งหินโคน  

สก ๔๔๕๙/๐๙๐๒
เด็กชายประจักร โพธิวิเศษ

์

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน วัดทุ่งหินโคน  

สก ๔๔๕๙/๐๙๐๓
เด็กชายพรธนา โพธิคำ

์

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน วัดทุ่งหินโคน  

สก ๔๔๕๙/๐๙๐๔
เด็กหญิงพรนภา แสงทอง

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน วัดทุ่งหินโคน  

สก ๔๔๕๙/๐๙๐๕
เด็กชายภาคิน หงษ์แพงจิตร

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน วัดทุ่งหินโคน  

สก ๔๔๕๙/๐๙๐๖
เด็กชายภานุพงศ์ ออมสิน

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน วัดทุ่งหินโคน  

สก ๔๔๕๙/๐๙๐๗
เด็กหญิงรุ่งกานดา แก้วพรม

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน วัดทุ่งหินโคน  

สก ๔๔๕๙/๐๙๐๘
เด็กหญิงวราภรณ์ คำโอสีมา

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน วัดทุ่งหินโคน  

สก ๔๔๕๙/๐๙๐๙
เด็กหญิงวรินทร์รำไพ คิดถูก

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน วัดทุ่งหินโคน  

สก ๔๔๕๙/๐๙๑๐
เด็กหญิงวริศรา เห็มสนาน

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน วัดทุ่งหินโคน  

สก ๔๔๕๙/๐๙๑๑
เด็กหญิงวิยะดา สมศรี

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน วัดทุ่งหินโคน  

สก ๔๔๕๙/๐๙๑๒
เด็กชายศุภโชติ เวฬุวนารักษ์

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน วัดทุ่งหินโคน  

สก ๔๔๕๙/๐๙๑๓
เด็กหญิงสุดารัตน์ ศรีมาศ

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน วัดทุ่งหินโคน  

สก ๔๔๕๙/๐๙๑๔
เด็กหญิงสุมารี บุดดาสี

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน วัดทุ่งหินโคน  

สก ๔๔๕๙/๐๙๑๕
เด็กหญิงสโรชา มันอินทร์

่

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน วัดทุ่งหินโคน  

สก ๔๔๕๙/๐๙๑๖
เด็กหญิงหทัยทิพย์ ด่อนศรี

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน วัดทุ่งหินโคน  

สก ๔๔๕๙/๐๙๑๗
เด็กชายอนุวัฒน์ บำขุนทด

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน วัดทุ่งหินโคน  

สก ๔๔๕๙/๐๙๑๘
เด็กหญิงอมรรัตน์ วงศ์ศรีเทพ

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน วัดทุ่งหินโคน  

สก ๔๔๕๙/๐๙๑๙
เด็กชายเนติธร โพธิหะนาม

์

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน วัดทุ่งหินโคน  

สก ๔๔๕๙/๐๙๒๐
เด็กชายเปรมปรีดิ

์

เนืองจากอินทร์

่

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน วัดทุ่งหินโคน  

สก ๔๔๕๙/๐๙๒๑
เด็กหญิงกานดา ชูชีพ

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน วัดทุ่งหินโคน  

สก ๔๔๕๙/๐๙๒๒
เด็กหญิงขวัญรวี ยศมา

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน วัดทุ่งหินโคน  

สก ๔๔๕๙/๐๙๒๓
เด็กชายจีรศักดิ

์

จำรูญหิน
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน วัดทุ่งหินโคน  

สก ๔๔๕๙/๐๙๒๔
เด็กชายชยพล บุญพูล

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน วัดทุ่งหินโคน  

สก ๔๔๕๙/๐๙๒๕
เด็กชายชินวัตร นาคงาม

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน วัดทุ่งหินโคน  

สก ๔๔๕๙/๐๙๒๖
เด็กชายณฐพล จินดาศรี

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน วัดทุ่งหินโคน  

สก ๔๔๕๙/๐๙๒๗
เด็กหญิงณัฐชา ขันอู

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน วัดทุ่งหินโคน  

สก ๔๔๕๙/๐๙๒๘
เด็กหญิงดวงฤดี คำภาบุตร

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน วัดทุ่งหินโคน  

สก ๔๔๕๙/๐๙๒๙
เด็กชายธนากร ตีบกลาง

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน วัดทุ่งหินโคน  

สก ๔๔๕๙/๐๙๓๐
เด็กชายนฤธรณ์ ทองเชือ

้

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน วัดทุ่งหินโคน  

สก ๔๔๕๙/๐๙๓๑
เด็กชายบุญประกอบ ตลาดเงิน

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน วัดทุ่งหินโคน  

สก ๔๔๕๙/๐๙๓๒
เด็กหญิงปนัดดา บำรุงพงษ์

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน วัดทุ่งหินโคน  

สก ๔๔๕๙/๐๙๓๓
เด็กหญิงปทมาภรณ์ คำภาบุตร

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน วัดทุ่งหินโคน  

สก ๔๔๕๙/๐๙๓๔
เด็กหญิงพรทิพย์ ชันธนู

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน วัดทุ่งหินโคน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๒๗ / ๒๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๐๙๓๕
เด็กหญิงพัชรพร จรัสศรี

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน วัดทุ่งหินโคน  

สก ๔๔๕๙/๐๙๓๖
เด็กชายพิสิทธิ

์

สอาดศรี
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน วัดทุ่งหินโคน  

สก ๔๔๕๙/๐๙๓๗
เด็กหญิงวรากร โพธิวิเศษ

์

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน วัดทุ่งหินโคน  

สก ๔๔๕๙/๐๙๓๘
เด็กชายวรเมธ เปาวะนา

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน วัดทุ่งหินโคน  

สก ๔๔๕๙/๐๙๓๙
เด็กหญิงศิรินทิพย์ เสริมศรี

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน วัดทุ่งหินโคน  

สก ๔๔๕๙/๐๙๔๐
เด็กชายศิวกร ทองแก้ว

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน วัดทุ่งหินโคน  

สก ๔๔๕๙/๐๙๔๑
เด็กหญิงสมิตา พลาหาญ

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน วัดทุ่งหินโคน  

สก ๔๔๕๙/๐๙๔๒
เด็กชายสหเทพ ลาทอง

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน วัดทุ่งหินโคน  

สก ๔๔๕๙/๐๙๔๓
เด็กหญิงสุขฤทัย เพชรรัตน์

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน วัดทุ่งหินโคน  

สก ๔๔๕๙/๐๙๔๔
เด็กหญิงอารยา คำอ่อน

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน วัดทุ่งหินโคน  

สก ๔๔๕๙/๐๙๔๕
เด็กชายอำนาจ ขยันวิจิตร

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน วัดทุ่งหินโคน  

สก ๔๔๕๙/๐๙๔๖
เด็กชายเรืองศักดิ

์

จำปาศักดิ

์

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน วัดทุ่งหินโคน  

สก ๔๔๕๙/๐๙๔๗
เด็กชายแดนชัย ประกอบเก็บ

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน วัดทุ่งหินโคน  

สก ๔๔๕๙/๐๙๔๘
เด็กชายชินภัทร ครุฑว่าง

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน วัดทุ่งหินโคน  

สก ๔๔๕๙/๐๙๔๙
เด็กชายฐิติกร ก้านกิง

่

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน วัดทุ่งหินโคน  

สก ๔๔๕๙/๐๙๕๐
เด็กชายธีรพัฒน์ พันเจริญ

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน วัดทุ่งหินโคน  

สก ๔๔๕๙/๐๙๕๑
เด็กชายนฤพันธ์ จันทร์สมปอง

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน วัดทุ่งหินโคน  

สก ๔๔๕๙/๐๙๕๒
เด็กหญิงนฤมล พลาหาญ

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน วัดทุ่งหินโคน  

สก ๔๔๕๙/๐๙๕๓
เด็กชายวชิระ เทิงไธสง

่

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน วัดทุ่งหินโคน  

สก ๔๔๕๙/๐๙๕๔
เด็กชายอนุวัตน์ แย้มไกรศร

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน วัดทุ่งหินโคน  

สก ๔๔๕๙/๐๙๕๕
เด็กชายอนุสรณ์ ศรีสุข

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน วัดทุ่งหินโคน  

สก ๔๔๕๙/๐๙๕๖
เด็กหญิงแพรวา รถไทย

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน วัดทุ่งหินโคน  

สก ๔๔๕๙/๐๙๕๗
เด็กชายกิตติภูมิ เพ็ชรกลม

๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน วัดทุ่งหินโคน  

สก ๔๔๕๙/๐๙๕๘
เด็กชายมนตรี สุวรรณโน

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน วัดทุ่งหินโคน  

สก ๔๔๕๙/๐๙๕๙
เด็กหญิงรุจิ ปาสีเหล็ก

๑๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน วัดทุ่งหินโคน  

สก ๔๔๕๙/๐๙๖๐
เด็กหญิงอรทัย ลำเทียน

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน วัดทุ่งหินโคน  

สก ๔๔๕๙/๐๙๖๑
เด็กชายสมชาย ศรีมาศ

๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน วัดทุ่งหินโคน  

สก ๔๔๕๙/๐๙๖๒
เด็กชายสุวรรณ ชูศรีนาค

๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน วัดทุ่งหินโคน  

สก ๔๔๕๙/๐๙๖๓
เด็กชายอภินันท์ ละเมียด

๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน วัดทุ่งหินโคน  

สก ๔๔๕๙/๐๙๖๔
เด็กชายจิรายุทธ อ่อนประดา

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำซับเจริญ นำซับ  

สก ๔๔๕๙/๐๙๖๕
เด็กชายศราวุฒิ ยาหะ

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำซับเจริญ นำซับ  

สก ๔๔๕๙/๐๙๖๖
เด็กชายนิติธร บุญวงษ์

๑/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนำซับเจริญ นำซับ  

สก ๔๔๕๙/๐๙๖๗
เด็กชายกฤษฎา จันเต

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำซับเจริญ นำซับ  

สก ๔๔๕๙/๐๙๖๘
เด็กชายอานน การณ์ดี

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำซับเจริญ นำซับ  

สก ๔๔๕๙/๐๙๖๙
เด็กชายธาวินรัตน์ พันธ์ชวด

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำซับเจริญ นำซับ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๒๘ / ๒๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๐๙๗๐
เด็กชายพีรพัฒน์ เทียนศรี

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำซับเจริญ นำซับ  

สก ๔๔๕๙/๐๙๗๑
เด็กชายกิตติกร ทองเกิด

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำซับเจริญ นำซับ  

สก ๔๔๕๙/๐๙๗๒
เด็กชายทนงศักดิ

์

คันทรา
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำซับเจริญ นำซับ  

สก ๔๔๕๙/๐๙๗๓
เด็กชายอมรพันธ์ วงพาดกลาง

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำซับเจริญ นำซับ  

สก ๔๔๕๙/๐๙๗๔
เด็กชายฐาปกร เอียมสุข

่

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำซับเจริญ นำซับ  

สก ๔๔๕๙/๐๙๗๕
เด็กชายณัฐวุฒิ สุ่มมาตร

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำซับเจริญ นำซับ  

สก ๔๔๕๙/๐๙๗๖
เด็กชายสุทธิภัทร แก้วอุดทา

๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำซับเจริญ นำซับ  

สก ๔๔๕๙/๐๙๗๗
เด็กชายจักริน อินอุ่นโชติ

๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำซับเจริญ นำซับ  

สก ๔๔๕๙/๐๙๗๘
เด็กชายนัทพงษ์ รัตบุญนะ

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำซับเจริญ นำซับ  

สก ๔๔๕๙/๐๙๗๙
เด็กชายไตยประชา ศิลาผ่อง

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำซับเจริญ นำซับ  

สก ๔๔๕๙/๐๙๘๐
เด็กชายพรภวิทย์ รักเทศ

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำซับเจริญ นำซับ  

สก ๔๔๕๙/๐๙๘๑
เด็กชายปกาศิต สันตะพันธ์

๔/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนำซับเจริญ นำซับ  

สก ๔๔๕๙/๐๙๘๒
เด็กชายภูริวัฒน์ วงษ์เอียม

่

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำซับเจริญ นำซับ  

สก ๔๔๕๙/๐๙๘๓
เด็กหญิงธนภรณ์ นามคำดี

๑/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนำซับเจริญ นำซับ  

สก ๔๔๕๙/๐๙๘๔
เด็กหญิงจุฑารัตน์ สายเคน

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำซับเจริญ นำซับ  

สก ๔๔๕๙/๐๙๘๕
เด็กหญิงณัฎฐณิชา พุดตะขบ

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำซับเจริญ นำซับ  

สก ๔๔๕๙/๐๙๘๖
เด็กหญิงวรรณิดา ดุสิต

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำซับเจริญ นำซับ  

สก ๔๔๕๙/๐๙๘๗
เด็กหญิงปทมา สำรวมจิตร์

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำซับเจริญ นำซับ  

สก ๔๔๕๙/๐๙๘๘
เด็กหญิงธนัชชา พากเพียร

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำซับเจริญ นำซับ  

สก ๔๔๕๙/๐๙๘๙
เด็กหญิงทิพวรรณ สุขมาก

๗/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนำซับเจริญ นำซับ  

สก ๔๔๕๙/๐๙๙๐
เด็กหญิงสุวรรณี จินดา

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำซับเจริญ นำซับ  

สก ๔๔๕๙/๐๙๙๑
เด็กชายพีระพล เครือบุญ

๕/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนำซับเจริญ นำซับ  

สก ๔๔๕๙/๐๙๙๒
เด็กชายปรเมศ ประจันบาล

๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำซับเจริญ นำซับ  

สก ๔๔๕๙/๐๙๙๓
เด็กหญิงธีราภรณ์ เพ็ชรกลม

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำซับเจริญ นำซับ  

สก ๔๔๕๙/๐๙๙๔
เด็กชายณัฐวุฒิ ไตรวงศ์ย้อย

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำซับเจริญ นำซับ  

สก ๔๔๕๙/๐๙๙๕
เด็กหญิงสุพรรษา ผ่องใส

๙/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านนำซับเจริญ นำซับ  

สก ๔๔๕๙/๐๙๙๖
เด็กหญิงสุพัตรา บุญมา

๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำซับเจริญ นำซับ  

สก ๔๔๕๙/๐๙๙๗
เด็กหญิงจุฑารัตน์ คนคล่อง

๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำซับเจริญ นำซับ  

สก ๔๔๕๙/๐๙๙๘
เด็กหญิงอังคณา คดวงษ์ฆ้อง

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำซับเจริญ นำซับ  

สก ๔๔๕๙/๐๙๙๙
เด็กหญิงพิมพกานต์ อ่อนศรี

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำซับเจริญ นำซับ  

สก ๔๔๕๙/๑๐๐๐
เด็กหญิงอรัญญา ศรีสมบัติ

๙/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนำซับเจริญ นำซับ  

สก ๔๔๕๙/๑๐๐๑
เด็กหญิงกิตติมา จันทา

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำซับเจริญ นำซับ  

สก ๔๔๕๙/๑๐๐๒
เด็กหญิงวรรณา เขียวศรี

๓/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านนำซับเจริญ นำซับ  

สก ๔๔๕๙/๑๐๐๓
เด็กชายเอกภพ ไกรไธสง

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำซับเจริญ นำซับ  

สก ๔๔๕๙/๑๐๐๔
เด็กหญิงมณีรัตน์ มาลาพุด

๗/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านนำซับเจริญ นำซับ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๒๙ / ๒๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๑๐๐๕
เด็กหญิงธิดารัตน์ จันทร์ดาดี

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำซับเจริญ นำซับ  

สก ๔๔๕๙/๑๐๐๖
เด็กหญิงกนกวรรณ มุกธวัตร

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๔๕๙/๑๐๐๗
เด็กหญิงกรรยา แก้วเสถียร

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๔๕๙/๑๐๐๘
เด็กชายกฤตทัศน์ ศรีดา

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๔๕๙/๑๐๐๙
เด็กหญิงกาญจนา หลาวเพ็ชร

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๔๕๙/๑๐๑๐
เด็กชายกิตติธัช พลอยหิน

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๔๕๙/๑๐๑๑
เด็กหญิงคณิตา รุพันธ์

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๔๕๙/๑๐๑๒
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ กงแก้ว

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๔๕๙/๑๐๑๓
เด็กหญิงจุฑามาศ เริมปลูก

่

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๔๕๙/๑๐๑๔
เด็กหญิงจุฑารัตน์ หินไชยศรี

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๔๕๙/๑๐๑๕
เด็กหญิงชนัญชิดา เหมทรัพย์

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๔๕๙/๑๐๑๖
เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีคำ

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๔๕๙/๑๐๑๗
เด็กหญิงธนภรณ์ สุทธิพันธ์

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๔๕๙/๑๐๑๘
เด็กหญิงธนิษฐา ผิวอินทร์

๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๔๕๙/๑๐๑๙
เด็กชายธัญพล วงษาโสม

๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๔๕๙/๑๐๒๐
เด็กหญิงธัญวรรณ สร้อยชืน

่

๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๔๕๙/๑๐๒๑
เด็กหญิงนริศรา พูลทากรม

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๔๕๙/๑๐๒๒
เด็กหญิงนีรนารา จำปาทอง

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๔๕๙/๑๐๒๓
เด็กหญิงบัณฑิตา สีชมภู

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๔๕๙/๑๐๒๔
เด็กหญิงปริญญา คำปลิว

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๔๕๙/๑๐๒๕
เด็กหญิงปานทิพย์ บุบผาชาติ

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๔๕๙/๑๐๒๖
เด็กชายภัทราวุธ ศรีเคน

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๔๕๙/๑๐๒๗
เด็กชายภาสกร แสงสุข

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๔๕๙/๑๐๒๘
เด็กหญิงมัจฉา จิตร์หวัง

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๔๕๙/๑๐๒๙
เด็กชายราเมศ เกตุแก้วมณี

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๔๕๙/๑๐๓๐
เด็กหญิงวนิดา มิสา

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๔๕๙/๑๐๓๑
เด็กหญิงวนิดา สุรพันธ์

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๔๕๙/๑๐๓๒
เด็กหญิงวรนิษฐา สนโสม

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๔๕๙/๑๐๓๓
เด็กหญิงวรรณิดา กันพา

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๔๕๙/๑๐๓๔
เด็กหญิงวริษา เครืองพาที

่

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๔๕๙/๑๐๓๕
เด็กหญิงศศิธร เจริญดง

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๔๕๙/๑๐๓๖
เด็กชายศุภกร ปนแก้ว

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๔๕๙/๑๐๓๗
เด็กชายศุภชัย สมบัติศรี

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๔๕๙/๑๐๓๘
เด็กหญิงศุมณฑา หงษ์สา

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๔๕๙/๑๐๓๙
เด็กชายสนา แรม

๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๓๐ / ๒๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๑๐๔๐
เด็กชายสมนึก พิเมย

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๔๕๙/๑๐๔๑
เด็กหญิงสรญา ยังยืน

่

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๔๕๙/๑๐๔๒
เด็กชายสหรัฐ รักหน้าที

่

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๔๕๙/๑๐๔๓
เด็กชายสันติ ลากุลเพีย

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๔๕๙/๑๐๔๔
เด็กชายสิรวิชญ์ ต่างสี

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๔๕๙/๑๐๔๕
เด็กชายสุทธิพงศ์ พิวิชัย

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๔๕๙/๑๐๔๖
เด็กหญิงสุพรรณวดี บุญสังข์

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๔๕๙/๑๐๔๗
เด็กชายสุรศักดิ

์

จันทร์เรือง
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๔๕๙/๑๐๔๘
เด็กชายอภิวัฒน์ เกษสาวงค์

๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๔๕๙/๑๐๔๙
เด็กชายอรรถพล ยศบุญ

๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๔๕๙/๑๐๕๐
เด็กชายเจษฎา กงไกรลาศ

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๔๕๙/๑๐๕๑
เด็กชายเดชดำรง นิลไชย

๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๔๕๙/๑๐๕๒
เด็กหญิงเบญจมาศ โมคศิริ

๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๔๕๙/๑๐๕๓
เด็กหญิงณัฏฐริกา มันยิม

่ ้

๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๔๕๙/๑๐๕๔
เด็กหญิงทิพย์ภามณี นามรักษา

๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๔๕๙/๑๐๕๕
เด็กชายธนากร พระสุนีย์

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๔๕๙/๑๐๕๖
เด็กชายธราดล อินสอน

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๔๕๙/๑๐๕๗
เด็กชายธีรภัทร์ กาทอง

๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๔๕๙/๑๐๕๘
เด็กหญิงธีราพร ณรงค์ตะคุ

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๔๕๙/๑๐๕๙
เด็กหญิงนพรัตน์ ขุนทายก

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๔๕๙/๑๐๖๐
เด็กชายปฏิภาณ พักน้อย

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๔๕๙/๑๐๖๑
เด็กชายปญญพนต์ เคนซาพู

๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๔๕๙/๑๐๖๒
เด็กชายปญยา พิเนตรโชค

๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๔๕๙/๑๐๖๓
เด็กชายพชรพล ศรีวิชัย

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๔๕๙/๑๐๖๔
เด็กหญิงภัคจิรา ตองอ่อน

๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๔๕๙/๑๐๖๕
เด็กชายภูมิ ภูมิวาลย์

๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๔๕๙/๑๐๖๖
เด็กชายรพีภัทร ปะทันจะ

๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๔๕๙/๑๐๖๗
เด็กหญิงรุจิรดา ประจันทะ

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๔๕๙/๑๐๖๘
เด็กชายวรมันต์ สว่างพฤกษ์

๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๔๕๙/๑๐๖๙
เด็กหญิงวรรณวิสา วงศ์วรรณ

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๔๕๙/๑๐๗๐
เด็กหญิงวิลาวรรณ กองขุนราม

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๔๕๙/๑๐๗๑
เด็กหญิงวิไลพร จารย์หมืน

่

๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๔๕๙/๑๐๗๒
เด็กหญิงศศิธร บุญเพ็ง

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๔๕๙/๑๐๗๓
เด็กหญิงสายใจ ทับประมงค์

๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๔๕๙/๑๐๗๔
เด็กหญิงสาวิตรี ทูคำมี

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๓๑ / ๒๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๑๐๗๕
เด็กชายสินชัย ผลประโยชน์

๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๔๕๙/๑๐๗๖
เด็กหญิงอนุธิดา พูลผล

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๔๕๙/๑๐๗๗
เด็กชายอนุวัฒน์ ประโคทัง

๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๔๕๙/๑๐๗๘
เด็กชายเจษฎา ใจมา

๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๔๕๙/๑๐๗๙
เด็กหญิงแก้วนภา คุชิตา

๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๔๕๙/๑๐๘๐
เด็กชายโอภาส แหวนแก้ว

๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๔๕๙/๑๐๘๑
เด็กชายชวกรณ์ งอกศักดา

๒๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๔๕๙/๑๐๘๒
เด็กชายณัฏฐนัน มันยิม

่ ้

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๔๕๙/๑๐๘๓
เด็กชายพิทักษ์ บางพระอินทร์

๒๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๔๕๙/๑๐๘๔
เด็กชายสรวิชญ์ จำปาทอง

๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๔๕๙/๑๐๘๕
เด็กหญิงอรปรียา เครือวงษา ๗/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๔๕๙/๑๐๘๖
เด็กชายสรายุทธ เครือวงษา

๙/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๔๕๙/๑๐๘๗
นางชณมณ เครือวงษา

๑๐/๓/๒๕๑๘
โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๔๕๙/๑๐๘๘
เด็กชายสุรพัฒน์ อินเกิด

๖/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๔๕๙/๑๐๘๙
เด็กหญิงอริษรา ชนะพันธ์

๑๕/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๔๕๙/๑๐๙๐
เด็กชายทีมทัศน์ ราษีบุตร

๒๘/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๔๕๙/๑๐๙๑
เด็กหญิงกมลรัตน์ อัศวภูมิ ๓/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๔๕๙/๑๐๙๒
เด็กหญิงญาญิษา ฟอมจตุรัส

๒๘/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๔๕๙/๑๐๙๓
เด็กหญิงทัตพิชา บุตรดีสุวรรณ

๓๑/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๔๕๙/๑๐๙๔
เด็กหญิงพรนภา กัวจำนง

้

๔/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๔๕๙/๑๐๙๕
เด็กหญิงเพชรลดา คุ้มเนียม

๑๑/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๔๕๙/๑๐๙๖
เด็กหญิงภาวิณี วงษาโสม

๑๖/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๔๕๙/๑๐๙๗
เด็กหญิงอรณิภา ธรรมมา

๑๕/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๔๕๙/๑๐๙๘
เด็กหญิงสุชาดา ศรีทองเบ้า

๑๗/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๔๕๙/๑๐๙๙
เด็กชายชาญชัย แก้วมา ๑/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๔๕๙/๑๑๐๐
เด็กชายสุทธิชัย จิตต์จำนงค์ ๒/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๔๕๙/๑๑๐๑
เด็กชายพลวัฒน์ จันทะคีรี

๒๔/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๔๕๙/๑๑๐๒
เด็กชายสานุวัตร ปยะไพร

๑๒/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๔๕๙/๑๑๐๓
เด็กชายคุณากร ยาพิลา

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๔๕๙/๑๑๐๔
เด็กชายชัยสิทธิ

์

ดวงเกตุ ๖/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๔๕๙/๑๑๐๕
เด็กชายธนกฤต ปริเตสังข์

๒๗/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๔๕๙/๑๑๐๖
เด็กชายบุญฤทธิ

์

พัดอยู่
๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๔๕๙/๑๑๐๗
เด็กชายภูมินทร์ วุฒิ

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๔๕๙/๑๑๐๘
เด็กชายสมเกียรติ ผาสุข ๑/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๔๕๙/๑๑๐๙
เด็กชายสรยุทธ วงค์ศรีทา

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๓๒ / ๒๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๑๑๑๐
เด็กชายสุรเกียรติ น้อยศรี

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๔๕๙/๑๑๑๑

นายฉัตรชัย วันสะคู
๑๗/๕/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๔๕๙/๑๑๑๒

เด็กหญิงธนพร บัณฑิตย์
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๔๕๙/๑๑๑๓

เด็กหญิงกฤติยา สุริยา

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๔๕๙/๑๑๑๔

เด็กหญิงเบญญาภา แก้วพันธ์มา
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๔๕๙/๑๑๑๕

เด็กหญิงพนิตาพร หมู่มาก
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๔๕๙/๑๑๑๖

เด็กหญิงสุกัญญา ดาทา
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๔๕๙/๑๑๑๗

เด็กหญิงสุภาภรณ์ อ่อนประดา
๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๔๕๙/๑๑๑๘

เด็กหญิงอัญมณี กนกพรพานิชย์
๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๔๕๙/๑๑๑๙

เด็กหญิงอพัชรา โมลานิล
๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๔๕๙/๑๑๒๐
เด็กหญิงพนิตพิชา ทุเรียนดง

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๔๕๙/๑๑๒๑

เด็กหญิงธิดารัตน์ ประกอบกิจ
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๔๕๙/๑๑๒๒

นางสาวน้อย เรือง
๑๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๔๕๙/๑๑๒๓

เด็กหญิงนิชา แก้วอุดม
๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๔๕๙/๑๑๒๔

เด็กหญิงงามตา ละลี
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๔๕๙/๑๑๒๕

เด็กหญิงศิริลักษณ์ แผลงนอก
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๔๕๙/๑๑๒๖

เด็กหญิงรตน นำชัย

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๔๕๙/๑๑๒๗
เด็กชายเจษฎาภรณ์ สุวรรณดี

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๔๕๙/๑๑๒๘

เด็กชายรักษ์สุข ควบพิมาย
๑๗/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๔๕๙/๑๑๒๙

เด็กชายจันทร์ เรือง
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๔๕๙/๑๑๓๐
เด็กชายพีรกานต์ จินาวรณ์

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๔๕๙/๑๑๓๑

เด็กชายนาวิน จุ้ยประเสริฐ
๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๔๕๙/๑๑๓๒

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ มาลัย

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองศรีเมือง วัดเนินสะอาด  

สก ๔๔๕๙/๑๑๓๓

เด็กชายธันวา พืชผล
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองศรีเมือง วัดเนินสะอาด  

สก ๔๔๕๙/๑๑๓๔

เด็กหญิงพรรษมน ผุยทอง
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองศรีเมือง วัดเนินสะอาด  

สก ๔๔๕๙/๑๑๓๕

เด็กชายรุสธิไกร วงษ์เพ็ง
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองศรีเมือง วัดเนินสะอาด  

สก ๔๔๕๙/๑๑๓๖

เด็กชายสงกรานต์ ชัยเจริญ
๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองศรีเมือง วัดเนินสะอาด  

สก ๔๔๕๙/๑๑๓๗

เด็กหญิงเกศินี แม่นปน

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองศรีเมือง วัดเนินสะอาด  

สก ๔๔๕๙/๑๑๓๘

เด็กหญิงเกศกนก ตู้ภูมิ
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองศรีเมือง วัดเนินสะอาด  

สก ๔๔๕๙/๑๑๓๙

เด็กชายสุรบดินทร์ สุ่มมาตย์
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดเนินสะอาด  

สก ๔๔๕๙/๑๑๔๐
เด็กชายภัทรพล ทองสอน

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดเนินสะอาด  

สก ๔๔๕๙/๑๑๔๑

เด็กชายโชคชัย กองอุดม
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดเนินสะอาด  

สก ๔๔๕๙/๑๑๔๒

เด็กชายภูริภัทร สังข์ดิษฐ์
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดเนินสะอาด  

สก ๔๔๕๙/๑๑๔๓

เด็กชายชินกฤต ท่าวิไล
๑๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดเนินสะอาด  

สก ๔๔๕๙/๑๑๔๔

เด็กชายอนุชิต สมยา
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดเนินสะอาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๓๓ / ๒๐๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๑๑๔๕

เด็กชายศิลา อภิวงษ์
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดเนินสะอาด  

สก ๔๔๕๙/๑๑๔๖

เด็กชายอภิวันท์ วิเศษศรี
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดเนินสะอาด  

สก ๔๔๕๙/๑๑๔๗

เด็กชายสุรศักดิ

์

ด้วงชืน

่

๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดเนินสะอาด  

สก ๔๔๕๙/๑๑๔๘

เด็กชายปุญพิพัฒน์ ฉายแสง
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดเนินสะอาด  

สก ๔๔๕๙/๑๑๔๙

เด็กชายพงศธร แย้มประดิษฐ์
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดเนินสะอาด  

สก ๔๔๕๙/๑๑๕๐
เด็กชายคุ้มพืชัย พุฒิศรณ์

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดเนินสะอาด  

สก ๔๔๕๙/๑๑๕๑

เด็กหญิงพิยดา ออกประเสริฐ
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดเนินสะอาด  

สก ๔๔๕๙/๑๑๕๒
เด็กหญิงกัญญาพัชร พนมเชือ

้

๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดเนินสะอาด  

สก ๔๔๕๙/๑๑๕๓

เด็กหญิงสุดารัตน์ แกว่นไกร
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดเนินสะอาด  

สก ๔๔๕๙/๑๑๕๔

เด็กหญิงภิญญดา กำลังยิง

่

๐๔/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดเนินสะอาด  

สก ๔๔๕๙/๑๑๕๕

เด็กหญิงธนัชพร สีดาฟอง
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดเนินสะอาด  

สก ๔๔๕๙/๑๑๕๖

เด็กหญิงปริตา ชาญยุทธ
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดเนินสะอาด  

สก ๔๔๕๙/๑๑๕๗

เด็กหญิงวนิดา ชอบเกิดเชาว์
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดเนินสะอาด  

สก ๔๔๕๙/๑๑๕๘

เด็กหญิงสุภาพร สีใคร่
๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดเนินสะอาด  

สก ๔๔๕๙/๑๑๕๙

เด็กหญิงชลธิชา พันธ์โนราช
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดเนินสะอาด  

สก ๔๔๕๙/๑๑๖๐
เด็กหญิงปาริฉัตร คุ้มทอง

๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดเนินสะอาด  

สก ๔๔๕๙/๑๑๖๑

เด็กหญิงเกวลิน สังคำภา
๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดเนินสะอาด  

สก ๔๔๕๙/๑๑๖๒

เด็กหญิงบุษกร หนวดหอม
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดเนินสะอาด  

สก ๔๔๕๙/๑๑๖๓

เด็กหญิงวรนิษฐา นึกเว้น
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดเนินสะอาด  

สก ๔๔๕๙/๑๑๖๔

เด็กหญิงภัทราภรณ์ ศรีทอง
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดเนินสะอาด  

สก ๔๔๕๙/๑๑๖๕

เด็กหญิงจุไรวรรณ นึกเว้น
๙/๒๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดเนินสะอาด  

สก ๔๔๕๙/๑๑๖๖

เด็กหญิงดวงกมล เชียงเดิม
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดเนินสะอาด  

สก ๔๔๕๙/๑๑๖๗

เด็กชายธนากร นิลลาด
๐๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาระกำ วัดปาระกำ  

สก ๔๔๕๙/๑๑๖๘

เด็กชายพิทักษ์ แก้วคำภา
๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาระกำ วัดปาระกำ  

สก ๔๔๕๙/๑๑๖๙

เด็กชายธนวัฒน์ ศิลาผอง
๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาระกำ วัดปาระกำ  

สก ๔๔๕๙/๑๑๗๐
เด็กชายกฤษณะ ศิลาผอง

๑๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาระกำ วัดปาระกำ  

สก ๔๔๕๙/๑๑๗๑

เด็กชายนาคนทร์ ศรีนวล
๐๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาระกำ วัดปาระกำ  

สก ๔๔๕๙/๑๑๗๒

เด็กชายธีรภัทร ชนดี
๑๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาระกำ วัดปาระกำ  

สก ๔๔๕๙/๑๑๗๓

เด็กชายวิชิต ภาชนะ
๐๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาระกำ วัดปาระกำ  

สก ๔๔๕๙/๑๑๗๔

เด็กชายธีรวัฒน์ วายลม
๑๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาระกำ วัดปาระกำ  

สก ๔๔๕๙/๑๑๗๕

เด็กชายวรวุฒิ ล้านเหลียนทอง
๐๓/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาระกำ วัดปาระกำ  

สก ๔๔๕๙/๑๑๗๖

เด็กหญิงสุภาวดี เวหาด
๐๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาระกำ วัดปาระกำ  

สก ๔๔๕๙/๑๑๗๗

เด็กหญิงเพ็ญนิชา หลงส์
๐๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาระกำ วัดปาระกำ  

สก ๔๔๕๙/๑๑๗๘

เด็กหญิงพัชราภา กงแก้ว
๐๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาระกำ วัดปาระกำ  

สก ๔๔๕๙/๑๑๗๙

เด็กหญิงสรัญญา แก้วคำภา
๑๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาระกำ วัดปาระกำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๓๔ / ๒๐๒
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สก ๔๔๕๙/๑๑๘๐
เด็กหญิงพัชราภรณ์ คำเทพ

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาระกำ วัดปาระกำ  

สก ๔๔๕๙/๑๑๘๑

เด็กหญิงนันทิดา ดุลย์สอน
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาระกำ วัดปาระกำ  

สก ๔๔๕๙/๑๑๘๒

เด็กชายจีรนันท์ จันทกุมาร
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาระกำ วัดปาระกำ  

สก ๔๔๕๙/๑๑๘๓

เด็กชายสิทธิกร ฆ้องจันดา
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาระกำ วัดปาระกำ  

สก ๔๔๕๙/๑๑๘๔

เด็กชายนัสดินทร์ พูลสวัสดิ

์

๐๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปาระกำ วัดปาระกำ  

สก ๔๔๕๙/๑๑๘๕

เด็กชายฐิติพงษ์ ศรีนวล
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาระกำ วัดปาระกำ  

สก ๔๔๕๙/๑๑๘๖

นางสุวณีย์ สงดี
๒๒/๐๑/๒๕๑๔

โรงเรียนร่มเกล้า วัดคลองนำเขียว  

สก ๔๔๕๙/๑๑๘๗

นายคมสัน ช่วยพิมาย
๐๓/๐๙/๒๕๒๙

โรงเรียนร่มเกล้า วัดคลองนำเขียว  

สก ๔๔๕๙/๑๑๘๘
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ปลึกไธสง

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า วัดคลองนำเขียว  

สก ๔๔๕๙/๑๑๘๙

นางสาวพรทิพย์ สาลีพันธ์
๒๐/๐๘/๒๕๒๙

โรงเรียนร่มเกล้า วัดคลองนำเขียว  

สก ๔๔๕๙/๑๑๙๐
เด็กชายปาณรวัฐ แก้วศรี

๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองนำเขียว วัดคลองนำเขียว  

สก ๔๔๕๙/๑๑๙๑

เด็กชายกวิน อินทวงค์
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองนำเขียว วัดคลองนำเขียว  

สก ๔๔๕๙/๑๑๙๒

เด็กหญิงวิพรรษา ภูมีทอง
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองนำเขียว วัดคลองนำเขียว  

สก ๔๔๕๙/๑๑๙๓
เด็กหญิงเบญจวรรณ แสงทอง

๓๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองนำเขียว วัดคลองนำเขียว  

สก ๔๔๕๙/๑๑๙๔

เด็กหญิงจันทัปปภา จำปาหอม
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองนำเขียว วัดคลองนำเขียว  

สก ๔๔๕๙/๑๑๙๕

เด็กหญิงขวัญศิริ สระแก้ว
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองนำเขียว วัดคลองนำเขียว  

สก ๔๔๕๙/๑๑๙๖
เด็กหญิงอาทิตยาพร สุภาพงษ์

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองนำเขียว วัดคลองนำเขียว  

สก ๔๔๕๙/๑๑๙๗

เด็กหญิงทับทิม ลีลาน้อย

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองนำเขียว วัดคลองนำเขียว  

สก ๔๔๕๙/๑๑๙๘

เด็กชายอภินิชย์ ชาวสวน

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองนำเขียว วัดคลองนำเขียว  

สก ๔๔๕๙/๑๑๙๙

เด็กชายอภินันท์ ชาวสวน

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองนำเขียว วัดคลองนำเขียว  

สก ๔๔๕๙/๑๒๐๐
เด็กชายสิทธิโชค คำเพชรดี

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองนำเขียว วัดคลองนำเขียว  

สก ๔๔๕๙/๑๒๐๑
เด็กชายนพวิชญ์ สุพัฒนโชค

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองนำเขียว วัดคลองนำเขียว  

สก ๔๔๕๙/๑๒๐๒
เด็กชายรัฐภูมิ เดชพรม

๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองนำเขียว วัดคลองนำเขียว  

สก ๔๔๕๙/๑๒๐๓
เด็กชายอำนาจ สีเคน

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองนำเขียว วัดคลองนำเขียว  

สก ๔๔๕๙/๑๒๐๔
เด็กหญิงเกวรินทร์ ขันชะรุ

๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองนำเขียว วัดคลองนำเขียว  

สก ๔๔๕๙/๑๒๐๕
เด็กชายพีระพงษ์ จันทร์หอมกุล

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองนำเขียว วัดคลองนำเขียว  

สก ๔๔๕๙/๑๒๐๖
เด็กชายธีรชาติ หาญเวช

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองนำเขียว วัดคลองนำเขียว  

สก ๔๔๕๙/๑๒๐๗
เด็กชายสุรัตน์ ม่วงงาม

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองนำเขียว วัดคลองนำเขียว  

สก ๔๔๕๙/๑๒๐๘
เด็กชายรุ่งอรุณ สังขพันธ์

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองนำเขียว วัดคลองนำเขียว  

สก ๔๔๕๙/๑๒๐๙
เด็กชายอภิรเดช หงษ์ศิริ

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองนำเขียว วัดคลองนำเขียว  

สก ๔๔๕๙/๑๒๑๐
เด็กชายทรงภพ เพ่งพิศ

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองนำเขียว วัดคลองนำเขียว  

สก ๔๔๕๙/๑๒๑๑

เด็กชายชาญวิทย์ จันดาแสง
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองนำเขียว วัดคลองนำเขียว  

สก ๔๔๕๙/๑๒๑๒

เด็กชายทิฐินันท์ โถสุวรรณ
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองนำเขียว วัดคลองนำเขียว  

สก ๔๔๕๙/๑๒๑๓

เด็กชายธนวัตน์ ม่วงงาม
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองนำเขียว วัดคลองนำเขียว  

สก ๔๔๕๙/๑๒๑๔

เด็กชายภาฆิน ทับทรวง
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองนำเขียว วัดคลองนำเขียว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๓๕ / ๒๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๑๒๑๕

เด็กชายวัชรพล ท้วมพงษ์
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองนำเขียว วัดคลองนำเขียว  

สก ๔๔๕๙/๑๒๑๖

เด็กชายอาทิตย์ คำสวัสดิ

์

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองนำเขียว วัดคลองนำเขียว  

สก ๔๔๕๙/๑๒๑๗

เด็กหญิงเกตนิกา นวนนอก
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองนำเขียว วัดคลองนำเขียว  

สก ๔๔๕๙/๑๒๑๘

เด็กหญิงขนิษฐา เลียบกระโทก
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองนำเขียว วัดคลองนำเขียว  

สก ๔๔๕๙/๑๒๑๙

เด็กหญิงจิตรตรา ธรรมรักษา
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองนำเขียว วัดคลองนำเขียว  

สก ๔๔๕๙/๑๒๒๐
เด็กหญิงเจษฬาภรณ์ ดาวเรือง

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองนำเขียว วัดคลองนำเขียว  

สก ๔๔๕๙/๑๒๒๑

เด็กหญิงธิฆัมพร โสภา
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองนำเขียว วัดคลองนำเขียว  

สก ๔๔๕๙/๑๒๒๒

เด็กหญิงปุณยาพร ตะวงษา
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองนำเขียว วัดคลองนำเขียว  

สก ๔๔๕๙/๑๒๒๓

เด็กหญิงศิริกรณ์ กุลหอย
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองนำเขียว วัดคลองนำเขียว  

สก ๔๔๕๙/๑๒๒๔

เด็กหญิงสุขประภา โคมเมือง
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองนำเขียว วัดคลองนำเขียว  

สก ๔๔๕๙/๑๒๒๕

เด็กหญิงสุชาดา ปนามทัง
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองนำเขียว วัดคลองนำเขียว  

สก ๔๔๕๙/๑๒๒๖

เด็กหญิงสุทิพภา ศรีเขียว
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองนำเขียว วัดคลองนำเขียว  

สก ๔๔๕๙/๑๒๒๗

เด็กหญิงสุภัตรา หินแก้ว
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองนำเขียว วัดคลองนำเขียว  

สก ๔๔๕๙/๑๒๒๘

เด็กหญิงโสรยา แสงสุข
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองนำเขียว วัดคลองนำเขียว  

สก ๔๔๕๙/๑๒๒๙

เด็กหญิงอัยญาฎา บุญมาพรม
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองนำเขียว วัดคลองนำเขียว  

สก ๔๔๕๙/๑๒๓๐
เด็กหญิงอิงอร วิลาพันธ์

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองนำเขียว วัดคลองนำเขียว  

สก ๔๔๕๙/๑๒๓๑

เด็กชายสสิวัตร เรืองสา

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองปลาโด วัดคลองนำเขียว  

สก ๔๔๕๙/๑๒๓๒

เด็กชายธีรภัทร งามแก้ว

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองปลาโด วัดคลองนำเขียว  

สก ๔๔๕๙/๑๒๓๓

นางสาวดาวนภา ว่าความดี
๒๒/๐๘/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านคลองผักขม วัดคลองนำเขียว  

สก ๔๔๕๙/๑๒๓๔

เด็กหญิงสุภิสรา สวัสดิพิบูลย์

์

๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองผักขม วัดคลองนำเขียว  

สก ๔๔๕๙/๑๒๓๕

เด็กชายธีรภัทร สุกเสาร์
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองผักขม วัดคลองนำเขียว  

สก ๔๔๕๙/๑๒๓๖

เด็กชายพาณุพงศ์ ศรีวงศ์จันทร์
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองผักขม วัดคลองนำเขียว  

สก ๔๔๕๙/๑๒๓๗

เด็กหญิงรพีภัทร ยงยุทธ
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองผักขม วัดคลองนำเขียว  

สก ๔๔๕๙/๑๒๓๘

เด็กหญิงมณีมาศ สวัสดี
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองผักขม วัดคลองนำเขียว  

สก ๔๔๕๙/๑๒๓๙

เด็กหญิงภัทรภรณ์ บุญรอด
๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองผักขม วัดคลองนำเขียว  

สก ๔๔๕๙/๑๒๔๐
เด็กหญิงรัตธิดาพร นวลสำเนียง

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองผักขม วัดคลองนำเขียว  

สก ๔๔๕๙/๑๒๔๑

เด็กหญิงรัตธนพร นวลสำเนียง
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองผักขม วัดคลองนำเขียว  

สก ๔๔๕๙/๑๒๔๒

เด็กชายวิทวัส ขุนทอง
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองผักขม วัดคลองนำเขียว  

สก ๔๔๕๙/๑๒๔๓

เด็กชายสุทัศน์ ทองประเสริฐ
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองผักขม วัดคลองนำเขียว  

สก ๔๔๕๙/๑๒๔๔

เด็กชายปฏิมากร ไชยรัตน์
๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองผักขม วัดคลองนำเขียว  

สก ๔๔๕๙/๑๒๔๕

เด็กชายเอกสิทธิ

์

แก้วพุทธ
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองผักขม วัดคลองนำเขียว  

สก ๔๔๕๙/๑๒๔๖

เด็กชายกชมน ทักษิณ
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองผักขม วัดคลองนำเขียว  

สก ๔๔๕๙/๑๒๔๗

เด็กชายณัฐวัชร์ เจียรศรีเสถียร
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองผักขม วัดคลองนำเขียว  

สก ๔๔๕๙/๑๒๔๘

เด็กชายธนากร พาพัน
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองผักขม วัดคลองนำเขียว  

สก ๔๔๕๙/๑๒๔๙

เด็กชายไชยา กิงวงศา

่

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองผักขม วัดคลองนำเขียว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๓๖ / ๒๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๑๒๕๐
เด็กชายพัฒนา กิงวงศา

่

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองผักขม วัดคลองนำเขียว  

สก ๔๔๕๙/๑๒๕๑

เด็กชายณรงค์ วงษ์เพ็ง
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองผักขม วัดคลองนำเขียว  

สก ๔๔๕๙/๑๒๕๒

เด็กชายธีรศักดิ

์

แก้วคำ
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองผักขม วัดคลองนำเขียว  

สก ๔๔๕๙/๑๒๕๓

เด็กชายรณัสถ์ชัย สุวดิษฐ์
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองผักขม วัดคลองนำเขียว  

สก ๔๔๕๙/๑๒๕๔

เด็กชายจตุรพร สียางนอก
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองผักขม วัดคลองนำเขียว  

สก ๔๔๕๙/๑๒๕๕

เด็กชายสายฟา แกดำ
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองผักขม วัดคลองนำเขียว  

สก ๔๔๕๙/๑๒๕๖

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ยวนคำ
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองผักขม วัดคลองนำเขียว  

สก ๔๔๕๙/๑๒๕๗

เด็กชายอภินันท์ ไพรจิตร์
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองผักขม วัดคลองนำเขียว  

สก ๔๔๕๙/๑๒๕๘

เด็กชายณัฐภูมิ หาญชุก
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองผักขม วัดคลองนำเขียว  

สก ๔๔๕๙/๑๒๕๙

เด็กชายอดิศักดิ

์

จันทะคุณ
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองผักขม วัดคลองนำเขียว  

สก ๔๔๕๙/๑๒๖๐
เด็กชายภานุเดช โพธิงาม

์

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองผักขม วัดคลองนำเขียว  

สก ๔๔๕๙/๑๒๖๑

เด็กหญิงปยธิดา บรรจง
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองผักขม วัดคลองนำเขียว  

สก ๔๔๕๙/๑๒๖๒

เด็กหญิงโชติรส สิงห์สมดี
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองผักขม วัดคลองนำเขียว  

สก ๔๔๕๙/๑๒๖๓

เด็กหญิงนริศรา พาพัน
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองผักขม วัดคลองนำเขียว  

สก ๔๔๕๙/๑๒๖๔

เด็กหญิงวรัชญา แสวงจิตร
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองผักขม วัดคลองนำเขียว  

สก ๔๔๕๙/๑๒๖๕

เด็กหญิงภัครภรณ์ พันธ์ทน
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองผักขม วัดคลองนำเขียว  

สก ๔๔๕๙/๑๒๖๖

เด็กหญิงทิพวรรณ พิกุลแก้ว
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองผักขม วัดคลองนำเขียว  

สก ๔๔๕๙/๑๒๖๗

เด็กหญิงพรรษา ธานุวัฒ
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองผักขม วัดคลองนำเขียว  

สก ๔๔๕๙/๑๒๖๘

เด็กหญิงอมรา พลมาตย์
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองผักขม วัดคลองนำเขียว  

สก ๔๔๕๙/๑๒๖๙

เด็กหญิงสุชานันท์ อรรถศิริปญญา
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองผักขม วัดคลองนำเขียว  

สก ๔๔๕๙/๑๒๗๐
เด็กหญิงอภิญญา ขำวงค์

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองผักขม วัดคลองนำเขียว  

สก ๔๔๕๙/๑๒๗๑

เด็กหญิงจินตรา เรืองยงค์
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองผักขม วัดคลองนำเขียว  

สก ๔๔๕๙/๑๒๗๒

เด็กหญิงนวพร จันโพธิเตีย

้ ์ ้

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองผักขม วัดคลองนำเขียว  

สก ๔๔๕๙/๑๒๗๓

เด็กหญิงวราสินี บุญรอด

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองผักขม วัดคลองนำเขียว  

สก ๔๔๕๙/๑๒๗๔

เด็กหญิงชฎาภรณ์ บุญรอด
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองผักขม วัดคลองนำเขียว  

สก ๔๔๕๙/๑๒๗๕

เด็กหญิงสายสวาท นุชรุ่งเรือง
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองผักขม วัดคลองนำเขียว  

สก ๔๔๕๙/๑๒๗๖

เด็กหญิงจิราพัชร พุ่มต้นวงษ์
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองผักขม วัดคลองนำเขียว  

สก ๔๔๕๙/๑๒๗๗

เด็กหญิงพัชรี แก้วมณี
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองผักขม วัดคลองนำเขียว  

สก ๔๔๕๙/๑๒๗๘

เด็กชายณรงค์ธร ทองอาจ
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองผักขม วัดคลองนำเขียว  

สก ๔๔๕๙/๑๒๗๙
เด็กหญิง .พัชราภรณ์ นวลสำเนียง

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองผักขม วัดคลองนำเขียว  

สก ๔๔๕๙/๑๒๘๐
เด็กหญิงณัฐริดา คำฟู

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองผักขม วัดคลองนำเขียว  

สก ๔๔๕๙/๑๒๘๑

เด็กชายสุรยุทธ์ อารี
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองผักขม วัดคลองนำเขียว  

สก ๔๔๕๙/๑๒๘๒

เด็กหญิงจันทร์จิรา แก้วอุทา
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองผักขม วัดคลองนำเขียว  

สก ๔๔๕๙/๑๒๘๓

เด็กชายชนกนันท์ ศิลาผอง
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองผักขม วัดคลองนำเขียว  

สก ๔๔๕๙/๑๒๘๔

เด็กชายศิลาดล สงัด
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า วัดคลองนำเขียว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๓๗ / ๒๐๒

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๑๒๘๕

เด็กชายพีรพัฒน์ จันทา
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า วัดคลองนำเขียว  

สก ๔๔๕๙/๑๒๘๖

เด็กหญิงอัจฉรา บุญไชย
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนร่มเกล้า วัดคลองนำเขียว  

สก ๔๔๕๙/๑๒๘๗

เด็กชายอิทธิพล จรพิภพ
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า วัดคลองนำเขียว  

สก ๔๔๕๙/๑๒๘๘

เด็กหญิงสุนิสา สารปรัง
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า วัดคลองนำเขียว  

สก ๔๔๕๙/๑๒๘๙

เด็กชายทินภัทร พาพรม
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า วัดคลองนำเขียว  

สก ๔๔๕๙/๑๒๙๐
เด็กชายกฤษติพงษ์ อยู่สบาย

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า วัดคลองนำเขียว  

สก ๔๔๕๙/๑๒๙๑

เด็กชายกรวิทย์ เศษศรี
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า วัดคลองนำเขียว  

สก ๔๔๕๙/๑๒๙๒

เด็กชายณัฐติพล คณาชาติ
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า วัดคลองนำเขียว  

สก ๔๔๕๙/๑๒๙๓

เด็กหญิงนลัยพัฒน์ นามคำมี
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนร่มเกล้า วัดคลองนำเขียว  

สก ๔๔๕๙/๑๒๙๔

เด็กหญิงกรรณิการ์ พรมมาศ
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า วัดคลองนำเขียว  

สก ๔๔๕๙/๑๒๙๕

เด็กหญิงมาริสา ชะนะดี
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนร่มเกล้า วัดคลองนำเขียว  

สก ๔๔๕๙/๑๒๙๖

เด็กหญิงสุวรรณี บัวคำ
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า วัดคลองนำเขียว  

สก ๔๔๕๙/๑๒๙๗

เด็กหญิงกานดา ออมสิน
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า วัดคลองนำเขียว  

สก ๔๔๕๙/๑๒๙๘

เด็กหญิงวราภรณ์ สมาน
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า วัดคลองนำเขียว  

สก ๔๔๕๙/๑๒๙๙

เด็กหญิงมณฑิรา สืบเพ็ง
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า วัดคลองนำเขียว  

สก ๔๔๕๙/๑๓๐๐ เด็กหญิงภัณทิกาญจน์
พุทไธสง

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนร่มเกล้า วัดคลองนำเขียว  

สก ๔๔๕๙/๑๓๐๑
เด็กหญิงชัญญา เวชภู

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนร่มเกล้า วัดคลองนำเขียว  

สก ๔๔๕๙/๑๓๐๒
เด็กหญิงหัสดี สิทธิเขตการ

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า วัดคลองนำเขียว  

สก ๔๔๕๙/๑๓๐๓
เด็กหญิงมนัสชนก สว่างชืน

่

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า วัดคลองนำเขียว  

สก ๔๔๕๙/๑๓๐๔
เด็กหญิงณัฏฐชา พรหมถวยถำ

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า วัดคลองนำเขียว  

สก ๔๔๕๙/๑๓๐๕
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ซึมรัมย์

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนร่มเกล้า วัดคลองนำเขียว  

สก ๔๔๕๙/๑๓๐๖
เด็กหญิงวาสนา แดขุนทด

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า วัดคลองนำเขียว  

สก ๔๔๕๙/๑๓๐๗
เด็กชายธีรพงษ์ ตาเสาร์

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนร่มเกล้า วัดคลองนำเขียว  

สก ๔๔๕๙/๑๓๐๘
เด็กชายอภิวัฒน์ ประเวระภัย

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า วัดคลองนำเขียว  

สก ๔๔๕๙/๑๓๐๙
เด็กชายกฤษดา โนลาริตร

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนร่มเกล้า วัดคลองนำเขียว  

สก ๔๔๕๙/๑๓๑๐
เด็กชายญาณวุฒิ ท่าพิกุล

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า วัดคลองนำเขียว  

สก ๔๔๕๙/๑๓๑๑

เด็กชายเจตรินทร์ ดีเจริญ
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า วัดคลองนำเขียว  

สก ๔๔๕๙/๑๓๑๒

เด็กหญิงนันทิพร แสนมาโนช

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า วัดคลองนำเขียว  

สก ๔๔๕๙/๑๓๑๓

เด็กหญิงวีรยา โง๊ะบุดดา
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า วัดคลองนำเขียว  

สก ๔๔๕๙/๑๓๑๔

เด็กหญิงณัฐชยา โง๊ะบุดดา
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนร่มเกล้า วัดคลองนำเขียว  

สก ๔๔๕๙/๑๓๑๕

เด็กหญิงวนัดดา เหลือมพล
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า วัดคลองนำเขียว  

สก ๔๔๕๙/๑๓๑๖

เด็กหญิงจิราภา โรจนพร
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า วัดคลองนำเขียว  

สก ๔๔๕๙/๑๓๑๗

เด็กหญิงสลาศิณี ถาวรสาลี
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนร่มเกล้า วัดคลองนำเขียว  

สก ๔๔๕๙/๑๓๑๘

เด็กหญิงพิทยารัตน์ ปกชัยภูมิ
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า วัดคลองนำเขียว  

สก ๔๔๕๙/๑๓๑๙

เด็กหญิงกรรณิกา คำบัว
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า วัดคลองนำเขียว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๓๘ / ๒๐๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๑๓๒๐
เด็กหญิงอาภาพร จิตรเย็น

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า วัดคลองนำเขียว  

สก ๔๔๕๙/๑๓๒๑

เด็กหญิงณภัทรศรา กงแก้ว
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนร่มเกล้า วัดคลองนำเขียว  

สก ๔๔๕๙/๑๓๒๒

เด็กหญิงดวงกมล หีดชนา
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า วัดคลองนำเขียว  

สก ๔๔๕๙/๑๓๒๓

เด็กหญิงณัฐฑริกา ว่องไวพนานิจ
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า วัดคลองนำเขียว  

สก ๔๔๕๙/๑๓๒๔

เด็กหญิงวาสนา จงผสม
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า วัดคลองนำเขียว  

สก ๔๔๕๙/๑๓๒๕

เด็กหญิงพิริสา เอือเฟอ

้

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนร่มเกล้า วัดคลองนำเขียว  

สก ๔๔๕๙/๑๓๒๖

เด็กชายปฏิมากรณ์ อึงเซ้ง

้

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า วัดคลองนำเขียว  

สก ๔๔๕๙/๑๓๒๗

เด็กชายหัสดิน เกาะกากลาง
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า วัดคลองนำเขียว  

สก ๔๔๕๙/๑๓๒๘

เด็กชายอรรณพ รินตัน
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า วัดคลองนำเขียว  

สก ๔๔๕๙/๑๓๒๙

เด็กชายศุภวิชญ์ ธรรมมะ
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า วัดคลองนำเขียว  

สก ๔๔๕๙/๑๓๓๐
เด็กหญิงศิริยากร สอนจันแดง

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า วัดคลองนำเขียว  

สก ๔๔๕๙/๑๓๓๑

เด็กชายอิทธิพล มูลอ่อน

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า วัดคลองนำเขียว  

สก ๔๔๕๙/๑๓๓๒

เด็กชายพีรพัฒน์ บัวคำ
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า วัดคลองนำเขียว  

สก ๔๔๕๙/๑๓๓๓

เด็กชายปฏิภาณ นาคสกุล
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า วัดคลองนำเขียว  

สก ๔๔๕๙/๑๓๓๔

เด็กชายพรหมพชร เจริญศิลป
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า วัดคลองนำเขียว  

สก ๔๔๕๙/๑๓๓๕

เด็กชายปุญญพัฒน์ วิเศษปสสา
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า วัดคลองนำเขียว  

สก ๔๔๕๙/๑๓๓๖

เด็กชายพีรพัฒน์ โกธรรม
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า วัดคลองนำเขียว  

สก ๔๔๕๙/๑๓๓๗

เด็กชายชินวัตร สายทอง
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า วัดคลองนำเขียว  

สก ๔๔๕๙/๑๓๓๘

เด็กหญิงภูษิตา มาทาจันทึก
๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า วัดคลองนำเขียว  

สก ๔๔๕๙/๑๓๓๙

เด็กชายพิชิตชัย ทะเลิงรัมย์
๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า วัดคลองนำเขียว  

สก ๔๔๕๙/๑๓๔๐
เด็กชายจักรี แมลงผึง

้

๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า วัดคลองนำเขียว  

สก ๔๔๕๙/๑๓๔๑

เด็กหญิงรัตนา สว่างกุล

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า วัดคลองนำเขียว  

สก ๔๔๕๙/๑๓๔๒

เด็กหญิงยุพา สระรัมย์
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า วัดคลองนำเขียว  

สก ๔๔๕๙/๑๓๔๓
เด็กหญิงกัญญาพัชร อุอรุณ

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า วัดคลองนำเขียว  

สก ๔๔๕๙/๑๓๔๔

เด็กหญิงมาลัย ออย้อย
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า วัดคลองนำเขียว  

สก ๔๔๕๙/๑๓๔๕

เด็กหญิงมณีวรรณ หล่อกลาง
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า วัดคลองนำเขียว  

สก ๔๔๕๙/๑๓๔๖

เด็กชายภานุพงศ์ ฆ้องจันทร์
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวนาสงเคราะห์ คลองเขาเทียน  

สก ๔๔๕๙/๑๓๔๗

เด็กชายชยพล ด่านเจริญ

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวนาสงเคราะห์ คลองเขาเทียน  

สก ๔๔๕๙/๑๓๔๘

เด็กหญิงปภัสรา เหลายา
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวนาสงเคราะห์ คลองเขาเทียน  

สก ๔๔๕๙/๑๓๔๙

เด็กหญิงศศิวิภา นำใจ
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวนาสงเคราะห์ คลองเขาเทียน  

สก ๔๔๕๙/๑๓๕๐
เด็กหญิงผกาแก้ว ชูกลินหอม

่

๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวนาสงเคราะห์ คลองเขาเทียน  

สก ๔๔๕๙/๑๓๕๑

นายศรัณยู สิงหาจุลเกตุ
๑๘/๑๐/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านคลองนำใส คลองนำใส  

สก ๔๔๕๙/๑๓๕๒

เด็กชายนที พงษ์วิรัช
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองนำใส คลองนำใส  

สก ๔๔๕๙/๑๓๕๓

เด็กชายวรจักร คลอมเหลา
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองนำใส คลองนำใส  

สก ๔๔๕๙/๑๓๕๔

เด็กชายภูษิต ประทัง
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองนำใส คลองนำใส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๓๙ / ๒๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๑๓๕๕

เด็กชายชยพล คงเศรษฐพรหม
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองนำใส คลองนำใส  

สก ๔๔๕๙/๑๓๕๖

เด็กชายจิรายุส ประทุมวัน
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองนำใส คลองนำใส  

สก ๔๔๕๙/๑๓๕๗

เด็กชายรุ่งเพชร สิงห์สา
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองนำใส คลองนำใส  

สก ๔๔๕๙/๑๓๕๘

เด็กชายหิรัญ ไชยรักษ์
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองนำใส คลองนำใส  

สก ๔๔๕๙/๑๓๕๙

เด็กชายบุญมี พะวัง
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองนำใส คลองนำใส  

สก ๔๔๕๙/๑๓๖๐
เด็กชายคณิสร อู่ทอง

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองนำใส คลองนำใส  

สก ๔๔๕๙/๑๓๖๑

เด็กชายอนุชิต ศรีสุวรรณ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองนำใส คลองนำใส  

สก ๔๔๕๙/๑๓๖๒

เด็กชายศราวุฒิ เคนสารพัด
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองนำใส คลองนำใส  

สก ๔๔๕๙/๑๓๖๓

นางสาวกนกวรรณ เมียงอารมณ์
๒๗/๐๘/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านคลองนำใส คลองนำใส  

สก ๔๔๕๙/๑๓๖๔

เด็กหญิงฤทัยรัตน์ พวงจันทร์
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองนำใส คลองนำใส  

สก ๔๔๕๙/๑๓๖๕

เด็กหญิงธัญพิชชา พิโสรัมย์
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองนำใส คลองนำใส  

สก ๔๔๕๙/๑๓๖๖

เด็กหญิงชาริษา ฆ้องใหญ่
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองนำใส คลองนำใส  

สก ๔๔๕๙/๑๓๖๗

เด็กหญิงญาณิดา สามารถ
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองนำใส คลองนำใส  

สก ๔๔๕๙/๑๓๖๘

เด็กหญิงสุดารัตน์ บุญเย็น
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองนำใส คลองนำใส  

สก ๔๔๕๙/๑๓๖๙

เด็กหญิงสุพัตรา บวร
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองนำใส คลองนำใส  

สก ๔๔๕๙/๑๓๗๐
เด็กหญิงวิชชุกร นรนิม

่

๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองนำใส คลองนำใส  

สก ๔๔๕๙/๑๓๗๑

เด็กหญิงสุพัตรา พาที
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองนำใส คลองนำใส  

สก ๔๔๕๙/๑๓๗๒

เด็กหญิงพรวิลัย ปาสา
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองนำใส คลองนำใส  

สก ๔๔๕๙/๑๓๗๓

นางสาวชุติกาญจน์ อาจต้น
๐๑/๐๒/๒๕๓๔

โรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์ เนินสง่า  

สก ๔๔๕๙/๑๓๗๔

เด็กชายรัฐภูมิ ดำริกิจ
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์ เนินสง่า  

สก ๔๔๕๙/๑๓๗๕

เด็กชายอนุสรณ์ บุญสบัด
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์ เนินสง่า  

สก ๔๔๕๙/๑๓๗๖

เด็กชายคฑาวุฒิ ทองประเสริฐ
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์ เนินสง่า  

สก ๔๔๕๙/๑๓๗๗

เด็กชายพิชิตชัย ฆ้องบัว

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์ เนินสง่า  

สก ๔๔๕๙/๑๓๗๘

เด็กชายพงศกรณ์ มานะกรูด
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์ เนินสง่า  

สก ๔๔๕๙/๑๓๗๙

เด็กชายสายธาร เกิดสวัสดิ

์

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์ เนินสง่า  

สก ๔๔๕๙/๑๓๘๐
เด็กหญิงกมลชนก จันทร์แก้วขาว

๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์ เนินสง่า  

สก ๔๔๕๙/๑๓๘๑

เด็กหญิงจิรัชยา โตจันทึก
๒๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์ เนินสง่า  

สก ๔๔๕๙/๑๓๘๒

เด็กหญิงรจนา ฆ้องบัว
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์ เนินสง่า  

สก ๔๔๕๙/๑๓๘๓

เด็กหญิงศิรดา ยศศิริ
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์ เนินสง่า  

สก ๔๔๕๙/๑๓๘๔

นางสาวศิริลักษณ์ หอมบุญมี
๑๖/๐๑/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านบะขมิน(วัชระอนุสรณ์)

้

บะขมินโคกสัมพันธ์

้

 

สก ๔๔๕๙/๑๓๘๕

เด็กชายวีรภัทร ใจเอือ

้

๑๘/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านบะขมิน(วัชระอนุสรณ์)

้

บะขมินโคกสัมพันธ์

้

 

สก ๔๔๕๙/๑๓๘๖

เด็กชายสุรชัย ฆ้องพาหุ
๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบะขมิน(วัชระอนุสรณ์)

้

บะขมินโคกสัมพันธ์

้

 

สก ๔๔๕๙/๑๓๘๗

เด็กชายพิชิต ฆ้องอินตะ
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบะขมิน(วัชระอนุสรณ์)

้

บะขมินโคกสัมพันธ์

้

 

สก ๔๔๕๙/๑๓๘๘

เด็กหญิงจีราพร บุญฤกษ์
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบะขมิน(วัชระอนุสรณ์)

้

บะขมินโคกสัมพันธ์

้

 

สก ๔๔๕๙/๑๓๘๙

เด็กหญิงสุภาพร ฆ้องกระแต
๐๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบะขมิน(วัชระอนุสรณ์)

้

บะขมินโคกสัมพันธ์

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๔๐ / ๒๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๑๓๙๐
เด็กหญิงไปรยา ฆ้องจันทร์

๒๘/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบะขมิน(วัชระอนุสรณ์)

้

บะขมินโคกสัมพันธ์

้

 

สก ๔๔๕๙/๑๓๙๑

เด็กชายภัทรกร เสมา
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบะขมิน(วัชระอนุสรณ์)

้

บะขมินโคกสัมพันธ์

้

 

สก ๔๔๕๙/๑๓๙๒

เด็กชายพงศพัศ อินทะลี
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบะขมิน(วัชระอนุสรณ์)

้

บะขมินโคกสัมพันธ์

้

 

สก ๔๔๕๙/๑๓๙๓

เด็กชายณัฐวุฒิ ทรงสุข
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขีเห็น

้

เห็นมงคล  

สก ๔๔๕๙/๑๓๙๔

เด็กชายอนุสรณ์ พุทธเภา
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขีเห็น

้

เห็นมงคล  

สก ๔๔๕๙/๑๓๙๕

เด็กชายธนกร ด่านส่งเสบียง
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขีเห็น

้

เห็นมงคล  

สก ๔๔๕๙/๑๓๙๖

เด็กชายปรีชา เกตุแก้ว
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขีเห็น

้

เห็นมงคล  

สก ๔๔๕๙/๑๓๙๗

เด็กชายธีรภัทร พรมงาม
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขีเห็น

้

เห็นมงคล  

สก ๔๔๕๙/๑๓๙๘

เด็กชายจิตรกร พะยุหะ
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขีเห็น

้

เห็นมงคล  

สก ๔๔๕๙/๑๓๙๙

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

หัสสุวรรณ
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขีเห็น

้

เห็นมงคล  

สก ๔๔๕๙/๑๔๐๐
เด็กหญิงเจษดาพร สาระ

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขีเห็น

้

เห็นมงคล  

สก ๔๔๕๙/๑๔๐๑
เด็กหญิงพัชรินทร์ เย็นใจ

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขีเห็น

้

เห็นมงคล  

สก ๔๔๕๙/๑๔๐๒
เด็กหญิงพรรณา แก้วเกษม

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขีเห็น

้

เห็นมงคล  

สก ๔๔๕๙/๑๔๐๓
เด็กหญิงนันทิดา ผาย้อย

๒๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองขีเห็น

้

เห็นมงคล  

สก ๔๔๕๙/๑๔๐๔
เด็กหญิงอโยทกา พูลเฉลิม

๒๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองขีเห็น

้

เห็นมงคล  

สก ๔๔๕๙/๑๔๐๕
เด็กหญิงเมษา แสงศรี

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขีเห็น

้

เห็นมงคล  

สก ๔๔๕๙/๑๔๐๖
เด็กหญิงปณิตา ชลอธรรม

๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขีเห็น

้

เห็นมงคล  

สก ๔๔๕๙/๑๔๐๗
เด็กหญิงฐิติวรดา เหลวกูล

๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขีเห็น

้

เห็นมงคล  

สก ๔๔๕๙/๑๔๐๘
เด็กชายพิจิตร สร้อยจำปา

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขีเห็น

้

เห็นมงคล  

สก ๔๔๕๙/๑๔๐๙
เด็กชายพูลสวัสดิ

์

กาหล
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองขีเห็น

้

เห็นมงคล  

สก ๔๔๕๙/๑๔๑๐
เด็กชายหฤษฏ์ อ่อนน้อม

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง) บ้านด่าน  

สก ๔๔๕๙/๑๔๑๑

เด็กหญิงมุทิตา นกน่วม
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง) บ้านด่าน  

สก ๔๔๕๙/๑๔๑๒

เด็กหญิงจุฑามาศ สุภารัตน์
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง) บ้านด่าน  

สก ๔๔๕๙/๑๔๑๓

เด็กชายชนาธิป กำปะ
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง) บ้านด่าน  

สก ๔๔๕๙/๑๔๑๔

เด็กหญิงณัฐธยาน์ ด่านส่งเสบียง
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง) บ้านด่าน  

สก ๔๔๕๙/๑๔๑๕

เด็กหญิงสุภาวดี หนูสูงเนิน
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง) บ้านด่าน  

สก ๔๔๕๙/๑๔๑๖

เด็กชายชนาธิป พรมนิกร ๖/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง) บ้านด่าน  

สก ๔๔๕๙/๑๔๑๗

เด็กหญิงปภัสรา เกวียนนา
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง) บ้านด่าน  

สก ๔๔๕๙/๑๔๑๘

เด็กหญิงกาญจนา แสงคูณ
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง) บ้านด่าน  

สก ๔๔๕๙/๑๔๑๙

เด็กหญิงกษิรา ปุรา ๖/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง) บ้านด่าน  

สก ๔๔๕๙/๑๔๒๐
เด็กชายณัฐวัตร บริบูรณ์

๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง) บ้านด่าน  

สก ๔๔๕๙/๑๔๒๑

เด็กหญิงศุภิสรา หิรัญโกย
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง) บ้านด่าน  

สก ๔๔๕๙/๑๔๒๒

เด็กหญิงศศิธร เพ็ชรทะวงศ์
๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง) บ้านด่าน  

สก ๔๔๕๙/๑๔๒๓

เด็กหญิงวรัญญา ฆ้องเดช
๒๐/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง) บ้านด่าน  

สก ๔๔๕๙/๑๔๒๔

เด็กหญิงตะวันฉาย บุญมา ๓/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง) บ้านด่าน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๔๑ / ๒๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๑๔๒๕

เด็กชายวิศญาพล อินกระโทก
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลุงพลู ลุงพู  

สก ๔๔๕๙/๑๔๒๖

เด็กหญิงชลนารี แสนสำราญ
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลุงพลู ลุงพู  

สก ๔๔๕๙/๑๔๒๗

เด็กหญิงใบเตย อินกระโทก
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลุงพลู ลุงพู  

สก ๔๔๕๙/๑๔๒๘

เด็กหญิงรวิภา ฆ้องจันทรา

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลุงพลู ลุงพู  

สก ๔๔๕๙/๑๔๒๙

เด็กชายธนภัทร ศรีทอง
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลุงพลู ลุงพู  

สก ๔๔๕๙/๑๔๓๐
นายบุญส่ง แสงเทพ

๐๑/๑๐/๒๕๐๑
โรงเรียนบ้านลุงพลู ลุงพู  

สก ๔๔๕๙/๑๔๓๑

นายเดโช ไผ่แสวง
๓๐/๐๙/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านลุงพลู ลุงพู  

สก ๔๔๕๙/๑๔๓๒

นางสมลักษณ์ เกิดคง
๒๕/๐๗/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านลุงพลู ลุงพู  

สก ๔๔๕๙/๑๔๓๓

นางธมลณรรน์ ด่านปรีดา
๑๔/๐๗/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านลุงพลู ลุงพู  

สก ๔๔๕๙/๑๔๓๔

นางประทุมมา ฉิมพานิช
๒๙/๐๗/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านลุงพลู ลุงพู  

สก ๔๔๕๙/๑๔๓๕

นางสาวสายพิณ มัตตะนามะ
๑๒/๐๗/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านลุงพลู ลุงพู  

สก ๔๔๕๙/๑๔๓๖

นางสาวเอืองฟา

้

สาพา
๐๑/๐๘/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านลุงพลู ลุงพู  

สก ๔๔๕๙/๑๔๓๗

นางสาวจิตรา ฆ้องอินตะ
๒๒/๐๑/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านลุงพลู ลุงพู  

สก ๔๔๕๙/๑๔๓๘

นางสาววิชุดา ฆ้องงาม
๒๓/๐๒/๒๕๓๖

โรงเรียนบ้านลุงพลู ลุงพู  

สก ๔๔๕๙/๑๔๓๙

เด็กชายอนุวัฒน์ สมดวงศรี
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังจัน

่

วังจัน

่

 

สก ๔๔๕๙/๑๔๔๐
เด็กชายธวัชชัย มานะกุล

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังจัน

่

วังจัน

่

 

สก ๔๔๕๙/๑๔๔๑

เด็กชายวชิระ สมศรี
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังจัน

่

วังจัน

่

 

สก ๔๔๕๙/๑๔๔๒

เด็กชายวรธรรม เปยผึง

้

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังจัน

่

วังจัน

่

 

สก ๔๔๕๙/๑๔๔๓

เด็กชายศุภโชติ เหลายา
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังจัน

่

วังจัน

่

 

สก ๔๔๕๙/๑๔๔๔

เด็กชายศตายุ บุญช่วยชู
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังจัน

่

วังจัน

่

 

สก ๔๔๕๙/๑๔๔๕

เด็กชายศรายุทธ โคตรวงศ์
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังจัน

่

วังจัน

่

 

สก ๔๔๕๙/๑๔๔๖

เด็กชายอมรเทพ พัดจันทร์
๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังจัน

่

วังจัน

่

 

สก ๔๔๕๙/๑๔๔๗

เด็กหญิงจันนิกา วงศารี
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังจัน

่

วังจัน

่

 

สก ๔๔๕๙/๑๔๔๘

เด็กหญิงปยพร พวงทอง
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังจัน

่

วังจัน

่

 

สก ๔๔๕๙/๑๔๔๙

เด็กหญิงพรประภา คำดี
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังจัน

่

วังจัน

่

 

สก ๔๔๕๙/๑๔๕๐
เด็กหญิงวรรณศิริ แว่นแคว้น

๐๘/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังจัน

่

วังจัน

่

 

สก ๔๔๕๙/๑๔๕๑

เด็กหญิงอิทธยา สำเร็จกิจการ
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังจัน

่

วังจัน

่

 

สก ๔๔๕๙/๑๔๕๒

เด็กหญิงมนรดา ศิริชัย
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังจัน

่

วังจัน

่

 

สก ๔๔๕๙/๑๔๕๓

เด็กหญิงสุภาพร ศรีสวัสดิ

์

๐๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังจัน

่

วังจัน

่

 

สก ๔๔๕๙/๑๔๕๔

เด็กหญิงอภิญญา โพธิศรี

์

๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังจัน

่

วังจัน

่

 

สก ๔๔๕๙/๑๔๕๕

เด็กหญิงภัทรพร กิณเรศ
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังจัน

่

วังจัน

่

 

สก ๔๔๕๙/๑๔๕๖

เด็กหญิงเมธาวี ไกรบุดดา
๐๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังจัน

่

วังจัน

่

 

สก ๔๔๕๙/๑๔๕๗

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ทองขำ
๑๕/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช้าง ท่าช้าง  

สก ๔๔๕๙/๑๔๕๘

เด็กชายกฤษณะ หยิบกระโทก
๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าช้าง ท่าช้าง  

สก ๔๔๕๙/๑๔๕๙

เด็กชายโชคอรุณ เคนด่าน
๒๑/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าช้าง ท่าช้าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๔๒ / ๒๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๑๔๖๐
เด็กชายณัฐสิทธิ

์

เจริญยิง

่

๒๘/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านท่าช้าง ท่าช้าง  

สก ๔๔๕๙/๑๔๖๑

เด็กชายปณณวิชญ์ ยังมี
๑๑/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าช้าง ท่าช้าง  

สก ๔๔๕๙/๑๔๖๒

เด็กชายพีรพัฒน์ คำเรืองศรี ๘/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าช้าง ท่าช้าง  

สก ๔๔๕๙/๑๔๖๓

เด็กชายโกมล ด่านมะลิ ๔/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าช้าง ท่าช้าง  

สก ๔๔๕๙/๑๔๖๔

เด็กหญิงพัชราภา พิมพ์เพียง
๑๕/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าช้าง ท่าช้าง  

สก ๔๔๕๙/๑๔๖๕

เด็กหญิงฟาใส ด่านมะลิ
๒๗/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าช้าง ท่าช้าง  

สก ๔๔๕๙/๑๔๖๖

เด็กหญิงชุติมันต์ บุญชิต
๒๑/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าช้าง ท่าช้าง  

สก ๔๔๕๙/๑๔๖๗

เด็กหญิงสายสมร เข็มเงิน
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าช้าง ท่าช้าง  

สก ๔๔๕๙/๑๔๖๘

เด็กหญิงชมพูนุช เจนดง
๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าช้าง ท่าช้าง  

สก ๔๔๕๙/๑๔๖๙

เด็กหญิงสุวารี หนองเฆ่
๒๔/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าช้าง ท่าช้าง  

สก ๔๔๕๙/๑๔๗๐
เด็กหญิงอาทิตยา ลูกฟก

๒/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านท่าช้าง ท่าช้าง  

สก ๔๔๕๙/๑๔๗๑

เด็กชายคณากร โสโพธิ

์

๒๘/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านท่าระพา ท่าช้าง  

สก ๔๔๕๙/๑๔๗๒

เด็กชายณัฐพงศ์ โตสี ๔/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าระพา ท่าช้าง  

สก ๔๔๕๙/๑๔๗๓

เด็กชายศราวุฒิ มาโค
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าระพา ท่าช้าง  

สก ๔๔๕๙/๑๔๗๔

เด็กชายพิชญางกูร ด่านปรีชา

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าระพา ท่าช้าง  

สก ๔๔๕๙/๑๔๗๕

เด็กชายระพีภัทร เฉลิมศรี
๒๓/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าระพา ท่าช้าง  

สก ๔๔๕๙/๑๔๗๖

เด็กชายสมคิด พืนบาตร

้

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าระพา ท่าช้าง  

สก ๔๔๕๙/๑๔๗๗

เด็กชายสุวิจักขณ์ โพธิงาม

์

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าระพา ท่าช้าง  

สก ๔๔๕๙/๑๔๗๘

เด็กหญิงมินตรา บุญชมภู
๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าระพา ท่าช้าง  

สก ๔๔๕๙/๑๔๗๙

เด็กหญิงกชพร เฉลิมศรี ๒๐/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าระพา ท่าช้าง  

สก ๔๔๕๙/๑๔๘๐
เด็กหญิงจิลาพร โถแก้วเขียว

๒๒/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านท่าระพา ท่าช้าง  

สก ๔๔๕๙/๑๔๘๑

เด็กหญิงณภัทร ทองแก้ว
๒๘/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าระพา ท่าช้าง  

สก ๔๔๕๙/๑๔๘๒

เด็กหญิงธนัญญา เขียวเหล็ก ๑๐/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าระพา ท่าช้าง  

สก ๔๔๕๙/๑๔๘๓

เด็กหญิงสุภาพร คงคำมาก
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าระพา ท่าช้าง  

สก ๔๔๕๙/๑๔๘๔

เด็กชายพันธ์นพงษ์ จอมรัมย์
๑๗/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าระพา ท่าช้าง  

สก ๔๔๕๙/๑๔๘๕
เด็กหญิงกัญญารัตน์ หลวงพืช

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขามะกา วัดเขามะกา  

สก ๔๔๕๙/๑๔๘๖

เด็กหญิงจิตตา ด้วงแก้ว
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขามะกา วัดเขามะกา  

สก ๔๔๕๙/๑๔๘๗
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ อำศรี

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขามะกา วัดเขามะกา  

สก ๔๔๕๙/๑๔๘๘

เด็กชายชนพล หงษ์ทอง
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขามะกา วัดเขามะกา  

สก ๔๔๕๙/๑๔๘๙

เด็กชายฐิติพงษ์ ศรีวิชัย
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขามะกา วัดเขามะกา  

สก ๔๔๕๙/๑๔๙๐
เด็กชายณัฎฐา ประพล

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขามะกา วัดเขามะกา  

สก ๔๔๕๙/๑๔๙๑

เด็กชายธนภัทร์ หาญสุด
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขามะกา วัดเขามะกา  

สก ๔๔๕๙/๑๔๙๒

เด็กหญิงธิดาภรณ์ แหลมคม

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขามะกา วัดเขามะกา  

สก ๔๔๕๙/๑๔๙๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ สวนไผ่
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขามะกา วัดเขามะกา  

สก ๔๔๕๙/๑๔๙๔

เด็กหญิงนิพาดา สายสุดตา

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขามะกา วัดเขามะกา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๔๓ / ๒๐๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๑๔๙๕

เด็กหญิงนิภาพร เนยสูงเนิน
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขามะกา วัดเขามะกา  

สก ๔๔๕๙/๑๔๙๖

เด็กหญิงนิรมล โพธิฤทธิ

์ ์

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขามะกา วัดเขามะกา  

สก ๔๔๕๙/๑๔๙๗

เด็กชายนิวิฐ สามี
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขามะกา วัดเขามะกา  

สก ๔๔๕๙/๑๔๙๘

เด็กหญิงพัชรา มารศรี
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขามะกา วัดเขามะกา  

สก ๔๔๕๙/๑๔๙๙

เด็กหญิงพัชริน อะโรคา
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขามะกา วัดเขามะกา  

สก ๔๔๕๙/๑๕๐๐
เด็กชายภคพล บุญโม

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขามะกา วัดเขามะกา  

สก ๔๔๕๙/๑๕๐๑
เด็กชายภัทรนนท์ เชือแพทย์

้

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขามะกา วัดเขามะกา  

สก ๔๔๕๙/๑๕๐๒
เด็กหญิงรพีพรรณ ดาวเรือง

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขามะกา วัดเขามะกา  

สก ๔๔๕๙/๑๕๐๓
เด็กชายรอยอินทร์ วงษ์เสนา

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขามะกา วัดเขามะกา  

สก ๔๔๕๙/๑๕๐๔
เด็กชายรัฐภูมิ ใคร่รู้

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขามะกา วัดเขามะกา  

สก ๔๔๕๙/๑๕๐๕
เด็กหญิงรุ่งนภา พรมบุตร

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขามะกา วัดเขามะกา  

สก ๔๔๕๙/๑๕๐๖
เด็กชายวรวิชญ์ ขันศรี

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขามะกา วัดเขามะกา  

สก ๔๔๕๙/๑๕๐๗
เด็กหญิงวันวิสา แสนคำ

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขามะกา วัดเขามะกา  

สก ๔๔๕๙/๑๕๐๘
เด็กหญิงศิริญาพร สีเนตร

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขามะกา วัดเขามะกา  

สก ๔๔๕๙/๑๕๐๙
เด็กชายสนธยา นุชเทียน

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขามะกา วัดเขามะกา  

สก ๔๔๕๙/๑๕๑๐
เด็กชายสมศักดิ

์

ชำรัมย์
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขามะกา วัดเขามะกา  

สก ๔๔๕๙/๑๕๑๑

เด็กชายสหรัถ ศรีนาม
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขามะกา วัดเขามะกา  

สก ๔๔๕๙/๑๕๑๒

เด็กชายสุพัด บุญเบาะ
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขามะกา วัดเขามะกา  

สก ๔๔๕๙/๑๕๑๓

เด็กชายสุภกิณห์ อินรักษ์
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขามะกา วัดเขามะกา  

สก ๔๔๕๙/๑๕๑๔

เด็กหญิงสุภาภรณ์ สอนหัส

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขามะกา วัดเขามะกา  

สก ๔๔๕๙/๑๕๑๕

เด็กชายสุวาที ขันทรศรี

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขามะกา วัดเขามะกา  

สก ๔๔๕๙/๑๕๑๖

เด็กหญิงหทัยชนก แก้วอุดทา
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขามะกา วัดเขามะกา  

สก ๔๔๕๙/๑๕๑๗

เด็กชายอนันตชาติ รองจำนงค์
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขามะกา วัดเขามะกา  

สก ๔๔๕๙/๑๕๑๘

เด็กหญิงอรนิภา หอมจันทร์
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขามะกา วัดเขามะกา  

สก ๔๔๕๙/๑๕๑๙

เด็กหญิงอรษา ขำสูงเนิน
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขามะกา วัดเขามะกา  

สก ๔๔๕๙/๑๕๒๐
เด็กหญิงอลิษา นวลผา

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขามะกา วัดเขามะกา  

สก ๔๔๕๙/๑๕๒๑

เด็กหญิงอารีรัตน์ คำสอน
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขามะกา วัดเขามะกา  

สก ๔๔๕๙/๑๕๒๒

เด็กหญิงอุบลวรรณ บุญวิจิตร
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขามะกา วัดเขามะกา  

สก ๔๔๕๙/๑๕๒๓

เด็กหญิงจิรภิญญา จิตมงคล

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขามะกา วัดเขามะกา  

สก ๔๔๕๙/๑๕๒๔

เด็กหญิงมิงขวัญ

่

จงพิมาย
๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขามะกา วัดเขามะกา  

สก ๔๔๕๙/๑๕๒๕

เด็กชายชายชล พนมผา
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขามะกา วัดเขามะกา  

สก ๔๔๕๙/๑๕๒๖
เด็กหญิงดาวพระศุกร์

สีห้าว
๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขามะกา วัดเขามะกา  

สก ๔๔๕๙/๑๕๒๗

เด็กชายนนธกานต์ เคนสิบสาม
๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขามะกา วัดเขามะกา  

สก ๔๔๕๙/๑๕๒๘

เด็กหญิงพัชรินทร์ พันธ์สว่าง
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขามะกา วัดเขามะกา  

สก ๔๔๕๙/๑๕๒๙

เด็กหญิงกมลวรรณ หงษ์ทอง

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขามะกา วัดเขามะกา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๔๔ / ๒๐๒

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๑๕๓๐
เด็กชายธนากร ด่านสัญจร

๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขามะกา วัดเขามะกา  

สก ๔๔๕๙/๑๕๓๑

นายธีรศักดิ

์

จงพิมาย
๐๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านเขามะกา วัดเขามะกา  

สก ๔๔๕๙/๑๕๓๒

เด็กหญิงพัชรา สมพันธ์
๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขามะกา วัดเขามะกา  

สก ๔๔๕๙/๑๕๓๓

เด็กหญิงวรางคณา พันปาน

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขามะกา วัดเขามะกา  

สก ๔๔๕๙/๑๕๓๔

เด็กหญิงวราภรณ์ ทศนักข์
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขามะกา วัดเขามะกา  

สก ๔๔๕๙/๑๕๓๕

เด็กหญิงวาสนา ดาพนม
๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขามะกา วัดเขามะกา  

สก ๔๔๕๙/๑๕๓๖

เด็กชายวิทยา พาวงษ์
๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขามะกา วัดเขามะกา  

สก ๔๔๕๙/๑๕๓๗

เด็กชายสิรภัทร ไชยสา
๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขามะกา วัดเขามะกา  

สก ๔๔๕๙/๑๕๓๘

เด็กชายเอกรินทร์ มีจันทร์
๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขามะกา วัดเขามะกา  

สก ๔๔๕๙/๑๕๓๙

เด็กหญิงสุธิดา แน่นอน
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขามะกา วัดเขามะกา  

สก ๔๔๕๙/๑๕๔๐
เด็กชายนฤเบตส์ ยาน้อย

๑๒/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองผูกเต่า วิหารธรรม  

สก ๔๔๕๙/๑๕๔๑

เด็กชายพงศกร ศิลารัตน์ ๙/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองผูกเต่า วิหารธรรม  

สก ๔๔๕๙/๑๕๔๒

เด็กหญิงฐิตาภา อำพรพงษ์ ๑/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองผูกเต่า วิหารธรรม  

สก ๔๔๕๙/๑๕๔๓

เด็กหญิงสุมน บัวทอง ๒๐/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองผูกเต่า วิหารธรรม  

สก ๔๔๕๙/๑๕๔๔

นางสาวสายสุนี เอียมสะอาด

่

๒/๑/๒๕๒๓ โรงเรียนบ้านคลองสำอางค์ ศาลาลำดวน  

สก ๔๔๕๙/๑๕๔๕

เด็กชายปรเมศร์ ด่านวารี
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองสำอางค์ ศาลาลำดวน  

สก ๔๔๕๙/๑๕๔๖

เด็กชายพงษ์ไพศาล วันประสม
๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองสำอางค์ ศาลาลำดวน  

สก ๔๔๕๙/๑๕๔๗

เด็กชายศุภชัย นาแถมนาค
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองสำอางค์ ศาลาลำดวน  

สก ๔๔๕๙/๑๕๔๘

เด็กชายสุรเสกข์ ภาชาติ
๒๕/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองสำอางค์ ศาลาลำดวน  

สก ๔๔๕๙/๑๕๔๙

เด็กชายพิสิทธิ

์

พรมมา
๒๓/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองสำอางค์ ศาลาลำดวน  

สก ๔๔๕๙/๑๕๕๐
เด็กหญิงโชภิกา ลาโง้น

๒๕/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านคลองสำอางค์ ศาลาลำดวน  

สก ๔๔๕๙/๑๕๕๑

เด็กหญิงสุชาดา เสมา
๑๑/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองสำอางค์ ศาลาลำดวน  

สก ๔๔๕๙/๑๕๕๒

เด็กชายชัยชนะ วงค์ศรีทา ๑๐/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคลองสำอางค์ ศาลาลำดวน  

สก ๔๔๕๙/๑๕๕๓

เด็กชายพิชัย สุตตานนท์ ๓/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคลองสำอางค์ ศาลาลำดวน  

สก ๔๔๕๙/๑๕๕๔

เด็กหญิงมุทิตา ภาชาติ
๑๖/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองสำอางค์ ศาลาลำดวน  

สก ๔๔๕๙/๑๕๕๕

เด็กหญิงชยาภรณ์ คำไขแก้ว
๑๙/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองสำอางค์ ศาลาลำดวน  

สก ๔๔๕๙/๑๕๕๖

เด็กหญิงณัฐธิดา ทิพย์สุข ๗/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคลองสำอางค์ ศาลาลำดวน  

สก ๔๔๕๙/๑๕๕๗

เด็กชายรัฐศาสตร์ ศรีกอง ๗/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเนินสวนอ้อย ศาลาลำดวน  

สก ๔๔๕๙/๑๕๕๘

เด็กชายสรศักดิ

์

ทรงด้วงทุม ๑๐/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเนินสวนอ้อย ศาลาลำดวน  

สก ๔๔๕๙/๑๕๕๙

เด็กชายอภิสิทธ์ บุตรพลอย
๑๙/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเนินสวนอ้อย ศาลาลำดวน  

สก ๔๔๕๙/๑๕๖๐
เด็กชายวิชญะภาส เจริญดี

๒๔/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเนินสวนอ้อย ศาลาลำดวน  

สก ๔๔๕๙/๑๕๖๑

เด็กชายกิตติศักดิ

์

พุฒสงคราม ๓๐/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเนินสวนอ้อย ศาลาลำดวน  

สก ๔๔๕๙/๑๕๖๒

เด็กชายพงศกร อ๊อดหมี
๑๗/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินสวนอ้อย ศาลาลำดวน  

สก ๔๔๕๙/๑๕๖๓

เด็กหญิงสุภัทรา ยาจันทรา
๒๑/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเนินสวนอ้อย ศาลาลำดวน  

สก ๔๔๕๙/๑๕๖๔

เด็กหญิงนันทิวา ดอกโศก
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินสวนอ้อย ศาลาลำดวน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๔๕ / ๒๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๑๕๖๕

เด็กหญิงภัทรมล ธรรมมา
๑๘/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินสวนอ้อย ศาลาลำดวน  

สก ๔๔๕๙/๑๕๖๖

เด็กหญิงวราภรณ์ ปกการะเนย์ ๔/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเนินสวนอ้อย ศาลาลำดวน  

สก ๔๔๕๙/๑๕๖๗

เด็กชายเสกสรรค์ จำปาน้อย ๖/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเนินสวนอ้อย ศาลาลำดวน  

สก ๔๔๕๙/๑๕๖๘

เด็กชายธีรวัฒน์ ผุยวันดี
๑๗/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินสวนอ้อย ศาลาลำดวน  

สก ๔๔๕๙/๑๕๖๙

เด็กชายโภคิน จันแก้ว
๑๕/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินสวนอ้อย ศาลาลำดวน  

สก ๔๔๕๙/๑๕๗๐
เด็กชายเมธา จันแก้ว

๑๕/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเนินสวนอ้อย ศาลาลำดวน  

สก ๔๔๕๙/๑๕๗๑

เด็กชายวุฒิชัย ซ่อนกลิน

่

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินสวนอ้อย ศาลาลำดวน  

สก ๔๔๕๙/๑๕๗๒

เด็กหญิงณัตฐญา โหง่นคำ ๖/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเนินสวนอ้อย ศาลาลำดวน  

สก ๔๔๕๙/๑๕๗๓

เด็กหญิงลักคณา คำภิรมย์
๑๕/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินสวนอ้อย ศาลาลำดวน  

สก ๔๔๕๙/๑๕๗๔

เด็กชายขจรศักดิ

์

ปรือทอง
๑๒/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินสวนอ้อย ศาลาลำดวน  

สก ๔๔๕๙/๑๕๗๕

เด็กชายทินภัทร ฆ้องชาลี
๑๕/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินสวนอ้อย ศาลาลำดวน  

สก ๔๔๕๙/๑๕๗๖

เด็กชายศิริยุทธ บุญมา
๑๓/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินสวนอ้อย ศาลาลำดวน  

สก ๔๔๕๙/๑๕๗๗

เด็กชายธนากร อุ่นมี

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินสวนอ้อย ศาลาลำดวน  

สก ๔๔๕๙/๑๕๗๘

เด็กชายสิทธิโชค พุฒสงคราม
๑๕/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินสวนอ้อย ศาลาลำดวน  

สก ๔๔๕๙/๑๕๗๙

เด็กหญิงดารากูล ทรงด้วงทุม
๒๗/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินสวนอ้อย ศาลาลำดวน  

สก ๔๔๕๙/๑๕๘๐
เด็กหญิงศศิกานต์ แก้วจันดา ๘/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเนินสวนอ้อย ศาลาลำดวน  

สก ๔๔๕๙/๑๕๘๑

เด็กหญิงสุดนิตตา ล้วนศรี
๑๘/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินสวนอ้อย ศาลาลำดวน  

สก ๔๔๕๙/๑๕๘๒

เด็กหญิงสุจิตรา พรมพิลา ๘/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเนินสวนอ้อย ศาลาลำดวน  

สก ๔๔๕๙/๑๕๘๓

เด็กหญิงสุพิชญา การดี
๑๘/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินสวนอ้อย ศาลาลำดวน  

สก ๔๔๕๙/๑๕๘๔

เด็กหญิงรสรินทร์ วิชัย ๑/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเนินสวนอ้อย ศาลาลำดวน  

สก ๔๔๕๙/๑๕๘๕

เด็กชายศรชัย สมมิตร์
๑๑/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศาลาลำดวน ศาลาลำดวน  

สก ๔๔๕๙/๑๕๘๖

เด็กชายจารุวัฒฯ ถีระพงษ์
๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศาลาลำดวน ศาลาลำดวน  

สก ๔๔๕๙/๑๕๘๗

เด็กชายเจริญพงษ์ ถีระพงษ์
๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศาลาลำดวน ศาลาลำดวน  

สก ๔๔๕๙/๑๕๘๘

เด็กชายสุรเชษฐ์ ถีกระโทก

่

๑๒/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านศาลาลำดวน ศาลาลำดวน  

สก ๔๔๕๙/๑๕๘๙

เด็กชายจักรธร สระเบีย

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศาลาลำดวน ศาลาลำดวน  

สก ๔๔๕๙/๑๕๙๐
เด็กหญิงพรพรรณ อุ่นชิน

๑๕/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านศาลาลำดวน ศาลาลำดวน  

สก ๔๔๕๙/๑๕๙๑

เด็กหญิงจิฎารัตน์ ด่านเกลียกล่อม

้

๒๔/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านศาลาลำดวน ศาลาลำดวน  

สก ๔๔๕๙/๑๕๙๒

เด็กหญิงอภิชญา อุ่นทรัพย์
๒๗/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศาลาลำดวน ศาลาลำดวน  

สก ๔๔๕๙/๑๕๙๓

เด็กหญิงขวัญเรือน โพธิเนย

์

๒๐/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านศาลาลำดวน ศาลาลำดวน  

สก ๔๔๕๙/๑๕๙๔

เด็กชายธนากร ไชยกุดฉิน ๑/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านศาลาลำดวน ศาลาลำดวน  

สก ๔๔๕๙/๑๕๙๕

เด็กชายรัตน์ธวัฒน์ จันเพ็ชร

่

๑๑/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านศาลาลำดวน ศาลาลำดวน  

สก ๔๔๕๙/๑๕๙๖

เด็กชายศุภกร อนุกิจ ๑/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านศาลาลำดวน ศาลาลำดวน  

สก ๔๔๕๙/๑๕๙๗

เด็กหญิงพิมพิกา สุขเอิบ
๒๗/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศาลาลำดวน ศาลาลำดวน  

สก ๔๔๕๙/๑๕๙๘

เด็กหญิงรวิสรา ทองใบ ๗/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านศาลาลำดวน ศาลาลำดวน  

สก ๔๔๕๙/๑๕๙๙

นางสาวรีต้า ซุย
๒๐/๔/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านหนองข่า ศาลาลำดวน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๔๖ / ๒๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๑๖๐๐
เด็กชายจักรพงษ์ กันเดช

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองข่า ศาลาลำดวน  

สก ๔๔๕๙/๑๖๐๑
เด็กหญิงอัญชุรี แดงหนูงาม

๒๘/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองข่า ศาลาลำดวน  

สก ๔๔๕๙/๑๖๐๒
เด็กหญิงรีหน่า ซุย ๑/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองข่า ศาลาลำดวน  

สก ๔๔๕๙/๑๖๐๓
เด็กหญิงรชณีกร โสมประยูร ๖/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองข่า ศาลาลำดวน  

สก ๔๔๕๙/๑๖๐๔
เด็กชายกิตติภพ สว่างแผ้ว ๕/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองไทร ศาลาลำดวน  

สก ๔๔๕๙/๑๖๐๕
เด็กชายชัชนันท์ ทองบุญมา ๒/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองไทร ศาลาลำดวน  

สก ๔๔๕๙/๑๖๐๖
เด็กชายชัยทัต วงษ์โคตร ๑/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองไทร ศาลาลำดวน  

สก ๔๔๕๙/๑๖๐๗
เด็กชายธีรวัฒน์ ปอมสุวรรณ์ ๓/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองไทร ศาลาลำดวน  

สก ๔๔๕๙/๑๖๐๘
เด็กชายบุญฤทธิ

์

ช่างถาก
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไทร ศาลาลำดวน  

สก ๔๔๕๙/๑๖๐๙
เด็กชายสิทธิพร เข้าครอง

๖/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองไทร ศาลาลำดวน  

สก ๔๔๕๙/๑๖๑๐
เด็กชายเอกวุฒิ พาทอน

๕/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองไทร ศาลาลำดวน  

สก ๔๔๕๙/๑๖๑๑

เด็กหญิงกานต์มณี แสงจำปา
๒๗/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไทร ศาลาลำดวน  

สก ๔๔๕๙/๑๖๑๒

เด็กหญิงกาญจนา มีกุล ๙/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองไทร ศาลาลำดวน  

สก ๔๔๕๙/๑๖๑๓

เด็กหญิงนฤมล เสวันนา
๓๐/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไทร ศาลาลำดวน  

สก ๔๔๕๙/๑๖๑๔

เด็กหญิงปาลิตา รักษาพล
๑๖/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไทร ศาลาลำดวน  

สก ๔๔๕๙/๑๖๑๕

เด็กหญิงพิจิตรา ผาหนองลิง
๒๖/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไทร ศาลาลำดวน  

สก ๔๔๕๙/๑๖๑๖

เด็กหญิงเยาวภา คำเคน
๑๒/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไทร ศาลาลำดวน  

สก ๔๔๕๙/๑๖๑๗

เด็กหญิงรจิรา อินแสง
๑๘/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไทร ศาลาลำดวน  

สก ๔๔๕๙/๑๖๑๘

เด็กหญิงสุธารทิพย์ อ่อนสา

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไทร ศาลาลำดวน  

สก ๔๔๕๙/๑๖๑๙
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ คณะพล

๑/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองไทร ศาลาลำดวน  

สก ๔๔๕๙/๑๖๒๐
เด็กหญิงวิชชุดา แลเพ่ง

๑๓/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองไทร ศาลาลำดวน  

สก ๔๔๕๙/๑๖๒๑

เด็กชายชวลิต เภาชิต
๑๘/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไทร ศาลาลำดวน  

สก ๔๔๕๙/๑๖๒๒

เด็กชายสุขสันต์ หนูช้างเผือก
๒๓/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไทร ศาลาลำดวน  

สก ๔๔๕๙/๑๖๒๓

เด็กชายอภิชาต เอือจิตร

้

๑๑/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองไทร ศาลาลำดวน  

สก ๔๔๕๙/๑๖๒๔

เด็กชายกานต์ดนัย ทามแก้ว
๑๖/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๖๒๕

เด็กชายเจตธนพันธ์ ด่านอุดร
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๖๒๖

เด็กชายชัยมงคล ใจเอือ

้

๑๙/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๖๒๗

เด็กชายทิพ เสนาะดี ๖/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๖๒๘

เด็กชายทิวา เจตนี

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๖๒๙

เด็กชายธนวัฒน์ พลัน
๒๓/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๖๓๐
เด็กชายพงศธร ทาสิน

๑๒/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๖๓๑

เด็กชายพลพล ศรีด่าน
๑๗/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๖๓๒

เด็กชายพิทักษิณ ศิลศร
๒๗/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๖๓๓

เด็กชายศุภกิตติ

์

กองแก้ว ๑/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๖๓๔

เด็กชายสิทธิพล ด่านเดิม
๒๖/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๔๗ / ๒๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๑๖๓๕

เด็กชายอรรถสิทธิ

์

รับความสุข
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๖๓๖

เด็กชายอานนท์ อริยกุลประเสริฐ ๑/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๖๓๗

เด็กชายเอกราช เคนตา
๓๑/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๖๓๘

เด็กหญิงกมลการ สมบุญ
๒๕/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๖๓๙

เด็กหญิงกฤษนา หนองซิว
๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๖๔๐
เด็กหญิงกษมา โหนทองหลาง

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๖๔๑
เด็กหญิงกัญญารัตน์ เกตุจวน

๑๕/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๖๔๒

เด็กหญิงกุลวดี ผาสุขกุล
๑๐/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๖๔๓

เด็กหญิงเขมจิรา อยู่ดีรัมย์
๑๙/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๖๔๔

เด็กหญิงจิราวรรณ ด่านมณี
๒๐/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๖๔๕

เด็กหญิงณัฏฐนันท์ กฤษสุวรรณ
๒๖/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๖๔๖

เด็กหญิงนภาพร พรมศรี
๒๘/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๖๔๗

เด็กหญิงนลินทิพย์ ด่านเฉียงเหนือ ๘/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๖๔๘

เด็กหญิงนิภาพร ด่านวิหาร
๒๑/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๖๔๙

เด็กหญิงเบญจมาศ คำภีระ
๒๗/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๖๕๐
เด็กหญิงปรารถนา รีเบียว

้

๑/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๖๕๑

เด็กหญิงมิลลินี เคนที
๒๒/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๖๕๒

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ แซงลาด
๑๑/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๖๕๓

เด็กหญิงวนิดา สายเคน
๑๗/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๖๕๔

เด็กหญิงวรรณษา เทียรยุธ
๒๗/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๖๕๕

เด็กหญิงวิไลลักษณ์ บุญถึง
๒๑/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๖๕๖

เด็กหญิงศศิประภา ทับทิมทอง
๑๖/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๖๕๗

เด็กหญิงสุจิตรา อ่อนแสง
๑๙/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๖๕๘

เด็กหญิงสุภาวดี วงค์นก
๓๐/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๖๕๙

เด็กหญิงสุมาลี ด่านมณี
๒๘/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๖๖๐
เด็กหญิงอมินทร์ตรา พับพา

๑๘/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๖๖๑

เด็กหญิงอริศรา ด่านลาเคน
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๖๖๒

เด็กหญิงอารีรัตน์ พาทอน
๑๘/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๖๖๓

เด็กชายขัตติยะ ฟกแก้ว
๒๘/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๖๖๔

เด็กชายจักริน แซ่คู
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๖๖๕

เด็กชายณัฐพงศ์ แก้วพฤกษ์ ๒/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๖๖๖

เด็กชายณัฐพล ทาสังข์

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๖๖๗

เด็กชายธนวัฒน์ ภักดีสมัย

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๖๖๘

เด็กชายนวพล บุญเจิม
๑๘/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๖๖๙

เด็กชายปณชัย จงนาคกลาง
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๔๘ / ๒๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๑๖๗๐
เด็กชายพรเทวา สวัสดิกิจ

์

๒๙/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๖๗๑

เด็กชายพรเพชร ฆ้องศรี
๑๒/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๖๗๒

เด็กชายภาคภูมิ เสนอแก้ว ๕/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๖๗๓

เด็กชายระพีภัทร ด่านสาคร

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๖๗๔

เด็กชายวราพล พิรัตน์ ๑/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๖๗๕

เด็กชายสราวุฒิ ทิมราช
๑๕/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๖๗๖

เด็กชายสุรศักดิ

์

ด่านชนะ
๒๐/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๖๗๗

เด็กชายอดิศร ทองละเอียด
๑๖/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๖๗๘

เด็กหญิงกูลชาดา เซียงหนู
๒๖/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๖๗๙

เด็กหญิงชลิดา อ่อนสีน้อย
๒๐/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๖๘๐
เด็กหญิงณัฏฐนิช บุญขวัญ ๖/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๖๘๑

เด็กหญิงณัฐชณี เงียบกิง

่

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๖๘๒

เด็กหญิงบุษบา สุดชา
๒๖/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๖๘๓

เด็กหญิงประพัสรา หม้อนนทา
๑๐/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๖๘๔

เด็กหญิงพรเทวี สวัสดิกิจ

์

๒๙/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๖๘๕

เด็กหญิงภัทธรา รินทา
๒๔/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๖๘๖

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ เข้าครอง
๒๑/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๖๘๗

เด็กหญิงรุ่งรัศมี แพนลา
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๖๘๘

เด็กหญิงวราพร ฆ้องหืน

่

๙/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๖๘๙

เด็กหญิงสาธิตา เคนสิบสาม
๑๐/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๖๙๐
เด็กหญิงหทัยรัตน์ หารสุโพธิ

์

๑๙/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๖๙๑

เด็กหญิงอมรรัตน์ คำแร่
๒๘/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๖๙๒

เด็กชายจตุพล ปาแดง
๑๑/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๖๙๓

เด็กชายณฐกร แสงจันทร์
๒๙/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๖๙๔

เด็กชายธนพล แสงจันทร์

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๖๙๕

เด็กชายนรภัทร เจียงรี
๓๐/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๖๙๖

เด็กชายปญญาเทพ ศรีสุระ
๒๒/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๖๙๗

เด็กชายพงษ์พัฒน์ ทองดี

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๖๙๘

เด็กชายพุฒินันท์ กุลชาติ
๒๖/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๖๙๙

เด็กชายศักชัย คมกรด
๒๓/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๗๐๐
เด็กชายศักดินรินทร์

์

ด่านระงับ
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๗๐๑
เด็กชายศุภกิต สีบุดดา

๑๘/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๗๐๒
เด็กชายสมประสงค์ เจนดง

๑๑/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๗๐๓
เด็กชายสุรพัศ พรสมบูรณ์

๑๗/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๗๐๔
เด็กชายอดิศร ทาสินธ์

๕/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๔๙ / ๒๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๑๗๐๕
เด็กชายอติกันต์ ตังธรรมสถิตย์

้

๗/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๗๐๖
เด็กชายอัษฎาวุธ ด่านบาดาล

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๗๐๗
เด็กหญิงจินตนา แสงทอง

๒๓/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๗๐๘
เด็กหญิงจุฑามาศ ศรีเนตร

๓๐/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๗๐๙
เด็กหญิงชุติมา ดอกสอน

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๗๑๐
เด็กหญิงธัญลักษณ์ รานรินทร์

๑๖/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๗๑๑

เด็กหญิงธันยชนก สมบูรณ์
๑๒/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๗๑๒ เด็กหญิงพลอยพีระภัทร

คำกอง
๒๗/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๗๑๓

เด็กหญิงภูริสา สมศักดิสุรพล

์

๒๙/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๗๑๔

เด็กหญิงรุ่งทิวา แพนลา
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๗๑๕

เด็กหญิงวรรณนิศา กลางหน
๑๓/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๗๑๖

เด็กหญิงศิรดา สอนชา
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๗๑๗

เด็กหญิงสุพัตรา ขวัญครบุรี
๑๔/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๗๑๘

เด็กหญิงสุภาวดี ฆ้องอ่าง ๗/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๗๑๙

เด็กหญิงอรวรรณ งามวงษ์ ๘/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๗๒๐
เด็กหญิงอุธิตา ช่างคิด ๑/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๗๒๑

เด็กหญิงพรไพลิน ศรีสุข ๔/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๗๒๒

เด็กชายจตุพล ตองอ่อน ๒/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๗๒๓

เด็กชายจิโรจน์ สกุลดี ๗/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๗๒๔

เด็กชายเชาวลิตร พักภัย ๕/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๗๒๕

เด็กชายทีปกร มีสุข
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๗๒๖
เด็กชายพร้อมตะวัน เจนหัตถ์

๑๙/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๗๒๗

เด็กชายพลพล ด่านกำจัด
๒๒/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๗๒๘

เด็กชายภูริ สุดสวาท
๑๕/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๗๒๙

เด็กชายสหพล ดอนไพรนุช
๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๗๓๐
เด็กชายสุรชัย ด่านสาคร

๒๓/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๗๓๑

เด็กชายอธิวัฒน์ สังคนันท์
๒๖/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๗๓๒

เด็กชายอนุชาติ ยาจิตร
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๗๓๓

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ บุระคร
๑๗/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๗๓๔

เด็กหญิงธิญารัตน์ สาครุฑ
๒๙/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๗๓๕

เด็กหญิงนภัสสร กออำไพ ๒/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๗๓๖

เด็กหญิงนารีรัตน์ เสรีลักษณ์
๒๘/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๗๓๗

เด็กหญิงบุษบา แสงสอน
๓๐/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๗๓๘

เด็กหญิงใบเฟร์น ผาหนองลิง
๒๐/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๗๓๙

เด็กหญิงปนัดดา จันทร์พัก
๒๓/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๕๐ / ๒๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๑๗๔๐
เด็กหญิงประกายดาว แสงตะเคียน

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๗๔๑

เด็กหญิงพรพรรณ์ พันโนลา
๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๗๔๒

เด็กหญิงพิมพ์วิไล กิงเพ็ชร

่

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๗๔๓

เด็กหญิงมัจฉา วรราษฎร์
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๗๔๔

เด็กหญิงวรรณนิษา สร้อยจำปา

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๗๔๕

เด็กหญิงศศิกานต์ ปานทอง
๑๓/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๗๔๖

เด็กหญิงศิริพร ด่านชนะ ๒/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๗๔๗

เด็กหญิงศุภกานต์ สมบัติ
๓๐/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๗๔๘

เด็กหญิงสุชาดา ปตนารินทร์
๒๗/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๗๔๙

เด็กหญิงอรรถวดี วรภาพ
๒๓/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๗๕๐
เด็กชายเจษฎากร อาจองค์

๑๒/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๗๕๑

เด็กชายชลิตพงศ์ บุญชิด
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๗๕๒

เด็กชายณัฐพงษ์ ทองเล็ก
๑๐/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๗๕๓

เด็กชายณัฐพล มาโค
๒๒/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๗๕๔

เด็กชายณัฐพล ศรีสว่าง
๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๗๕๕

เด็กชายทวีทรัพย์ ใจกรด
๒๙/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๗๕๖

เด็กชายธงไชย อินทกูล
๑๗/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๗๕๗

เด็กชายธนภัทร แม้นชล

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๗๕๘

เด็กชายธนภูมิ ฆ้องรัน
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๗๕๙

เด็กชายภนุพงษ์ รีเบียว

้

๑/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๗๖๐
เด็กชายรุ่งทวี บรมสถิตย์

๒๑/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๗๖๑

เด็กชายลำพูน ช่างคิด

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๗๖๒

เด็กชายวีรพงค์ วงค์นะที
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๗๖๓

เด็กชายสมเจต บุญตา

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๗๖๔
เด็กชายสมประกอบ ด่านแก้ว

๑๑/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๗๖๕

เด็กชายสุปชาติ สิงห์ดี
๑๕/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๗๖๖

เด็กชายสุภัทร คงชมบุตร
๒๓/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๗๖๗

เด็กชายสุรเดช โพธิสาลี

์

๑๖/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๗๖๘

เด็กชายอนิรุต สวัสดิกิจ

์

๑๒/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๗๖๙

เด็กชายอนุชิต เหลืองห่อ ๘/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๗๗๐
เด็กชายอนุราช งามสมศักดิ

์

๒๖/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๗๗๑

เด็กหญิงกาญจนา เบ้าคำภา
๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๗๗๒

เด็กหญิงจินตนา โพสมดี

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๗๗๓

เด็กหญิงจีราวรรณ เพิมสิน

่

๒๖/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๗๗๔

เด็กหญิงชมพูนุช บุญมา
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๕๑ / ๒๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๑๗๗๕

เด็กชายวุฒธิไกร สีด่าน
๑๔/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๗๗๖

เด็กชายธนบดี เหล่าหา

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๗๗๗

เด็กชายนาเคน แสงโคตร ๓/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๗๗๘

เด็กชายประจักษ์ โฉมเฉลา
๒๖/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๗๗๙
เด็กหญิงณัฐฐาเฑียร ถานา

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๗๘๐
เด็กหญิงอินทิรา สายทอง ๕/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๗๘๑

เด็กหญิงเพ็ญนิภา คำสุขสวัสดิ

์

๑๓/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๗๘๒

เด็กชายธนดล พันธุระ ๑/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๗๘๓

เด็กหญิงกชกร เพชรศิริ
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้ง วัดรีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๗๘๔
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ไวว่อง

๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้ง วัดรีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๗๘๕

เด็กหญิงกัลยรัตน์ ด่านสาคร
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้ง วัดรีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๗๘๖

เด็กหญิงกัลยาณี ด่านเพลิง
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้ง วัดรีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๗๘๗

เด็กชายขวัญชัย บัวปล้อง
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้ง วัดรีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๗๘๘

เด็กหญิงชลลดา ล้อมเวียง
๐๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้ง วัดรีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๗๘๙

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ใจไทย
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้ง วัดรีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๗๙๐
เด็กชายทินกร สงเคราะห์

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้ง วัดรีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๗๙๑

เด็กชายธนพัฒน์ บุตรทองคำ

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้ง วัดรีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๗๙๒

เด็กชายธนากร พลเยียม

่

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้ง วัดรีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๗๙๓

เด็กชายธนากร สีด่าน
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้ง วัดรีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๗๙๔

เด็กหญิงธมลวรรณ ศรีจำป
๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้ง วัดรีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๗๙๕

เด็กชายธีรภัทร ด่านกำจัด
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้ง วัดรีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๗๙๖

เด็กชายธเนศ ศรีด่าน
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้ง วัดรีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๗๙๗

เด็กชายนวพรรษ ดวงพรมทอง
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้ง วัดรีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๗๙๘

เด็กหญิงนำทิพย์ ดอกจันทร์
๐๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้ง วัดรีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๗๙๙

เด็กหญิงบัณฑิตา ด่านเกษม
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้ง วัดรีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๘๐๐
เด็กชายปฐมพงษ์ ลำดวน

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้ง วัดรีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๘๐๑
เด็กหญิงประภากรณ์ เพชรสำแดง

๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้ง วัดรีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๘๐๒
เด็กชายพชร ไกรศิริ

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้ง วัดรีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๘๐๓
เด็กหญิงพรชิตา เพียขันทา

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้ง วัดรีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๘๐๔
เด็กหญิงพรพิมล คำแร่

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้ง วัดรีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๘๐๕
เด็กหญิงพัทธิญา หลำพุก

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้ง วัดรีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๘๐๖
เด็กหญิงพิมพ์นภา สีทอง

๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้ง วัดรีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๘๐๗
เด็กหญิงภัศริน ด่านวิหาร

๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้ง วัดรีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๘๐๘
เด็กชายระพีพัฒน์ เข้ม

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้ง วัดรีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๘๐๙
เด็กหญิงรุ่งนภา ดวงดี

๐๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแก้ง วัดรีนิมิตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๕๒ / ๒๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๑๘๑๐
เด็กหญิงลัดดาวัลย์ สวนศิริ

๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้ง วัดรีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๘๑๑

เด็กหญิงวรรณวษา บุญเจิม
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้ง วัดรีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๘๑๒

เด็กชายวรากร ล้อมเวียง

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้ง วัดรีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๘๑๓

เด็กหญิงวราภรณ์ ดอนไพรนุช
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้ง วัดรีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๘๑๔

เด็กหญิงวีนัส สุวรรณภูมิ
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้ง วัดรีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๘๑๕

เด็กชายศิวกร ถิวะถา
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้ง วัดรีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๘๑๖

เด็กชายสุทธิพงษ์ ผิวหอม
๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้ง วัดรีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๘๑๗

เด็กชายอติยะ งามสมศักดิ

์

๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้ง วัดรีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๘๑๘

เด็กหญิงอนันตญา แพงไธสง
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้ง วัดรีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๘๑๙

เด็กชายอภิสิทธิ

์

กอบเงินทอง
๐๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้ง วัดรีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๘๒๐
เด็กชายอัตติยะ ด่านเกษม

๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้ง วัดรีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๘๒๑

เด็กหญิงอุษามณี ศรีหาใต้
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้ง วัดรีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๘๒๒

เด็กชายเจริญ สุดชา
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้ง วัดรีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๘๒๓

เด็กชายเพชรรัตน์ ทิพย์เนตร
๐๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้ง วัดรีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๘๒๔
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ทิพประมวล

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้ง วัดรีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๘๒๕ เด็กหญิงกัญญาลักษณ์
คลองบ่อ

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้ง วัดรีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๘๒๖

เด็กหญิงขัตติยา เสนอใจ
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้ง วัดรีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๘๒๗

เด็กชายจิรัฎฐ์ ผูกนิสสัย
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้ง วัดรีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๘๒๘

เด็กหญิงจีรนันท์ ด่านอุดร
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้ง วัดรีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๘๒๙

เด็กชายจีรศักดิ

์

โสมมาก
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้ง วัดรีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๘๓๐
เด็กชายณรงค์ ด่านเฉียงเหนือ

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้ง วัดรีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๘๓๑

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

มุ่งธรรม
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้ง วัดรีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๘๓๒

เด็กหญิงณัฐธิชา บุตรดีงาม
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้ง วัดรีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๘๓๓

เด็กชายณัฐวัฒน์ นำทรัพย์
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้ง วัดรีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๘๓๔

เด็กชายธนดล เพียดจันทร์
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้ง วัดรีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๘๓๕

เด็กชายธนภูมิ ภูมิถาวร
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้ง วัดรีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๘๓๖

เด็กชายธนวัฒน์ สบายมิตร

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้ง วัดรีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๘๓๗

เด็กชายธนาคาร บงลา
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้ง วัดรีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๘๓๘

เด็กหญิงธนาภา สุวรรณดี
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้ง วัดรีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๘๓๙

เด็กชายธวัชชัย พลเยียม

่

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้ง วัดรีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๘๔๐
เด็กชายธีระภัทร ชายดี

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้ง วัดรีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๘๔๑

เด็กหญิงนิพาดา สมัยกลาง
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้ง วัดรีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๘๔๒

เด็กหญิงนิศารัตน์ ผสมทรัพย์
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้ง วัดรีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๘๔๓

เด็กหญิงปภาพร ทรัพย์ประเสริฐ
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้ง วัดรีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๘๔๔

เด็กชายปยพัทธ์ ด่านคำแหง
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้ง วัดรีนิมิตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๕๓ / ๒๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๑๘๔๕

เด็กชายปยะชัย จันทร์มาลี
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้ง วัดรีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๘๔๖

เด็กชายพงศกร กอบเงินทอง
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้ง วัดรีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๘๔๗

เด็กหญิงพัชราภา ภักดีชาติ
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้ง วัดรีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๘๔๘

เด็กชายพิชิตพล จันสะหา
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้ง วัดรีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๘๔๙

เด็กชายมหาศาล ฆ้องเล็ก
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้ง วัดรีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๘๕๐
เด็กหญิงมุธิตา พาระตะ

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้ง วัดรีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๘๕๑

เด็กชายรพีภัทร์ เพชรศิริ
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้ง วัดรีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๘๕๒

เด็กชายรามิล ด่านระงับ
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้ง วัดรีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๘๕๓

เด็กหญิงรินรดา ข่าวดี
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้ง วัดรีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๘๕๔

เด็กหญิงลภัสกร เทียมเสมอ
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้ง วัดรีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๘๕๕

เด็กชายวรวิทย์ สืบวงษ์
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้ง วัดรีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๘๕๖

เด็กหญิงวันนิสา ไกรศิริ
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้ง วัดรีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๘๕๗

เด็กหญิงวารินทร์ ช่างคิด

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้ง วัดรีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๘๕๘

เด็กหญิงวิลาสินี เกือกูล

้

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้ง วัดรีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๘๕๙

เด็กชายศักดิดา

์

ศรีหวงษ์
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้ง วัดรีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๘๖๐
เด็กหญิงศิรดา ศิริ

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้ง วัดรีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๘๖๑

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ซุ่นขวาน
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้ง วัดรีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๘๖๒

เด็กชายสถาพร ร่าเริง
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้ง วัดรีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๘๖๓

เด็กชายสันติพงศ์ คอมเหลา
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้ง วัดรีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๘๖๔

เด็กชายสิรภัทธ ด่านคำแหง
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้ง วัดรีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๘๖๕

เด็กหญิงสุจิตรา บุญเจิม
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้ง วัดรีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๘๖๖

เด็กหญิงสุธาศิณี ด่านจอนฟอน
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้ง วัดรีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๘๖๗
เด็กหญิงสุพรรณ์นิกา จันทรา

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้ง วัดรีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๘๖๘

เด็กหญิงสุภาวดี สิงห์ดี
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้ง วัดรีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๘๖๙

เด็กชายอนุกูล ปนทอง
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้ง วัดรีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๘๗๐
เด็กหญิงเนตรนภา รับความสุข

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้ง วัดรีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๘๗๑

เด็กหญิงเปมิกา วงษ์ทอง
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้ง วัดรีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๘๗๒

เด็กหญิงจณิสตา ประสานทอง
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้ง วัดรีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๘๗๓

เด็กชายจักรภัทร พรมมา

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้ง วัดรีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๘๗๔

เด็กหญิงจิดาภา สืบวงษ์
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้ง วัดรีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๘๗๕

เด็กชายจิรวัฒน์ ไวว่อง
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้ง วัดรีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๘๗๖

เด็กหญิงชนัญญา ไพรงาม

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้ง วัดรีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๘๗๗

เด็กหญิงชลธิดา ชัยยันต์
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้ง วัดรีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๘๗๘

เด็กหญิงฐิติพร บุญเจิม
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้ง วัดรีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๘๗๙

เด็กชายณัฐวุฒิ ด่านรักษา
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้ง วัดรีนิมิตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๕๔ / ๒๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๑๘๘๐
เด็กหญิงดารารัตน์ กลสัน

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้ง วัดรีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๘๘๑

เด็กชายธนภัทร ด่านตระเวน
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้ง วัดรีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๘๘๒

เด็กชายธนภูมิ อีสา
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้ง วัดรีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๘๘๓

เด็กชายธนิสร สมสนิท
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้ง วัดรีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๘๘๔

เด็กชายธวัชชัย เข็มสี
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้ง วัดรีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๘๘๕

เด็กหญิงธาริณี ทองแก้ว
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้ง วัดรีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๘๘๖

เด็กชายธิติ จันทร์แสง
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้ง วัดรีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๘๘๗

เด็กชายนันทชัย กลางประพันธ์
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้ง วัดรีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๘๘๘

เด็กหญิงนาตาลี สุวรรณภูมิ
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้ง วัดรีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๘๘๙

เด็กชายปฏิพัทธิ

์

กองคำ
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้ง วัดรีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๘๙๐
เด็กหญิงประภัสสร ขุนศรี

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้ง วัดรีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๘๙๑

เด็กหญิงปริยาภัทร นามหนอง
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้ง วัดรีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๘๙๒

เด็กหญิงปริสรา วันโนสี
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้ง วัดรีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๘๙๓

เด็กชายพงศกร รัตนภิรมย์
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้ง วัดรีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๘๙๔

เด็กหญิงพรนภา ด่านเดิม
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้ง วัดรีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๘๙๕

เด็กหญิงพิชชาภา อิมกลิน

่ ่

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้ง วัดรีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๘๙๖

เด็กหญิงวิชุดา บัวหอม
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้ง วัดรีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๘๙๗

เด็กหญิงวิภาดา ภูสมดี
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้ง วัดรีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๘๙๘

เด็กหญิงศศิกาญจ์ สันประเทียบ
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้ง วัดรีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๘๙๙

เด็กหญิงศศิธร คำแร่
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้ง วัดรีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๙๐๐
เด็กชายศักดา ด่านเจริญ

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้ง วัดรีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๙๐๑
เด็กชายศุภกร อุ่นทรัพย์

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้ง วัดรีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๙๐๒
เด็กชายสมยศ สอนจิตร

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้ง วัดรีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๙๐๓
เด็กหญิงสุนทรี กอไผ่น้อย

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้ง วัดรีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๙๐๔
เด็กหญิงสุมิตา วุทฒิจักร

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้ง วัดรีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๙๐๕
เด็กหญิงอนัญญา บุญรอด

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้ง วัดรีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๙๐๖
เด็กหญิงอพินญา หน่อปราบ

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้ง วัดรีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๙๐๗
เด็กหญิงอรัญญา พาทอน

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้ง วัดรีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๙๐๘
เด็กชายอรุณ จันลา

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้ง วัดรีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๙๐๙
เด็กชายอาทร หมันคงขวา

่

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้ง วัดรีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๙๑๐
เด็กชายเจษฎา ทองสุขดี

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้ง วัดรีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๙๑๑

เด็กชายเจษฎากร คำมุงคุณ
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้ง วัดรีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๙๑๒

เด็กหญิงเนตรชนก ทารักษ์
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้ง วัดรีนิมิตร  

สก ๔๔๕๙/๑๙๑๓

เด็กหญิงจิราภรณ์ ช่างคิด
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ วัดแสงจันทร์  

สก ๔๔๕๙/๑๙๑๔

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ลาโนนงิว

้

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ วัดแสงจันทร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๕๕ / ๒๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๑๙๑๕

เด็กหญิงชลลดา ธรรมมา
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ วัดแสงจันทร์  

สก ๔๔๕๙/๑๙๑๖

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ด่านเกษม
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ วัดแสงจันทร์  

สก ๔๔๕๙/๑๙๑๗

เด็กหญิงญารินดา ศรีวิจิตร
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ วัดแสงจันทร์  

สก ๔๔๕๙/๑๙๑๘

เด็กหญิงฐิดากร สีดากิจ

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ วัดแสงจันทร์  

สก ๔๔๕๙/๑๙๑๙

เด็กหญิงณัชชา แม่นปน
๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ วัดแสงจันทร์  

สก ๔๔๕๙/๑๙๒๐
เด็กหญิงดวงพร มิโน

๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ วัดแสงจันทร์  

สก ๔๔๕๙/๑๙๒๑

เด็กชายธีรพล คันธวงศ์
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ วัดแสงจันทร์  

สก ๔๔๕๙/๑๙๒๒

เด็กชายธีรยุทธ ศิริปะกะ
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ วัดแสงจันทร์  

สก ๔๔๕๙/๑๙๒๓

เด็กหญิงนำฝน อินทรสุข
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ วัดแสงจันทร์  

สก ๔๔๕๙/๑๙๒๔

เด็กหญิงปวีณา รอบสุข
๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ วัดแสงจันทร์  

สก ๔๔๕๙/๑๙๒๕

เด็กหญิงพรนภา
อรุณศิริประเสริฐ

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ วัดแสงจันทร์  

สก ๔๔๕๙/๑๙๒๖

เด็กชายพัทธดนย์ ลาภรัตนกุล
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ วัดแสงจันทร์  

สก ๔๔๕๙/๑๙๒๗

เด็กชายพันธวัช กุยแก้ว
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ วัดแสงจันทร์  

สก ๔๔๕๙/๑๙๒๘

เด็กชายพันธวิศ กุยแก้ว
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ วัดแสงจันทร์  

สก ๔๔๕๙/๑๙๒๙

เด็กหญิงพาทินธิดา พืนฟา

้

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ วัดแสงจันทร์  

สก ๔๔๕๙/๑๙๓๐
เด็กชายมงคล พบพล

๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ วัดแสงจันทร์  

สก ๔๔๕๙/๑๙๓๑

เด็กชายยศพล วรัญญานนท์
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ วัดแสงจันทร์  

สก ๔๔๕๙/๑๙๓๒

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ บัวจันทร์
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ วัดแสงจันทร์  

สก ๔๔๕๙/๑๙๓๓

เด็กหญิงอภัสนันท์ ฆ้องอินตะ
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ วัดแสงจันทร์  

สก ๔๔๕๙/๑๙๓๔

เด็กหญิงอรนภา สิงห์ทิพย์
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ วัดแสงจันทร์  

สก ๔๔๕๙/๑๙๓๕

เด็กชายเกียรติคุณ สาพา
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ วัดแสงจันทร์  

สก ๔๔๕๙/๑๙๓๖

เด็กหญิงกรณิศ วาระโว

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ วัดแสงจันทร์  

สก ๔๔๕๙/๑๙๓๗

เด็กชายกวีชัย แสงอินทร์
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ วัดแสงจันทร์  

สก ๔๔๕๙/๑๙๓๘

เด็กชายชุติชัย อาตตะแทน
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ วัดแสงจันทร์  

สก ๔๔๕๙/๑๙๓๙

เด็กหญิงฐิติวรดา โสภารัตน์
๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ วัดแสงจันทร์  

สก ๔๔๕๙/๑๙๔๐
เด็กชายณัฐดนัย พิมสอน

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ วัดแสงจันทร์  

สก ๔๔๕๙/๑๙๔๑

เด็กชายธีรภัทร โต๊ะแสง
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ วัดแสงจันทร์  

สก ๔๔๕๙/๑๙๔๒

เด็กชายปฏิภาณ เรียมเดช
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ วัดแสงจันทร์  

สก ๔๔๕๙/๑๙๔๓

เด็กหญิงปราณี ท่าสวัสดิ

์

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ วัดแสงจันทร์  

สก ๔๔๕๙/๑๙๔๔

เด็กหญิงภัคภรณ์ ฆ้องอินตะ

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ วัดแสงจันทร์  

สก ๔๔๕๙/๑๙๔๕

เด็กหญิงมุทิตา ขุนศรี
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ วัดแสงจันทร์  

สก ๔๔๕๙/๑๙๔๖

เด็กชายวรปรัชย์ จ้อยชัย
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ วัดแสงจันทร์  

สก ๔๔๕๙/๑๙๔๗

เด็กชายสิทธิเดช ฟนฟา
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ วัดแสงจันทร์  

สก ๔๔๕๙/๑๙๔๘

เด็กหญิงอภิรญา กลินจันทร์

่

๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ วัดแสงจันทร์  

สก ๔๔๕๙/๑๙๔๙

เด็กชายเสฎฐวุฒิ สีเลือด
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ วัดแสงจันทร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๕๖ / ๒๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๑๙๕๐
เด็กหญิงแพรวพรรณ สาพล

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ วัดแสงจันทร์  

สก ๔๔๕๙/๑๙๕๑

เด็กหญิงกุลจิรา สมบัติธรรม
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ วัดแสงจันทร์  

สก ๔๔๕๙/๑๙๕๒

เด็กหญิงจารุวรรณ น้อยวัฒนา
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ วัดแสงจันทร์  

สก ๔๔๕๙/๑๙๕๓

เด็กหญิงณัฏฐนิชา เกษบุญมี
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ วัดแสงจันทร์  

สก ๔๔๕๙/๑๙๕๔

เด็กหญิงณัฐธิดา รอดประเสริฐ

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ วัดแสงจันทร์  

สก ๔๔๕๙/๑๙๕๕

เด็กหญิงปนัดดา สุขสมัคร์
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ วัดแสงจันทร์  

สก ๔๔๕๙/๑๙๕๖

เด็กหญิงมัยฎา ศรีบุปผา
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ วัดแสงจันทร์  

สก ๔๔๕๙/๑๙๕๗

เด็กหญิงสิริวิมล ใสดี

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ วัดแสงจันทร์  

สก ๔๔๕๙/๑๙๕๘

เด็กหญิงสโรชา รอบสุข
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ วัดแสงจันทร์  

สก ๔๔๕๙/๑๙๕๙

เด็กหญิงไพรินทร์ ห้อยไธสง
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ วัดแสงจันทร์  

สก ๔๔๕๙/๑๙๖๐
เด็กหญิงกนกวรรณ ตงธิ

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๔๕๙/๑๙๖๑
เด็กหญิงกัญญารัตน์ คงเจริญ

๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๔๕๙/๑๙๖๒

เด็กชายจักรพงค์ ศรีวรรณดก

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๔๕๙/๑๙๖๓

เด็กชายจักรพันธ์ ศรีวรรณดก

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๔๕๙/๑๙๖๔

เด็กชายจิรพัฒน์ โพธิใส
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๔๕๙/๑๙๖๕

เด็กหญิงจิรภิญญา กล้าหาญ
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๔๕๙/๑๙๖๖

เด็กชายชนาธิป สร้อยจิตร
๐๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๔๕๙/๑๙๖๗

เด็กหญิงชลิดา นาชัยภูมิ
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๔๕๙/๑๙๖๘

เด็กชายญาณพัฒน์ ผินสันเทียะ
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๔๕๙/๑๙๖๙

เด็กชายฐิติโชติ ซาเหลา
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๔๕๙/๑๙๗๐
เด็กหญิงฑิติยา จันทร์ศิริ

๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๔๕๙/๑๙๗๑

เด็กหญิงนันทพร พรมวงศ์ศา
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๔๕๙/๑๙๗๒

เด็กชายบุญพจน์ เทพชาติ
๒๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๔๕๙/๑๙๗๓

เด็กหญิงบุญรัตน์ พรรณพญา
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๔๕๙/๑๙๗๔

เด็กหญิงปรมาภรณ์ วงษ์ขอม
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๔๕๙/๑๙๗๕
เด็กหญิงประกายแก้ว

หนูคำ
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๔๕๙/๑๙๗๖

เด็กหญิงปรียาภัทร ขยันวิจิตร
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๔๕๙/๑๙๗๗

เด็กหญิงปยาภรณ์ สะลางาม

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๔๕๙/๑๙๗๘

เด็กชายปุญญพัฒน์ ทิพย์คูนอก

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๔๕๙/๑๙๗๙

เด็กหญิงปุณยาพร อย่างมัน

่

๑๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๔๕๙/๑๙๘๐
เด็กชายพัชรพล มาบรรฑิต

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๔๕๙/๑๙๘๑

เด็กหญิงพิชญา แก้วสีสุข
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๔๕๙/๑๙๘๒

เด็กหญิงพิมลรัตน์ แสงเพ็ชร
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๔๕๙/๑๙๘๓

เด็กหญิงภัทรภรณ์ ฆ้องเล็ก
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๔๕๙/๑๙๘๔

เด็กหญิงภัทรมน ชายจอหอ
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๕๗ / ๒๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๑๙๘๕

เด็กหญิงยมลพร บัวศรี
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๔๕๙/๑๙๘๖

เด็กชายวัชรินทร์ หวังแววกลาง
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๔๕๙/๑๙๘๗

เด็กหญิงวิจิตตรา หมืนจิตร

่

๐๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๔๕๙/๑๙๘๘

เด็กหญิงวีรลักษณ์ สายเมฆ
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๔๕๙/๑๙๘๙

เด็กหญิงศศิมา เกือบกลาง
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๔๕๙/๑๙๙๐
เด็กชายศักดิชัย

์

จำปาสูง
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๔๕๙/๑๙๙๑

เด็กชายศุกลวัฒน์ เคนคำ
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๔๕๙/๑๙๙๒

เด็กชายศุภวิชญ์ เขียวสิงห์

้

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๔๕๙/๑๙๙๓

เด็กชายศุภวิชญ์ แสงอุไร
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๔๕๙/๑๙๙๔

เด็กหญิงสรัญยา พิลารัตน์

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๔๕๙/๑๙๙๕

เด็กหญิงสุธีธิดา วินากรม
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๔๕๙/๑๙๙๖

เด็กชายอรรถพล เกลียงกลำ

้

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๔๕๙/๑๙๙๗

เด็กชายอวิรุตย์ สายเมฆ
๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๔๕๙/๑๙๙๘

เด็กชายอัครพล แก่นพุทรา
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๔๕๙/๑๙๙๙

เด็กชายอโนทัย ตันวงค์ษา

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๔๕๙/๒๐๐๐
เด็กหญิงเกศกนก ทำทอง

๐๖/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๔๕๙/๒๐๐๑
เด็กชายเจริญศักดิ

์

ผาดศรี

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๔๕๙/๒๐๐๒
เด็กชายเทิดทูล สมบุญ

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๔๕๙/๒๐๐๓
เด็กหญิงชนาภา นาชัยภูมิ

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๔๕๙/๒๐๐๔
เด็กหญิงญาดาวดี เภาแลบ

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๔๕๙/๒๐๐๕
เด็กหญิงณัฐธิดา ศรีวัตร

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๔๕๙/๒๐๐๖
เด็กชายณัฐพล ชุมกระโทก

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๔๕๙/๒๐๐๗
เด็กชายณัฐวุฒิ หาญสูงเนิน

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๔๕๙/๒๐๐๘
เด็กชายธนพล บุญนอก

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๔๕๙/๒๐๐๙
เด็กหญิงธัญญารัตน์ สุโพธิ

์

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๔๕๙/๒๐๑๐
เด็กหญิงนิศารัตน์ ผาเจริญ

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๔๕๙/๒๐๑๑
เด็กหญิงบุษกร จากครบุรี

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๔๕๙/๒๐๑๒
เด็กหญิงปนัดดา จันทร์หา

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๔๕๙/๒๐๑๓
เด็กหญิงปยะอร บุญอำ

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๔๕๙/๒๐๑๔
เด็กชายพิพัฒน์ สุขสำราญ

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๔๕๙/๒๐๑๕
เด็กชายพีรพัฒน์ น้อยสันเทียะ

๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๔๕๙/๒๐๑๖
เด็กชายพีรพัฒน์ บุญศิริ

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๔๕๙/๒๐๑๗
เด็กชายพีรพัฒน์ เหมชูยิง

่

๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๔๕๙/๒๐๑๘
เด็กหญิงรัชดา เกตุหอม

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๔๕๙/๒๐๑๙
เด็กชายราม ทองพิเศษ

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๕๘ / ๒๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๒๐๒๐
เด็กชายวัชรพล เปรียมสันเทียะ

่

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๔๕๙/๒๐๒๑
เด็กชายวัชระ มันสดับ

่

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๔๕๙/๒๐๒๒
เด็กชายวีรชิต ไสยแสง

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๔๕๙/๒๐๒๓
เด็กชายวุฒิภัทร์ เรือนอินทร์

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๔๕๙/๒๐๒๔
เด็กหญิงศิริวรรณ สอนซี

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๔๕๙/๒๐๒๕
เด็กหญิงศุภธวดี ราวิชัย

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๔๕๙/๒๐๒๖
เด็กชายสุดาวุฒิ หารโงน

๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๔๕๙/๒๐๒๗
เด็กหญิงสุพัตรา ยืนชีวิต

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๔๕๙/๒๐๒๘
เด็กชายสุภลักษณ์ หาญสูงเนิน

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๔๕๙/๒๐๒๙
เด็กหญิงสุภัสตรา วงศ์อนุ

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๔๕๙/๒๐๓๐
เด็กชายสุริโย ฆ้องเล็ก

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๔๕๙/๒๐๓๑
เด็กหญิงอติกานต์ ผมน้อย

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๔๕๙/๒๐๓๒
เด็กหญิงอรปรียา มินาคม

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๔๕๙/๒๐๓๓
เด็กหญิงอรสา แถมดอน

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๔๕๙/๒๐๓๔
เด็กหญิงอาริยา เกิดผล

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๔๕๙/๒๐๓๕
เด็กชายอิฐิกำพล ถินนอก

่

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๔๕๙/๒๐๓๖
เด็กหญิงอินทิรา แก้วอามาตร

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๔๕๙/๒๐๓๗
เด็กหญิงกัลย์สุดา โยธี

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๔๕๙/๒๐๓๘
เด็กหญิงกาวิน เขียวมณี

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๔๕๙/๒๐๓๙
เด็กชายกิตตินันท์ ราชบัวโคตร

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๔๕๙/๒๐๔๐
เด็กหญิงจรัสรวี พุทธิษา

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๔๕๙/๒๐๔๑
เด็กหญิงจันเดือน เจน

๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๔๕๙/๒๐๔๒
เด็กชายฐากูร จุลมะเริง

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๔๕๙/๒๐๔๓
เด็กชายณัฐพล เรืองทอง

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๔๕๙/๒๐๔๔
เด็กชายทักษ์ดนัย ชันพรมมา

๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๔๕๙/๒๐๔๕
เด็กชายธนวัฒน์ อุทุม

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๔๕๙/๒๐๔๖
เด็กชายธีรภัทธ เพราะจันทร์

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๔๕๙/๒๐๔๗
เด็กหญิงนิภาพร จุลมะเริง

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๔๕๙/๒๐๔๘
เด็กชายบัญชร เคนคำ

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๔๕๙/๒๐๔๙
เด็กหญิงพัชรภรณ์ สุขสำราญ

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๔๕๙/๒๐๕๐
เด็กหญิงพิชญา เถือนทุ่ง

่

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๔๕๙/๒๐๕๑
เด็กหญิงพิมพ์ธิชา ภาษี

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๔๕๙/๒๐๕๒
เด็กชายภัทรพงษ์ เนตรสุขแสง

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๔๕๙/๒๐๕๓
เด็กชายภูมิพัฒน์ เหล่าสวัสดิ

์

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๔๕๙/๒๐๕๔
เด็กชายภูมิสยาม หวังข้อกลาง

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๕๙ / ๒๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๒๐๕๕
เด็กชายราชศักดิ

์

สร้อยจิตร
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๔๕๙/๒๐๕๖
เด็กหญิงรุ่งนภา เทพชาติ

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๔๕๙/๒๐๕๗
เด็กชายลิขิต พรรณพญา

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๔๕๙/๒๐๕๘
เด็กหญิงวรดี จันทเลิศ

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๔๕๙/๒๐๕๙
เด็กชายวัชรพล อุษณรัสมี

๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๔๕๙/๒๐๖๐
เด็กหญิงวิภาวี มะโน

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๔๕๙/๒๐๖๑
เด็กหญิงสวามินี วันทนีย์

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๔๕๙/๒๐๖๒
เด็กหญิงสิริมาตา ประจิตร์

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๔๕๙/๒๐๖๓
เด็กชายสุทธิภัทร นำเงิน

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๔๕๙/๒๐๖๔
เด็กหญิงสุพัตรา แสงอุไร

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๔๕๙/๒๐๖๕
เด็กชายสุรสิษฐ์ กองสันเทียะ

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๔๕๙/๒๐๖๖
เด็กชายอภินันท์ บุญชู

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๔๕๙/๒๐๖๗
เด็กหญิงแพรพิไล สองสี

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๔๕๙/๒๐๖๘
เด็กหญิงแสงดาว โทลา

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๔๕๙/๒๐๖๙
เด็กหญิงกนต์รวี ฉิมมาแก้ว

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๔๕๙/๒๐๗๐
เด็กชายกรกช หวังรวยกลาง

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๔๕๙/๒๐๗๑
เด็กหญิงกรรณิกา พาสมบูรณ์

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๔๕๙/๒๐๗๒
เด็กหญิงชุรีพร ฉันทิกุล

๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๔๕๙/๒๐๗๓
เด็กชายฐิติศักดิ

์

ดีเปรียม

่

๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๔๕๙/๒๐๗๔
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ชมภูศรี
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๔๕๙/๒๐๗๕
เด็กชายธันวา ทองแฉล้ม

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๔๕๙/๒๐๗๖
เด็กหญิงธิดารัตน์ แก้วมาลา

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๔๕๙/๒๐๗๗
เด็กหญิงพัชรภรณ์ เหล่าระวะ

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๔๕๙/๒๐๗๘
เด็กชายพิชาวัฒน์ อินตา

๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๔๕๙/๒๐๗๙
เด็กหญิงลัคขณา มานะอด

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๔๕๙/๒๐๘๐
เด็กชายสมหวัง ผาเจริญ

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๔๕๙/๒๐๘๑
เด็กชายอภิเชษฐ์ สายแก้ว

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๔๕๙/๒๐๘๒
เด็กหญิงนิธาวัลย์ ทองเกลียว

๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๔๕๙/๒๐๘๓
เด็กหญิงพรธีรา เขียวสิงห์

้

๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๔๕๙/๒๐๘๔
เด็กชายพัชรพล ด่านรักษา

๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๔๕๙/๒๐๘๕
เด็กชายวิวัฒน์ ไตรยราช

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๔๕๙/๒๐๘๖
เด็กชายศราวุฒิ หนูคำ

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๔๕๙/๒๐๘๗
เด็กชายสนธยา สุนนอก

๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๔๕๙/๒๐๘๘
เด็กชายสุรเดช ผาดง

๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๔๕๙/๒๐๘๙
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ กองอรรถ

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๖๐ / ๒๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๒๐๙๐
เด็กหญิงจุฑามาศ สมกิง

่

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๔๕๙/๒๐๙๑
เด็กหญิงพิมพ์พิศา ดวงจำปา

๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๔๕๙/๒๐๙๒
เด็กหญิงธนภัค อาจอาสา ๖/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๔๕๙/๒๐๙๓
เด็กหญิงจุฑารัตน กระจ่างจิต

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดคลองเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๒๐๙๔
เด็กชายฉัตรชัย เกตุดี

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดคลองเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๒๐๙๕
เด็กชายณัฐธชัย เดชสุนทรภิญโญ

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดคลองเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๒๐๙๖
เด็กชายนนทวัฒน์ ศรีเพชร

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดคลองเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๒๐๙๗
เด็กชายปฏิภาณ อะทุมทราย

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดคลองเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๒๐๙๘
เด็กหญิงยุวรรณดา โชคเจริญ

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดคลองเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๒๐๙๙
เด็กหญิงศรีไพร ไทยบุตร

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดคลองเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๒๑๐๐
เด็กชายศิรวิทย์ ยิงถาวร

่

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดคลองเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๒๑๐๑
เด็กหญิงสาธินี สุจริงภักดี

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดคลองเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๒๑๐๒
เด็กหญิงอติกานต์ สีมา

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดคลองเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๒๑๐๓
เด็กชายอนาวิน แก้วกระจ่าง

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดคลองเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๒๑๐๔
เด็กชายอภิสิทธิ

์

กุลบุญ
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดคลองเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๒๑๐๕
เด็กหญิงเมย์วรินทร์ ขุนพิทักษ์

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดคลองเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๒๑๐๖
เด็กชายโสธร ทิศนาม

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดคลองเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๒๑๐๗
เด็กหญิงสุกัญญา หนูหริง

่

๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดคลองเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๒๑๐๘
เด็กหญิงกชกร มะรุมกลาง

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับมะนาว วัดซับมะนาว  

สก ๔๔๕๙/๒๑๐๙
เด็กหญิงกุลิสรา ชูอินทร์

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับมะนาว วัดซับมะนาว  

สก ๔๔๕๙/๒๑๑๐
เด็กชายจิรพงษ์ เกิดสันเทียะ

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับมะนาว วัดซับมะนาว  

สก ๔๔๕๙/๒๑๑๑

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ สะริกำ

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับมะนาว วัดซับมะนาว  

สก ๔๔๕๙/๒๑๑๒

เด็กชายชัชชัย สารังงาม
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับมะนาว วัดซับมะนาว  

สก ๔๔๕๙/๒๑๑๓

เด็กหญิงชิชาพร สามสี
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับมะนาว วัดซับมะนาว  

สก ๔๔๕๙/๒๑๑๔

เด็กหญิงชุดาภา เหล็กกนก
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับมะนาว วัดซับมะนาว  

สก ๔๔๕๙/๒๑๑๕

เด็กหญิงญาณัจฉรา คงเซียงซา
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับมะนาว วัดซับมะนาว  

สก ๔๔๕๙/๒๑๑๖

เด็กหญิงณัฏฐากร วงษ์สุพรรณ
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับมะนาว วัดซับมะนาว  

สก ๔๔๕๙/๒๑๑๗

เด็กชายณัฐพงศ์ อินทะกูล
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับมะนาว วัดซับมะนาว  

สก ๔๔๕๙/๒๑๑๘

เด็กชายณัฐพนธ์ กุ้งกลางดอน
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับมะนาว วัดซับมะนาว  

สก ๔๔๕๙/๒๑๑๙

เด็กชายณัฐวุฒิ โชตินอก
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับมะนาว วัดซับมะนาว  

สก ๔๔๕๙/๒๑๒๐
เด็กหญิงดวงกมล โลมาศ

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับมะนาว วัดซับมะนาว  

สก ๔๔๕๙/๒๑๒๑

เด็กหญิงตติยา ดวงใจ
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับมะนาว วัดซับมะนาว  

สก ๔๔๕๙/๒๑๒๒

เด็กชายทักษ์ดนัย สุขสมัย
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับมะนาว วัดซับมะนาว  

สก ๔๔๕๙/๒๑๒๓

เด็กหญิงธนภรณ์ ผ่องพูน
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับมะนาว วัดซับมะนาว  

สก ๔๔๕๙/๒๑๒๔

เด็กชายธนากร วิจิตศรี
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับมะนาว วัดซับมะนาว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๖๑ / ๒๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๒๑๒๕

เด็กหญิงธนิดา ชัยศิริ

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับมะนาว วัดซับมะนาว  

สก ๔๔๕๙/๒๑๒๖

เด็กหญิงธวัลพร ชัยปญญา
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับมะนาว วัดซับมะนาว  

สก ๔๔๕๙/๒๑๒๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ ประโคทัง
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับมะนาว วัดซับมะนาว  

สก ๔๔๕๙/๒๑๒๘

เด็กชายนวพล ยศสมบัติ
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับมะนาว วัดซับมะนาว  

สก ๔๔๕๙/๒๑๒๙

เด็กหญิงนัชชา แพงจิตรี
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับมะนาว วัดซับมะนาว  

สก ๔๔๕๙/๒๑๓๐
เด็กชายนัทธพงศ์ ถาวรสันต์

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับมะนาว วัดซับมะนาว  

สก ๔๔๕๙/๒๑๓๑
เด็กหญิงนันทนาการ มิตสันเทียะ

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับมะนาว วัดซับมะนาว  

สก ๔๔๕๙/๒๑๓๒

เด็กชายนาวิน สุวรรณ์
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับมะนาว วัดซับมะนาว  

สก ๔๔๕๙/๒๑๓๓

เด็กชายปรวินท์ พิณพิมาย
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับมะนาว วัดซับมะนาว  

สก ๔๔๕๙/๒๑๓๔

เด็กหญิงปรีญากร นาคขำ
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับมะนาว วัดซับมะนาว  

สก ๔๔๕๙/๒๑๓๕

เด็กหญิงปณณพร เดชพลกรัง
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับมะนาว วัดซับมะนาว  

สก ๔๔๕๙/๒๑๓๖

เด็กชายพงศ์พันธ์ พูนเกษม
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับมะนาว วัดซับมะนาว  

สก ๔๔๕๙/๒๑๓๗

เด็กหญิงพรนัชชา พรมอาสา
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับมะนาว วัดซับมะนาว  

สก ๔๔๕๙/๒๑๓๘

เด็กหญิงพัชรพร ศรีวงค์ยาง
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับมะนาว วัดซับมะนาว  

สก ๔๔๕๙/๒๑๓๙

เด็กหญิงพุทธชาติ พรมกรุง

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับมะนาว วัดซับมะนาว  

สก ๔๔๕๙/๒๑๔๐
เด็กหญิงภัทรา คำนอก

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับมะนาว วัดซับมะนาว  

สก ๔๔๕๙/๒๑๔๑

เด็กหญิงม่อนแก้ว ปตไตร
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับมะนาว วัดซับมะนาว  

สก ๔๔๕๙/๒๑๔๒

เด็กชายยุทธนา ชูอินทร์
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับมะนาว วัดซับมะนาว  

สก ๔๔๕๙/๒๑๔๓

เด็กชายยุทธวิธี มิทะลา
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับมะนาว วัดซับมะนาว  

สก ๔๔๕๙/๒๑๔๔

เด็กชายวันชนะ ง่อนกลางดอน
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับมะนาว วัดซับมะนาว  

สก ๔๔๕๙/๒๑๔๕

เด็กชายวิทยนันท์ สุมา
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับมะนาว วัดซับมะนาว  

สก ๔๔๕๙/๒๑๔๖

เด็กหญิงศุภารัตน์ บัวปล้อง

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับมะนาว วัดซับมะนาว  

สก ๔๔๕๙/๒๑๔๗

เด็กหญิงสิริกร แขนสันเทียะ
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับมะนาว วัดซับมะนาว  

สก ๔๔๕๙/๒๑๔๘

เด็กหญิงสิริรักษ์ แสงฟาแลบ

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับมะนาว วัดซับมะนาว  

สก ๔๔๕๙/๒๑๔๙

เด็กหญิงสุชาดา เนาว์พันดุง
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับมะนาว วัดซับมะนาว  

สก ๔๔๕๙/๒๑๕๐
เด็กหญิงสุมิตรา อ่อนจันทึก

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับมะนาว วัดซับมะนาว  

สก ๔๔๕๙/๒๑๕๑

เด็กหญิงอนัญญา ศิลปประวัติ
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับมะนาว วัดซับมะนาว  

สก ๔๔๕๙/๒๑๕๒
เด็กหญิงอัจฉราวรรณ

ธรรมะสา
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับมะนาว วัดซับมะนาว  

สก ๔๔๕๙/๒๑๕๓

เด็กชายอัฑฒวีร์ สีหาบง
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับมะนาว วัดซับมะนาว  

สก ๔๔๕๙/๒๑๕๔

เด็กชายเจมศักดิ

์

น้อยทรง
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับมะนาว วัดซับมะนาว  

สก ๔๔๕๙/๒๑๕๕

เด็กหญิงเสาวณีย์ บุญมัน

่

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับมะนาว วัดซับมะนาว  

สก ๔๔๕๙/๒๑๕๖

เด็กหญิงนันทวดี โนนยะโส
๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านซับมะนาว วัดซับมะนาว  

สก ๔๔๕๙/๒๑๕๗

เด็กหญิงนิภาพร โพธิผล

์

๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านซับมะนาว วัดซับมะนาว  

สก ๔๔๕๙/๒๑๕๘

เด็กชายสิทธิโชติ ทองทักษิณ
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านซับมะนาว วัดซับมะนาว  

สก ๔๔๕๙/๒๑๕๙

เด็กหญิงกุลนัดดา ตรวจนอก
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง วัดภูเงิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๖๒ / ๒๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๒๑๖๐
เด็กชายจักรพันธ์ ปานาทำมา

๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง วัดภูเงิน  

สก ๔๔๕๙/๒๑๖๑

เด็กชายจีรศักดิ

์

ท้าวทัยสงค์
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง วัดภูเงิน  

สก ๔๔๕๙/๒๑๖๒

เด็กชายจีรศักดิ

์

นามโว
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง วัดภูเงิน  

สก ๔๔๕๙/๒๑๖๓

เด็กหญิงชนิกานต์ ปานาทำมา
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง วัดภูเงิน  

สก ๔๔๕๙/๒๑๖๔

เด็กชายชัชวาล ภักดีทา
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง วัดภูเงิน  

สก ๔๔๕๙/๒๑๖๕

เด็กชายชัยณัฐ รัตนพล
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง วัดภูเงิน  

สก ๔๔๕๙/๒๑๖๖

เด็กหญิงชุติกาญจน์ โททอง

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง วัดภูเงิน  

สก ๔๔๕๙/๒๑๖๗

เด็กหญิงณัฎฐ์นรี สาลีหล้า
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง วัดภูเงิน  

สก ๔๔๕๙/๒๑๖๘

เด็กชายณัฐกิตติ

์

เงางาม
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง วัดภูเงิน  

สก ๔๔๕๙/๒๑๖๙

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

เงางาม
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง วัดภูเงิน  

สก ๔๔๕๙/๒๑๗๐
เด็กชายธนกฤต ศีลา

๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง วัดภูเงิน  

สก ๔๔๕๙/๒๑๗๑

เด็กหญิงธนาภา โคตคำ
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง วัดภูเงิน  

สก ๔๔๕๙/๒๑๗๒

เด็กชายธาวิน เรืองการินทร์
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง วัดภูเงิน  

สก ๔๔๕๙/๒๑๗๓

เด็กชายธีรภัทร ใจรักษา
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง วัดภูเงิน  

สก ๔๔๕๙/๒๑๗๔

เด็กชายนนทกร คำสาว

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง วัดภูเงิน  

สก ๔๔๕๙/๒๑๗๕

เด็กหญิงนัฐิยาภร ยศปญญา
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง วัดภูเงิน  

สก ๔๔๕๙/๒๑๗๖

เด็กหญิงนันทิตา ศรีษะนอก
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง วัดภูเงิน  

สก ๔๔๕๙/๒๑๗๗

เด็กหญิงปกิตตา เทพรักษ์
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง วัดภูเงิน  

สก ๔๔๕๙/๒๑๗๘

เด็กหญิงประภาวดี พลตรี
๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง วัดภูเงิน  

สก ๔๔๕๙/๒๑๗๙

เด็กหญิงภาสินีย์ เมินดี
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง วัดภูเงิน  

สก ๔๔๕๙/๒๑๘๐
เด็กชายยศพล เสนาะสันต์

๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง วัดภูเงิน  

สก ๔๔๕๙/๒๑๘๑

เด็กหญิงลัดดา บุญยะรัง
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง วัดภูเงิน  

สก ๔๔๕๙/๒๑๘๒

เด็กหญิงวนัสนันท์ สมบูรณ์

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง วัดภูเงิน  

สก ๔๔๕๙/๒๑๘๓

เด็กชายวัฒนา ไชยคำพา
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง วัดภูเงิน  

สก ๔๔๕๙/๒๑๘๔

เด็กหญิงวันเพ็ญ ทนทาน
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง วัดภูเงิน  

สก ๔๔๕๙/๒๑๘๕

เด็กชายวันใหม่ กรุดบาง
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง วัดภูเงิน  

สก ๔๔๕๙/๒๑๘๖

เด็กหญิงวิยะดา วาปกะ
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง วัดภูเงิน  

สก ๔๔๕๙/๒๑๘๗

เด็กหญิงศรัณญา โสภาศรี
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง วัดภูเงิน  

สก ๔๔๕๙/๒๑๘๘

เด็กชายศักรินทร์ ศรีบุญเรือง
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง วัดภูเงิน  

สก ๔๔๕๙/๒๑๘๙

เด็กหญิงศิริกัลยา อักษร
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง วัดภูเงิน  

สก ๔๔๕๙/๒๑๙๐
เด็กชายศุภโชติ แพงจ่าย

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง วัดภูเงิน  

สก ๔๔๕๙/๒๑๙๑

เด็กหญิงสุนิษา เขาวงษ์
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง วัดภูเงิน  

สก ๔๔๕๙/๒๑๙๒

เด็กชายสุวัฒน์ อำใล
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง วัดภูเงิน  

สก ๔๔๕๙/๒๑๙๓

เด็กชายสุเทพ ไทยอ่อน
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง วัดภูเงิน  

สก ๔๔๕๙/๒๑๙๔

เด็กชายอภิวัฒน์ เยาว์สันเทียะ
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง วัดภูเงิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๖๓ / ๒๐๒

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๒๑๙๕

เด็กชายอัครวินท์ แสนแก้วเฮือง

่

๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง วัดภูเงิน  

สก ๔๔๕๙/๒๑๙๖

เด็กหญิงอาทิตยา คำบุญ
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง วัดภูเงิน  

สก ๔๔๕๙/๒๑๙๗

เด็กหญิงอาริสา ศรชัย
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง วัดภูเงิน  

สก ๔๔๕๙/๒๑๙๘

เด็กหญิงอินธิตา สุขประสพ
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง วัดภูเงิน  

สก ๔๔๕๙/๒๑๙๙

เด็กชายเจตนา บุดดี
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง วัดภูเงิน  

สก ๔๔๕๙/๒๒๐๐
เด็กหญิงเบญญทิพย์ พระสงฆ์

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง วัดภูเงิน  

สก ๔๔๕๙/๒๒๐๑
เด็กหญิงเปรมกมล คูณหาร

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง วัดภูเงิน  

สก ๔๔๕๙/๒๒๐๒
เด็กหญิงกัญญานัฐ หงษ์ษา

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง วัดภูเงิน  

สก ๔๔๕๙/๒๒๐๓
เด็กชายกาญจเมฆ คำสอน

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง วัดภูเงิน  

สก ๔๔๕๙/๒๒๐๔
เด็กชายจิรเดช สังฆะจันทร์

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง วัดภูเงิน  

สก ๔๔๕๙/๒๒๐๕
เด็กหญิงจีรนันท์ พึงรัตนา

่

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง วัดภูเงิน  

สก ๔๔๕๙/๒๒๐๖
เด็กหญิงชุติกาญจน์ สีบุญเรือง

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง วัดภูเงิน  

สก ๔๔๕๙/๒๒๐๗
เด็กหญิงญาณิษา โสดสีกาวี

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง วัดภูเงิน  

สก ๔๔๕๙/๒๒๐๘
เด็กชายฐิติวัฒน์ เกษนาค

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง วัดภูเงิน  

สก ๔๔๕๙/๒๒๐๙
เด็กชายณัฐภพ ชืนชม

่

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง วัดภูเงิน  

สก ๔๔๕๙/๒๒๑๐
เด็กชายณัฐเดช แก้วจันทร์

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง วัดภูเงิน  

สก ๔๔๕๙/๒๒๑๑

เด็กชายทรงกลด สำราญสุข
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง วัดภูเงิน  

สก ๔๔๕๙/๒๒๑๒

เด็กชายธนกฤษ นันทศรี
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง วัดภูเงิน  

สก ๔๔๕๙/๒๒๑๓

เด็กชายธีรพัฒน์ อนุญาหงษ์
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง วัดภูเงิน  

สก ๔๔๕๙/๒๒๑๔

เด็กหญิงนันทิชา สายพิมาย
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง วัดภูเงิน  

สก ๔๔๕๙/๒๒๑๕

เด็กหญิงนำฝน คูณหาร
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง วัดภูเงิน  

สก ๔๔๕๙/๒๒๑๖

เด็กหญิงปราญชลี พรหมสุวรรณ
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง วัดภูเงิน  

สก ๔๔๕๙/๒๒๑๗

เด็กหญิงปยวรรณ พิมพันธุ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง วัดภูเงิน  

สก ๔๔๕๙/๒๒๑๘

เด็กหญิงพัชราภา สายศรีโส
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง วัดภูเงิน  

สก ๔๔๕๙/๒๒๑๙

เด็กหญิงภัทราภรณ์ พูลสุข
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง วัดภูเงิน  

สก ๔๔๕๙/๒๒๒๐
เด็กชายภูธเนธ เกตละคร

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง วัดภูเงิน  

สก ๔๔๕๙/๒๒๒๑

เด็กหญิงลัคนา พิกุลเงิน
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง วัดภูเงิน  

สก ๔๔๕๙/๒๒๒๒

เด็กชายวายุ อินทมาต
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง วัดภูเงิน  

สก ๔๔๕๙/๒๒๒๓

เด็กชายวิศรุต เลิศจังหรีด
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง วัดภูเงิน  

สก ๔๔๕๙/๒๒๒๔

เด็กหญิงศรีดา แบบเหมาะ
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง วัดภูเงิน  

สก ๔๔๕๙/๒๒๒๕

เด็กชายศักดิดา

์

คำทองสุข
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง วัดภูเงิน  

สก ๔๔๕๙/๒๒๒๖

เด็กหญิงศิรินทรา วงษ์จันทร์
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง วัดภูเงิน  

สก ๔๔๕๙/๒๒๒๗

เด็กหญิงสวรินทร์ สมสะอาด
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง วัดภูเงิน  

สก ๔๔๕๙/๒๒๒๘

เด็กหญิงสุนิษา อนุอัน
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง วัดภูเงิน  

สก ๔๔๕๙/๒๒๒๙

เด็กชายสุบิน โพธิภูมี

์

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง วัดภูเงิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๖๔ / ๒๐๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๒๒๓๐
เด็กชายอชิตพล บุสทิพย์

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง วัดภูเงิน  

สก ๔๔๕๙/๒๒๓๑

เด็กชายอดิศร ตุลาชัย
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง วัดภูเงิน  

สก ๔๔๕๙/๒๒๓๒

เด็กหญิงอทิติยา แก้วระหัน
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง วัดภูเงิน  

สก ๔๔๕๙/๒๒๓๓

เด็กชายอภิจิตร มีเสมอ
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง วัดภูเงิน  

สก ๔๔๕๙/๒๒๓๔

เด็กชายอภิพัฒน์ ศรีเสริม
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง วัดภูเงิน  

สก ๔๔๕๙/๒๒๓๕

เด็กชายอานนท์ ปรางค์นอก
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง วัดภูเงิน  

สก ๔๔๕๙/๒๒๓๖

เด็กชายกฤษกร ชัยดิษฐ์
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง วัดภูเงิน  

สก ๔๔๕๙/๒๒๓๗

เด็กชายกฤษกร หวังไกล้กลาง
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง วัดภูเงิน  

สก ๔๔๕๙/๒๒๓๘

เด็กชายกฤษณะ บัวมาตร
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง วัดภูเงิน  

สก ๔๔๕๙/๒๒๓๙

เด็กหญิงกาญจนา คำสูงเนิน
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง วัดภูเงิน  

สก ๔๔๕๙/๒๒๔๐
เด็กชายจรูญโรจน์ พรมชาติ

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง วัดภูเงิน  

สก ๔๔๕๙/๒๒๔๑

เด็กหญิงจารุวรรณ ลวดลาย
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง วัดภูเงิน  

สก ๔๔๕๙/๒๒๔๒

เด็กชายจิรวงศ์ สัมมาวงค์
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง วัดภูเงิน  

สก ๔๔๕๙/๒๒๔๓

เด็กชายจิรายุส วาสิงหน
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง วัดภูเงิน  

สก ๔๔๕๙/๒๒๔๔

เด็กชายจิรายุส หงษา
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง วัดภูเงิน  

สก ๔๔๕๙/๒๒๔๕

เด็กหญิงชนิกานต์ จิกกระโทก
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง วัดภูเงิน  

สก ๔๔๕๙/๒๒๔๖

เด็กชายชัยนันท์ พ่วงกระแสร์
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง วัดภูเงิน  

สก ๔๔๕๙/๒๒๔๗

เด็กชายณัฐชนน แก้วแดง
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง วัดภูเงิน  

สก ๔๔๕๙/๒๒๔๘

เด็กหญิงณัฐวรรณ คำกอก
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง วัดภูเงิน  

สก ๔๔๕๙/๒๒๔๙

เด็กหญิงณัทธริกา ภักละ
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง วัดภูเงิน  

สก ๔๔๕๙/๒๒๕๐
เด็กชายธนพนธ์ พนารินทร์

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง วัดภูเงิน  

สก ๔๔๕๙/๒๒๕๑

เด็กหญิงธนัชพร มุกขกัง
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง วัดภูเงิน  

สก ๔๔๕๙/๒๒๕๒

เด็กชายธันยธรณ์ โทสีทา
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง วัดภูเงิน  

สก ๔๔๕๙/๒๒๕๓

เด็กหญิงนภารัตน์ ประจง
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง วัดภูเงิน  

สก ๔๔๕๙/๒๒๕๔

เด็กหญิงมนัสนันท์ มิงนุช

่

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง วัดภูเงิน  

สก ๔๔๕๙/๒๒๕๕

เด็กชายมาวิน ดวงน้อย
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง วัดภูเงิน  

สก ๔๔๕๙/๒๒๕๖

เด็กหญิงราชพฤกษ์ หาชะนนท์
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง วัดภูเงิน  

สก ๔๔๕๙/๒๒๕๗

เด็กหญิงรุ่งธิวา จำปาโอก
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง วัดภูเงิน  

สก ๔๔๕๙/๒๒๕๘

เด็กหญิงวราพร บุญยะรัง
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง วัดภูเงิน  

สก ๔๔๕๙/๒๒๕๙

เด็กหญิงศศิธร เตียวทัน
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง วัดภูเงิน  

สก ๔๔๕๙/๒๒๖๐
เด็กหญิงสรินดา ท่าใหญ่

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง วัดภูเงิน  

สก ๔๔๕๙/๒๒๖๑

เด็กหญิงสุชานันท์ ดอกรัก
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง วัดภูเงิน  

สก ๔๔๕๙/๒๒๖๒

เด็กชายสุทิวัช โสภาศรี
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง วัดภูเงิน  

สก ๔๔๕๙/๒๒๖๓

เด็กหญิงสุพรรษา อำเนินกลุ่ม
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง วัดภูเงิน  

สก ๔๔๕๙/๒๒๖๔

เด็กชายอนันดา ทาสี
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง วัดภูเงิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๖๕ / ๒๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๒๒๖๕

เด็กชายอนุนาท คงน้อย

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง วัดภูเงิน  

สก ๔๔๕๙/๒๒๖๖

เด็กชายอภิรักษ์ อุทรักษ์
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง วัดภูเงิน  

สก ๔๔๕๙/๒๒๖๗

เด็กชายอะริยะ เทียมทัศน์
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง วัดภูเงิน  

สก ๔๔๕๙/๒๒๖๘

เด็กชายอโนทัย ขาวบริสุทธิ

์

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง วัดภูเงิน  

สก ๔๔๕๙/๒๒๖๙

เด็กชายเสกสรรค์ สุขนอก
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง วัดภูเงิน  

สก ๔๔๕๙/๒๒๗๐
เด็กหญิงกัญญรัตน์ มีเงิน

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง วัดภูเงิน  

สก ๔๔๕๙/๒๒๗๑

เด็กชายจิรายุทธ พระสงฆ์
๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง วัดภูเงิน  

สก ๔๔๕๙/๒๒๗๒

เด็กหญิงจุฬารัตน์ แก้วแก่นคูณ
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง วัดภูเงิน  

สก ๔๔๕๙/๒๒๗๓

เด็กชายธนาธร ลาดเสน
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง วัดภูเงิน  

สก ๔๔๕๙/๒๒๗๔

เด็กหญิงปยนุช เลิศลำ
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง วัดภูเงิน  

สก ๔๔๕๙/๒๒๗๕

เด็กชายอิสระ ใจภักดี
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง วัดภูเงิน  

สก ๔๔๕๙/๒๒๗๖

เด็กชายเอกพงศ์ เอืองไข

้

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง วัดภูเงิน  

สก ๔๔๕๙/๒๒๗๗

เด็กหญิงกรรณิกา โมกหอม
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง วัดภูเงิน  

สก ๔๔๕๙/๒๒๗๘

เด็กชายจิรศักดิ

์

ปานาทำมา
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง วัดภูเงิน  

สก ๔๔๕๙/๒๒๗๙

เด็กชายณัฐพล วงษ์ผิว
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง วัดภูเงิน  

สก ๔๔๕๙/๒๒๘๐
เด็กชายณัฐวุฒิ นาถบุญ

๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง วัดภูเงิน  

สก ๔๔๕๙/๒๒๘๑

เด็กหญิงนภัทรสร นาก้อนทอง
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง วัดภูเงิน  

สก ๔๔๕๙/๒๒๘๒

เด็กหญิงนฤมล พิจิต
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง วัดภูเงิน  

สก ๔๔๕๙/๒๒๘๓

เด็กหญิงภัทรภา แซ่ลิม

้

๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง วัดภูเงิน  

สก ๔๔๕๙/๒๒๘๔

เด็กชายภูมินทร์ สมปญญา
๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง วัดภูเงิน  

สก ๔๔๕๙/๒๒๘๕

เด็กชายมงคล ศรีกระสัง
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง วัดภูเงิน  

สก ๔๔๕๙/๒๒๘๖

เด็กหญิงวนัชภรณ์ ทองภูบาล
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง วัดภูเงิน  

สก ๔๔๕๙/๒๒๘๗

เด็กหญิงวนิดา ชัยหานาม
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง วัดภูเงิน  

สก ๔๔๕๙/๒๒๘๘

เด็กชายวิชัย โนนศีลา
๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง วัดภูเงิน  

สก ๔๔๕๙/๒๒๘๙

เด็กหญิงวิชุดา ลพชู
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง วัดภูเงิน  

สก ๔๔๕๙/๒๒๙๐
เด็กชายวิทยา ศรีเมือง

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง วัดภูเงิน  

สก ๔๔๕๙/๒๒๙๑

เด็กชายวิสิทธิ

์

ศิรินอก
๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง วัดภูเงิน  

สก ๔๔๕๙/๒๒๙๒

เด็กหญิงวีรยาพร พิเภก
๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง วัดภูเงิน  

สก ๔๔๕๙/๒๒๙๓

เด็กชายวีรากร คงอินทร์
๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง วัดภูเงิน  

สก ๔๔๕๙/๒๒๙๔

เด็กชายศักดินภา

์

พลบุตรสี
๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง วัดภูเงิน  

สก ๔๔๕๙/๒๒๙๕

เด็กหญิงสศิธร นามราช
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง วัดภูเงิน  

สก ๔๔๕๙/๒๒๙๖

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

กลมสิริแสง
๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง วัดภูเงิน  

สก ๔๔๕๙/๒๒๙๗

เด็กชายสุทธินัย แสงวาโท
๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง วัดภูเงิน  

สก ๔๔๕๙/๒๒๙๘

เด็กชายสุธินันท์ แสงวาโท
๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง วัดภูเงิน  

สก ๔๔๕๙/๒๒๙๙

เด็กชายสุรพัศ สาลีบุตร
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง วัดภูเงิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๖๖ / ๒๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๒๓๐๐
เด็กหญิงอาทิตยา เอกตาแสง

๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง วัดภูเงิน  

สก ๔๔๕๙/๒๓๐๑
เด็กหญิงเพ็ญนภา ปาแดง

๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง วัดภูเงิน  

สก ๔๔๕๙/๒๓๐๒
เด็กหญิงชยุดา เบคเคอร์ส์

๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง วัดภูเงิน  

สก ๔๔๕๙/๒๓๐๓
เด็กหญิงณัฐพร สมพันธ์

๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง วัดภูเงิน  

สก ๔๔๕๙/๒๓๐๔
เด็กหญิงนันท์นภัส พรรณสน

๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง วัดภูเงิน  

สก ๔๔๕๙/๒๓๐๕
เด็กชายวีระชัย ปนงาม

๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง วัดภูเงิน  

สก ๔๔๕๙/๒๓๐๖
เด็กชายสหรัฐ เหล่าพร

๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง วัดภูเงิน  

สก ๔๔๕๙/๒๓๐๗
เด็กหญิงอรอุมา ชาติวงค์

๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง วัดภูเงิน  

สก ๔๔๕๙/๒๓๐๘
เด็กชายอัษฎาวุฒิ ไวไธสง

๑๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง วัดภูเงิน  

สก ๔๔๕๙/๒๓๐๙
เด็กชายนัทนนท์ คำผาย

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ วัดพรสวรรค์  

สก ๔๔๕๙/๒๓๑๐
เด็กชายวรชิต ทุมชะ

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ วัดพรสวรรค์  

สก ๔๔๕๙/๒๓๑๑

เด็กชายสิปปกร แข็งฤทธิ

์

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ วัดพรสวรรค์  

สก ๔๔๕๙/๒๓๑๒

เด็กหญิงอนันตญา จันคำ
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ วัดพรสวรรค์  

สก ๔๔๕๙/๒๓๑๓

เด็กหญิงนิฌา เสนดอน

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพวงนิมิต วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๕๙/๒๓๑๔

เด็กชายปยทัศน์ แก้วอยู่
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพวงนิมิต วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๕๙/๒๓๑๕

เด็กหญิงยุพารัตน์ ภูมี
๒๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพวงนิมิต วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๕๙/๒๓๑๖

เด็กหญิงกนกพร เหลาคำ
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพวงนิมิต วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๕๙/๒๓๑๗

เด็กหญิงกฤติมา อินทโชติ
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพวงนิมิต วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๕๙/๒๓๑๘

เด็กชายกฤษกร กาวนอก
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพวงนิมิต วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๕๙/๒๓๑๙

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ยิงผล

่

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพวงนิมิต วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๕๙/๒๓๒๐
เด็กหญิงจณิสตา คำสมัย

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพวงนิมิต วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๕๙/๒๓๒๑

เด็กหญิงณัฏฐธิดา ภูมิภูเขียว
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพวงนิมิต วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๕๙/๒๓๒๒

เด็กหญิงทิวาพร สุวรรณ
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพวงนิมิต วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๕๙/๒๓๒๓

เด็กชายธีรภัทร์ ผายอุบล
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพวงนิมิต วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๕๙/๒๓๒๔

เด็กชายบุรินทร์ แก้วรัศมีวัลย์
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพวงนิมิต วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๕๙/๒๓๒๕

เด็กชายปฏิพัทธ์ แสนหิน
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพวงนิมิต วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๕๙/๒๓๒๖

เด็กชายปรีชา ศรีโพธิ

์

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพวงนิมิต วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๕๙/๒๓๒๗

เด็กหญิงพาณิภัค เสาะสูงเนิน
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพวงนิมิต วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๕๙/๒๓๒๘

เด็กชายภาณุพงศ์ สำราญ
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพวงนิมิต วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๕๙/๒๓๒๙

เด็กชายภูมิภัทร หันแถลง
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพวงนิมิต วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๕๙/๒๓๓๐
เด็กหญิงลักษณารีย์ รัตนใบ

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพวงนิมิต วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๕๙/๒๓๓๑

เด็กชายวชิรปกรณ์ สระบัวบาน
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพวงนิมิต วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๕๙/๒๓๓๒

เด็กชายวีระพล เขียวงาม
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพวงนิมิต วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๕๙/๒๓๓๓

เด็กชายศักดิดาวุธ

์

แก้วบับภา
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพวงนิมิต วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๕๙/๒๓๓๔

เด็กหญิงศิริวรรณ อุ่นกระโทก
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพวงนิมิต วัดพวงนิมิต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๖๗ / ๒๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๒๓๓๕

เด็กชายศิริวัฒน์ โปยทอง
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพวงนิมิต วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๕๙/๒๓๓๖

เด็กชายศุภกิต แก้วลอย
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพวงนิมิต วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๕๙/๒๓๓๗

เด็กชายสมชาย บุญยืด
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพวงนิมิต วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๕๙/๒๓๓๘

เด็กชายสรสิช ดียิง

่

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพวงนิมิต วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๕๙/๒๓๓๙

เด็กชายสิทธิกร สิงขรณ์
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพวงนิมิต วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๕๙/๒๓๔๐
เด็กหญิงสุภัทตา เทียมวงค์

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพวงนิมิต วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๕๙/๒๓๔๑

เด็กชายสุริยา ทองโคกสูง
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพวงนิมิต วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๕๙/๒๓๔๒

เด็กชายอนันตชัย วงษ์ไทย
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพวงนิมิต วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๕๙/๒๓๔๓

เด็กชายอภิพัฒน์ กิงทอง

่

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพวงนิมิต วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๕๙/๒๓๔๔
เด็กหญิงกัญญาพัชร ศิลประสาท

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพวงนิมิต วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๕๙/๒๓๔๕

เด็กหญิงกัลย์สุดา ยุบัว

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพวงนิมิต วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๕๙/๒๓๔๖

เด็กหญิงจิราพัชร สุขพันธ์
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพวงนิมิต วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๕๙/๒๓๔๗

เด็กหญิงชลธิชา บุบผา
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพวงนิมิต วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๕๙/๒๓๔๘

เด็กหญิงณหทัย เจริญสุข
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพวงนิมิต วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๕๙/๒๓๔๙

เด็กหญิงณัฐธิดา หาสุข
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพวงนิมิต วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๕๙/๒๓๕๐
เด็กชายณัฐวุฒิ ด้วงเมฆ

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพวงนิมิต วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๕๙/๒๓๕๑

เด็กหญิงธัญธรณ์ จอดนอก
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพวงนิมิต วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๕๙/๒๓๕๒

เด็กหญิงนพรัตน์ ภูผา

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพวงนิมิต วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๕๙/๒๓๕๓

เด็กหญิงนิภาพร กุลบุตร
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพวงนิมิต วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๕๙/๒๓๕๔
เด็กหญิงประกายฟา แก้วพิลา

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพวงนิมิต วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๕๙/๒๓๕๕

เด็กหญิงปวันรัตน์ วงษ์ภูงา
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพวงนิมิต วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๕๙/๒๓๕๖

เด็กหญิงพรทิพย์ ดวงเนตร

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพวงนิมิต วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๕๙/๒๓๕๗

เด็กหญิงพัชรา รัตนวรรณ
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพวงนิมิต วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๕๙/๒๓๕๘

เด็กชายภานุวัฒน์ สุจริตจันทร์
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพวงนิมิต วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๕๙/๒๓๕๙

เด็กชายรพีภัทร บุญเฟอง
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพวงนิมิต วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๕๙/๒๓๖๐
เด็กหญิงศุภิสรา วัททุมมา

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพวงนิมิต วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๕๙/๒๓๖๑

เด็กชายสงกรานต์ สมสร้าง
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพวงนิมิต วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๕๙/๒๓๖๒

เด็กหญิงสุภัตรา หวังบุญ
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพวงนิมิต วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๕๙/๒๓๖๓

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

อินธิมาศ
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพวงนิมิต วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๕๙/๒๓๖๔

เด็กหญิงอภิญญา ภูมิภูเขียว
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพวงนิมิต วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๕๙/๒๓๖๕

เด็กหญิงอมรรัตน์ รุ้งแก้ว
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพวงนิมิต วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๕๙/๒๓๖๖

เด็กหญิงอรจิรา เถือนเนาว์

่

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพวงนิมิต วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๕๙/๒๓๖๗

เด็กหญิงอรัญญา สมพงษ์
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพวงนิมิต วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๕๙/๒๓๖๘

เด็กชายอัมรินทร์ พวงเกตุ
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพวงนิมิต วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๕๙/๒๓๖๙

เด็กหญิงอาทิตยา เอียมเวียง

่

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพวงนิมิต วัดพวงนิมิต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๖๘ / ๒๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๒๓๗๐
เด็กชายเจษฎาพร ชาติจันทึก

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพวงนิมิต วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๕๙/๒๓๗๑

เด็กชายเฉลิมวงศ์ แย้มผิว
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพวงนิมิต วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๕๙/๒๓๗๒
เด็กหญิงเบญจวรรณ ยาวศิริ

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพวงนิมิต วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๕๙/๒๓๗๓

เด็กชายเพิมทรัพย์

่

ปองพุฒ
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพวงนิมิต วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๕๙/๒๓๗๔

เด็กหญิงกฤษติรัตน์ สุมามาลย์
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพวงนิมิต วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๕๙/๒๓๗๕

เด็กหญิงกุลณัฐ วงค์ละคร
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพวงนิมิต วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๕๙/๒๓๗๖

เด็กหญิงจิตราภรณ์ เหลาคำ
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพวงนิมิต วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๕๙/๒๓๗๗

เด็กชายธีรพงษ์ ศรีดงเค็ง
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพวงนิมิต วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๕๙/๒๓๗๘

เด็กหญิงปยะธิดา เหลาคำ
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพวงนิมิต วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๕๙/๒๓๗๙

เด็กชายวิทวัฒน์ รัตนใบ
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพวงนิมิต วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๕๙/๒๓๘๐
เด็กชายวุฒิชัย ชาญประเสริฐ

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพวงนิมิต วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๕๙/๒๓๘๑

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ใจเสมอ
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพวงนิมิต วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๕๙/๒๓๘๒

เด็กหญิงศุภากร พูลแข
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพวงนิมิต วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๕๙/๒๓๘๓

เด็กชายสิทธิพล ยาศรี
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพวงนิมิต วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๕๙/๒๓๘๔

เด็กหญิงอนุธิดา ยมนัตถ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพวงนิมิต วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๕๙/๒๓๘๕

เด็กหญิงเบญญาภา ฤทธิชัย

์

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพวงนิมิต วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๕๙/๒๓๘๖

เด็กชายเพ็ญเพชร จินดาโส

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพวงนิมิต วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๕๙/๒๓๘๗

เด็กหญิงกุลณัฐ คำขจร
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพวงนิมิต วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๕๙/๒๓๘๘

เด็กหญิงวิภวานี เทพสี
๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพวงนิมิต วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๕๙/๒๓๘๙

เด็กหญิงนริศรา กันทะเขียว
๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพวงนิมิต วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๕๙/๒๓๙๐
เด็กหญิงนิตตยา ศรีกระหวัน

๒๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดพวงนิมิต วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๕๙/๒๓๙๑

เด็กชายปรมี เปลือยหนองแค่
๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดพวงนิมิต วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๕๙/๒๓๙๒

เด็กหญิงปวันรัตน์ เรืองศรี
๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดพวงนิมิต วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๕๙/๒๓๙๓

เด็กหญิงพัชรินทร์ โคตพงษ์
๒๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดพวงนิมิต วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๕๙/๒๓๙๔

เด็กชายภานุพงศ์ แดงศรี
๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดพวงนิมิต วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๕๙/๒๓๙๕

นางสาวจริยา ปสวาส
๑๐/๑๐/๒๕๓๑

โรงเรียนวัดพวงนิมิต วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๕๙/๒๓๙๖

เด็กชายธรรมรัฐ ประเสริฐจิตร
๑๓/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพวงนิมิต วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๕๙/๒๓๙๗

เด็กชายโจติพัฒน์ ต่างสี
๑๔/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพวงนิมิต วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๕๙/๒๓๙๘

เด็กชายชนะภูมิ ครังฝา

่

๑๕/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดพวงนิมิต วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๕๙/๒๓๙๙

เด็กชายจักรพันธ์ รัตนะโมรา

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพวงนิมิต วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๕๙/๒๔๐๐
เด็กชายธนสิษฐ์ บุตรเอือ

้

๙/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดพวงนิมิต วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๕๙/๒๔๐๑
เด็กชายศุภวิทย์ เปลืองชัย

่

๑๙/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดพวงนิมิต วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๕๙/๒๔๐๒
เด็กชายจีรวัฒน์ วงละคร

๒๐/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดพวงนิมิต วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๕๙/๒๔๐๓
เด็กชายฉัตรชัย สังคูเมือง ๒/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดพวงนิมิต วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๕๙/๒๔๐๔
เด็กชายศุภกร สืบสุนทร

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพวงนิมิต วัดพวงนิมิต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๖๙ / ๒๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๒๔๐๕
เด็กชายมนตรี จันทร์เทศ

๒๔/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดพวงนิมิต วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๕๙/๒๔๐๖
เด็กชายธีรภัทร ชัยสามารถ ๖/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดพวงนิมิต วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๕๙/๒๔๐๗
เด็กชายจิรายุทธ สีสวาด

๓/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดพวงนิมิต วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๕๙/๒๔๐๘
เด็กชายพรพิพัฒน์ มหามาตย์

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพวงนิมิต วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๕๙/๒๔๐๙
เด็กหญิงสุดาวดี สีลาดเลา

๒๑/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดพวงนิมิต วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๕๙/๒๔๑๐
เด็กหญิงเยาวภา เจริญขุนทด

๖/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดพวงนิมิต วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๕๙/๒๔๑๑

เด็กหญิงอภิสรา สุขสวัสดิ

์

๑๘/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดพวงนิมิต วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๕๙/๒๔๑๒

เด็กหญิงณัฐชยา เขามะหิงษ์
๑๒/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพวงนิมิต วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๕๙/๒๔๑๓

เด็กหญิงจันทริกา แตงทอง
๒๔/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพวงนิมิต วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๕๙/๒๔๑๔

เด็กหญิงฑิฆัมพร ผาสุขธรรม ๙/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดพวงนิมิต วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๕๙/๒๔๑๕

เด็กหญิงอาริษา พยัฆษา
๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพวงนิมิต วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๕๙/๒๔๑๖
เด็กหญิงณัฐชาวรรณ คำพล

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพวงนิมิต วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๕๙/๒๔๑๗

เด็กหญิงจตุพร ถีถ้วน

่

๑/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดพวงนิมิต วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๕๙/๒๔๑๘

เด็กหญิงกัลยรัตน์ ยินดี ๖/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดพวงนิมิต วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๕๙/๒๔๑๙

เด็กหญิงอนุชิตา คำผาย ๑/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดพวงนิมิต วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๕๙/๒๔๒๐
เด็กหญิงฑิฆัมพร ฑิฆัมพร

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพวงนิมิต วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๕๙/๒๔๒๑

เด็กหญิงภัณฑิรา สีมา
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพวงนิมิต วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๕๙/๒๔๒๒

เด็กหญิงเฉลิมพร พงษ์ไทย
๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพวงนิมิต วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๕๙/๒๔๒๓

เด็กหญิงวนิดา เหล็กเพชร
๑๓/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพวงนิมิต วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๕๙/๒๔๒๔

เด็กหญิงเมธาวี อินทร์กลับ
๒๕/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพวงนิมิต วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๕๙/๒๔๒๕

เด็กหญิงธนัญญา มูลกระจก
๑๖/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพวงนิมิต วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๕๙/๒๔๒๖

เด็กหญิงอรรอร โคนันทะ
๒๔/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพวงนิมิต วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๕๙/๒๔๒๗

เด็กชายยศวรรธน์ สิงห์คำ
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพวงนิมิต วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๕๙/๒๔๒๘

เด็กชายโชคอนันต์ สโมสร
๒๑/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพวงนิมิต วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๕๙/๒๔๒๙

เด็กชายธีรวุฒิ เงางาม
๑๘/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพวงนิมิต วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๕๙/๒๔๓๐
เด็กหญิงชฏาภา มุงคุณแสน

๒๓/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดพวงนิมิต วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๕๙/๒๔๓๑

เด็กหญิงภาณุมาส โพธิจันทร์

์

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพวงนิมิต วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๕๙/๒๔๓๒

เด็กหญิงณัฐสุดา ธีรานนท์
๑๒/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพวงนิมิต วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๕๙/๒๔๓๓

เด็กหญิงนันทนา ทาเทียง

่

๖/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดพวงนิมิต วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๕๙/๒๔๓๔

เด็กหญิงสุลิสา พรหมสา ๓/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดพวงนิมิต วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๕๙/๒๔๓๕

เด็กหญิงหยาดพิรุณ แนบกระโทก
๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพวงนิมิต วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๕๙/๒๔๓๖

เด็กหญิงเกตุษรา ต่างสี
๑๔/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพวงนิมิต วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๕๙/๒๔๓๗

เด็กหญิงกัญญา หนูตะกัวนอก

่

๑๑/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดพวงนิมิต วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๕๙/๒๔๓๘

เด็กหญิงบุญธิดา แก่นตัน

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพวงนิมิต วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๕๙/๒๔๓๙

เด็กหญิงสุภัตรา รัตนะวัน
๑๙/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพวงนิมิต วัดพวงนิมิต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๗๐ / ๒๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๒๔๔๐
เด็กชายกฤตนู พิลา

๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาสามสิบ วัดเขาสามสิบ  

สก ๔๔๕๙/๒๔๔๑

เด็กหญิงนภสร ล้อมฤทธิ

์

๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาสามสิบ วัดเขาสามสิบ  

สก ๔๔๕๙/๒๔๔๒

เด็กหญิงนริสา พิลา
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาสามสิบ วัดเขาสามสิบ  

สก ๔๔๕๙/๒๔๔๓

เด็กชายประยุทธ กำลังยิง

่

๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาสามสิบ วัดเขาสามสิบ  

สก ๔๔๕๙/๒๔๔๔

เด็กชายศิริวัฒน์ บุญจันทร์
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาสามสิบ วัดเขาสามสิบ  

สก ๔๔๕๙/๒๔๔๕

เด็กชายศุภวิชญ์ วิเชียร
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาสามสิบ วัดเขาสามสิบ  

สก ๔๔๕๙/๒๔๔๖

เด็กหญิงสุชานันท์ ทานะมัย
๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาสามสิบ วัดเขาสามสิบ  

สก ๔๔๕๙/๒๔๔๗

เด็กหญิงโสภิตา โพลน้อย
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาสามสิบ วัดเขาสามสิบ  

สก ๔๔๕๙/๒๔๔๘

เด็กชายภูมเรศ อุดหนุน
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาสามสิบ วัดเขาสามสิบ  

สก ๔๔๕๙/๒๔๔๙

เด็กชายธนกฤต ชาพู
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาสามสิบ วัดเขาสามสิบ  

สก ๔๔๕๙/๒๔๕๐
เด็กชายกตัญู ทรัพย์มาก

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาสามสิบ วัดเขาสามสิบ  

สก ๔๔๕๙/๒๔๕๑

นางสาวสุพัตรา สีสูงเนิน
๐๔/๐๔/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านเขาสามสิบ วัดเขาสามสิบ  

สก ๔๔๕๙/๒๔๕๒

นายภูษิต สวายพล
๒๗/๐๗/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านเขาสามสิบ วัดเขาสามสิบ  

สก ๔๔๕๙/๒๔๕๓

เด็กหญิงนิราวรรณ ราชภักดี
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม วัดคลองสิบสาม  

สก ๔๔๕๙/๒๔๕๔

เด็กหญิงปณิตา สุขแสวง
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม วัดคลองสิบสาม  

สก ๔๔๕๙/๒๔๕๕

เด็กหญิงศริยฉัตร ยืนนาน
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม วัดคลองสิบสาม  

สก ๔๔๕๙/๒๔๕๖

เด็กชายมาฆพล อึงแสงภากรณ์

๊

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม วัดคลองสิบสาม  

สก ๔๔๕๙/๒๔๕๗

เด็กหญิงณัฐมล มัฐผา
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม วัดคลองสิบสาม  

สก ๔๔๕๙/๒๔๕๘

เด็กหญิงอรัญญา ครูสอน
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม วัดคลองสิบสาม  

สก ๔๔๕๙/๒๔๕๙

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ประเสริฐผล
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนา(สามัคคีวิทยา) วัดบ้านนา  

สก ๔๔๕๙/๒๔๖๐
เด็กหญิงดวงกมล เวทย์เงิน

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนา(สามัคคีวิทยา) วัดบ้านนา  

สก ๔๔๕๙/๒๔๖๑

เด็กหญิงนุภาพรณ์ ดอนเตาเหล็ก
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังรี วัดวังรี  

สก ๔๔๕๙/๒๔๖๒

เด็กชายพงศธร จันทร์เจริญ
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังรี วัดวังรี  

สก ๔๔๕๙/๒๔๖๓

เด็กหญิงวริศรา แสนเสนาะ
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังรี วัดวังรี  

สก ๔๔๕๙/๒๔๖๔

เด็กหญิงกฤติมา โสภา
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังรี วัดวังรี  

สก ๔๔๕๙/๒๔๖๕

เด็กหญิงวาสนา มหาเมฆ
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังรี วัดวังรี  

สก ๔๔๕๙/๒๔๖๖

เด็กชายศรศิลปชัย ชลศิล
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังรี วัดวังรี  

สก ๔๔๕๙/๒๔๖๗

เด็กชายอนุรัตน์ แดงวัฒน์
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังรี วัดวังรี  

สก ๔๔๕๙/๒๔๖๘

เด็กชายอริยวงศ์ วิสัยการ
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังรี วัดวังรี  

สก ๔๔๕๙/๒๔๖๙

เด็กหญิงฐิติรัตน์ จองจับ
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังรี วัดวังรี  

สก ๔๔๕๙/๒๔๗๐
เด็กชายณัฐพนธุ์ สังข์สุวรรณ

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังรี วัดวังรี  

สก ๔๔๕๙/๒๔๗๑

เด็กชายสุรเชษฐ์ ขำทัน
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังรี วัดวังรี  

สก ๔๔๕๙/๒๔๗๒

เด็กชายกนก ชังถาวร

่

๑๒/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวังนำเย็นมิตรภาพที179

่

วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๔๗๓

เด็กชายคุณานนต์ อินทมาตย์
๒๓/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวังนำเย็นมิตรภาพที179

่

วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๔๗๔

เด็กชายจตุรงค์ หัดถะวงษ์
๒๙/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวังนำเย็นมิตรภาพที179

่

วัดเขาปาแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๗๑ / ๒๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๒๔๗๕

เด็กหญิงจิรนันท์ ทองเล็ก
๐๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลวังนำเย็นมิตรภาพที179

่

วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๔๗๖

เด็กหญิงชลธิชา อินทรนารมย์
๑๒/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลวังนำเย็นมิตรภาพที179

่

วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๔๗๗

เด็กหญิงชาลิสา ปานาสา
๐๖/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลวังนำเย็นมิตรภาพที179

่

วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๔๗๘

เด็กหญิงฐิตวันต์ ธรรมวงศ์
๒๒/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลวังนำเย็นมิตรภาพที179

่

วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๔๗๙

เด็กชายฐิติวุฒิ ไขลี
๐๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวังนำเย็นมิตรภาพที179

่

วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๔๘๐
เด็กชายฐิติสิทธ หล่อทอง

๑๒/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวังนำเย็นมิตรภาพที179

่

วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๔๘๑

เด็กหญิงณัฐกานต์ สมสะอาด
๑๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวังนำเย็นมิตรภาพที179

่

วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๔๘๒

เด็กหญิงดวงวิภา สีอำคา

๓๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวังนำเย็นมิตรภาพที179

่

วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๔๘๓

เด็กชายทศพร เงินโพธิกลาง

์

๒๒/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวังนำเย็นมิตรภาพที179

่

วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๔๘๔

เด็กชายธนกฤต ผันลา
๒๗/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลวังนำเย็นมิตรภาพที179

่

วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๔๘๕

เด็กชายธนภัทร เรไร

๑๕/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวังนำเย็นมิตรภาพที179

่

วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๔๘๖

เด็กชายธนวัฒน์ โสดก
๑๙/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวังนำเย็นมิตรภาพที179

่

วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๔๘๗

เด็กหญิงธรรมษิตา บูคะธรรม
๑๒/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลวังนำเย็นมิตรภาพที179

่

วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๔๘๘

เด็กหญิงธัญมน วิลัยเลิศ
๑๗/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลวังนำเย็นมิตรภาพที179

่

วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๔๘๙

เด็กหญิงธิวาห์พร มีมงคล
๐๘/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวังนำเย็นมิตรภาพที179

่

วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๔๙๐
เด็กชายธีรพัฒน์ ภูมา

๒๖/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวังนำเย็นมิตรภาพที179

่

วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๔๙๑

เด็กหญิงนภัสสร จิตรเสนาะ
๒๐/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลวังนำเย็นมิตรภาพที179

่

วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๔๙๒

เด็กหญิงนริศรา สุระเดช
๐๙/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวังนำเย็นมิตรภาพที179

่

วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๔๙๓

เด็กชายนัฐพงษ์ ธูปหอม
๑๘/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวังนำเย็นมิตรภาพที179

่

วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๔๙๔

เด็กชายบวรพจน์ สาระพัน
๒๙/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวังนำเย็นมิตรภาพที179

่

วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๔๙๕

เด็กหญิงบุญยกร แสวงดี
๑๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวังนำเย็นมิตรภาพที179

่

วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๔๙๖

เด็กหญิงปนัดดา ผลเจริญ
๒๖/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวังนำเย็นมิตรภาพที179

่

วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๔๙๗

เด็กชายปริญญา ชะรัดรัมย์
๐๕/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลวังนำเย็นมิตรภาพที179

่

วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๔๙๘

เด็กหญิงพรนภา กล้าขยัน
๑๔/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลวังนำเย็นมิตรภาพที179

่

วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๔๙๙

เด็กหญิงพรพิมล ทามี
๑๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวังนำเย็นมิตรภาพที179

่

วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๕๐๐
เด็กชายพัทธพล ภิรมยา

๐๙/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวังนำเย็นมิตรภาพที179

่

วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๕๐๑
เด็กชายพิชัยยุทธ น่วมภักดี

๑๔/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวังนำเย็นมิตรภาพที179

่

วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๕๐๒
เด็กชายพีรภัทร คีมทอง

๓๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวังนำเย็นมิตรภาพที179

่

วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๕๐๓
เด็กชายมงคลศักดิ

์

กองอ้าย
๑๒/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวังนำเย็นมิตรภาพที179

่

วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๕๐๔
เด็กหญิงรุจิรา โนนสันเทียะ

๒๘/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวังนำเย็นมิตรภาพที179

่

วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๕๐๕
เด็กหญิงลานทิพย์ วิชาจารย์

๒๘/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวังนำเย็นมิตรภาพที179

่

วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๕๐๖
เด็กชายวรธน บุญเกิด

๑๘/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลวังนำเย็นมิตรภาพที179

่

วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๕๐๗
เด็กหญิงวรนุช งามทอง

๑๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวังนำเย็นมิตรภาพที179

่

วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๕๐๘
เด็กหญิงวิลาวัณย์ คงประชุม

๒๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวังนำเย็นมิตรภาพที179

่

วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๕๐๙
เด็กชายวิศรุต สมบูรณ์

๒๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวังนำเย็นมิตรภาพที179

่

วัดเขาปาแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๗๒ / ๒๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๒๕๑๐
เด็กหญิงศรีสุดา บัวเกตุ

๒๕/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลวังนำเย็นมิตรภาพที179

่

วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๕๑๑ เด็กหญิงศศิประภาภรณ์

เขียวละออ

๑๖/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวังนำเย็นมิตรภาพที179

่

วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๕๑๒

เด็กหญิงศิริประภา เนียมสำโรง
๒๗/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวังนำเย็นมิตรภาพที179

่

วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๕๑๓

เด็กหญิงศิลปนันท์ ปญจธนานนท์
๑๘/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวังนำเย็นมิตรภาพที179

่

วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๕๑๔

เด็กชายศิวกร พลเสน
๑๒/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลวังนำเย็นมิตรภาพที179

่

วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๕๑๕

เด็กหญิงศิโรรัตน์ เขตรนิมิตร
๐๘/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวังนำเย็นมิตรภาพที179

่

วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๕๑๖

เด็กหญิงสตรีรัตน์ ประหูศรี
๑๖/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวังนำเย็นมิตรภาพที179

่

วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๕๑๗

เด็กหญิงสุชานาถ ประเสริฐศรี
๑๐/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลวังนำเย็นมิตรภาพที179

่

วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๕๑๘

เด็กหญิงสุธีมนต์ จันทะมนตรี
๐๒/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวังนำเย็นมิตรภาพที179

่

วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๕๑๙

เด็กหญิงอมรรัตน์ ปดสา
๑๑/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวังนำเย็นมิตรภาพที179

่

วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๕๒๐
เด็กหญิงอาภัสรา สงเคราะห์

๒๑/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวังนำเย็นมิตรภาพที179

่

วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๕๒๑

เด็กหญิงเปรมยุดา พายัพ

๑๕/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวังนำเย็นมิตรภาพที179

่

วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๕๒๒

เด็กชายชนะโชคชัย บุญเพ็ง
๑๗/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวังนำเย็นมิตรภาพที179

่

วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๕๒๓

เด็กหญิงชุติกาญจน์ กองขุนทด
๐๘/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวังนำเย็นมิตรภาพที179

่

วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๕๒๔

เด็กหญิงณัฏฐณิชา พุทธาสนธิ
๑๓/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวังนำเย็นมิตรภาพที179

่

วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๕๒๕

เด็กชายณัฐภัทร ปุณกรณ์
๐๘/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวังนำเย็นมิตรภาพที179

่

วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๕๒๖

เด็กหญิงดวงหทัย ชะนะ
๐๗/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวังนำเย็นมิตรภาพที179

่

วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๕๒๗

เด็กหญิงดาริกา เก่งกล้า
๒๐/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวังนำเย็นมิตรภาพที179

่

วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๕๒๘

เด็กชายทินกร ปอมบุบผา
๐๑/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวังนำเย็นมิตรภาพที179

่

วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๕๒๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ ยวงโพธิ

์

๒๘/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวังนำเย็นมิตรภาพที179

่

วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๕๓๐
เด็กชายธีรวัจน์ วังคีรี

๐๑/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวังนำเย็นมิตรภาพที179

่

วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๕๓๑

เด็กหญิงนิชานันท์ เพียนนนทัย

๒๒/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวังนำเย็นมิตรภาพที179

่

วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๕๓๒

เด็กชายนิมิต รวมขุนทด
๑๓/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวังนำเย็นมิตรภาพที179

่

วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๕๓๓

เด็กหญิงบุญธิตา สิงห์รอ
๑๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวังนำเย็นมิตรภาพที179

่

วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๕๓๔

เด็กชายปาณรวัฐ เซียมเป
๒๒/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวังนำเย็นมิตรภาพที179

่

วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๕๓๕

เด็กหญิงพัชรินทร์ อินทมาตย์
๐๕/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวังนำเย็นมิตรภาพที179

่

วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๕๓๖

เด็กหญิงพิมพ์ เจริญหิรัญวงศ์
๒๙/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวังนำเย็นมิตรภาพที179

่

วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๕๓๗

เด็กชายพีระภัทร ภูจีรัง
๑๖/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวังนำเย็นมิตรภาพที179

่

วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๕๓๘

เด็กหญิงภัคภิญญา หินสุภาพ
๑๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวังนำเย็นมิตรภาพที179

่

วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๕๓๙

เด็กชายภูวณัย ใจแสน
๒๘/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวังนำเย็นมิตรภาพที179

่

วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๕๔๐
เด็กชายร่มฟา การะภักดี

๑๓/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวังนำเย็นมิตรภาพที179

่

วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๕๔๑

เด็กหญิงวาสนา สุขเสนา
๓๐/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวังนำเย็นมิตรภาพที179

่

วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๕๔๒

เด็กหญิงวิชาดา พนมเวช
๐๖/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวังนำเย็นมิตรภาพที179

่

วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๕๔๓

เด็กชายวุฒิชัย คำดี
๒๓/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวังนำเย็นมิตรภาพที179

่

วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๕๔๔

เด็กหญิงศวรรยา หาญชัย
๑๑/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวังนำเย็นมิตรภาพที179

่

วัดเขาปาแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๗๓ / ๒๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๒๕๔๕

เด็กหญิงศิริลักษณ์ โพธิเงิน

์

๐๘/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวังนำเย็นมิตรภาพที179

่

วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๕๔๖

เด็กหญิงศิริวรรณ สีสมุทร
๒๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวังนำเย็นมิตรภาพที179

่

วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๕๔๗

เด็กชายสิทธิชัย สังข์คำ
๒๑/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวังนำเย็นมิตรภาพที179

่

วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๕๔๘

เด็กหญิงสุกัญญา เฉวตรัมย์
๑๕/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวังนำเย็นมิตรภาพที179

่

วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๕๔๙

เด็กหญิงสุวิตา ยิงกว่าชาติ

่

๑๘/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวังนำเย็นมิตรภาพที179

่

วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๕๕๐
เด็กชายอตินันย์ สุขใจ

๐๑/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวังนำเย็นมิตรภาพที179

่

วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๕๕๑

เด็กชายอธิวัฒน์ พูลสวัสดิ

์

๒๒/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวังนำเย็นมิตรภาพที179

่

วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๕๕๒

เด็กหญิงอภิชญา ทักษ์ศรี
๒๘/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวังนำเย็นมิตรภาพที179

่

วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๕๕๓

เด็กชายอานนท์ แสวงดี
๐๘/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวังนำเย็นมิตรภาพที179

่

วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๕๕๔

เด็กหญิงเกวลิน วรรณคำ
๑๕/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวังนำเย็นมิตรภาพที179

่

วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๕๕๕
เด็กหญิงเพชราภรณ์ เคยชัยภูมิ

๐๓/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวังนำเย็นมิตรภาพที179

่

วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๕๕๖

เด็กหญิงเพ็ญนภา มูสิกะวาที
๒๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวังนำเย็นมิตรภาพที179

่

วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๕๕๗

เด็กชายเศรษฐนิติ มันกำเนิด

่

๐๗/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวังนำเย็นมิตรภาพที179

่

วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๕๕๘

เด็กหญิงนันทพร ขุนทอง
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังแดง วัดวังแดง  

สก ๔๔๕๙/๒๕๕๙

เด็กชายจักริน พลพันธ์
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังแดง วัดวังแดง  

สก ๔๔๕๙/๒๕๖๐
เด็กชายณัฐวุฒิ พิษพรม

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังแดง วัดวังแดง  

สก ๔๔๕๙/๒๕๖๑

เด็กชายนพรัตน์ ร่มโพธิ

์

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังแดง วัดวังแดง  

สก ๔๔๕๙/๒๕๖๒

เด็กหญิงกัญจนพร เจนหนองแวง
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังแดง วัดวังแดง  

สก ๔๔๕๙/๒๕๖๓

เด็กหญิงกนกพร สุริยา
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๕๖๔

เด็กหญิงกนกพิชญ์ ประทุมชัย
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๕๖๕

เด็กหญิงกมรวรรณ ยอดคำ

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๕๖๖

เด็กหญิงกมลวรรณ สิงห์เสนา
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๕๖๗

เด็กหญิงกรชนก บรรเลง
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๕๖๘

เด็กชายกรวิชญ์ อนุรักษ์
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๕๖๙

เด็กหญิงกรสิณี โงนรี
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๕๗๐
เด็กชายกฤษณะ มะโรงมืด

๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๕๗๑

เด็กหญิงกษมาพร ตราสูงเนิน
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๕๗๒

เด็กชายกันตณัช พุทธสุวรรณ
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๕๗๓

เด็กชายกันทรากร ชารัมย์
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๕๗๔

เด็กชายกิตติ พลเศษ
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๕๗๕

เด็กชายกิตติภพ วดีศิริศักดิ

์

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๕๗๖

เด็กชายกิตติศักดิ

์

มุ่งเขืองกลาง

่

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๕๗๗

เด็กหญิงกิงกาญจน์

่

หวานวิน
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๕๗๘

เด็กชายก่อเกียรติ กุมพล

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๕๗๙

เด็กหญิงขนิษฐา สิงห์ลา
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๗๔ / ๒๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๒๕๘๐
เด็กหญิงขนิษฐา โล่ห์แจ่ม

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๕๘๑

เด็กหญิงขวัญข้าว ภักติวาณิช
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๕๘๒

เด็กหญิงจริญา แสนพันดร
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๕๘๓

เด็กชายจองชัย พุ่มคนสิน
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๕๘๔

เด็กชายจักรพงค์ อุระภูมิ
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๕๘๕

เด็กหญิงจันจิรา สายมายา
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๕๘๖

เด็กหญิงจิราพร จันทะคาม
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๕๘๗

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ชมถิน

่

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๕๘๘

เด็กหญิงจุรีรัตน์ สืบศรี
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๕๘๙

เด็กหญิงชนกานต์ บุตรพรม
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๕๙๐
เด็กหญิงชนิกานต์ ทรัพย์โสภณ

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๕๙๑

เด็กหญิงชลทิชา บุญช่วย
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๕๙๒

เด็กชายชลธี กองสุวรรณ์
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๕๙๓

เด็กชายชวิทย์ บุญคำ
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๕๙๔

เด็กชายชัยวัฒน์ มุขเงิน
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๕๙๕

เด็กชายชาคริต ปราสัยงาม
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๕๙๖

เด็กชายชาญชัย บุพลับ
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๕๙๗

เด็กชายชานน นาคชืน

่

๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๕๙๘

เด็กชายชินพัฒน์ นิพรรัมย์
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๕๙๙

เด็กชายชินภัทร ทองไทย
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๖๐๐
เด็กชายชินวัตร พันธ์ทรัพย์

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๖๐๑
เด็กชายชุติวัติ เชิดชู

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๖๐๒
เด็กชายฐิติพันศ์ โพธิวัตร์

์

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๖๐๓
เด็กหญิงณพัชชา บุตรดี

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๖๐๔
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

สำเภาทอง
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๖๐๕
เด็กชายณัชพงค์ หมืนรัตน์

่

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๖๐๖
เด็กชายณัชพัฒน์ ทาทอง

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๖๐๗
เด็กหญิงณัฐชา อนุรักษ์

๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๖๐๘
เด็กหญิงณัฐณิชา ชัยจันดา

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๖๐๙
เด็กชายณัฐดนัย บรรเทิง

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๖๑๐
เด็กชายณัฐพงศ์ ผาสุข

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๖๑๑

เด็กชายณัฐพงษ์ ศรีจรัส
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๖๑๒

เด็กชายณัฐวัฒน์ สนุพันธุ์

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๖๑๓

เด็กหญิงณิชกานต์ คำสุวรรณ์
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๖๑๔
เด็กหญิงตรีทิพยธิดา จำปาบุรี

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๗๕ / ๒๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๒๖๑๕

เด็กชายถนอมจิต อุปประแดง
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๖๑๖

เด็กชายทรัพย์พญา จันทนันต์
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๖๑๗

เด็กหญิงทัศน์วรรณ ปญยาง
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๖๑๘

เด็กหญิงทิพย์วดี วิริยะอารี

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๖๑๙

เด็กชายทิวากร กระโพธ์
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๖๒๐
เด็กหญิงธนกมล สมจิตร์

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๖๒๑

เด็กชายธนกฤต เปอยตาเมือง

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๖๒๒

เด็กชายธนทัต ชมเชย
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๖๒๓

เด็กหญิงธนพร รุกขชาติ
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๖๒๔

เด็กชายธนพล มนต์ปาริชาติ
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๖๒๕

เด็กชายธนภัทร เดชศรี
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๖๒๖

เด็กชายธนวรรษ ศรีสงคราม
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๖๒๗

เด็กชายธนากร ห่วงไทย
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๖๒๘

เด็กหญิงธนาวดี สุนทรอินทร์

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๖๒๙

เด็กชายธนาวัฒน์ เชือวงค์

้

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๖๓๐
เด็กหญิงธนิตา หนูแก้ว

๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๖๓๑

เด็กชายธวัชชัย รอดปรีชา
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๖๓๒

เด็กชายธวัชชัย หงษ์สีทอง
๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๖๓๓

เด็กหญิงธัญชนก มูลหล้า
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๖๓๔

เด็กหญิงธัญญารัตน์ พงเจริญ
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๖๓๕

เด็กหญิงธัญญาเรศ เผือกแผ้ว

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๖๓๖

เด็กหญิงธิดารัฐ นักบุญ
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๖๓๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ ทองหล่อ

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๖๓๘

เด็กชายธีรพล เศรษฐณรงค์
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๖๓๙

เด็กชายธีระวัฒน์

ํ

บำบัดโศรก
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๖๔๐
เด็กชายนทีเทพ เปยคำ

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๖๔๑

เด็กชายนนธวัช ตะเภาพงษ์
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๖๔๒

เด็กชายนพรัตน์ กองรัมย์
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๖๔๓

เด็กชายนพวุฒิ สุริฉาย
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๖๔๔

เด็กหญิงนริศรา วันเนาว์

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๖๔๕

เด็กหญิงนฤมล เสาธงทอง
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๖๔๖

เด็กหญิงนลินทิพย์ สุทธิพัตร
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๖๔๗

เด็กหญิงนวลอัปสร พรมสมบัติ
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๖๔๘

เด็กหญิงนัณพร จตุรสานนท์
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๖๔๙

เด็กหญิงนิชากรณ์ กิขุนทด
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๗๖ / ๒๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๒๖๕๐
เด็กหญิงนิตยาพร เทพรักษา

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๖๕๑

เด็กหญิงนิศา จุลจังหรีด
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๖๕๒

เด็กหญิงนุชรินทร์ สิงห์เสนา
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๖๕๓

เด็กหญิงนุสรา พวงกุหลาบ
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๖๕๔

เด็กหญิงบัวชมพู ทัพโพ
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๖๕๕

เด็กหญิงบุษกร ปองกัน
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๖๕๖

เด็กชายปกรณ์ บุญเกิด
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๖๕๗

เด็กชายปฏิภาณ ทองสุข
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๖๕๘

เด็กชายปฏิภาณ สืบเพ็ง
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๖๕๙

เด็กชายปฐมภพ ปริธรรมมัง
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๖๖๐ เด็กหญิงปณัทศรัณยา
ชืนชม

่

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๖๖๑

เด็กหญิงปณาลี อัศวการกิจ
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๖๖๒

เด็กหญิงปณิตา โนนสุภาพ
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๖๖๓

เด็กชายปณิธาร ดีบาง
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๖๖๔

เด็กหญิงปดิวรัดา กวดสำโรง
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๖๖๕

เด็กชายปธานิน อนันตรกิตติ

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๖๖๖

เด็กหญิงปนัดดา เสียงเลิศ
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๖๖๗

เด็กหญิงปภัสสร บุบผา
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๖๖๘

เด็กชายประดิพัทธ์ พันพลูวงษ์
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๖๖๙
เด็กหญิงปริญญาพร เขมา

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๖๗๐
เด็กหญิงปริตา แก้วบ้านดู่

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๖๗๑

เด็กชายปรีชา ทองเล็ก
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๖๗๒

เด็กชายปรีชา ทาสี

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๖๗๓

เด็กหญิงปรียาภา ทาสี
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๖๗๔

เด็กหญิงปวันรัตน์ เอียมพล

่

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๖๗๕

เด็กหญิงปาณิศรา ชีตารักษ์
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๖๗๖

เด็กหญิงปาณิสรา คูณเหง้า
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๖๗๗

เด็กหญิงปยพร ม่วงกล่อม
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๖๗๘

เด็กหญิงพรนิภา เทพโส
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๖๗๙

เด็กชายพรมมาส ศรีเกตุสุข
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๖๘๐
เด็กหญิงพรรณพัชร ขจรไพร

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๖๘๑

เด็กหญิงพรรพษา วัยเจริญ

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๖๘๒

เด็กชายพรรษา คิดรอบ
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๖๘๓

เด็กชายพลวัฏ ฉลาดกิจ
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๖๘๔

เด็กหญิงพลอยชมภู หลักไหล
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๗๗ / ๒๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๒๖๘๕

เด็กหญิงพัชรกิติ

์

เอียมอนันต์วัฒนะ

่

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๖๘๖

เด็กหญิงพัชราภรณ์ เสนามนตรี

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๖๘๗

เด็กหญิงพัชราภา สมพร
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๖๘๘

เด็กหญิงพัชรีภรณ์ โพธิทอง

์

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๖๘๙

เด็กชายพิพัฒน์ กุสุมานันท์
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๖๙๐
เด็กหญิงพิมญาดา ภูปรางค์

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๖๙๑

เด็กหญิงพิมพือัปสร ตังบริบูณร์รัตน์

้

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๖๙๒

เด็กหญิงพิมพ์ชนก พวงดอกไม้
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๖๙๓

เด็กหญิงพิมพ์พร ดอกขาว
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๖๙๔

เด็กหญิงพิยดา พิมพ์ขวัญ
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๖๙๕

เด็กหญิงพิยะดา เทียนแก้ว
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๖๙๖

เด็กชายพีรพัฒน์ สุขโสภณ

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๖๙๗

เด็กหญิงพีระดา เทียนแก้ว
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๖๙๘

เด็กชายพุฒิพงศ์ สงค์โพธิ

์

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๖๙๙

เด็กชายภคพงษ์ ออมชาติ
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๗๐๐
เด็กหญิงภคพร บุญเพ็ง

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๗๐๑
เด็กชายภคิน ไหลยา

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๗๐๒
เด็กหญิงภัชราภรณ์ พลเสนา

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๗๐๓
เด็กชายภัทรธาดา สามารถ

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๗๐๔
เด็กชายภาคภูมิ คุ้มพะพาย

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๗๐๕
เด็กชายภาคภูมิ พวงไธสง

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๗๐๖
เด็กชายภานุพงศ์ สิงห์นี

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๗๐๗
เด็กชายภานุรุจ มีศรี

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๗๐๘
เด็กหญิงภาวดี เบ้าทอง

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๗๐๙
เด็กชายภาวิต จันทร์แสง

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๗๑๐
เด็กชายภูบดินทร์ ทินโฮง

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๗๑๑

เด็กชายภูริณัฐ มรกตอัมพรกุล
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๗๑๒

เด็กชายมณฑล เฉยเลือน

่

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๗๑๓

เด็กหญิงมณีรัตน์ ประเสริฐกลาง

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๗๑๔

เด็กหญิงมนัสนันท์ บุญแจ้ง
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๗๑๕

เด็กหญิงมุทิตา โสภา
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๗๑๖

เด็กชายยุทธนา ขจัดพาล

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๗๑๗

เด็กหญิงยุพา มะโนรมย์
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๗๑๘

เด็กหญิงรพีพร สิทธิพล
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๗๑๙

เด็กหญิงรมิตา กรเวช
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๗๘ / ๒๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๒๗๒๐
เด็กหญิงรักษรินทร์ ศิลปธรรม

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๗๒๑

เด็กชายราชันย์ ดืมโชค

่

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๗๒๒

เด็กชายรุ่งเรือง ท้าวดวงดี

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๗๒๓

เด็กหญิงฤทัยชนก บารมีชุ่มโชคดี
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๗๒๔

เด็กหญิงลลัลทิพย์ เหระวัน
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๗๒๕

เด็กหญิงลลิตา ขันเชียง
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๗๒๖

เด็กชายวชิรวิทย์ โพธิศรี

์

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๗๒๗

เด็กหญิงวนิดา วังเหมือย
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๗๒๘

เด็กหญิงวรัญญา ดอกหอม
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๗๒๙

เด็กหญิงวราภรณ์ คำอินทร์
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๗๓๐
เด็กชายวรเทพ ไม้กลาง

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๗๓๑

เด็กชายวสุพล บังประไพ

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๗๓๒

เด็กชายวัชรพล ทองผักแว่น

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๗๓๓

เด็กชายวัชรินทร์ เรืองไทย

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๗๓๔

เด็กหญิงวันรัก จำปาขันธ์
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๗๓๕

เด็กหญิงวัลลญา วิชาฮาต
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๗๓๖

เด็กหญิงวาสนา สีฟา
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๗๓๗

เด็กหญิงวิพาดา สีไว
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๗๓๘

เด็กชายวิริยะ แพลอย
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๗๓๙

เด็กหญิงวิสุดา พลแสน
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๗๔๐
เด็กหญิงศศิวรา เจริญนาน

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๗๔๑

เด็กหญิงศิริพร พลศักดิขวา

์

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๗๔๒

เด็กหญิงศิริรัตน์ ชำนาญปน
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๗๔๓

เด็กหญิงศิริวรรณ คุสนัน

่

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๗๔๔

เด็กหญิงศิริวรรณ ราคายิง

่

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๗๔๕

เด็กหญิงศิริวรรณ หนุนทรัพย์
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๗๔๖

เด็กหญิงศิริวัฒนา โตตระกูล
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๗๔๗

เด็กชายศุภวิชญ์ สามารถ
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๗๔๘

เด็กชายสรวิชญ์ นิมอ่อน

่

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๗๔๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ ตรีวุฒิ
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๗๕๐
เด็กชายสุทัศน์ มุ่งปองกลาง

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๗๕๑

เด็กหญิงสุพรรณี เฉลิมทรง

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๗๕๒

เด็กชายสุรเกียรติ มาลีพัฒน์
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๗๕๓

เด็กชายสุรเชษฐ์ แปรกิง

่

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๗๕๔

เด็กชายหิรัญ นาจันทัศ
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๗๙ / ๒๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๒๗๕๕

เด็กชายอดิศักดิ

์

ผึงผาย

่

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๗๕๖

เด็กหญิงอธินัดดา ใจญา
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๗๕๗

เด็กหญิงอภิญญา โคตรสมบัติ
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๗๕๘

เด็กหญิงอภิรดี จำปาบับ
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๗๕๙

เด็กชายอภิวิชญ์ จันทจร
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๗๖๐
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ปถวี
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๗๖๑

เด็กหญิงอรัญญา โคตรสมบัติ
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๗๖๒

เด็กหญิงอริสรา มีสุข
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๗๖๓

เด็กหญิงอลิสสา นาอุดม
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๗๖๔

เด็กหญิงอัยลดา บุญทัด
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๗๖๕

เด็กหญิงอาทิตยา วงค์กะวี
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๗๖๖

เด็กชายอิศเรศ พรมแพง
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๗๖๗

เด็กหญิงอุริสยา ตรีชา

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๗๖๘

เด็กหญิงอุษา แปลงพระเนตร
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๗๖๙

เด็กหญิงอุ้มบุญ โพธิประสิทธิ

์

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๗๗๐
เด็กชายอโณทัย ฤาชา

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๗๗๑

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ช่อลำดวน
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๗๗๒

เด็กชายเทคโน โพธิชัย
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๗๗๓
เด็กชายเปรมปรานต์ ลาภวงศ์

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๗๗๔

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ปาสนธ์
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๗๗๕

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา พินิจจันทร์
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๗๗๖

เด็กหญิงเมทนี ภูมิจีน
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๗๗๗

เด็กชายเหนือเมฆ พรมจันทร์
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๗๗๘

เด็กชายโกสิต แสนซือ

่

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๗๗๙

เด็กหญิงใบเงิน ทองเติม
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๗๘๐
เด็กหญิงไปรยา หอมสมบัติ

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๗๘๑

เด็กหญิงภาสินี เอ็นดู
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๕๙/๒๗๘๒

เด็กหญิงกัญญาณัฐ จำปาบุรี
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๔๕๙/๒๗๘๓

เด็กหญิงกุลนัดดา อนุรักษ์
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๔๕๙/๒๗๘๔

เด็กหญิงขนิษฐา เลขามาศ
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๔๕๙/๒๗๘๕

เด็กหญิงจอมใจ อืนพวง

้

๐๖/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๔๕๙/๒๗๘๖

เด็กหญิงจีรนันท์ ศรีสิงห์
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๔๕๙/๒๗๘๗

เด็กหญิงวลัยพร ร่ายสาร
๐๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๔๕๙/๒๗๘๘

เด็กชายทักษ์ดนัย พิมพ์พล
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๔๕๙/๒๗๘๙

เด็กชายธีราพันธ์ เอียมแย้ม

่

๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๘๐ / ๒๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๒๗๙๐
เด็กหญิงพัชรินทร์ ผลคำ

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๔๕๙/๒๗๙๑

เด็กหญิงพิจิตรา วงษ์ตรี
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๔๕๙/๒๗๙๒

เด็กหญิงพิมพ์ผกา อ่อนละมุล
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๔๕๙/๒๗๙๓

เด็กหญิงภัทราภรณ์ ธนะ
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๔๕๙/๒๗๙๔

เด็กหญิงวราภรณ์ ลีรัตน์
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๔๕๙/๒๗๙๕

เด็กหญิงสุทธิมนต์ ตรีสอน
๒๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๔๕๙/๒๗๙๖

เด็กหญิงสุภาพร งิมขุนทด
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๔๕๙/๒๗๙๗

เด็กหญิงเด่นนภา สุขจิตร
๐๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๔๕๙/๒๗๙๘
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ ทองก้อน

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๔๕๙/๒๗๙๙
เด็กหญิงกมลลักษณ์ ทองแสง

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๔๕๙/๒๘๐๐
เด็กหญิงกฤติยา ตรวจมรคา

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๔๕๙/๒๘๐๑
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ แผนสมบูรณ์

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๔๕๙/๒๘๐๒
เด็กหญิงกัญญาวดี พิรักษา

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๔๕๙/๒๘๐๓
เด็กชายกานตพงศ์ อินทะนาม

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๔๕๙/๒๘๐๔
เด็กหญิงขนิษฐา คณาเขว้า

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๔๕๙/๒๘๐๕
เด็กชายจักรกฤษ เจิมขุนทด

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๔๕๙/๒๘๐๖
เด็กหญิงจันจิรา แจ้งสัจจา

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๔๕๙/๒๘๐๗
เด็กหญิงจารุวรรณ พลชัย

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๔๕๙/๒๘๐๘
เด็กหญิงชนัญชิดา บุญมี

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๔๕๙/๒๘๐๙
เด็กหญิงชลธิดา ขวัญศรี

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๔๕๙/๒๘๑๐
เด็กชายดนัยณัฐ สิงห์ศก

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๔๕๙/๒๘๑๑

เด็กชายธนากร เสวิสิทธิ

์

๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๔๕๙/๒๘๑๒

เด็กชายนพรุช ลานำเทียง

่

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๔๕๙/๒๘๑๓

เด็กหญิงพรธิตา เจริญวิเชียรฉาย
๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๔๕๙/๒๘๑๔

เด็กหญิงพรพรรณ อินทร์ศิริ
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๔๕๙/๒๘๑๕

เด็กหญิงพิณนภา อินทนนท์
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๔๕๙/๒๘๑๖

เด็กหญิงพิยะดา อนุประดิษฐ์
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๔๕๙/๒๘๑๗

เด็กหญิงรัตติภรณ์ เจริญคง
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๔๕๙/๒๘๑๘

เด็กชายรุ่งสุริยา กุลกัง

้

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๔๕๙/๒๘๑๙

เด็กหญิงวริศรา อันทรบุตร
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๔๕๙/๒๘๒๐
เด็กชายวิชิต บุญชู

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๔๕๙/๒๘๒๑

เด็กหญิงวิลัยรัตน์ ประจันนวล
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๔๕๙/๒๘๒๒

เด็กชายวุฒิชัย ศรีลาออน

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๔๕๙/๒๘๒๓

เด็กชายศราวุฒิ ไตรทิพย์
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๔๕๙/๒๘๒๔

เด็กหญิงศุภิสรา คงประเวช

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๘๑ / ๒๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๒๘๒๕

เด็กหญิงสุนันทา จันตาเรียน
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๔๕๙/๒๘๒๖

เด็กหญิงสุนันทา พรมพานิช
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๔๕๙/๒๘๒๗

เด็กหญิงสุนิสา จันทร์ไทย
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๔๕๙/๒๘๒๘

เด็กหญิงสุภาพร บุญเจียง
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๔๕๙/๒๘๒๙

เด็กหญิงอรนิดา ผลเลลัย
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๔๕๙/๒๘๓๐
เด็กหญิงอัญสุดา ทองดง

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๔๕๙/๒๘๓๑

เด็กหญิงอิศราภรณ์ ไชยงค์
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๔๕๙/๒๘๓๒

เด็กหญิงอุมากร สีสัน

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๔๕๙/๒๘๓๓

เด็กหญิงกนกวรรณ วันคำ
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๔๕๙/๒๘๓๔

เด็กหญิงขวัญฤทัย วังคีรี
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๔๕๙/๒๘๓๕

เด็กหญิงคมชนก ปะวะโก
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๔๕๙/๒๘๓๖

เด็กชายต้องการ ปานเฟอง
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๔๕๙/๒๘๓๗

เด็กชายทรงศักดิ

์

กล้าหาญ
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๔๕๙/๒๘๓๘

เด็กชายธนกร โพธิบุตร
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๔๕๙/๒๘๓๙

เด็กหญิงธีรดา แสงอาจหาญ
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๔๕๙/๒๘๔๐
เด็กหญิงนภพร ฝายทอง

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๔๕๙/๒๘๔๑

เด็กชายนิธิพัฒน์ บัวสาย
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๔๕๙/๒๘๔๒

เด็กหญิงปวีณ์นุช บัวเงิน
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๔๕๙/๒๘๔๓

เด็กชายพงศธร นามฮาด

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๔๕๙/๒๘๔๔

เด็กหญิงพิมพ์วิภา หมืนทุม

่

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๔๕๙/๒๘๔๕

เด็กชายวโรดม หุ้มไธสง
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๔๕๙/๒๘๔๖

เด็กชายศักขรินทร์ พันสวัสดิ

์

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๔๕๙/๒๘๔๗

เด็กหญิงสุภาวดี จำรูญศรี
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๔๕๙/๒๘๔๘

เด็กหญิงสุวพิชชา สำลี
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๔๕๙/๒๘๔๙

เด็กหญิงสุวิชาดา สำลี
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๔๕๙/๒๘๕๐
เด็กหญิงอภิญญา บุญงาม

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๔๕๙/๒๘๕๑

เด็กชายอภิรัตน์ เดชจร
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๔๕๙/๒๘๕๒

เด็กชายอัมรินทร์ สีมา
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๔๕๙/๒๘๕๓

เด็กชายกรกฎ เฉือยกลาง

่

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๔๕๙/๒๘๕๔

เด็กชายกิตติศักดิ

์

คำพิพจน์
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๔๕๙/๒๘๕๕

เด็กชายณัฐพล บุตรสำราญ
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๔๕๙/๒๘๕๖

เด็กชายธีรภัทร์ ไพรัตน์
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๔๕๙/๒๘๕๗

เด็กชายกิตติพงศ์ เหล่ากลาง
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๔๕๙/๒๘๕๘

เด็กชายจิราวัฒน์ ทานชัยวงษ์
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๔๕๙/๒๘๕๙

เด็กหญิงชลธิชา ตรีสอน
๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๘๒ / ๒๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๒๘๖๐
เด็กชายชลันธร วงศ์วิชา

๐๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๔๕๙/๒๘๖๑

นายอรรถวุธ งามจารุโชคทวี
๐๑/๐๓/๒๕๒๐

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๔๕๙/๒๘๖๒

นางสาววราภรณ์ เราสูงเนิน
๐๔/๐๑/๒๕๓๖

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๔๕๙/๒๘๖๓

นายนพดล ธรรมม่วงไทย
๑๑/๐๔/๒๕๑๘

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๔๕๙/๒๘๖๔

เด็กหญิงรัญชนา บาริศรี ๑/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมปาไม้ 6

  

สก ๔๔๕๙/๒๘๖๕

เด็กชายกิตติภพ งามเจริญ

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี วัดคลองตาสูตร  

สก ๔๔๕๙/๒๘๖๖ เด็กหญิงณพัชญาภรณ์
น้อยหนองหว้า

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี วัดคลองตาสูตร  

สก ๔๔๕๙/๒๘๖๗

เด็กชายทรัพย์เจริญ บัวบาน
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี วัดคลองตาสูตร  

สก ๔๔๕๙/๒๘๖๘

เด็กชายธีรภัทร ขาวสังข์
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี วัดคลองตาสูตร  

สก ๔๔๕๙/๒๘๖๙

เด็กหญิงนริศรา พรหมบุตร
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี วัดคลองตาสูตร  

สก ๔๔๕๙/๒๘๗๐
เด็กชายพิชา เกล้าผม

๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี วัดคลองตาสูตร  

สก ๔๔๕๙/๒๘๗๑

เด็กหญิงยุพาภรณ์ พันสาย
๐๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี วัดคลองตาสูตร  

สก ๔๔๕๙/๒๘๗๒

เด็กชายวุฒิชัย พูลแสง
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี วัดคลองตาสูตร  

สก ๔๔๕๙/๒๘๗๓

เด็กหญิงศิริณีย์ จันทเรืองศรี
๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี วัดคลองตาสูตร  

สก ๔๔๕๙/๒๘๗๔

เด็กชายศิวกร สุวรรณ์ศรี
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี วัดคลองตาสูตร  

สก ๔๔๕๙/๒๘๗๕

เด็กชายสรศักดิ

์

สูทธิโยชน์
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี วัดคลองตาสูตร  

สก ๔๔๕๙/๒๘๗๖

เด็กชายอนุรักษ์ ทุหา

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี วัดคลองตาสูตร  

สก ๔๔๕๙/๒๘๗๗

เด็กชายอนุวัฒน์ แก้วตา
๒๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี วัดคลองตาสูตร  

สก ๔๔๕๙/๒๘๗๘

เด็กชายอัษฎา สิงห์แจ่ม
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี วัดคลองตาสูตร  

สก ๔๔๕๙/๒๘๗๙

เด็กหญิงอาทิตยา พินิจอักษร
๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี วัดคลองตาสูตร  

สก ๔๔๕๙/๒๘๘๐
เด็กหญิงกมลชนก เรืองนารี

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี วัดคลองตาสูตร  

สก ๔๔๕๙/๒๘๘๑

เด็กชายจตุรพร สุจริต
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี วัดคลองตาสูตร  

สก ๔๔๕๙/๒๘๘๒

เด็กหญิงชนัญญา ต่อโชติ
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี วัดคลองตาสูตร  

สก ๔๔๕๙/๒๘๘๓

เด็กหญิงนฤมล บุญจอง

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี วัดคลองตาสูตร  

สก ๔๔๕๙/๒๘๘๔

เด็กหญิงบุญสิตา นพเก้า
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี วัดคลองตาสูตร  

สก ๔๔๕๙/๒๘๘๕

เด็กหญิงศศิธร จันทร์เรืองศรี
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี วัดคลองตาสูตร  

สก ๔๔๕๙/๒๘๘๖

เด็กหญิงสภาวิณี โพธิกระสัง

์

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี วัดคลองตาสูตร  

สก ๔๔๕๙/๒๘๘๗ เด็กหญิงสุพรรณณิการ์
เสมอภักดิ

์

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี วัดคลองตาสูตร  

สก ๔๔๕๙/๒๘๘๘

เด็กหญิงอรอนงค์ ศิริโท
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี วัดคลองตาสูตร  

สก ๔๔๕๙/๒๘๘๙

เด็กหญิงอัจริยา ขาวสนิท
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี วัดคลองตาสูตร  

สก ๔๔๕๙/๒๘๙๐
เด็กชายอัมรินทร์ ทับทิมนาค

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี วัดคลองตาสูตร  

สก ๔๔๕๙/๒๘๙๑

เด็กชายเมธา แสนอินทะมาท
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี วัดคลองตาสูตร  

สก ๔๔๕๙/๒๘๙๒

เด็กหญิงกัลยาวดี บุญสินธ์
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี วัดคลองตาสูตร  

สก ๔๔๕๙/๒๘๙๓

เด็กชายจรูญศักดิ

์

บุญหนุน
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี วัดคลองตาสูตร  

สก ๔๔๕๙/๒๘๙๔

เด็กหญิงชืนชนก

่

ลาปะ
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี วัดคลองตาสูตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๘๓ / ๒๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๒๘๙๕

เด็กชายณัฐกฤษ พันในนนท์
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี วัดคลองตาสูตร  

สก ๔๔๕๙/๒๘๙๖

เด็กชายณัฐพล ธรรมธร
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี วัดคลองตาสูตร  

สก ๔๔๕๙/๒๘๙๗

เด็กชายธนวัฒน์ ร่มยอถินดง

่

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี วัดคลองตาสูตร  

สก ๔๔๕๙/๒๘๙๘

เด็กหญิงธาวินี น้อยหนองหว้า
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี วัดคลองตาสูตร  

สก ๔๔๕๙/๒๘๙๙

เด็กชายนันทกร งามเจริญ
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี วัดคลองตาสูตร  

สก ๔๔๕๙/๒๙๐๐
เด็กหญิงปรารถนา โคสันเทียะ

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี วัดคลองตาสูตร  

สก ๔๔๕๙/๒๙๐๑
เด็กหญิงภานุมาศ ศิลปประกอบ

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี วัดคลองตาสูตร  

สก ๔๔๕๙/๒๙๐๒
เด็กหญิงยุพารัตน์ พัดดำ

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี วัดคลองตาสูตร  

สก ๔๔๕๙/๒๙๐๓
เด็กหญิงวราพร ธีระพัฒน์

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี วัดคลองตาสูตร  

สก ๔๔๕๙/๒๙๐๔
เด็กหญิงศิริพร เพ่งพิศ

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี วัดคลองตาสูตร  

สก ๔๔๕๙/๒๙๐๕
เด็กชายศิริวุฒิ ล้อเจริญกิจ

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี วัดคลองตาสูตร  

สก ๔๔๕๙/๒๙๐๖
เด็กหญิงศิลาลักษณ์ สงวนหงษ์

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี วัดคลองตาสูตร  

สก ๔๔๕๙/๒๙๐๗
เด็กชายสมเกียรติ พัดดำ

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี วัดคลองตาสูตร  

สก ๔๔๕๙/๒๙๐๘
เด็กชายสรยุทธ เคธรรมมะ

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี วัดคลองตาสูตร  

สก ๔๔๕๙/๒๙๐๙
เด็กหญิงสุดารัตน์ พรหมบุตร

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี วัดคลองตาสูตร  

สก ๔๔๕๙/๒๙๑๐
เด็กหญิงสุภาพร สุดชาติ

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี วัดคลองตาสูตร  

สก ๔๔๕๙/๒๙๑๑

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ตรีราภี
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี วัดคลองตาสูตร  

สก ๔๔๕๙/๒๙๑๒

เด็กหญิงอิสรียา บ่วงเพชร
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี วัดคลองตาสูตร  

สก ๔๔๕๙/๒๙๑๓

เด็กหญิงเบญจมาศ ขุยมูล
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี วัดคลองตาสูตร  

สก ๔๔๕๙/๒๙๑๔

เด็กหญิงซันชายย์ วงษ์น้อย
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี วัดคลองตาสูตร  

สก ๔๔๕๙/๒๙๑๕

เด็กหญิงธิดา คนมัน

่

๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี วัดคลองตาสูตร  

สก ๔๔๕๙/๒๙๑๖

เด็กหญิงวาสนา ศรีบุรี
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี วัดคลองตาสูตร  

สก ๔๔๕๙/๒๙๑๗

เด็กหญิงศิริรัตน์ ชาญฉลาด
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี วัดคลองตาสูตร  

สก ๔๔๕๙/๒๙๑๘

เด็กหญิงสุกัญญา ปรากฎผล
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี วัดคลองตาสูตร  

สก ๔๔๕๙/๒๙๑๙

เด็กหญิงกฤติมา คำคุณ
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี วัดคลองตาสูตร  

สก ๔๔๕๙/๒๙๒๐
เด็กหญิงกัลญาณี สกุลดี

๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี วัดคลองตาสูตร  

สก ๔๔๕๙/๒๙๒๑

เด็กชายชานนท์ สีใส
๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี วัดคลองตาสูตร  

สก ๔๔๕๙/๒๙๒๒

เด็กชายธันวา บุญเสริม
๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี วัดคลองตาสูตร  

สก ๔๔๕๙/๒๙๒๓

เด็กชายธีระเดช เรียมสันเทียะ
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี วัดคลองตาสูตร  

สก ๔๔๕๙/๒๙๒๔

เด็กชายนนทวัฒน์ แซ่ชิน

้

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี วัดคลองตาสูตร  

สก ๔๔๕๙/๒๙๒๕

เด็กชายพากร สว่างเฟอง
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี วัดคลองตาสูตร  

สก ๔๔๕๙/๒๙๒๖

เด็กชายภัทรเกียรติ เกตุแก้ว
๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี วัดคลองตาสูตร  

สก ๔๔๕๙/๒๙๒๗

เด็กหญิงมาลาตรี แซ่ลาย
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี วัดคลองตาสูตร  

สก ๔๔๕๙/๒๙๒๘

เด็กชายวรรลภย์ จิตรสมัคร์
๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี วัดคลองตาสูตร  

สก ๔๔๕๙/๒๙๒๙

เด็กชายวิทวัส ไชยบุตร
๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี วัดคลองตาสูตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๘๔ / ๒๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๒๙๓๐
เด็กหญิงศิริมล นิยมบุญ

๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี วัดคลองตาสูตร  

สก ๔๔๕๙/๒๙๓๑

เด็กหญิงศุจิภรณ์ กิงกูล

่

๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี วัดคลองตาสูตร  

สก ๔๔๕๙/๒๙๓๒

เด็กชายศุภกร สุขสำลี
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี วัดคลองตาสูตร  

สก ๔๔๕๙/๒๙๓๓

เด็กหญิงสาริกา นันตา
๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี วัดคลองตาสูตร  

สก ๔๔๕๙/๒๙๓๔

เด็กชายสิงหนาท ทูคำมี
๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี วัดคลองตาสูตร  

สก ๔๔๕๙/๒๙๓๕

เด็กชายอดิศร ทุหา
๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี วัดคลองตาสูตร  

สก ๔๔๕๙/๒๙๓๖

เด็กชายอัษฎาวุธ โครตชมภู

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี วัดคลองตาสูตร  

สก ๔๔๕๙/๒๙๓๗

เด็กชายกิตติพันธ์ สิทธิสี
๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี วัดคลองตาสูตร  

สก ๔๔๕๙/๒๙๓๘

เด็กชายธนานุวัฒน์ เชือจิตร

้

๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี วัดคลองตาสูตร  

สก ๔๔๕๙/๒๙๓๙

เด็กหญิงนิพาดา ลิมซิว

้

๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี วัดคลองตาสูตร  

สก ๔๔๕๙/๒๙๔๐
เด็กชายปฎิภาณ ฝางคำ

๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี วัดคลองตาสูตร  

สก ๔๔๕๙/๒๙๔๑
เด็กหญิงประภัทรสร โมกมัน

๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี วัดคลองตาสูตร  

สก ๔๔๕๙/๒๙๔๒

เด็กชายรุ่งสิบทิศ วงษ์น้อย
๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี วัดคลองตาสูตร  

สก ๔๔๕๙/๒๙๔๓

เด็กชายวีรพล สงเคราะห์
๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี วัดคลองตาสูตร  

สก ๔๔๕๙/๒๙๔๔

เด็กชายสุกฤต แก้วพินิจ
๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี วัดคลองตาสูตร  

สก ๔๔๕๙/๒๙๔๕

เด็กหญิงสุทธิดา พิเภก
๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี วัดคลองตาสูตร  

สก ๔๔๕๙/๒๙๔๖

เด็กหญิงขนิษฐา แท่งทอง

๒๙/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมปาไม้ 6

วัดสวนปา  

สก ๔๔๕๙/๒๙๔๗

เด็กหญิงขวัญฤดี วันจีน
๐๗/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมปาไม้ 6

วัดสวนปา  

สก ๔๔๕๙/๒๙๔๘

เด็กหญิงณิชาภัทร จันทร์ดี
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมปาไม้ 6
วัดสวนปา  

สก ๔๔๕๙/๒๙๔๙

เด็กชายตะวัน นพภาพันธ์
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมปาไม้ 6
วัดสวนปา  

สก ๔๔๕๙/๒๙๕๐
เด็กหญิงธัณยภร กอเกษตร

๐๖/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมปาไม้ 6

วัดสวนปา  

สก ๔๔๕๙/๒๙๕๑

เด็กหญิงมิรันตี สีหงสา
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมปาไม้ 6
วัดสวนปา  

สก ๔๔๕๙/๒๙๕๒

เด็กหญิงรมิตา สาวิโรจน์

๑๕/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมปาไม้ 6

วัดสวนปา  

สก ๔๔๕๙/๒๙๕๓

เด็กหญิงสุภาพร ก้อนเงิน
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมปาไม้ 6
วัดสวนปา  

สก ๔๔๕๙/๒๙๕๔

เด็กหญิงสุมารี เขมรไทย
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมปาไม้ 6
วัดสวนปา  

สก ๔๔๕๙/๒๙๕๕

เด็กหญิงอัญญาณี เขียวสันเทียะ
๐๑/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมปาไม้ 6

วัดสวนปา  

สก ๔๔๕๙/๒๙๕๖

เด็กชายเตชิต ภักดีเฝอ
๐๔/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมปาไม้ 6

วัดสวนปา  

สก ๔๔๕๙/๒๙๕๗

เด็กหญิงกชกร กตัญู

๒๔/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมปาไม้ 6

วัดสวนปา  

สก ๔๔๕๙/๒๙๕๘

เด็กหญิงกันตา เพ็งโอภาศ
๐๗/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมปาไม้ 6

วัดสวนปา  

สก ๔๔๕๙/๒๙๕๙

เด็กชายธีระวงษ์ บุญมี
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมปาไม้ 6
วัดสวนปา  

สก ๔๔๕๙/๒๙๖๐
เด็กหญิงสุกัญญา พุทธา

๐๓/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมปาไม้ 6
วัดสวนปา  

สก ๔๔๕๙/๒๙๖๑

เด็กหญิงสโรชา ศรีโคตร
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมปาไม้ 6
วัดสวนปา  

สก ๔๔๕๙/๒๙๖๒

เด็กชายอัศนี ทองวิเศษ
๐๑/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมปาไม้ 6

วัดสวนปา  

สก ๔๔๕๙/๒๙๖๓

เด็กชายกิตติพงษ์ ไผ่แสวง
๐๗/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมปาไม้ 6

วัดสวนปา  

สก ๔๔๕๙/๒๙๖๔

เด็กชายทรัพย์ทวี จันทนันต์
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมปาไม้ 6
วัดสวนปา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๘๕ / ๒๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๒๙๖๕

เด็กชายธนากร ทาปอง
๐๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมปาไม้ 6

วัดสวนปา  

สก ๔๔๕๙/๒๙๖๖

เด็กชายพิพัฒพงษ์ พลดารา
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมปาไม้ 6
วัดสวนปา  

สก ๔๔๕๙/๒๙๖๗

เด็กชายสุรเชษฐ์ บัวเขียว
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมปาไม้ 6
วัดสวนปา  

สก ๔๔๕๙/๒๙๖๘

เด็กชายอัษฎาวุธิ ม่วงแก้ว
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมปาไม้ 6
วัดสวนปา  

สก ๔๔๕๙/๒๙๖๙

เด็กชายโชคชัย ศรีจำปา
๐๕/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมปาไม้ 6

วัดสวนปา  

สก ๔๔๕๙/๒๙๗๐
เด็กหญิงนันทกานต์ วรรณสด

๑๗/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมปาไม้ 6

วัดสวนปา  

สก ๔๔๕๙/๒๙๗๑

เด็กชายณัฐพงษ์ เกษก้าน
๒๔/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมปาไม้ 6

วัดสวนปา  

สก ๔๔๕๙/๒๙๗๒

เด็กหญิงกันยา สไลเนียด
๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนน นครธรรม  

สก ๔๔๕๙/๒๙๗๓

เด็กชายณัฐพล บรรลือทรัพย์
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนน นครธรรม  

สก ๔๔๕๙/๒๙๗๔

เด็กชายณัฐพล พาลพ่วง
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนน นครธรรม  

สก ๔๔๕๙/๒๙๗๕

เด็กชายวุฒิชัย ล้อมบุญ
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนน นครธรรม  

สก ๔๔๕๙/๒๙๗๖

เด็กชายกฤษฎา มังสวงค์

่

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนน นครธรรม  

สก ๔๔๕๙/๒๙๗๗

เด็กชายธนพล พรมนิล
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนน นครธรรม  

สก ๔๔๕๙/๒๙๗๘

เด็กหญิงกนกวรรณ นำทรัพย์
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนน นครธรรม  

สก ๔๔๕๙/๒๙๗๙

เด็กหญิงอธิตยา สุขใสย
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนน นครธรรม  

สก ๔๔๕๙/๒๙๘๐
เด็กชายเกียรติกุล ยะถาคาร

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนน นครธรรม  

สก ๔๔๕๙/๒๙๘๑

เด็กชายนัทธพงศ์ แก้วประหลาด
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนน นครธรรม  

สก ๔๔๕๙/๒๙๘๒

เด็กชายศิธิพงศ์ แสนวันนา
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนน นครธรรม  

สก ๔๔๕๙/๒๙๘๓

เด็กชายณัฐพล ไวนุสิทธิ

์

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนน นครธรรม  

สก ๔๔๕๙/๒๙๘๔

เด็กชายภูชิต สิงเสียว
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนน นครธรรม  

สก ๔๔๕๙/๒๙๘๕

เด็กชายภนพินิจ สิงเสียว
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนน นครธรรม  

สก ๔๔๕๙/๒๙๘๖

เด็กหญิงปยะนุช บุษบานิมิตกุล
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนน นครธรรม  

สก ๔๔๕๙/๒๙๘๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ ตันทิพย์

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนน นครธรรม  

สก ๔๔๕๙/๒๙๘๘

เด็กหญิงจตุรพร พระสุขศรี
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนน นครธรรม  

สก ๔๔๕๙/๒๙๘๙

เด็กหญิงปภัสสร ชมภูพืน

้

๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนน นครธรรม  

สก ๔๔๕๙/๒๙๙๐
เด็กชายภูมิสิทธิ

์

เพชรวิเศษ
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพร้าว นครธรรม  

สก ๔๔๕๙/๒๙๙๑

เด็กชายศักรินทร์ ปุริเกษม
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพร้าว นครธรรม  

สก ๔๔๕๙/๒๙๙๒

เด็กชายอภิสิทธิ

์

สุมหา
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพร้าว นครธรรม  

สก ๔๔๕๙/๒๙๙๓

เด็กหญิงพรพิมล ธงไชย
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพร้าว นครธรรม  

สก ๔๔๕๙/๒๙๙๔

เด็กชายวิสุทธิ

์

ศรีสุก
๒๘/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพร้าว นครธรรม  

สก ๔๔๕๙/๒๙๙๕

เด็กชายสิรภพ พรมสุดร
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพร้าว นครธรรม  

สก ๔๔๕๙/๒๙๙๖

เด็กชายกิตติศักดิ

์

จำนงจิตต์
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพร้าว นครธรรม  

สก ๔๔๕๙/๒๙๙๗

เด็กชายศราวุฒิ ศรีสมบัติ
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพร้าว นครธรรม  

สก ๔๔๕๙/๒๙๙๘

เด็กชายปยวัฒน์ ไวน้อย
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพร้าว นครธรรม  

สก ๔๔๕๙/๒๙๙๙

เด็กชายสุรชัย พรมสุดร
๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพร้าว นครธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๘๖ / ๒๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๓๐๐๐
เด็กหญิงพรพิมล โปเดิม

๐๖/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านพร้าว นครธรรม  

สก ๔๔๕๙/๓๐๐๑
เด็กหญิงเอธิยาพร สาระกูล

๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพร้าว นครธรรม  

สก ๔๔๕๙/๓๐๐๒
เด็กหญิงอรวรรณ ม่วงกลิง

้

๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพร้าว นครธรรม  

สก ๔๔๕๙/๓๐๐๓
เด็กชายณัฐวุฒิ วงษ์ศรีแก้ว

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง นครธรรม  

สก ๔๔๕๙/๓๐๐๔
เด็กชายพุฒิพงษ์ วงษ์ศรีแก้ว

๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองยาง นครธรรม  

สก ๔๔๕๙/๓๐๐๕
เด็กหญิงสุพิชญา แสงแก้ว

๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง นครธรรม  

สก ๔๔๕๙/๓๐๐๖
เด็กหญิงรินรดา พ้นภัย

๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองยาง นครธรรม  

สก ๔๔๕๙/๓๐๐๗
เด็กหญิงศิริลักษณ์ มาตราช

๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองยาง นครธรรม  

สก ๔๔๕๙/๓๐๐๘
เด็กชายวิชิต ปกะตัง

๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองยาง นครธรรม  

สก ๔๔๕๙/๓๐๐๙
เด็กชายณัฏฐากรณ์ โสภาพันธ์

๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองยาง นครธรรม  

สก ๔๔๕๙/๓๐๑๐
เด็กหญิงวัชราภรณ์ บุญลาภ

๐๙/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองยาง นครธรรม  

สก ๔๔๕๙/๓๐๑๑
นางสาวพิไลพร ผาอ่อน

๒๒/๐๗/๒๕๔๒

กศน.อำเภอวัฒนานคร วัดนครธรรม  

สก ๔๔๕๙/๓๐๑๒
เด็กหญิงพิชญา สว่างคล้อย

๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบุกะสัง สังคมมาวาส  

สก ๔๔๕๙/๓๐๑๓
เด็กหญิงเพชรรัตน์ ยังจิตร

๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบุกะสัง สังคมมาวาส  

สก ๔๔๕๙/๓๐๑๔
เด็กหญิงธิดารัตน์ กันสการ

๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบุกะสัง สังคมมาวาส  

สก ๔๔๕๙/๓๐๑๕
เด็กหญิงวราวรรณ ตอเสนา

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบุกะสัง สังคมมาวาส  

สก ๔๔๕๙/๓๐๑๖
เด็กหญิงจิตวรรณ จันทะมุด

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบุกะสัง สังคมมาวาส  

สก ๔๔๕๙/๓๐๑๗
เด็กหญิงกมลวรรณ คำน้อย

๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุกะสัง สังคมมาวาส  

สก ๔๔๕๙/๓๐๑๘
เด็กหญิงธนภรณ์ เหนือเกาะหวาย

๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุกะสัง สังคมมาวาส  

สก ๔๔๕๙/๓๐๑๙
เด็กชายนิลวิจิตร์ สินโท

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุกะสัง สังคมมาวาส  

สก ๔๔๕๙/๓๐๒๐
เด็กชายทักษิณ บัวพล

๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุกะสัง สังคมมาวาส  

สก ๔๔๕๙/๓๐๒๑
เด็กชายชิณวัฒน์ บัวพล

๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุกะสัง สังคมมาวาส  

สก ๔๔๕๙/๓๐๒๒
เด็กชายธนพล พวงจำปา

๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุกะสัง สังคมมาวาส  

สก ๔๔๕๙/๓๐๒๓
เด็กหญิงพินิต หงษ์นะกุล

๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุกะสัง สังคมมาวาส  

สก ๔๔๕๙/๓๐๒๔
เด็กหญิงศลิษา พานะสิทธิ

์

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุกะสัง สังคมมาวาส  

สก ๔๔๕๙/๓๐๒๕
เด็กหญิงอุไรพร เจนดง

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุกะสัง สังคมมาวาส  

สก ๔๔๕๙/๓๐๒๖
เด็กหญิงจันทรา สว่างศิริ

๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุกะสัง สังคมมาวาส  

สก ๔๔๕๙/๓๐๒๗
เด็กชายพงศกร สังชม

๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุกะสัง สังคมมาวาส  

สก ๔๔๕๙/๓๐๒๘
เด็กหญิงอรณิชา แน่นอุดร

๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุกะสัง สังคมมาวาส  

สก ๔๔๕๙/๓๐๒๙
เด็กชายพิทักษ์ อุสมร

๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุกะสัง สังคมมาวาส  

สก ๔๔๕๙/๓๐๓๐
เด็กชายสไบทิพย์ หม่องพราหมณ์

๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุกะสัง สังคมมาวาส  

สก ๔๔๕๙/๓๐๓๑
เด็กชายวิรัตน์ แม่นปน

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุกะสัง สังคมมาวาส  

สก ๔๔๕๙/๓๐๓๒
เด็กหญิงปยะดา กองต๊ะ

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุกะสัง สังคมมาวาส  

สก ๔๔๕๙/๓๐๓๓
เด็กหญิงสุนิสา สว่างกุล

๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุกะสัง สังคมมาวาส  

สก ๔๔๕๙/๓๐๓๔
เด็กหญิงอธิติยา พูลเพิมสิน

่

๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุกะสัง สังคมมาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๘๗ / ๒๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๓๐๓๕
เด็กหญิงพรเพชร เชิญรัมย์

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุกะสัง สังคมมาวาส  

สก ๔๔๕๙/๓๐๓๖
เด็กหญิงสุภัทตา บุญราช

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุกะสัง สังคมมาวาส  

สก ๔๔๕๙/๓๐๓๗
เด็กชายชานนท์ สายทอง

๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุกะสัง สังคมมาวาส  

สก ๔๔๕๙/๓๐๓๘
เด็กชายวัชรศักดิ

์

ประสังกุล
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุกะสัง สังคมมาวาส  

สก ๔๔๕๙/๓๐๓๙
เด็กชายนฤเบศ คำนึง

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุกะสัง สังคมมาวาส  

สก ๔๔๕๙/๓๐๔๐
เด็กชายวิศรุต พรชัย

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุกะสัง สังคมมาวาส  

สก ๔๔๕๙/๓๐๔๑
เด็กชายภูมิพัฒน์ แสงสวาท

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุกะสัง สังคมมาวาส  

สก ๔๔๕๙/๓๐๔๒
เด็กชายธนกฤต สังข์ชม

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุกะสัง สังคมมาวาส  

สก ๔๔๕๙/๓๐๔๓
เด็กหญิงพรพนา สังเทียม

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุกะสัง สังคมมาวาส  

สก ๔๔๕๙/๓๐๔๔
เด็กหญิงพิสุทธิ

์

พานะสิทธิ

์

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุกะสัง สังคมมาวาส  

สก ๔๔๕๙/๓๐๔๕
เด็กหญิงปยะธิดา อุบลราชธานี

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุกะสัง สังคมมาวาส  

สก ๔๔๕๙/๓๐๔๖
เด็กหญิงตรีดาว งามแสง

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุกะสัง สังคมมาวาส  

สก ๔๔๕๙/๓๐๔๗
เด็กหญิงศิริลักษณ์ ณรงค์เพชร

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุกะสัง สังคมมาวาส  

สก ๔๔๕๙/๓๐๔๘
เด็กหญิงภัตราพร คำพันธ์

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุกะสัง สังคมมาวาส  

สก ๔๔๕๙/๓๐๔๙
เด็กหญิงอลิษา หงษ์นะกุล

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุกะสัง สังคมมาวาส  

สก ๔๔๕๙/๓๐๕๐
เด็กหญิงเปลายฝน จันทร์มธุกร

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุกะสัง สังคมมาวาส  

สก ๔๔๕๙/๓๐๕๑
เด็กหญิงณัฐชยา สินศัทธา

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุกะสัง สังคมมาวาส  

สก ๔๔๕๙/๓๐๕๒
เด็กชายณัฐวุฒิ ถาวรกุล

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุกะสัง สังคมมาวาส  

สก ๔๔๕๙/๓๐๕๓
เด็กชายไตรภพ สังข์ทิพย์

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุกะสัง สังคมมาวาส  

สก ๔๔๕๙/๓๐๕๔
เด็กชายทัตพงศ์ สังข์ทิพย์

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุกะสัง สังคมมาวาส  

สก ๔๔๕๙/๓๐๕๕
เด็กชายนภสินธุ์ สว่างกุล

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุกะสัง สังคมมาวาส  

สก ๔๔๕๙/๓๐๕๖
เด็กหญิงวริศรา ธิตะโคตร

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุกะสัง สังคมมาวาส  

สก ๔๔๕๙/๓๐๕๗
เด็กหญิงนันทิกา หงษ์นะกุล

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุกะสัง สังคมมาวาส  

สก ๔๔๕๙/๓๐๕๘
เด็กหญิงพนิดา จดจำ

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุกะสัง สังคมมาวาส  

สก ๔๔๕๙/๓๐๕๙
เด็กหญิงรมย์ธิรา บัวพล

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุกะสัง สังคมมาวาส  

สก ๔๔๕๙/๓๐๖๐
เด็กหญิงกมลรัตน์ ธิบูรณ์บุญ

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุกะสัง สังคมมาวาส  

สก ๔๔๕๙/๓๐๖๑
เด็กหญิงพิทยาภรณ์ คำพันธ์

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุกะสัง สังคมมาวาส  

สก ๔๔๕๙/๓๐๖๒
เด็กหญิงนันทิยา ทีชอบ

่

๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุกะสัง สังคมมาวาส  

สก ๔๔๕๙/๓๐๖๓
เด็กชายทวีศักดิ

์

ศักดิรัตนารักษ์

์

๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุกะสัง สังคมมาวาส  

สก ๔๔๕๙/๓๐๖๔
เด็กชายนิรวิทธ์ คำนึง

๐๘/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบุกะสัง สังคมมาวาส  

สก ๔๔๕๙/๓๐๖๕
เด็กหญิงณัฐริณีย์ พงษ์ประเสริฐ

๐๒/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบุกะสัง สังคมมาวาส  

สก ๔๔๕๙/๓๐๖๖
เด็กหญิงอรพินท์ เอือเฟอ

้

๐๓/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบุกะสัง สังคมมาวาส  

สก ๔๔๕๙/๓๐๖๗
เด็กชายธีรภัทร บุญเพ็ง

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินผาสุก สุธรรมมาวาส  

สก ๔๔๕๙/๓๐๖๘
เด็กชายไพโรจน์ บัวดอก

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินผาสุก สุธรรมมาวาส  

สก ๔๔๕๙/๓๐๖๙
เด็กชายคมกริช พุทธวา

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินผาสุก สุธรรมมาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๘๘ / ๒๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๓๐๗๐
เด็กชายพงษ์พัฒน์ ออมสิน

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินผาสุก สุธรรมมาวาส  

สก ๔๔๕๙/๓๐๗๑
เด็กหญิงขวัญจิรา กริงไกร

่

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินผาสุก สุธรรมมาวาส  

สก ๔๔๕๙/๓๐๗๒
เด็กหญิงณัฐชริชา พุทธา

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินผาสุก สุธรรมมาวาส  

สก ๔๔๕๙/๓๐๗๓
เด็กหญิงอาภัสรา พูลแสง

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินผาสุก สุธรรมมาวาส  

สก ๔๔๕๙/๓๐๗๔
เด็กชายรพีพัฒน์ ชำนาญปน

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินผาสุก สุธรรมมาวาส  

สก ๔๔๕๙/๓๐๗๕
เด็กชายวัชรินทร์ บุตระบุญมา

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินผาสุก สุธรรมมาวาส  

สก ๔๔๕๙/๓๐๗๖
เด็กชายธรรมรัตน์ ถาวรชน

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินผาสุก สุธรรมมาวาส  

สก ๔๔๕๙/๓๐๗๗
เด็กชายกิตติภูมิ ชำนาญปน

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินผาสุก สุธรรมมาวาส  

สก ๔๔๕๙/๓๐๗๘
เด็กชายพลกฤษณ์ นามมัญ

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินผาสุก สุธรรมมาวาส  

สก ๔๔๕๙/๓๐๗๙
เด็กชายทศพร เย็นฉำ

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินผาสุก สุธรรมมาวาส  

สก ๔๔๕๙/๓๐๘๐
เด็กชายโกมินทร์ กงแก้ว

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินผาสุก สุธรรมมาวาส  

สก ๔๔๕๙/๓๐๘๑
เด็กชายอภิชัย หันทยุง

๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินผาสุก สุธรรมมาวาส  

สก ๔๔๕๙/๓๐๘๒
เด็กหญิงพิชญ์ภัสสร ธรรมสาโรช

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินผาสุก สุธรรมมาวาส  

สก ๔๔๕๙/๓๐๘๓
เด็กหญิงกันตินันท์ ซอด้น

๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเนินผาสุก สุธรรมมาวาส  

สก ๔๔๕๙/๓๐๘๔
เด็กชายธนกร ประจำรัง

๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเนินผาสุก สุธรรมมาวาส  

สก ๔๔๕๙/๓๐๘๕
เด็กหญิงอธิษฐาน หละวัน

๒๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเนินผาสุก สุธรรมมาวาส  

สก ๔๔๕๙/๓๐๘๖
เด็กชายธีรภัทร สงวนศรี

๒๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเนินผาสุก สุธรรมมาวาส  

สก ๔๔๕๙/๓๐๘๗
เด็กชายสรวิศ วงศ์เครือศร

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองแวง  

สก ๔๔๕๙/๓๐๘๘
เด็กหญิงทวิตรา สังข์ชม

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองแวง  

สก ๔๔๕๙/๓๐๘๙
เด็กหญิงปนัดดา นพสูรย์

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองแวง  

สก ๔๔๕๙/๓๐๙๐
เด็กชายธนวัฒน์ บุญเรืองผล

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองแวง  

สก ๔๔๕๙/๓๐๙๑
เด็กหญิงธนาวดี บุญเรืองผล

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองแวง  

สก ๔๔๕๙/๓๐๙๒
เด็กหญิงสุนิสา เสือ

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองแวง  

สก ๔๔๕๙/๓๐๙๓
เด็กชายณพฤทธิ

์

ทรัพย์โสม
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองแวง  

สก ๔๔๕๙/๓๐๙๔
เด็กชายพันธ์อาด ดาทา

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองแวง  

สก ๔๔๕๙/๓๐๙๕
เด็กชายพันธ์อ้าน ดาทา

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองแวง  

สก ๔๔๕๙/๓๐๙๖
เด็กชายธนากร สายทอง

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองแวง  

สก ๔๔๕๙/๓๐๙๗
เด็กชายโชคชัย เจริญยิง

่

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองแวง  

สก ๔๔๕๙/๓๐๙๘
เด็กชายวริศรา ดากุล

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองแวง  

สก ๔๔๕๙/๓๐๙๙
เด็กหญิงติญากรณ์ สังข์ทิพย์

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองแวง  

สก ๔๔๕๙/๓๑๐๐
เด็กหญิงพิทยา หมายชอบ

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองแวง  

สก ๔๔๕๙/๓๑๐๑
เด็กหญิงจิรัชญา พรมทิพย์

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองแวง  

สก ๔๔๕๙/๓๑๐๒
เด็กหญิงปวริศา ทักษิณ

๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองแวง  

สก ๔๔๕๙/๓๑๐๓
เด็กหญิงเกศินีนาฏ เมธารัตนากูล

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองแวง  

สก ๔๔๕๙/๓๑๐๔
เด็กหญิงอัญญาณีย์ บุญญะอินทร์

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองแวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๘๙ / ๒๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๓๑๐๕
เด็กชายณัฐภัทร มุ้งบัง

๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองแวง  

สก ๔๔๕๙/๓๑๐๖
เด็กหญิงโสนิตา วายลม

๐๔/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองแวง  

สก ๔๔๕๙/๓๑๐๗
เด็กหญิงเบญจวรรณ ทองชิง

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหล่ม หนองหล่ม  

สก ๔๔๕๙/๓๑๐๘
เด็กชายธนทัต สร้อยจำปา

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหล่ม หนองหล่ม  

สก ๔๔๕๙/๓๑๐๙
เด็กหญิงวรัญญา เถาว์แก้ว

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหล่ม หนองหล่ม  

สก ๔๔๕๙/๓๑๑๐
เด็กหญิงสิรภัทร จันทะสอ

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหล่ม หนองหล่ม  

สก ๔๔๕๙/๓๑๑๑

เด็กชายทักษิณ ยะถาคาร
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหล่ม หนองหล่ม  

สก ๔๔๕๙/๓๑๑๒

เด็กชายณัฐพร กีรติกานต์สกุล
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหล่ม หนองหล่ม  

สก ๔๔๕๙/๓๑๑๓

เด็กชายธีรภัทร วินิจกุล

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหล่ม หนองหล่ม  

สก ๔๔๕๙/๓๑๑๔

เด็กหญิงสุวรี เกษมเจริญ
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหล่ม หนองหล่ม  

สก ๔๔๕๙/๓๑๑๕
เด็กหญิงเบญญทิพย์ สว่างกุล

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหล่ม หนองหล่ม  

สก ๔๔๕๙/๓๑๑๖

เด็กหญิงหัทยา ผลทวี
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหล่ม หนองหล่ม  

สก ๔๔๕๙/๓๑๑๗

เด็กชายฐิติพล วงค์ษาคุณ
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหล่ม หนองหล่ม  

สก ๔๔๕๙/๓๑๑๘

เด็กชายกิตติกร ครุฑนาค
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหล่ม หนองหล่ม  

สก ๔๔๕๙/๓๑๑๙

เด็กชายพันธกานต์ สังขะจาน
๑๑/๑/๒๕๔๘.

โรงเรียนบ้านโปงคอม หนองหอย  

สก ๔๔๕๙/๓๑๒๐
เด็กชายอารักษ์ หมืนสอาด

่

๑๗/๗/๒๕๔๘.
โรงเรียนบ้านโปงคอม หนองหอย  

สก ๔๔๕๙/๓๑๒๑

เด็กหญิงอลิสา ชืนชม

่

๗/๔/๒๕๔๘. โรงเรียนบ้านโปงคอม หนองหอย  

สก ๔๔๕๙/๓๑๒๒

เด็กหญิงทิพย์สุดา ใจขันแก้ว
๒๙/๖/๒๕๔๘.

โรงเรียนบ้านโปงคอม หนองหอย  

สก ๔๔๕๙/๓๑๒๓

เด็กหญิงชลธิชา แก้วตา ๘/๖/๒๕๔๘. โรงเรียนบ้านโปงคอม หนองหอย  

สก ๔๔๕๙/๓๑๒๔

เด็กหญิงนำหนึง

่

สิงห์ทองดา
๒๖/๑/๒๕๔๙.

โรงเรียนบ้านโปงคอม หนองหอย  

สก ๔๔๕๙/๓๑๒๕

เด็กชายพรศักดิ

์

เทพมณี
๒๕/๑/๒๕๔๙.

โรงเรียนบ้านโปงคอม หนองหอย  

สก ๔๔๕๙/๓๑๒๖

เด็กชายพงศธร ฉวยคอนบุรี
๒๑/๑/๒๕๔๙.

โรงเรียนบ้านโปงคอม หนองหอย  

สก ๔๔๕๙/๓๑๒๗

เด็กชายวัชชิระพงษ์ ลอยนอก
๑๐/๕/๒๕๔๙.

โรงเรียนบ้านโปงคอม หนองหอย  

สก ๔๔๕๙/๓๑๒๘

เด็กชายอดิรักษ์ ทองใหม่
๓๐/๗/๒๕๔๙.

โรงเรียนบ้านโปงคอม หนองหอย  

สก ๔๔๕๙/๓๑๒๙

เด็กหญิงธมลวรรณ ใจสงฆ์ ๔/๔/๒๕๔๙. โรงเรียนบ้านโปงคอม หนองหอย  

สก ๔๔๕๙/๓๑๓๐
เด็กหญิงกมลชนก หอมจันทร์

๑๘/๑๑/๒๕๔๙.

โรงเรียนบ้านโปงคอม หนองหอย  

สก ๔๔๕๙/๓๑๓๑

เด็กชายวุฒิชัย จ่าพานิช
๒๒/๙/๒๕๔๗.

โรงเรียนบ้านหนองหอย หนองหอย  

สก ๔๔๕๙/๓๑๓๒

เด็กชายกิตติกร ธรรมวงษ์ษา

๒๒/๑๐/๒๕๔๗.

โรงเรียนบ้านหนองหอย หนองหอย  

สก ๔๔๕๙/๓๑๓๓

เด็กชายนิธิกร ชัยศรี

๑๖/๑๐/๒๕๔๘.

โรงเรียนบ้านหนองหอย หนองหอย  

สก ๔๔๕๙/๓๑๓๔

เด็กชายปณณรัตน์ ประกอบผล

๑๔/๑๒/๒๕๔๘.

โรงเรียนบ้านหนองหอย หนองหอย  

สก ๔๔๕๙/๓๑๓๕

เด็กหญิงธนัชพร เดชอำไพ
๕/๑๒/๒๕๔๘.

โรงเรียนบ้านหนองหอย หนองหอย  

สก ๔๔๕๙/๓๑๓๖

เด็กชายคุณากร เพลียศรี
๑๐/๕/๒๕๕๐.

โรงเรียนบ้านหนองหอย หนองหอย  

สก ๔๔๕๙/๓๑๓๗

เด็กชายรัฐภูมิ สุขเนตร ๔/๘/๒๕๔๘. โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา หนองหอย  

สก ๔๔๕๙/๓๑๓๘

เด็กชายรัฐศาสตร์ สุขเนตร ๔/๘/๒๕๔๘. โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา หนองหอย  

สก ๔๔๕๙/๓๑๓๙

เด็กชายณัฐวุฒิ มานะเฝา
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ หนองใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๙๐ / ๒๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๓๑๔๐
เด็กชายอดิเทพ เจริญผล

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ หนองใหญ่  

สก ๔๔๕๙/๓๑๔๑

เด็กหญิงนิตยา โสภากุล
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ หนองใหญ่  

สก ๔๔๕๙/๓๑๔๒

เด็กหญิงนันทชา นาสมภักดิ

์

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ หนองใหญ่  

สก ๔๔๕๙/๓๑๔๓

เด็กหญิงสุกัญญา เพ็ชรเสนา
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ หนองใหญ่  

สก ๔๔๕๙/๓๑๔๔

เด็กชายวิธวิทย์ สิงสมดี
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ หนองใหญ่  

สก ๔๔๕๙/๓๑๔๕

เด็กชายถิรวัฒน์ โสภากุล
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ หนองใหญ่  

สก ๔๔๕๙/๓๑๔๖

เด็กชายธีระพงษ์ แย้มชม
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ หนองใหญ่  

สก ๔๔๕๙/๓๑๔๗

เด็กหญิงบังอร สุรินทรัตน์
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ หนองใหญ่  

สก ๔๔๕๙/๓๑๔๘

เด็กหญิงปาริชาติ ศรีเนตร
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ หนองใหญ่  

สก ๔๔๕๙/๓๑๔๙

เด็กหญิงวาสนา ฟองเกิด
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ หนองใหญ่  

สก ๔๔๕๙/๓๑๕๐
เด็กชายพานิด โสภากุล

๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ หนองใหญ่  

สก ๔๔๕๙/๓๑๕๑

เด็กชายปรพล ลำเลิศ
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ หนองใหญ่  

สก ๔๔๕๙/๓๑๕๒

เด็กชายสุรบดินทร์ ฟองเกิด
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ หนองใหญ่  

สก ๔๔๕๙/๓๑๕๓

เด็กหญิงขวัญกมล ฆ้องนิล
๒๘/๑/๒๕๔๗.

โรงเรียนคลองยางนุสรณ์ อุทุมพร  

สก ๔๔๕๙/๓๑๕๔

เด็กชายธีรพันธ์ พูลสวัสดิ

์

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองยางนุสรณ์ อุทุมพร  

สก ๔๔๕๙/๓๑๕๕

เด็กชายสุทธพงษ์ กำปนเพชร
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองยางนุสรณ์ อุทุมพร  

สก ๔๔๕๙/๓๑๕๖

เด็กชายสิทธินนท์ ศรีตะเขต
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองยางนุสรณ์ อุทุมพร  

สก ๔๔๕๙/๓๑๕๗

เด็กชายคีวัฒน์ แซ่ลิม

้

๗/๗/๒๕๔๙. โรงเรียนบ้านกุดม่วง อุทุมพร  

สก ๔๔๕๙/๓๑๕๘

เด็กหญิงหทัยรัตน์ มาตรสมบัติ
๒๖/๗/๒๕๔๙.

โรงเรียนบ้านกุดม่วง อุทุมพร  

สก ๔๔๕๙/๓๑๕๙

เด็กหญิงวลัยลักษณ์ ชัยชมภู
๑๐/๘/๒๕๔๙.

โรงเรียนบ้านกุดม่วง อุทุมพร  

สก ๔๔๕๙/๓๑๖๐
เด็กหญิงรัศมี เก็น

๑๕/๘/๒๕๔๙.
โรงเรียนบ้านกุดม่วง อุทุมพร  

สก ๔๔๕๙/๓๑๖๑

เด็กหญิงกมลวรรณ โนนเกิด
๑๑/๙/๒๕๔๙.

โรงเรียนบ้านกุดม่วง อุทุมพร  

สก ๔๔๕๙/๓๑๖๒

เด็กชายชญานิน สีพิลา

๒๘/๑๑/๒๕๔๙.

โรงเรียนบ้านกุดม่วง อุทุมพร  

สก ๔๔๕๙/๓๑๖๓

เด็กชายปณณวิชญ์ นิดมังกร
๑๑/๑/๒๕๕๐.

โรงเรียนบ้านกุดม่วง อุทุมพร  

สก ๔๔๕๙/๓๑๖๔

เด็กหญิงอภิญญา ละม่อม ๗/๔/๒๕๕๐. โรงเรียนบ้านกุดม่วง อุทุมพร  

สก ๔๔๕๙/๓๑๖๕

เด็กหญิงกัลญาณี วนาไธสง
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่ไทยพัฒนา วัดใหม่ไทยพัฒนา  

สก ๔๔๕๙/๓๑๖๖

เด็กหญิงธิพาวดี เพชรอาษา
๐๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่ไทยพัฒนา วัดใหม่ไทยพัฒนา  

สก ๔๔๕๙/๓๑๖๗

เด็กหญิงสุจิตรา จาดสุข
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ไทยพัฒนา วัดใหม่ไทยพัฒนา  

สก ๔๔๕๙/๓๑๖๘

เด็กหญิงชยานันท์ แย้มเอม
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ไทยพัฒนา วัดใหม่ไทยพัฒนา  

สก ๔๔๕๙/๓๑๖๙

เด็กชายนภัสรพี สัตย์ซำ
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ไทยพัฒนา วัดใหม่ไทยพัฒนา  

สก ๔๔๕๙/๓๑๗๐
เด็กหญิงกนกวรรณ โสรามกุล

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่ไทยพัฒนา วัดใหม่ไทยพัฒนา  

สก ๔๔๕๙/๓๑๗๑

เด็กหญิงชลธิฌา กระแสเทพ
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่ไทยพัฒนา วัดใหม่ไทยพัฒนา  

สก ๔๔๕๙/๓๑๗๒

เด็กชายวุฒิชัย ยึดทรัพย์
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่ไทยพัฒนา วัดใหม่ไทยพัฒนา  

สก ๔๔๕๙/๓๑๗๓

เด็กชายณัฐวุฒิ ธรรมวิสโร
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่ไทยพัฒนา วัดใหม่ไทยพัฒนา  

สก ๔๔๕๙/๓๑๗๔

เด็กหญิงอัญชลี แดงจร
๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่ไทยพัฒนา วัดใหม่ไทยพัฒนา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๙๑ / ๒๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๓๑๗๕

เด็กชายบูรพา ทองไทย
๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่ไทยพัฒนา วัดใหม่ไทยพัฒนา  

สก ๔๔๕๙/๓๑๗๖

เด็กชายฐากูร เพ็งไธสง ๒/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านใหม่ไทยพัฒนา วัดใหม่ไทยพัฒนา  

สก ๔๔๕๙/๓๑๗๗

นางปราณี แสงตาปน
๒๘/๗/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านใหม่ไทยพัฒนา วัดใหม่ไทยพัฒนา  

สก ๔๔๕๙/๓๑๗๘

เด็กหญิงเจนจิรา เมตตา
๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนจิก หนองคุ้ม  

สก ๔๔๕๙/๓๑๗๙

เด็กชายพงศกร ชัยเดช ๖/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนจิก หนองคุ้ม  

สก ๔๔๕๙/๓๑๘๐
เด็กชายธนากร อินโปะ

๑๖/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนจิก หนองคุ้ม  

สก ๔๔๕๙/๓๑๘๑

เด็กชายกฤตมงคล บุญตา
๒๑/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนจิก หนองคุ้ม  

สก ๔๔๕๙/๓๑๘๒

เด็กหญิงสุนิสา เสือดี ๘/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนจิก หนองคุ้ม  

สก ๔๔๕๙/๓๑๘๓

เด็กหญิงทรายทิพย์ เฮมกลาง ๕/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนจิก หนองคุ้ม  

สก ๔๔๕๙/๓๑๘๔

เด็กชายอัครพล วงษ์ประเสริฐ
๑๕/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนจิก หนองคุ้ม  

สก ๔๔๕๙/๓๑๘๕

เด็กหญิงปราณี ดิษเสถียร
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนจิก หนองคุ้ม  

สก ๔๔๕๙/๓๑๘๖

เด็กหญิงนันทการณ์ ทองดี
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนจิก หนองคุ้ม  

สก ๔๔๕๙/๓๑๘๗

เด็กหญิงยวรรัตน์ หมอโอสถ
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนจิก หนองคุ้ม  

สก ๔๔๕๙/๓๑๘๘

เด็กหญิงอรทัย แพ่งมาศ
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนจิก หนองคุ้ม  

สก ๔๔๕๙/๓๑๘๙

เด็กชายชัยพร ทูคำมี
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนจิก หนองคุ้ม  

สก ๔๔๕๙/๓๑๙๐
เด็กชายภานุวัฒน์ สุขเกษม

๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนจิก หนองคุ้ม  

สก ๔๔๕๙/๓๑๙๑

เด็กหญิงกมลวรรณ บัวแก้ว
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนจิก หนองคุ้ม  

สก ๔๔๕๙/๓๑๙๒

เด็กชายภูวนาท วรรณดี
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนจิก หนองคุ้ม  

สก ๔๔๕๙/๓๑๙๓
เด็กชายพิพัฒน์พงษ์ ธรรมประดิษฐ์

๑๐/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านวังรี หนองคุ้ม  

สก ๔๔๕๙/๓๑๙๔

เด็กชายอัครเดช ฉิมพีลี
๑๙/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังรี หนองคุ้ม  

สก ๔๔๕๙/๓๑๙๕

เด็กชายสรายุทธ ลาประโคน ๓/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวังรี หนองคุ้ม  

สก ๔๔๕๙/๓๑๙๖

เด็กหญิงนำทิพย์ เวชการ ๓/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวังรี หนองคุ้ม  

สก ๔๔๕๙/๓๑๙๗

เด็กหญิงสิริวิมล ทองแดง ๑/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านวังรี หนองคุ้ม  

สก ๔๔๕๙/๓๑๙๘

เด็กชายพชรพล เย็นไธสง ๖/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านวังรี หนองคุ้ม  

สก ๔๔๕๙/๓๑๙๙

เด็กชายรชต ทวีวรรณกิจ

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังรี หนองคุ้ม  

สก ๔๔๕๙/๓๒๐๐
เด็กชายนฤพร ศรีพิศ ๓/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านวังรี หนองคุ้ม  

สก ๔๔๕๙/๓๒๐๑
เด็กหญิงสุชาดา ถาวรพา

๑๙/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านวังรี หนองคุ้ม  

สก ๔๔๕๙/๓๒๐๒
เด็กหญิงณัฐสุดา พงษ์พรม

๔/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านวังรี หนองคุ้ม  

สก ๔๔๕๙/๓๒๐๓
เด็กหญิงชัยวัฒน์ แก่นนอก

๒๐/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านวังรี หนองคุ้ม  

สก ๔๔๕๙/๓๒๐๔
เด็กชายอรรถวุฒิ ยิงวิริยะ

่

๔/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านวังรี หนองคุ้ม  

สก ๔๔๕๙/๓๒๐๕
เด็กชายจิรภัทร จรจันทร์

๒๘/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านวังรี หนองคุ้ม  

สก ๔๔๕๙/๓๒๐๖
เด็กชายธีรภัทร พยัคฆะ

๒๘/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านวังรี หนองคุ้ม  

สก ๔๔๕๙/๓๒๐๗
เด็กชายนฤดล เวชบุญ ๖/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านวังรี หนองคุ้ม  

สก ๔๔๕๙/๓๒๐๘
เด็กชายพีรทัต นาบำรุง ๗/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านวังรี หนองคุ้ม  

สก ๔๔๕๙/๓๒๐๙
เด็กหญิงพัชรี เศษประโคน

๑๖/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านวังรี หนองคุ้ม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๙๒ / ๒๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๓๒๑๐
เด็กหญิงจุฑารัตน์ ปานเจริญ

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังรี หนองคุ้ม  

สก ๔๔๕๙/๓๒๑๑

เด็กหญิงสุดารัตน์ พละมาตร
๒๙/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังรี หนองคุ้ม  

สก ๔๔๕๙/๓๒๑๒

เด็กหญิงบุษราคัม พิทักษา
๑๐/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังรี หนองคุ้ม  

สก ๔๔๕๙/๓๒๑๓

นางสาวสุจิตรา อร่ามศรี
๒๓/๗/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านวังรี หนองคุ้ม  

สก ๔๔๕๙/๓๒๑๔

นางฐานิตา วินิจฉัย ๓/๒/๒๕๑๗ โรงเรียนบ้านวังรี หนองคุ้ม  

สก ๔๔๕๙/๓๒๑๕

นางสาวอรัญญา สิงหินสาย ๒/๑/๒๕๓๔ โรงเรียนบ้านวังรี หนองคุ้ม  

สก ๔๔๕๙/๓๒๑๖

เด็กชายกษิดิเดช

์

เอียมศิริ

่

๒๖/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลวัฒนานคร หนองคุ้ม  

สก ๔๔๕๙/๓๒๑๗

เด็กชายณัฐวุฒิ มีลาภ ๙/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัฒนานคร หนองคุ้ม  

สก ๔๔๕๙/๓๒๑๘

เด็กหญิงพัชราภา นาคประไพ
๒๕/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัฒนานคร หนองคุ้ม  

สก ๔๔๕๙/๓๒๑๙

เด็กชายอุดมศักดิ

์

แซ่โซว
๑๙/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัฒนานคร หนองคุ้ม  

สก ๔๔๕๙/๓๒๒๐
เด็กชายพัสกร สุขประสงค์

๑๘/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลวัฒนานคร หนองคุ้ม  

สก ๔๔๕๙/๓๒๒๑

เด็กชายอครวรรณ ดีมุข
๒๘/๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลวัฒนานคร หนองคุ้ม  

สก ๔๔๕๙/๓๒๒๒

เด็กชายภาคภูมิ งามอาษา
๑๐/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลวัฒนานคร หนองคุ้ม  

สก ๔๔๕๙/๓๒๒๓

เด็กหญิงธัญวรัตน์ สมัยกุล
๒๘/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัฒนานคร หนองคุ้ม  

สก ๔๔๕๙/๓๒๒๔

เด็กหญิงภัชราภา ภูมรินทนาวุธ
๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัฒนานคร หนองคุ้ม  

สก ๔๔๕๙/๓๒๒๕

เด็กชายไชยภัทร พานิช
๑๔/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัฒนานคร หนองคุ้ม  

สก ๔๔๕๙/๓๒๒๖

เด็กหญิงเขมนิจ แห้วขุนทด
๓๐/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลวัฒนานคร หนองคุ้ม  

สก ๔๔๕๙/๓๒๒๗

เด็กหญิงปญญาพร ชูชีพ ๒/๓/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลวัฒนานคร หนองคุ้ม  

สก ๔๔๕๙/๓๒๒๘

เด็กหญิงศลิษา นางาม
๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัฒนานคร หนองคุ้ม  

สก ๔๔๕๙/๓๒๒๙

เด็กหญิงณัฐณิชา ชัยภูธร
๒๗/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัฒนานคร หนองคุ้ม  

สก ๔๔๕๙/๓๒๓๐
เด็กหญิงณรินพิชชา สายทอง ๗/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลวัฒนานคร หนองคุ้ม  

สก ๔๔๕๙/๓๒๓๑
เด็กหญิงพิมพ์เพทาย บุญจันกุล

๒๘/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลวัฒนานคร หนองคุ้ม  

สก ๔๔๕๙/๓๒๓๒

เด็กชายชัยภพ กร่อยกระโทก ๓/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลวัฒนานคร หนองคุ้ม  

สก ๔๔๕๙/๓๒๓๓

เด็กชายธนิสร ขันอาสา ๙/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลวัฒนานคร หนองคุ้ม  

สก ๔๔๕๙/๓๒๓๔

เด็กชายเกฤตพล คุ้มทอง
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาจาน เขาจาน  

สก ๔๔๕๙/๓๒๓๕

เด็กชายณัฐนันท์ จิตรเย็น
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาจาน เขาจาน  

สก ๔๔๕๙/๓๒๓๖

เด็กชายณัฐภูมิ อินเอียม

่

๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาจาน เขาจาน  

สก ๔๔๕๙/๓๒๓๗

เด็กชายเตชินทร์ จันทะหนู
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาจาน เขาจาน  

สก ๔๔๕๙/๓๒๓๘

เด็กชายธนโชติ อินทวงศ์
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาจาน เขาจาน  

สก ๔๔๕๙/๓๒๓๙

เด็กชายธนภูมิ ชอบละคร
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาจาน เขาจาน  

สก ๔๔๕๙/๓๒๔๐
เด็กชายธันวา เข็มเพชร

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาจาน เขาจาน  

สก ๔๔๕๙/๓๒๔๑

เด็กชายธีรภัทร์ จันทร์คง
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาจาน เขาจาน  

สก ๔๔๕๙/๓๒๔๒

เด็กชายพงศธร ประจิตร

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาจาน เขาจาน  

สก ๔๔๕๙/๓๒๔๓

เด็กชายวริษฐ์ ไหวพริบ
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาจาน เขาจาน  

สก ๔๔๕๙/๓๒๔๔

เด็กชายอนุรักษ์ โชติรืน

่

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาจาน เขาจาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๙๓ / ๒๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๓๒๔๕

เด็กชายอัครพล กวางทอง
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาจาน เขาจาน  

สก ๔๔๕๙/๓๒๔๖

เด็กหญิงกมลวรรณ รูปตำ
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาจาน เขาจาน  

สก ๔๔๕๙/๓๒๔๗

เด็กหญิงธิดาทิพย์ ภู่อาษา
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาจาน เขาจาน  

สก ๔๔๕๙/๓๒๔๘
เด็กหญิงมณฑกาญจน์

เวฬุวนารักษ์
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาจาน เขาจาน  

สก ๔๔๕๙/๓๒๔๙

เด็กหญิงสาวินี เอือเฟอ

้

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาจาน เขาจาน  

สก ๔๔๕๙/๓๒๕๐
เด็กหญิงสุพัตรา ผงผานอก

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาจาน เขาจาน  

สก ๔๔๕๙/๓๒๕๑

เด็กชายดลทรัพย์ พุตบุรี
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาจาน เขาจาน  

สก ๔๔๕๙/๓๒๕๒

เด็กหญิงสุชานันท์ สอนทอง
๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาจาน หนองพัฒนาราม  

สก ๔๔๕๙/๓๒๕๓

เด็กหญิงเจนจิรา สีนวน
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองมะนาว หนองพัฒนาราม  

สก ๔๔๕๙/๓๒๕๔

เด็กชายวนัสนันท์ อุตรี
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองมะนาว หนองพัฒนาราม  

สก ๔๔๕๙/๓๒๕๕

เด็กชายศุภกฤต คำบู่
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองมะนาว หนองพัฒนาราม  

สก ๔๔๕๙/๓๒๕๖

เด็กชายคมสัน ภู่จันทร์
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองมะนาว หนองพัฒนาราม  

สก ๔๔๕๙/๓๒๕๗

เด็กชายสุริยา นาเสา
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองมะนาว หนองพัฒนาราม  

สก ๔๔๕๙/๓๒๕๘

เด็กชายพุฒินันท์ ฮันปุดโจ้

่

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองมะนาว หนองพัฒนาราม  

สก ๔๔๕๙/๓๒๕๙

เด็กชายจักกรินทร์ มาลากุล
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองมะนาว หนองพัฒนาราม  

สก ๔๔๕๙/๓๒๖๐
เด็กชายธันวา นาเสา

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองมะนาว หนองพัฒนาราม  

สก ๔๔๕๙/๓๒๖๑

เด็กหญิงภัทรดรา วายลม
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองมะนาว หนองพัฒนาราม  

สก ๔๔๕๙/๓๒๖๒

เด็กหญิงกัลยาณี พรมอ้วน
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองมะนาว หนองพัฒนาราม  

สก ๔๔๕๙/๓๒๖๓

เด็กหญิงวชิรญาณ์ พาหา
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองมะนาว หนองพัฒนาราม  

สก ๔๔๕๙/๓๒๖๔

เด็กหญิงรัญชนา วินทะไชย
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองมะนาว หนองพัฒนาราม  

สก ๔๔๕๙/๓๒๖๕

เด็กหญิงลลิตา จันทร์สว่าง
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองมะนาว หนองพัฒนาราม  

สก ๔๔๕๙/๓๒๖๖

เด็กหญิงวิลาวัลย์ กัดศรี
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองมะนาว หนองพัฒนาราม  

สก ๔๔๕๙/๓๒๖๗

เด็กหญิงอินทิรา โยธา
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองมะนาว หนองพัฒนาราม  

สก ๔๔๕๙/๓๒๖๘

เด็กหญิงพวงชมพู โอบอ้อม
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองมะนาว หนองพัฒนาราม  

สก ๔๔๕๙/๓๒๖๙

เด็กหญิงสุวิมล พรมศรี

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองมะนาว หนองพัฒนาราม  

สก ๔๔๕๙/๓๒๗๐
นายปภาวิชญ์ พานสมภพ

๒๒/๐๖/๒๕๒๒

โรงเรียนวัดพุทธิสาร พุทธิสาร  

สก ๔๔๕๙/๓๒๗๑

เด็กหญิงพิชญธิดา ตระลาการ
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพุทธิสาร พุทธิสาร  

สก ๔๔๕๙/๓๒๗๒

เด็กชายจีรนันท์ จอดนอก
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพุทธิสาร พุทธิสาร  

สก ๔๔๕๙/๓๒๗๓

เด็กหญิงรินลณี อินทร
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพุทธิสาร พุทธิสาร  

สก ๔๔๕๙/๓๒๗๔

เด็กหญิงอภิญญา เหนือเกาะหวาย
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพุทธิสาร พุทธิสาร  

สก ๔๔๕๙/๓๒๗๕

เด็กหญิงพิมพ์มาดา แบขุนทด
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพุทธิสาร พุทธิสาร  

สก ๔๔๕๙/๓๒๗๖
เด็กหญิงกัญญารัตน์ กอหาร

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพุทธิสาร พุทธิสาร  

สก ๔๔๕๙/๓๒๗๗

เด็กชายศุภกร พันโท

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพุทธิสาร พุทธิสาร  

สก ๔๔๕๙/๓๒๗๘

เด็กชายเมตตา โคตะมา
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพุทธิสาร พุทธิสาร  

สก ๔๔๕๙/๓๒๗๙

เด็กหญิงรุ่งรัตน์ ถาวรยิง

่

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพุทธิสาร พุทธิสาร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๙๔ / ๒๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๓๒๘๐
เด็กหญิงศศิวิมล สุขแสนสุข

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพุทธิสาร พุทธิสาร  

สก ๔๔๕๙/๓๒๘๑

เด็กหญิงกรรณนิกา วิชาเกวียน
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพุทธิสาร พุทธิสาร  

สก ๔๔๕๙/๓๒๘๒

เด็กหญิงอัจจิมา อาจเลิศ
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพุทธิสาร พุทธิสาร  

สก ๔๔๕๙/๓๒๘๓

เด็กชายศุภักษร สีสุก

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพุทธิสาร พุทธิสาร  

สก ๔๔๕๙/๓๒๘๔

เด็กชายปรเมศร์ เย็นจิตต์
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพุทธิสาร พุทธิสาร  

สก ๔๔๕๙/๓๒๘๕

เด็กชายนพดล ชนะพจน์
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพุทธิสาร พุทธิสาร  

สก ๔๔๕๙/๓๒๘๖

เด็กชายศุภกร ประนะมัง
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพุทธิสาร พุทธิสาร  

สก ๔๔๕๙/๓๒๘๗

เด็กหญิงพีรดา สุขวารี
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพุทธิสาร พุทธิสาร  

สก ๔๔๕๙/๓๒๘๘

เด็กชายธีรภัทร กองโค
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพุทธิสาร พุทธิสาร  

สก ๔๔๕๙/๓๒๘๙

เด็กหญิงสิริยากร พรหมทิพย์
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพุทธิสาร พุทธิสาร  

สก ๔๔๕๙/๓๒๙๐
เด็กหญิงสิริ งามเลิศ

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพุทธิสาร พุทธิสาร  

สก ๔๔๕๙/๓๒๙๑

เด็กชายเอกพงษ์ น่วมทอง
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพุทธิสาร พุทธิสาร  

สก ๔๔๕๙/๓๒๙๒

เด็กชายภูเบศ หาญสมศรี
๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพุทธิสาร พุทธิสาร  

สก ๔๔๕๙/๓๒๙๓

เด็กชายธีรวัฒน์ พลเมือง
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพุทธิสาร พุทธิสาร  

สก ๔๔๕๙/๓๒๙๔

เด็กชายอยุทธ์ ขวัญบัว
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านภักดีแผ่นดิน ภักดีแผ่นดิน  

สก ๔๔๕๙/๓๒๙๕

เด็กชายนวมินทร์ ถาวรยิง

่

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านภักดีแผ่นดิน ภักดีแผ่นดิน  

สก ๔๔๕๙/๓๒๙๖

เด็กหญิงอุทัยทิพย์ พรมเวช
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านภักดีแผ่นดิน ภักดีแผ่นดิน  

สก ๔๔๕๙/๓๒๙๗

เด็กหญิงวิภาวรรณ แช่มชืน

่

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านภักดีแผ่นดิน ภักดีแผ่นดิน  

สก ๔๔๕๙/๓๒๙๘

เด็กชายรัชชานนท์ บุญท้าว
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านภักดีแผ่นดิน ภักดีแผ่นดิน  

สก ๔๔๕๙/๓๒๙๙

เด็กชายภูวนาท ทองสีดำ
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านภักดีแผ่นดิน ภักดีแผ่นดิน  

สก ๔๔๕๙/๓๓๐๐
เด็กหญิงธนภัทร ทิมเทียง

่

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านภักดีแผ่นดิน ภักดีแผ่นดิน  

สก ๔๔๕๙/๓๓๐๑
เด็กชายวงศธร ถาวรยิง

่

๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านภักดีแผ่นดิน ภักดีแผ่นดิน  

สก ๔๔๕๙/๓๓๐๒
เด็กหญิงกัณฐิกา ถาวรยิง

่

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านภักดีแผ่นดิน ภักดีแผ่นดิน  

สก ๔๔๕๙/๓๓๐๓
เด็กหญิงศศิภา สุขกุล

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านภักดีแผ่นดิน ภักดีแผ่นดิน  

สก ๔๔๕๙/๓๓๐๔
เด็กหญิงอรัญญา กันยายุท

๐๔/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านภักดีแผ่นดิน ภักดีแผ่นดิน  

สก ๔๔๕๙/๓๓๐๕
เด็กหญิงกุลปาลิกา คำบัว

๐๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านภักดีแผ่นดิน ภักดีแผ่นดิน  

สก ๔๔๕๙/๓๓๐๖
เด็กหญิงตีรณา สารรักษ์

๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านภักดีแผ่นดิน ภักดีแผ่นดิน  

สก ๔๔๕๙/๓๓๐๗
เด็กชายประทาน ประพฤติธรรม

๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านภักดีแผ่นดิน ภักดีแผ่นดิน  

สก ๔๔๕๙/๓๓๐๘
เด็กหญิงอิทธิพล รังสี

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด หนองเรือ  

สก ๔๔๕๙/๓๓๐๙
เด็กชายธนวัฒน์ ดาชัย

๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด หนองเรือ  

สก ๔๔๕๙/๓๓๑๐
เด็กชายยุทธนา คำน้อย

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด หนองเรือ  

สก ๔๔๕๙/๓๓๑๑

เด็กชายเวหา แก้วงาม
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด หนองเรือ  

สก ๔๔๕๙/๓๓๑๒

เด็กชายสุเมธา บ้านใหม่
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด หนองเรือ  

สก ๔๔๕๙/๓๓๑๓

นางสุขมาล ชาระ
๒๓/๐๘/๒๕๑๑

โรงเรียนบ้านหนองเรือ หนองเรือ  

สก ๔๔๕๙/๓๓๑๔

นางฉวีวรรณ แผ่วตะคุ

๒๕/๑๑/๒๕๑๒

โรงเรียนบ้านหนองเรือ หนองเรือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๙๕ / ๒๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๓๓๑๕

นางรัตนา สายยอม
๑๕/๐๙/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านหนองเรือ หนองเรือ  

สก ๔๔๕๙/๓๓๑๖

นางอัจฉรา ประดับกรณ์
๒๓/๑๐/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านหนองเรือ หนองเรือ  

สก ๔๔๕๙/๓๓๑๗

นางกรณิการ์ ถสวรสาลี
๒๓/๐๘/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านหนองเรือ หนองเรือ  

สก ๔๔๕๙/๓๓๑๘

นายปาริชาติ กุลประชา
๒๐/๐๔/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านหนองเรือ หนองเรือ  

สก ๔๔๕๙/๓๓๑๙

เด็กหญิงสุวัญณี ทองบุญ
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเรือ หนองเรือ  

สก ๔๔๕๙/๓๓๒๐
เด็กหญิงสุภาพร พุ่มเรือง

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเรือ หนองเรือ  

สก ๔๔๕๙/๓๓๒๑

เด็กชายณัฐพงศ์ สายทอง
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเรือ หนองเรือ  

สก ๔๔๕๙/๓๓๒๒

เด็กชายเทวรินทร์ แขเขียว
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเรือ หนองเรือ  

สก ๔๔๕๙/๓๓๒๓

เด็กหญิงวิญญาณัฐ แซ่คู
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเรือ หนองเรือ  

สก ๔๔๕๙/๓๓๒๔

เด็กชายนภดล หิรัญคำ
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเรือ หนองเรือ  

สก ๔๔๕๙/๓๓๒๕

เด็กชายอดุลย์ ทองชม
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเรือ หนองเรือ  

สก ๔๔๕๙/๓๓๒๖

เด็กชายอัชฏาวุฒิ พรมมา
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเรือ หนองเรือ  

สก ๔๔๕๙/๓๓๒๗

เด็กหญิงสิริพร บุญทา

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเรือ หนองเรือ  

สก ๔๔๕๙/๓๓๒๘

เด็กชายธนากร สายทอง
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเรือ หนองเรือ  

สก ๔๔๕๙/๓๓๒๙

เด็กหญิงอนัญพร ปองโสม
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเรือ หนองเรือ  

สก ๔๔๕๙/๓๓๓๐
เด็กหญิงอรดี ถามังมี

่

๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเรือ หนองเรือ  

สก ๔๔๕๙/๓๓๓๑

เด็กหญิงวาสนา บัวลพบุรี

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเรือ หนองเรือ  

สก ๔๔๕๙/๓๓๓๒

เด็กชายนันทภัทร์ ภูมิโยชน์
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเรือ หนองเรือ  

สก ๔๔๕๙/๓๓๓๓

เด็กหญิงสุภาวดี อุเคน
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเรือ หนองเรือ  

สก ๔๔๕๙/๓๓๓๔

เด็กชายดนัยเทพ บุตรกุล
๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเรือ หนองเรือ  

สก ๔๔๕๙/๓๓๓๕

เด็กชายจตุพร พรมศรี
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ศรีจำปาทอง หนองเรือ  

สก ๔๔๕๙/๓๓๓๖

เด็กหญิงปภังกร ถาวรสาลี
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ศรีจำปาทอง หนองเรือ  

สก ๔๔๕๙/๓๓๓๗
เด็กหญิงละอองดาว นามเดช

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ศรีจำปาทอง หนองเรือ  

สก ๔๔๕๙/๓๓๓๘

เด็กหญิงเจนจิรา พรมศรี
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ศรีจำปาทอง หนองเรือ  

สก ๔๔๕๙/๓๓๓๙

เด็กหญิงสุชาดา เหลืองอ่อน
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ศรีจำปาทอง หนองเรือ  

สก ๔๔๕๙/๓๓๔๐
เด็กหญิงแพรวา พรมเวช

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ศรีจำปาทอง หนองเรือ  

สก ๔๔๕๙/๓๓๔๑

เด็กชายอดิศร พุฒลา
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ศรีจำปาทอง หนองเรือ  

สก ๔๔๕๙/๓๓๔๒

เด็กหญิงศุกร์ภัทร นิพรรัมย์
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ศรีจำปาทอง หนองเรือ  

สก ๔๔๕๙/๓๓๔๓
เด็กหญิงกิตติมาภรณ์ รถทอง

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ศรีจำปาทอง หนองเรือ  

สก ๔๔๕๙/๓๓๔๔

เด็กหญิงกณิษฐา แฝงฤทธิ

์

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ   

สก ๔๔๕๙/๓๓๔๕

เด็กหญิงจิรนันท์ อินเบิด
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ   

สก ๔๔๕๙/๓๓๔๖

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ คุตนอก
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ   

สก ๔๔๕๙/๓๓๔๗

เด็กหญิงปภัสสร คำอ่อน
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ   

สก ๔๔๕๙/๓๓๔๘

เด็กหญิงศศิธร สมมัง
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ   

สก ๔๔๕๙/๓๓๔๙

เด็กชายอนันต์ บ่อแร่
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ   

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๙๖ / ๒๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๓๓๕๐
เด็กชายกรกช บริสุทธิ

์

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ   

สก ๔๔๕๙/๓๓๕๑

เด็กหญิงรัตนา อ้นปญญา
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ   

สก ๔๔๕๙/๓๓๕๒

เด็กหญิงศรัณยา จันนอก
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ   

สก ๔๔๕๙/๓๓๕๓

เด็กหญิงศิริรัตน์ ไล่กระโทก
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ   

สก ๔๔๕๙/๓๓๕๔

เด็กชายณัฐวุฒิ เจียมจักร์
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ   

สก ๔๔๕๙/๓๓๕๕

เด็กหญิงปยนุช พรมเขียว
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ   

สก ๔๔๕๙/๓๓๕๖

เด็กชายผดุงศักดิ

์

ภักดีนอก
๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ   

สก ๔๔๕๙/๓๓๕๗

เด็กชายภูวดล มูลศรี
๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ   

สก ๔๔๕๙/๓๓๕๘

เด็กชายวันชัย เกตุแจ้ง
๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ   

สก ๔๔๕๙/๓๓๕๙

เด็กหญิงวิรตี สินงาม
๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ   

สก ๔๔๕๙/๓๓๖๐
เด็กหญิงสุกัญญา พัฒนสามารถ

๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ   

สก ๔๔๕๙/๓๓๖๑

เด็กชายอัครพล อร่ามศรี
๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ   

สก ๔๔๕๙/๓๓๖๒

นางสาวสุวรรณา ทรัพย์ปรโคน
๑๔/๐๓/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ   

สก ๔๔๕๙/๓๓๖๓

นางภานิชา เปรืองธนากิจ

่

๑๓/๐๙/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ   

สก ๔๔๕๙/๓๓๖๔

เด็กหญิงดวงฤทัย บุญเขือง

่

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ วัดแซร์ออ  

สก ๔๔๕๙/๓๓๖๕

เด็กชายนำโชค เงินม่วง
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ วัดแซร์ออ  

สก ๔๔๕๙/๓๓๖๖

เด็กหญิงแคทรียา ยิมสำเนียง

้

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ วัดแซร์ออ  

สก ๔๔๕๙/๓๓๖๗

เด็กชายวิทวัส มานะเพียร
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ วัดแซร์ออ  

สก ๔๔๕๙/๓๓๖๘

เด็กหญิงอริศรา กว้างนอก
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ วัดแซร์ออ  

สก ๔๔๕๙/๓๓๖๙

เด็กชายสุขสันต์ เปรมศรี
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าเกวียน ท่าเกวียน  

สก ๔๔๕๙/๓๓๗๐
เด็กชายจิรวัฒน์ ชัยรัก

๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าเกวียน ท่าเกวียน  

สก ๔๔๕๙/๓๓๗๑

เด็กชายชัชพงษ์ ไชยพงษ์
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าเกวียน ท่าเกวียน  

สก ๔๔๕๙/๓๓๗๒

เด็กชายฐิติพงษ์ แก้วกำ
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าเกวียน ท่าเกวียน  

สก ๔๔๕๙/๓๓๗๓

เด็กชายณภัทร ปราบมนตรี
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าเกวียน ท่าเกวียน  

สก ๔๔๕๙/๓๓๗๔

เด็กชายธีรเมธ ไสล
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าเกวียน ท่าเกวียน  

สก ๔๔๕๙/๓๓๗๕

เด็กชายบารมี พยุยงค์
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าเกวียน ท่าเกวียน  

สก ๔๔๕๙/๓๓๗๖

เด็กชายบุญเลิศ ถนอนผิว
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าเกวียน ท่าเกวียน  

สก ๔๔๕๙/๓๓๗๗

เด็กชายพงศกร ปญญาคล่อง
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าเกวียน ท่าเกวียน  

สก ๔๔๕๙/๓๓๗๘

เด็กชายภัทรพงษ์ บัวอ่อน
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าเกวียน ท่าเกวียน  

สก ๔๔๕๙/๓๓๗๙

เด็กชายรุ่งอรุณ สละทาน
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าเกวียน ท่าเกวียน  

สก ๔๔๕๙/๓๓๘๐
เด็กชายวรยศ ทุมกองแก้ว

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าเกวียน ท่าเกวียน  

สก ๔๔๕๙/๓๓๘๑

เด็กชายศิริราช จุนทะกอง
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าเกวียน ท่าเกวียน  

สก ๔๔๕๙/๓๓๘๒

เด็กชายสิรภพ รักอิสสระ
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าเกวียน ท่าเกวียน  

สก ๔๔๕๙/๓๓๘๓

เด็กชายอิทธิ ศรีนคร

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าเกวียน ท่าเกวียน  

สก ๔๔๕๙/๓๓๘๔
เด็กหญิงกัญญารัตน์ แปงผง

๐๓/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๙๗ / ๒๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๓๓๘๕

เด็กหญิงจารุวรรณ แข็งขัน

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าเกวียน ท่าเกวียน  

สก ๔๔๕๙/๓๓๘๖

เด็กหญิงจิราพัชร จอมแก้ว
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าเกวียน ท่าเกวียน  

สก ๔๔๕๙/๓๓๘๗

เด็กหญิงเจษฎาพร แปลงกาย
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าเกวียน ท่าเกวียน  

สก ๔๔๕๙/๓๓๘๘

เด็กหญิงทิพยา ขันธเขต
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าเกวียน ท่าเกวียน  

สก ๔๔๕๙/๓๓๘๙

เด็กหญิงธัญจิรา อาจโสม
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าเกวียน ท่าเกวียน  

สก ๔๔๕๙/๓๓๙๐
เด็กหญิงธิดาทิพย์ ภูชะดา

๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าเกวียน ท่าเกวียน  

สก ๔๔๕๙/๓๓๙๑

เด็กหญิงนวรัตน์ พรมสวัสดิ

์

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าเกวียน ท่าเกวียน  

สก ๔๔๕๙/๓๓๙๒

เด็กหญิงบัณฑิตา จันทร์สว่าง
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าเกวียน ท่าเกวียน  

สก ๔๔๕๙/๓๓๙๓

เด็กหญิงณปภา อาจิณกิจ
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าเกวียน ท่าเกวียน  

สก ๔๔๕๙/๓๓๙๔

เด็กหญิงรุ่งรภีพร เฉยไธสง
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าเกวียน ท่าเกวียน  

สก ๔๔๕๙/๓๓๙๕

เด็กหญิงรุ่งฤดี พะพายสำโรง

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าเกวียน ท่าเกวียน  

สก ๔๔๕๙/๓๓๙๖

เด็กหญิงวรรณิษา บุตรดี
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าเกวียน ท่าเกวียน  

สก ๔๔๕๙/๓๓๙๗

เด็กหญิงวาสนา รักษาภักดี
๐๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าเกวียน ท่าเกวียน  

สก ๔๔๕๙/๓๓๙๘

เด็กหญิงสาวิกา แจ้งกระจ่าง
๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าเกวียน ท่าเกวียน  

สก ๔๔๕๙/๓๓๙๙

เด็กหญิงอภิชาดา สุขมหันต์
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าเกวียน ท่าเกวียน  

สก ๔๔๕๙/๓๔๐๐
เด็กหญิงอาภัสรา บุญโยบาย

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าเกวียน ท่าเกวียน  

สก ๔๔๕๙/๓๔๐๑
เด็กหญิงอุรชา แพน้อย

๐๒/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าเกวียน ท่าเกวียน  

สก ๔๔๕๙/๓๔๐๒
เด็กหญิงพรนภา กองดี

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าเกวียน ท่าเกวียน  

สก ๔๔๕๙/๓๔๐๓
เด็กหญิงแพรววา สุกเนตร

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าเกวียน ท่าเกวียน  

สก ๔๔๕๙/๓๔๐๔
เด็กหญิงจิรัชญา จรทะผา

๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าเกวียน ท่าเกวียน  

สก ๔๔๕๙/๓๔๐๕
เด็กชายธนชัย คำดี

๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าเกวียน ท่าเกวียน  

สก ๔๔๕๙/๓๔๐๖
เด็กชายสุทธวีร์ คำชู

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าเกวียน ท่าเกวียน  

สก ๔๔๕๙/๓๔๐๗
เด็กชายสุนันทา เจริญพันธ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าเกวียน ท่าเกวียน  

สก ๔๔๕๙/๓๔๐๘
เด็กชายชัยพัฒน์ สมผล

๒๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าเกวียน ท่าเกวียน  

สก ๔๔๕๙/๓๔๐๙
เด็กชายพาณิภัค คำมาก

๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าเกวียน ท่าเกวียน  

สก ๔๔๕๙/๓๔๑๐
เด็กชายศุภโชค ประกอบสุข

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าเกวียน ท่าเกวียน  

สก ๔๔๕๙/๓๔๑๑

เด็กชายชินดนัย แก้วหานาม
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าเกวียน ท่าเกวียน  

สก ๔๔๕๙/๓๔๑๒

เด็กชายณัฐพล บุญมาเครือ
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าเกวียน ท่าเกวียน  

สก ๔๔๕๙/๓๔๑๓

เด็กชายธนากร รักษาพล

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าเกวียน ท่าเกวียน  

สก ๔๔๕๙/๓๔๑๔

เด็กชายนภดล จันทร์วัน
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าเกวียน ท่าเกวียน  

สก ๔๔๕๙/๓๔๑๕

เด็กชายปรเมศวร์ ,มูลครบุรี
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าเกวียน ท่าเกวียน  

สก ๔๔๕๙/๓๔๑๖

เด็กชายวิทวัส ตรีรัตน์ปกรณ์
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าเกวียน ท่าเกวียน  

สก ๔๔๕๙/๓๔๑๗

เด็กชายศุภชัย อินหล้า
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าเกวียน ท่าเกวียน  

สก ๔๔๕๙/๓๔๑๘

เด็กชายสราวุธ สุภาพ
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าเกวียน ท่าเกวียน  

สก ๔๔๕๙/๓๔๑๙

เด็กหญิงวนิดา ขิงชัยภูมิ
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๙๘ / ๒๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๓๔๒๐
เด็กชายนัฐสิทธิ

์

พึงพินิจ

่

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าเกวียน ท่าเกวียน  

สก ๔๔๕๙/๓๔๒๑

เด็กชายภัครพล โชดก
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าเกวียน ท่าเกวียน  

สก ๔๔๕๙/๓๔๒๒

เด็กชายกิตติพงษ์ ผุยบัวค้อ
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าเกวียน ท่าเกวียน  

สก ๔๔๕๙/๓๔๒๓

เด็กชายชิษณุพงษ์ สุมทรพินิจ
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าเกวียน ท่าเกวียน  

สก ๔๔๕๙/๓๔๒๔

เด็กชายณัฐพงษ์ ยะถาเทศ
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าเกวียน ท่าเกวียน  

สก ๔๔๕๙/๓๔๒๕

เด็กชายธีรยุทธ เกล้าผม
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าเกวียน ท่าเกวียน  

สก ๔๔๕๙/๓๔๒๖

เด็กชายนพคุณ พิมพิลา
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าเกวียน ท่าเกวียน  

สก ๔๔๕๙/๓๔๒๗

เด็กชายสุทิวัส สุขไทย
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าเกวียน ท่าเกวียน  

สก ๔๔๕๙/๓๔๒๘

เด็กชายบริวัฒน์ ผดุงสุข
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าเกวียน ท่าเกวียน  

สก ๔๔๕๙/๓๔๒๙

เด็กหญิงลลิตา แรกขึน

้

๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าเกวียน ท่าเกวียน  

สก ๔๔๕๙/๓๔๓๐
เด็กชายเทวัญ เนินบก

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าเกวียน ท่าเกวียน  

สก ๔๔๕๙/๓๔๓๑

เด็กชายเตชิน เอียงสูงเนิน

้

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าเกวียน ท่าเกวียน  

สก ๔๔๕๙/๓๔๓๒

เด็กชายรัตนากร ยอดยางแดง
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าเกวียน ท่าเกวียน  

สก ๔๔๕๙/๓๔๓๓

เด็กหญิงวนกชนันท์ อ่องลา
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าเกวียน ท่าเกวียน  

สก ๔๔๕๙/๓๔๓๔

เด็กชายโชคอนันท์ ดวงดี
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าเกวียน ท่าเกวียน  

สก ๔๔๕๙/๓๔๓๕

เด็กชายกฤษดา สว่างจิตร
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าเกวียน ท่าเกวียน  

สก ๔๔๕๙/๓๔๓๖

เด็กชายณัฎฐวี ชัยสมบูรณ์
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าเกวียน ท่าเกวียน  

สก ๔๔๕๙/๓๔๓๗

เด็กชายนวมินทร์ ผาสวด
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าเกวียน ท่าเกวียน  

สก ๔๔๕๙/๓๔๓๘

เด็กหญิงธนพร บุญยนันท์
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าเกวียน ท่าเกวียน  

สก ๔๔๕๙/๓๔๓๙

เด็กหญิงสุภัสสร บุญมัง

่

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าเกวียน ท่าเกวียน  

สก ๔๔๕๙/๓๔๔๐
เด็กชายโอสถ ประพฤติธรรม

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าเกวียน ท่าเกวียน  

สก ๔๔๕๙/๓๔๔๑

เด็กชายณัฐพล สิงห์ขา
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าเกวียน ท่าเกวียน  

สก ๔๔๕๙/๓๔๔๒

เด็กชายเสกสรร แดงตะขบ
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าเกวียน ท่าเกวียน  

สก ๔๔๕๙/๓๔๔๓

เด็กหญิงปทธมาพร ชูศักดิ

์

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าเกวียน ท่าเกวียน  

สก ๔๔๕๙/๓๔๔๔
เด็กชายเอกประพันธ์ กันดี

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าเกวียน ท่าเกวียน  

สก ๔๔๕๙/๓๔๔๕

เด็กชายณัฐพงษ์ บุตรพรม
๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าเกวียน ท่าเกวียน  

สก ๔๔๕๙/๓๔๔๖

เด็กชายพงศกร ทรายทอง
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าเกวียน ท่าเกวียน  

สก ๔๔๕๙/๓๔๔๗

เด็กชายวายุ เกิดสบาย
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าเกวียน ท่าเกวียน  

สก ๔๔๕๙/๓๔๔๘

เด็กชายกฤษฎา โสวรรณา
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าเกวียน ท่าเกวียน  

สก ๔๔๕๙/๓๔๔๙

เด็กชายดนุสรณ์ สมใชยา
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าเกวียน ท่าเกวียน  

สก ๔๔๕๙/๓๔๕๐
เด็กชายนวพล คงเปนนิจ

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าเกวียน ท่าเกวียน  

สก ๔๔๕๙/๓๔๕๑

เด็กชายปญณวิชญ์ อินทรศักดิ

์

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าเกวียน ท่าเกวียน  

สก ๔๔๕๙/๓๔๕๒

เด็กหญิงณัฐกานต์ จำปาขาว
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าเกวียน ท่าเกวียน  

สก ๔๔๕๙/๓๔๕๓

เด็กหญิงณัฐพร รักษาพล
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าเกวียน ท่าเกวียน  

สก ๔๔๕๙/๓๔๕๔

เด็กหญิงอรทัย ถมตะขบ
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๙๙ / ๒๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๓๔๕๕

เด็กชายธนกร ศิริเวชวณิชย์
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าเกวียน ท่าเกวียน  

สก ๔๔๕๙/๓๔๕๖

เด็กชายภาคภูมิ ประภา
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าเกวียน ท่าเกวียน  

สก ๔๔๕๙/๓๔๕๗

เด็กชายวาทิน จันทร์สว่าง
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าเกวียน ท่าเกวียน  

สก ๔๔๕๙/๓๔๕๘

เด็กหญิงนำทิพย์ พูลแข
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าเกวียน ท่าเกวียน  

สก ๔๔๕๙/๓๔๕๙

เด็กหญิงพรรณธิภา โบราณ
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าเกวียน ท่าเกวียน  

สก ๔๔๕๙/๓๔๖๐
เด็กชายพชร ภูมิดีสิริโชค

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าเกวียน ท่าเกวียน  

สก ๔๔๕๙/๓๔๖๑

เด็กหญิงกัลย์สุดา วิทยา
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาเลือม

่

วัดเขาเลือม

่

 

สก ๔๔๕๙/๓๔๖๒

เด็กหญิงกิตติยา แสวงหา
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาเลือม

่

วัดเขาเลือม

่

 

สก ๔๔๕๙/๓๔๖๓

เด็กหญิงชญาดา ยอดทอง
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาเลือม

่

วัดเขาเลือม

่

 

สก ๔๔๕๙/๓๔๖๔

เด็กชายธนวัฒน์ หงษา
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาเลือม

่

วัดเขาเลือม

่

 

สก ๔๔๕๙/๓๔๖๕

เด็กชายธนาวิทย์ อรอินทร์
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาเลือม

่

วัดเขาเลือม

่

 

สก ๔๔๕๙/๓๔๖๖

เด็กหญิงนคนันฐินี ทาเสนาะ

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาเลือม

่

วัดเขาเลือม

่

 

สก ๔๔๕๙/๓๔๖๗

เด็กชายนริศ เนืองลี

่

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาเลือม

่

วัดเขาเลือม

่

 

สก ๔๔๕๙/๓๔๖๘

เด็กหญิงปณิดา สอนอินทร์
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาเลือม

่

วัดเขาเลือม

่

 

สก ๔๔๕๙/๓๔๖๙
เด็กหญิงศุวพัฒชญา ปนสันเทียะ

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาเลือม

่

วัดเขาเลือม

่

 

สก ๔๔๕๙/๓๔๗๐
เด็กชายสิงหราช เทียงตรง

่

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาเลือม

่

วัดเขาเลือม

่

 

สก ๔๔๕๙/๓๔๗๑

เด็กชายสุรเชษฐ์ บุญเชิด
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาเลือม

่

วัดเขาเลือม

่

 

สก ๔๔๕๙/๓๔๗๒

เด็กชายสุวัจน์ ผิวเหลือง
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาเลือม

่

วัดเขาเลือม

่

 

สก ๔๔๕๙/๓๔๗๓

เด็กหญิงอริศา ศรแก้วดารา
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาเลือม

่

วัดเขาเลือม

่

 

สก ๔๔๕๙/๓๔๗๔

เด็กชายอัครชัย เทียนชัย
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาเลือม

่

วัดเขาเลือม

่

 

สก ๔๔๕๙/๓๔๗๕

เด็กชายเศรษฐพงศ์ แสนสุข
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาเลือม

่

วัดเขาเลือม

่

 

สก ๔๔๕๙/๓๔๗๖

เด็กหญิงแพรวา ทองศรี
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาเลือม

่

วัดเขาเลือม

่

 

สก ๔๔๕๙/๓๔๗๗

เด็กชายกฤษณะ โชติมัน

่

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาเลือม

่

วัดเขาเลือม

่

 

สก ๔๔๕๙/๓๔๗๘

เด็กหญิงกานดา แก่นกระโทก
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาเลือม

่

วัดเขาเลือม

่

 

สก ๔๔๕๙/๓๔๗๙

เด็กหญิงกุ้งนาง โชติมัน

่

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาเลือม

่

วัดเขาเลือม

่

 

สก ๔๔๕๙/๓๔๘๐
เด็กชายจักรพรรดิ

์

แสงทอง
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาเลือม

่

วัดเขาเลือม

่

 

สก ๔๔๕๙/๓๔๘๑

เด็กชายจิตรภณ ผกามาด
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาเลือม

่

วัดเขาเลือม

่

 

สก ๔๔๕๙/๓๔๘๒

เด็กหญิงณัฐณิชา สายแวว
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาเลือม

่

วัดเขาเลือม

่

 

สก ๔๔๕๙/๓๔๘๓

เด็กหญิงธนภรณ์ อาจนุการณ์
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาเลือม

่

วัดเขาเลือม

่

 

สก ๔๔๕๙/๓๔๘๔

เด็กชายธนวัต ทำนุ
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาเลือม

่

วัดเขาเลือม

่

 

สก ๔๔๕๙/๓๔๘๕

เด็กชายธนาวุฒ สาวันดี
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาเลือม

่

วัดเขาเลือม

่

 

สก ๔๔๕๙/๓๔๘๖

เด็กชายธีรสิทธิ

์

พินิจนัย
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาเลือม

่

วัดเขาเลือม

่

 

สก ๔๔๕๙/๓๔๘๗

เด็กชายนัฐพล พิมพา
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาเลือม

่

วัดเขาเลือม

่

 

สก ๔๔๕๙/๓๔๘๘

เด็กชายภูรินท์ รุ่งสันเทียะ
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาเลือม

่

วัดเขาเลือม

่

 

สก ๔๔๕๙/๓๔๘๙

เด็กหญิงมัณฑณา พันธ์บุปผา
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาเลือม

่

วัดเขาเลือม

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๐๐ / ๒๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๓๔๙๐
เด็กหญิงยิงรัก

่

กาตะสา
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาเลือม

่

วัดเขาเลือม

่

 

สก ๔๔๕๙/๓๔๙๑

เด็กชายยุทธพงษ์ ชมเสนา
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาเลือม

่

วัดเขาเลือม

่

 

สก ๔๔๕๙/๓๔๙๒

เด็กชายยุทธภพ มีผล
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาเลือม

่

วัดเขาเลือม

่

 

สก ๔๔๕๙/๓๔๙๓

เด็กหญิงรัดสุดา ชมเสนา
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาเลือม

่

วัดเขาเลือม

่

 

สก ๔๔๕๙/๓๔๙๔

เด็กชายราเมศ บุญเชิด
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาเลือม

่

วัดเขาเลือม

่

 

สก ๔๔๕๙/๓๔๙๕

เด็กหญิงสุวนันท์ มวลสุข
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาเลือม

่

วัดเขาเลือม

่

 

สก ๔๔๕๙/๓๔๙๖

เด็กหญิงอารยา สวนมอญ
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาเลือม

่

วัดเขาเลือม

่

 

สก ๔๔๕๙/๓๔๙๗

เด็กชายเชาวลิต มีผล
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาเลือม

่

วัดเขาเลือม

่

 

สก ๔๔๕๙/๓๔๙๘

เด็กชายเตชิต ทิมาชัย
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาเลือม

่

วัดเขาเลือม

่

 

สก ๔๔๕๙/๓๔๙๙

เด็กชายเสก หวังอ้อมกลาง
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาเลือม

่

วัดเขาเลือม

่

 

สก ๔๔๕๙/๓๕๐๐
เด็กหญิงกนกนิภา บุญมี

๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองไก่เถือน

่

วัดคลองไก่เถือน

่

 

สก ๔๔๕๙/๓๕๐๑
เด็กชายกวิน ยศสมบัติ

๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองไก่เถือน

่

วัดคลองไก่เถือน

่

 

สก ๔๔๕๙/๓๕๐๒
เด็กชายชาญณรงค์ นิลสนธิ

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองไก่เถือน

่

วัดคลองไก่เถือน

่

 

สก ๔๔๕๙/๓๕๐๓
เด็กชายชิรณุพงศ์ แก้วประสิทธิ

์

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองไก่เถือน

่

วัดคลองไก่เถือน

่

 

สก ๔๔๕๙/๓๕๐๔
เด็กชายซีวิค เล็ง

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองไก่เถือน

่

วัดคลองไก่เถือน

่

 

สก ๔๔๕๙/๓๕๐๕
เด็กชายฐิติกร เขม่นการไถ

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองไก่เถือน

่

วัดคลองไก่เถือน

่

 

สก ๔๔๕๙/๓๕๐๖
เด็กหญิงดากานดา ทองศรี

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองไก่เถือน

่

วัดคลองไก่เถือน

่

 

สก ๔๔๕๙/๓๕๐๗
เด็กชายธนวัตน์ วังคีรี

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองไก่เถือน

่

วัดคลองไก่เถือน

่

 

สก ๔๔๕๙/๓๕๐๘
เด็กชายปฏิภาณ สำเร็จ

๐๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองไก่เถือน

่

วัดคลองไก่เถือน

่

 

สก ๔๔๕๙/๓๕๐๙
เด็กหญิงปรางทิพย์ เตโชชัยจิตต์

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองไก่เถือน

่

วัดคลองไก่เถือน

่

 

สก ๔๔๕๙/๓๕๑๐
เด็กหญิงปรารถนา จันทร์ตรี

๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองไก่เถือน

่

วัดคลองไก่เถือน

่

 

สก ๔๔๕๙/๓๕๑๑

เด็กชายปญญพนต์ บุญไข่
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองไก่เถือน

่

วัดคลองไก่เถือน

่

 

สก ๔๔๕๙/๓๕๑๒

เด็กหญิงพรนภา ซังชมแก้ว
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองไก่เถือน

่

วัดคลองไก่เถือน

่

 

สก ๔๔๕๙/๓๕๑๓

เด็กหญิงพิชชาภร ปราณีตพลกรัง
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองไก่เถือน

่

วัดคลองไก่เถือน

่

 

สก ๔๔๕๙/๓๕๑๔

เด็กชายวงศพัทธ์ หาจำป
๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองไก่เถือน

่

วัดคลองไก่เถือน

่

 

สก ๔๔๕๙/๓๕๑๕

เด็กชายวีระศักดิ

์

แก้วหาไว
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองไก่เถือน

่

วัดคลองไก่เถือน

่

 

สก ๔๔๕๙/๓๕๑๖

เด็กหญิงศศิกานต์ สรพิมพ์
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองไก่เถือน

่

วัดคลองไก่เถือน

่

 

สก ๔๔๕๙/๓๕๑๗

เด็กหญิงศิริวรรณ ดำทอง
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองไก่เถือน

่

วัดคลองไก่เถือน

่

 

สก ๔๔๕๙/๓๕๑๘
เด็กหญิงอนงค์ลักษณ์ บุญศรี

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองไก่เถือน

่

วัดคลองไก่เถือน

่

 

สก ๔๔๕๙/๓๕๑๙

เด็กหญิงจิรภัทร แพทย์พิพัฒน์
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองไก่เถือน

่

วัดคลองไก่เถือน

่

 

สก ๔๔๕๙/๓๕๒๐
เด็กชายจิรายุ รัตนโสภณ

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองไก่เถือน

่

วัดคลองไก่เถือน

่

 

สก ๔๔๕๙/๓๕๒๑

เด็กชายจุลจักร วงศ์ดารา
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองไก่เถือน

่

วัดคลองไก่เถือน

่

 

สก ๔๔๕๙/๓๕๒๒

เด็กหญิงซาร่า คุห์น
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองไก่เถือน

่

วัดคลองไก่เถือน

่

 

สก ๔๔๕๙/๓๕๒๓

เด็กหญิงฐิติพร วงค์ดี
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองไก่เถือน

่

วัดคลองไก่เถือน

่

 

สก ๔๔๕๙/๓๕๒๔

เด็กชายธรรมปพล สงวนกุล
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองไก่เถือน

่

วัดคลองไก่เถือน

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๐๑ / ๒๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๓๕๒๕

เด็กชายธัญวุฒิ ใจเย็น
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองไก่เถือน

่

วัดคลองไก่เถือน

่

 

สก ๔๔๕๙/๓๕๒๖

เด็กชายธีรศักดิ

์

หาจำป
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองไก่เถือน

่

วัดคลองไก่เถือน

่

 

สก ๔๔๕๙/๓๕๒๗

เด็กหญิงภัทราวดี ทองศรี
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองไก่เถือน

่

วัดคลองไก่เถือน

่

 

สก ๔๔๕๙/๓๕๒๘

เด็กชายมงคล รักษาพล
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองไก่เถือน

่

วัดคลองไก่เถือน

่

 

สก ๔๔๕๙/๓๕๒๙

เด็กชายยศกร โพรงขุนทด
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองไก่เถือน

่

วัดคลองไก่เถือน

่

 

สก ๔๔๕๙/๓๕๓๐
เด็กชายร้อยหมืน

่

สีเงินยวง
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองไก่เถือน

่

วัดคลองไก่เถือน

่

 

สก ๔๔๕๙/๓๕๓๑

เด็กชายวรพล พะวงค์
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองไก่เถือน

่

วัดคลองไก่เถือน

่

 

สก ๔๔๕๙/๓๕๓๒

เด็กหญิงวารี ผลจันทร์
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองไก่เถือน

่

วัดคลองไก่เถือน

่

 

สก ๔๔๕๙/๓๕๓๓
เด็กหญิงสิริราวรรณ ศรีสมพงษ์

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองไก่เถือน

่

วัดคลองไก่เถือน

่

 

สก ๔๔๕๙/๓๕๓๔

เด็กหญิงสุจิตรา พาพันธ์
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองไก่เถือน

่

วัดคลองไก่เถือน

่

 

สก ๔๔๕๙/๓๕๓๕

เด็กหญิงอมลรดา บุญสุข
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองไก่เถือน

่

วัดคลองไก่เถือน

่

 

สก ๔๔๕๙/๓๕๓๖

เด็กหญิงอรอนงค์ ขันพรมมา
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองไก่เถือน

่

วัดคลองไก่เถือน

่

 

สก ๔๔๕๙/๓๕๓๗

เด็กหญิงอินทิรา จุ้ยกระโทก
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองไก่เถือน

่

วัดคลองไก่เถือน

่

 

สก ๔๔๕๙/๓๕๓๘

เด็กชายเอนก พูนพล
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองไก่เถือน

่

วัดคลองไก่เถือน

่

 

สก ๔๔๕๙/๓๕๓๙

เด็กหญิงณัฐวิภา ครุฑอินทร์
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองไก่เถือน

่

วัดคลองไก่เถือน

่

 

สก ๔๔๕๙/๓๕๔๐
เด็กชายนวพล จันทร์ทรัพย์

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองไก่เถือน

่

วัดคลองไก่เถือน

่

 

สก ๔๔๕๙/๓๕๔๑

เด็กหญิงเจนจิรา ว่องธัญกรณ์
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองไก่เถือน

่

วัดคลองไก่เถือน

่

 

สก ๔๔๕๙/๓๕๔๒

เด็กชายณัฐพงษ์ โสดามุข
๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองไก่เถือน

่

วัดคลองไก่เถือน

่

 

สก ๔๔๕๙/๓๕๔๓

เด็กชายภูริพัฒน์ ดวงเนตร
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองไก่เถือน

่

วัดคลองไก่เถือน

่

 

สก ๔๔๕๙/๓๕๔๔

เด็กหญิงมุทิตา บุญ
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองไก่เถือน

่

วัดคลองไก่เถือน

่

 

สก ๔๔๕๙/๓๕๔๕

เด็กชายกฤษณะ แวววงค์
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีสกุลอรุณวิทยา วัดคลองยาง  

สก ๔๔๕๙/๓๕๔๖

เด็กชายจักรพงษ์ หาญนอก
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีสกุลอรุณวิทยา วัดคลองยาง  

สก ๔๔๕๙/๓๕๔๗

เด็กชายชณัฐ คำเอียม

่

๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนสามัคคีสกุลอรุณวิทยา วัดคลองยาง  

สก ๔๔๕๙/๓๕๔๘

เด็กชายผดุงศักดิ

์

เทศสวัสดิ

์

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีสกุลอรุณวิทยา วัดคลองยาง  

สก ๔๔๕๙/๓๕๔๙

เด็กหญิงพลอยชมพู อ่อนสุระทุม
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีสกุลอรุณวิทยา วัดคลองยาง  

สก ๔๔๕๙/๓๕๕๐
เด็กหญิงวราภรณ์ แสวงสุข

๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสามัคคีสกุลอรุณวิทยา วัดคลองยาง  

สก ๔๔๕๙/๓๕๕๑

เด็กหญิงกัญญาวีร์ อุภัยพันธ์
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีสกุลอรุณวิทยา วัดคลองยาง  

สก ๔๔๕๙/๓๕๕๒

เด็กหญิงวารุณี มีสวัสดิ

์

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีสกุลอรุณวิทยา วัดคลองยาง  

สก ๔๔๕๙/๓๕๕๓

เด็กหญิงจีน่า โฮแกน
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีสกุลอรุณวิทยา วัดคลองยาง  

สก ๔๔๕๙/๓๕๕๔
เด็กหญิงพลอยแพรวพรรณ

อ่อนสุระทุม

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีสกุลอรุณวิทยา วัดคลองยาง  

สก ๔๔๕๙/๓๕๕๕

เด็กชายวัชระ ศรีธรรมมา
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีสกุลอรุณวิทยา วัดคลองยาง  

สก ๔๔๕๙/๓๕๕๖

เด็กชายกนก ชัยวงค์
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๕๕๗

เด็กหญิงกมลชนก มุขมณีย์
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๕๕๘

เด็กชายกฤษฎา ธรรมรัตน์
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๕๕๙

เด็กหญิงกาญจนา เนียมคำ
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม วัดคลองหาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๐๒ / ๒๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๓๕๖๐
เด็กหญิงกาญจนา ใบบัว

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๕๖๑

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ปะกิระสังข์
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๕๖๒

เด็กชายกิตติศักดิ

์

วงศ์ดี
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๕๖๓

เด็กชายคมสันต์ ปฏิขานัง
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๕๖๔
เด็กหญิงจันทะกานต์ สมบัติ

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๕๖๕

เด็กหญิงจินตนา นิภา
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๕๖๖

เด็กหญิงจิรัชญา อักษร
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๕๖๗

เด็กหญิงจิราพร ช่วยจะโปะ
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๕๖๘

เด็กหญิงจิราพร แสวงการ
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๕๖๙

เด็กหญิงจิราภา ชวน
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๕๗๐
เด็กชายจิรายุ จ่าพุลี

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๕๗๑

เด็กหญิงจิราวรรณ์ บัวงาม
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๕๗๒

เด็กชายจีรศักดิ

์

ธรรมวัฒ
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๕๗๓

เด็กหญิงชลธิชา เพชรลำ
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๕๗๔

เด็กชายชัยพร เกิดไธสง
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๕๗๕

เด็กชายชัยวัฒน์ บูระพา
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๕๗๖

เด็กชายชาญชัย ศรีกองครม
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๕๗๗

เด็กหญิงญาณิศา ภิญญา

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๕๗๘

เด็กชายณพวุฒิ สีสุวงษ์
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๕๗๙

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ประจันทร์ทา

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๕๘๐
เด็กหญิงณัฐวดี ปองขันธ์

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๕๘๑

เด็กชายทรงกลด เปลือยท่าเมือง
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๕๘๒

เด็กชายทิวทัศน์ ส้มจีน
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๕๘๓

เด็กชายธนภัทร พิกุลแกม
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๕๘๔

เด็กชายธนวัฒน์ จันทกิจ

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๕๘๕

เด็กชายธนากร สร้อยสูงเนิน

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๕๘๖

เด็กชายธนาคาร อัศวณิชชากร
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๕๘๗

เด็กหญิงธัญญารัตน์ สมบูรณ์
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๕๘๘

เด็กหญิงธันยาพร อองเทพ
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๕๘๙

เด็กชายธานี โตเอียม

่

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๕๙๐
เด็กหญิงธิดาภร ชาญการ

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๕๙๑

เด็กหญิงธิดารัตน์ เพ็งสา
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๕๙๒

เด็กชายธีรภัทร์ ทาทอง

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๕๙๓

เด็กชายธีระพัด นาคชุ่ม

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๕๙๔

เด็กชายนันทพงศ์ จงรัก
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม วัดคลองหาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๐๓ / ๒๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๓๕๙๕

เด็กชายนันทพงษ์ แก่นลา
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๕๙๖

เด็กหญิงพลอยชมพู ผาชัย
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๕๙๗

เด็กหญิงภัทรวดี แสงประสิทธิ

์

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๕๙๘

เด็กหญิงภาวิณี มาตรวิจิตร
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๕๙๙

เด็กหญิงยุพารัตน์ บุญพรมอ่อน
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๖๐๐
เด็กหญิงวิชญาดา สิงหนาท

๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๖๐๑
นายวีระภาพ เตียง

๐๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๖๐๒
เด็กชายวุฒิชัย ยศทา

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๖๐๓
เด็กหญิงสุปาณี โมระอรรถ

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๖๐๔
เด็กหญิงสุมิตรา วงกรต

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๖๐๕
เด็กหญิงอรัญญา บุษบงก์

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๖๐๖
เด็กหญิงอลิสา แสงรัมย์

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๖๐๗
เด็กหญิงอาทิตยา ขุนชัย

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๖๐๘
เด็กหญิงอุษมา ฉัตรกระโทก

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๖๐๙
เด็กหญิงอโนชา สีลา

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๖๑๐
เด็กชายเจษฎา ศิลารักษ์

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๖๑๑

เด็กหญิงกรชนก หมืนณรงค์

่

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๖๑๒

เด็กหญิงกัลญา แซ่จง
๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๖๑๓

เด็กหญิงขวัญพร ลากุลเพลิน
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๖๑๔

เด็กชายข้ามเขต คำเครือง

่

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๖๑๕

เด็กหญิงจอมใจ สุโพธิ

์

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๖๑๖

เด็กหญิงจันทร์นภา เหียวเกิด

่

๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๖๑๗

เด็กหญิงชาลินี วงค์บุตรศรี
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๖๑๘

เด็กหญิงชุติมา มงคะสิงห์
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๖๑๙

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

สุขกลำ
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๖๒๐
เด็กหญิงณัฎฐิยา เนยสูงเนิน

๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๖๒๑

เด็กหญิงติชิลา นัยแสน
๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๖๒๒

เด็กหญิงทรายทอง ศรีนาง
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๖๒๓

เด็กหญิงทักษพร แกมจินดา
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๖๒๔

เด็กชายทินกร สวัสดืนที

์

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๖๒๕

เด็กหญิงทิพย์สุดา สัมฤทธิ

์

๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๖๒๖

เด็กชายธนพัฒน์ บัวหอม
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๖๒๗

เด็กชายธนากร หว้าปลาง
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๖๒๘

เด็กหญิงนริศรา ยะถาคาร

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๖๒๙

เด็กหญิงนิญาดา ยะถาคาร

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม วัดคลองหาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๐๔ / ๒๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๓๖๓๐
เด็กชายนิพนธ์ พันธ์เพ็ง

๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๖๓๑

เด็กชายนิวัฒน์ วาสิกสูตร
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๖๓๒

เด็กหญิงบุษกร บุญสร้าง
๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๖๓๓

เด็กชายปราโมทย์ สุดเคราะห์
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๖๓๔

เด็กชายปยพัทธ์ เดขุนทด
๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๖๓๕

เด็กชายพงศ์พัฒน์ แสนลืม
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๖๓๖

เด็กชายพิษณุ เสียดขุนทด
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๖๓๗

เด็กชายภัทราวุธ บุญพัฒน์
๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๖๓๘
เด็กหญิงมิณทราวิกา วังสวัสดิ

์

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๖๓๙

เด็กหญิงยุทรารักษ์ ศิริพัฒน์
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๖๔๐
เด็กหญิงลักษณ์สุดา พนคงนอก

๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๖๔๑

เด็กหญิงวรรณณิษา เกตุแก้ว
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๖๔๒

เด็กหญิงวรรณณิสา บุญยืน
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๖๔๓

เด็กชายวรุจณ์ บานชม
๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๖๔๔

เด็กหญิงวาสนา เนาวบุตร
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๖๔๕

เด็กหญิงวาสินี แก้วจันทร์

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๖๔๖

เด็กชายวิทวัส คำสุขดี
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๖๔๗

เด็กชายวีรยุท สุทารส
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๖๔๘

เด็กหญิงศศิวิมล อับษร
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๖๔๙

เด็กหญิงศิรราธินี เทียกทอง
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๖๕๐
เด็กหญิงศิริลักษ์ ดีพันธ์

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๖๕๑

เด็กหญิงสาวิตรี โกฏคำลือ
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๖๕๒

เด็กชายสุรเชษฐ์ อ่อนสองห้อง
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๖๕๓

เด็กชายอดิศักดิ

์

คุณวงษ์

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๖๕๔

เด็กหญิงเจนสุดา จิตโสภณ
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๖๕๕

เด็กชายเมธี ทองเจริญ
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๖๕๖

เด็กหญิงกมลวรรณ ศรีสมาน
๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๖๕๗

เด็กชายชัยวัชรพนธิ

์

พู้ห้อย
๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๖๕๘

เด็กหญิงทัศนีย์ สมจันทร์
๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๖๕๙

เด็กชายธีรพัฒน์ วิยะรันดร์
๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๖๖๐
เด็กชายนนทวัฒน์ อาจวงษา

๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๖๖๑

เด็กชายปญญา พันธุ์ประเสริฐ
๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๖๖๒

เด็กชายภานุพงศ์ นาเจริญ
๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๖๖๓

เด็กชายวิชยะ ประทุมชัย

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๖๖๔

เด็กหญิงศิริรัตน์ สินจังหรีด

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม วัดคลองหาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๐๕ / ๒๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๓๖๖๕

เด็กชายสิริศักดิ

์

ศรีสมสุข
๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๖๖๖

เด็กชายสุกฤษฏิ

์

สีแดง
๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๖๖๗

เด็กชายสุรพศ ฉิมพาลี
๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๖๖๘

เด็กหญิงอาทิตยา อนันต์
๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๖๖๙

เด็กหญิงเจนจิรา เรืองสมบัติ
๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๖๗๐
นายณัฐพล ไตรพรม

๑๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๖๗๑

เด็กชายดำรง อ่อนสังข์
๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๖๗๒

นางสาวกนกวรรณ ศรีสุแล
๒๒/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๖๗๓

นางสาวธัญญรัตน์ บำรุงเมือง
๒๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๖๗๔

นางสาววาสนา แต้มทอง
๐๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๖๗๕

นายศรัณยู ตะกิมนอก

่

๐๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๖๗๖

นายสืบสกุล คำหอม
๒๗/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๖๗๗

นางสาวสุมาลี ตะกิมนอก

่

๐๗/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๖๗๘

นางสาวอภิญญา พรมจันทร์

๑๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๖๗๙

นายเอกรินทร์ นิลเกษม
๐๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๖๘๐
เด็กหญิงกนกขวัญ สุทธสนธ์

๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๖๘๑

เด็กหญิงขวัญข้าว เก่งเกษกิจ
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๖๘๒

เด็กหญิงขวัญธิศุ โมราขาว
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๖๘๓

เด็กหญิงณัฐณิชา คำผง
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๖๘๔

เด็กหญิงณัฐพร กาละพันธ์
๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๖๘๕

เด็กชายณัฐพล พันโคกกรวด
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๖๘๖

เด็กชายธีระ โกสุม
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๖๘๗

เด็กหญิงนภัสสร หอมไกล
๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๖๘๘

เด็กชายบุญโชค ทองเหลืองสุข
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๖๘๙

เด็กหญิงปนัดดา เกษตรกุล
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๖๙๐
เด็กชายปองพล เหล่าเขตกิจ

๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๖๙๑

เด็กชายปติพล ประจำตน
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๖๙๒

เด็กชายปยังกูร เกษตรกุล
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๖๙๓

เด็กหญิงปยาพัชร วิเชียร
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๖๙๔

เด็กหญิงพิมพ์มาดา ลูกจันทร์
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๖๙๕

เด็กชายพุฒิพงศ์ ทองแก้ว
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๖๙๖

เด็กชายภัทรเกียรติ ภูมิเงิน
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๖๙๗

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ กริมทุ่งทอง

่

๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๖๙๘

เด็กชายวัชรพันธ์ โชคจารุพรชัย
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๖๙๙

เด็กหญิงวิไลวรรณ ประจำตน
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๐๖ / ๒๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๓๗๐๐
เด็กชายศุภกฤษณ์ เต๋จ๊ะ

๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๗๐๑
เด็กหญิงศุภศิริ วงษ์นามเทา

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๗๐๒
เด็กชายศุภากร นิลสนธิ

๐๙/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๗๐๓
เด็กชายสุรสิทธิ

์

ทิมมังกร
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๗๐๔
เด็กชายอนุคม แนมพลกรัง

๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๗๐๕
เด็กชายเจษฎา ด้วงตะกัว

่

๐๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๗๐๖
เด็กหญิงโสภิตา แก้วศรี

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๗๐๗
เด็กชายกฤษกร พันสาง

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๗๐๘
เด็กชายขุนคลัง ทองดี

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๗๐๙
เด็กชายคณัสนันท์ มูลละ

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๗๑๐
เด็กหญิงจุฑาภัทร มีเทียนกิจ

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๗๑๑

เด็กชายจูโน พาร์ค
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๗๑๒

เด็กหญิงณัฏฐณิชา พิมพา
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๗๑๓

เด็กหญิงดวงทิพย์ เปลียนศรี

่

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๗๑๔

เด็กหญิงธนภรณ์ งามยิม

้

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๗๑๕

เด็กหญิงปพิชญา ไชยสิน
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๗๑๖

เด็กชายภูมิรพี พลนำ
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๗๑๗

เด็กหญิงสายสมร เตียง
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๗๑๘

เด็กหญิงสุวรรณา อมรี

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๗๑๙

เด็กหญิงอทิติยา หนุนเงิน
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๗๒๐
เด็กหญิงอัญชณา บุตรดาวงษ์

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๗๒๑
เด็กหญิงอาจารินทร์ เปลียนแก้ว

่

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๗๒๒

เด็กชายอุดรเอก สังวาลวงศ์
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๗๒๓

เด็กหญิงอโนมา คุ้มครอง
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๗๒๔

เด็กหญิงกรวลัย นิลสนธิ
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๗๒๕

เด็กหญิงจันทกานต์ นักเคน
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๗๒๖

เด็กชายจาตุรณ จันนวล
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๗๒๗

เด็กชายจิรายุ นิลมณี

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๗๒๘

เด็กชายจีระศักดิ

์

อุ่นมุกดา
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๗๒๙

เด็กหญิงชนิสรา สมจันทร์
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๗๓๐
เด็กหญิงชุติมา บางพระครู

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๗๓๑

เด็กหญิงณัชชา งิวงาม

้

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๗๓๒

เด็กชายณัฐนากรณ์ เริมศิลป

่

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๗๓๓

เด็กชายณัฐพล เอียมสะอาด

่

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๗๓๔

เด็กหญิงธมนวรรณ นิพล
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๐๗ / ๒๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๓๗๓๕
เด็กชายประกอบชัย ศรีจรจเร

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๗๓๖

เด็กชายปญจพล สาสิงห์
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๗๓๗

เด็กหญิงปทมพร พันธ์บุตร
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๗๓๘

เด็กชายพงศธร ยอดกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๗๓๙

เด็กหญิงภคินัน จำนงชอบ
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๗๔๐
เด็กหญิงรัญชิดา เพชรหิน

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๗๔๑

เด็กหญิงรามิล เกษตรกุล
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๗๔๒

เด็กชายวชิรพันธ์ เอียมสะอาด

่

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๗๔๓

เด็กหญิงวชิราธร อุ่นชะหลี
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๗๔๔

เด็กหญิงวรัญญา สมบูรณ์พงษ์
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๗๔๕

เด็กชายศราวุธ ศิริโชติ
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๗๔๖

เด็กชายสรวิชญ์ ศรีบุญเรือง
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๗๔๗

เด็กหญิงสามินี กองคำ
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๗๔๘

เด็กชายสุทินา สองพล
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๗๔๙

เด็กหญิงสุภัชชา อักษร
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๗๕๐
เด็กหญิงสุภัสสรา คำผง

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๗๕๑

เด็กหญิงหทัยชนก พวงศรี
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๗๕๒

เด็กหญิงหทัยชนก สุพรหมมา
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๗๕๓

เด็กชายอนุวัฒน์ เตียง
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๗๕๔

เด็กชายอภิวิชญ์ โพธิงาม

์

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๗๕๕

เด็กหญิงอัมราวดี แสงทอง
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๗๕๖

เด็กชายอาทิตย์ ศิลา

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๗๕๗

เด็กชายเมธี ทุยาวัฒ
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๗๕๘
เด็กหญิงแพรธารทอง พันภูมิ

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๕๙/๓๗๕๙

เด็กชายณัฐกรณ์ พันธ์ขาว
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับน้อย วัดซับถาวร  

สก ๔๔๕๙/๓๗๖๐
เด็กหญิงณัฐนรี เสาหงษ์

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับน้อย วัดซับถาวร  

สก ๔๔๕๙/๓๗๖๑

เด็กชายธนะศักดิ

์

รอดเงิน
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซับน้อย วัดซับถาวร  

สก ๔๔๕๙/๓๗๖๒

เด็กชายนพรัตน์ พึงจินดา

่

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับน้อย วัดซับถาวร  

สก ๔๔๕๙/๓๗๖๓

เด็กหญิงศศิณี ไชยนอก

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับน้อย วัดซับถาวร  

สก ๔๔๕๙/๓๗๖๔

เด็กหญิงอรอุมา คิดค้า
๐๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซับน้อย วัดซับถาวร  

สก ๔๔๕๙/๓๗๖๕

เด็กหญิงกฤติยา เทียนทอง
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับน้อย วัดซับถาวร  

สก ๔๔๕๙/๓๗๖๖

เด็กชายกิตติศักดิ

์

นะนุนาค
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับน้อย วัดซับถาวร  

สก ๔๔๕๙/๓๗๖๗

เด็กชายณัฐภัทธ์ นามลี
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับน้อย วัดซับถาวร  

สก ๔๔๕๙/๓๗๖๘

เด็กชายรัฐภูมิ บุญประสิทธิ

์

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับน้อย วัดซับถาวร  

สก ๔๔๕๙/๓๗๖๙

เด็กชายวุฒิชัย รัสสะ
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับน้อย วัดซับถาวร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๐๘ / ๒๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๓๗๗๐
เด็กหญิงสุปราณี ตาใย

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับน้อย วัดซับถาวร  

สก ๔๔๕๙/๓๗๗๑
เด็กหญิงสุวรรณเลขา อนุยูร

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับน้อย วัดซับถาวร  

สก ๔๔๕๙/๓๗๗๒

เด็กหญิงอัญชลี เอียมสะอาด

่

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับน้อย วัดซับถาวร  

สก ๔๔๕๙/๓๗๗๓

เด็กหญิงกัลยารัตน์ น้อยคำ
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับน้อย วัดซับถาวร  

สก ๔๔๕๙/๓๗๗๔

เด็กหญิงธิชากรณ์ พ่วงพันธ์
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับน้อย วัดซับถาวร  

สก ๔๔๕๙/๓๗๗๕

เด็กหญิงพรชิตา เข็มโคตร
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับน้อย วัดซับถาวร  

สก ๔๔๕๙/๓๗๗๖

เด็กชายสุธิชัย นะวันทา
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับน้อย วัดซับถาวร  

สก ๔๔๕๙/๓๗๗๗

เด็กหญิงสุพพัตรา สายุทธ์
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับน้อย วัดซับถาวร  

สก ๔๔๕๙/๓๗๗๘

เด็กหญิงกมลวรรณ ทองสำโรง
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดโนนประดู่  

สก ๔๔๕๙/๓๗๗๙

เด็กหญิงกาญจนา ชำนาญกิจ
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดโนนประดู่  

สก ๔๔๕๙/๓๗๘๐
เด็กหญิงกาญจนา อิมสำโรง

่

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดโนนประดู่  

สก ๔๔๕๙/๓๗๘๑

เด็กชายขจรศึกดิ

์

ปตตานัง
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดโนนประดู่  

สก ๔๔๕๙/๓๗๘๒
เด็กหญิงชวัลลักษณ์ ชุ่มบุญชู

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดโนนประดู่  

สก ๔๔๕๙/๓๗๘๓

เด็กชายฐิติพัฒน์ รักดี

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดโนนประดู่  

สก ๔๔๕๙/๓๗๘๔

เด็กชายณัฐพล ชำนาญกิจ
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดโนนประดู่  

สก ๔๔๕๙/๓๗๘๕

เด็กชายณัฐภัทร แซ่เอียบ

๊

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดโนนประดู่  

สก ๔๔๕๙/๓๗๘๖

เด็กหญิงดวงพร ชารีรักษ์
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดโนนประดู่  

สก ๔๔๕๙/๓๗๘๗

เด็กชายธนัท รัตนโพธิสัย
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดโนนประดู่  

สก ๔๔๕๙/๓๗๘๘

เด็กชายธนาธร คำซามา

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดโนนประดู่  

สก ๔๔๕๙/๓๗๘๙

เด็กชายนคร บุญประโคน
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดโนนประดู่  

สก ๔๔๕๙/๓๗๙๐
เด็กชายนรินทร์ แม้นวิลัย

๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดโนนประดู่  

สก ๔๔๕๙/๓๗๙๑

เด็กหญิงนริศรา กองใจ
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดโนนประดู่  

สก ๔๔๕๙/๓๗๙๒

เด็กชายนัฐพงค์ ด่านฆ้อง
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดโนนประดู่  

สก ๔๔๕๙/๓๗๙๓

เด็กชายฟูเกียรติ ประทุมทิพย์
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดโนนประดู่  

สก ๔๔๕๙/๓๗๙๔

เด็กชายภูรินทร์ แก้วมุกดา
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดโนนประดู่  

สก ๔๔๕๙/๓๗๙๕

เด็กชายยศกร ปลดปลิด
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดโนนประดู่  

สก ๔๔๕๙/๓๗๙๖

เด็กชายรัชพล กุลประดิษฐ
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดโนนประดู่  

สก ๔๔๕๙/๓๗๙๗

เด็กหญิงศรุตยา มีบุญมา
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดโนนประดู่  

สก ๔๔๕๙/๓๗๙๘
เด็กชายศักดิกรินทร์

์

แก้วคำหอม
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดโนนประดู่  

สก ๔๔๕๙/๓๗๙๙

เด็กชายสุวภัทร คำหยาด
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดโนนประดู่  

สก ๔๔๕๙/๓๘๐๐
เด็กชายอนุพงศ์ จงปตนา

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดโนนประดู่  

สก ๔๔๕๙/๓๘๐๑
เด็กชายไชยวัฒน์ ลัดลอย

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดโนนประดู่  

สก ๔๔๕๙/๓๘๐๒
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

สิงโห
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดี วัดบ้านนาดี  

สก ๔๔๕๙/๓๘๐๓
เด็กชายณัฐพงษ์ ปุลานาผาย

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดี วัดบ้านนาดี  

สก ๔๔๕๙/๓๘๐๔
เด็กชายดนัย ขาวผ้วน

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดี วัดบ้านนาดี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๐๙ / ๒๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๓๘๐๕
เด็กหญิงธิดารัตน์ ราชกุล

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดี วัดบ้านนาดี  

สก ๔๔๕๙/๓๘๐๖
เด็กชายพายุภัทร จันทะบุรี

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี วัดบ้านนาดี  

สก ๔๔๕๙/๓๘๐๗
เด็กชายอรรถชัย จันทะบุรี

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาดี วัดบ้านนาดี  

สก ๔๔๕๙/๓๘๐๘
เด็กชายเทียนชัย โพธิทอง

์

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดี วัดบ้านนาดี  

สก ๔๔๕๙/๓๘๐๙
เด็กหญิงเบญจวรรณ รุจาคม

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดี วัดบ้านนาดี  

สก ๔๔๕๙/๓๘๑๐
เด็กชายคุณากร อ่อนเฉย

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต วัดพรหมนิมิต  

สก ๔๔๕๙/๓๘๑๑

เด็กชายชนะชัย แก้วศรี
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต วัดพรหมนิมิต  

สก ๔๔๕๙/๓๘๑๒

เด็กชายฐิติศักดิ

์

คุ้มเขตต์
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต วัดพรหมนิมิต  

สก ๔๔๕๙/๓๘๑๓

เด็กชายณัฐวุติ ภูเจริญ
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต วัดพรหมนิมิต  

สก ๔๔๕๙/๓๘๑๔

เด็กชายนพรัตน์ พระราช
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต วัดพรหมนิมิต  

สก ๔๔๕๙/๓๘๑๕

เด็กหญิงบัวทอง ปริโยทัย
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต วัดพรหมนิมิต  

สก ๔๔๕๙/๓๘๑๖

เด็กชายวรพบ สาดี
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต วัดพรหมนิมิต  

สก ๔๔๕๙/๓๘๑๗

เด็กหญิงวราภรณ์ เคลือศรี
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต วัดพรหมนิมิต  

สก ๔๔๕๙/๓๘๑๘

เด็กหญิงสุธินันท์ บัวเสริฐ
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต วัดพรหมนิมิต  

สก ๔๔๕๙/๓๘๑๙

เด็กชายอนุวัติ ภูเจริญ
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต วัดพรหมนิมิต  

สก ๔๔๕๙/๓๘๒๐
เด็กหญิงเกวลิน เกษสุวรรณ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต วัดพรหมนิมิต  

สก ๔๔๕๙/๓๘๒๑

เด็กชายเจษฎา สอนดี
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต วัดพรหมนิมิต  

สก ๔๔๕๙/๓๘๒๒

เด็กชายเพชร จันทร์ประโคน
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต วัดพรหมนิมิต  

สก ๔๔๕๙/๓๘๒๓

เด็กชายกันตพงศ์ องอาจ
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต วัดพรหมนิมิต  

สก ๔๔๕๙/๓๘๒๔

เด็กชายกิตติพงศ์ องอาจ
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต วัดพรหมนิมิต  

สก ๔๔๕๙/๓๘๒๕

นางสาวจีน อ่อน
๐๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต วัดพรหมนิมิต  

สก ๔๔๕๙/๓๘๒๖

เด็กหญิงจุฬาทิพย์ แสงรี
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต วัดพรหมนิมิต  

สก ๔๔๕๙/๓๘๒๗

เด็กหญิงชนัญธิดา วิชัยวงษ์
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต วัดพรหมนิมิต  

สก ๔๔๕๙/๓๘๒๘

เด็กหญิงชนากานต์ เพ็งกลาง
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต วัดพรหมนิมิต  

สก ๔๔๕๙/๓๘๒๙

เด็กชายชินวัตร จรัสแสงสุขศรี
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต วัดพรหมนิมิต  

สก ๔๔๕๙/๓๘๓๐
เด็กชายณัฐกิตติ

์

สุขแจ่ม

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต วัดพรหมนิมิต  

สก ๔๔๕๙/๓๘๓๑

เด็กชายณัฐพล คุ้มเขตต์
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต วัดพรหมนิมิต  

สก ๔๔๕๙/๓๘๓๒

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

เฉลยสาร
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต วัดพรหมนิมิต  

สก ๔๔๕๙/๓๘๓๓

เด็กชายทิชานนท์ สุขชนะ
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต วัดพรหมนิมิต  

สก ๔๔๕๙/๓๘๓๔

เด็กชายธนกฤต บัวเสริฐ

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต วัดพรหมนิมิต  

สก ๔๔๕๙/๓๘๓๕

เด็กหญิงธันยพร บำรุงเดช
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต วัดพรหมนิมิต  

สก ๔๔๕๙/๓๘๓๖

เด็กหญิงนิราวรรณ จันทร์บุญ
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต วัดพรหมนิมิต  

สก ๔๔๕๙/๓๘๓๗

เด็กหญิงภัทรธิดา เชือรอด

้

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต วัดพรหมนิมิต  

สก ๔๔๕๙/๓๘๓๘

เด็กชายรณกฤต จันทร์ตรี
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต วัดพรหมนิมิต  

สก ๔๔๕๙/๓๘๓๙

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ปนเจิม
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต วัดพรหมนิมิต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๑๐ / ๒๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๓๘๔๐
เด็กหญิงเกวลิน ศรีอภัย

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต วัดพรหมนิมิต  

สก ๔๔๕๙/๓๘๔๑

เด็กชายเทียนชัย เทพทอง
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต วัดพรหมนิมิต  

สก ๔๔๕๙/๓๘๔๒

เด็กหญิงแนน ยืม
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต วัดพรหมนิมิต  

สก ๔๔๕๙/๓๘๔๓

เด็กหญิงแสงดาว จูมะโรง
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต วัดพรหมนิมิต  

สก ๔๔๕๙/๓๘๔๔

เด็กหญิงแสงเดือน สวัสดี

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต วัดพรหมนิมิต  

สก ๔๔๕๙/๓๘๔๕

เด็กหญิงจิรสุตา สิงห์จังหรีด
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต วัดพรหมนิมิต  

สก ๔๔๕๙/๓๘๔๖

เด็กชายขจรศักดิ

์

ยอดจงลำ
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังวน วัดวังวนวนาราม  

สก ๔๔๕๙/๓๘๔๗

เด็กชายชัยพล ดีขุนทด
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังวน วัดวังวนวนาราม  

สก ๔๔๕๙/๓๘๔๘

เด็กชายธนากร กิงสาร

่

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังวน วัดวังวนวนาราม  

สก ๔๔๕๙/๓๘๔๙

เด็กชายนพเก้า แก้วนพคุณ
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังวน วัดวังวนวนาราม  

สก ๔๔๕๙/๓๘๕๐
เด็กหญิงพานทอง เขียวพร้อม

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังวน วัดวังวนวนาราม  

สก ๔๔๕๙/๓๘๕๑

เด็กชายพิเชรษฐ มณีวงศ์
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังวน วัดวังวนวนาราม  

สก ๔๔๕๙/๓๘๕๒

เด็กชายรัฐพล ภูมิวิเศษ
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังวน วัดวังวนวนาราม  

สก ๔๔๕๙/๓๘๕๓

เด็กหญิงวรรดา จอดนอก
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังวน วัดวังวนวนาราม  

สก ๔๔๕๙/๓๘๕๔

เด็กชายวิษณุ นามลายทอง
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังวน วัดวังวนวนาราม  

สก ๔๔๕๙/๓๘๕๕

เด็กหญิงสุชาดา เขียวพร้อม
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังวน วัดวังวนวนาราม  

สก ๔๔๕๙/๓๘๕๖

เด็กชายสุภวัทน์ บำรุงศรี
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังวน วัดวังวนวนาราม  

สก ๔๔๕๙/๓๘๕๗

เด็กหญิงสุภารัตน์ บุญชม
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังวน วัดวังวนวนาราม  

สก ๔๔๕๙/๓๘๕๘

เด็กหญิงจีรนันท์ ก้อยกระโทก
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคก วัดโคกสะพานขาว  

สก ๔๔๕๙/๓๘๕๙

เด็กชายธนกร พิมอ่อน
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคก วัดโคกสะพานขาว  

สก ๔๔๕๙/๓๘๖๐
เด็กชายธราธร พรมดลกอ

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคก วัดโคกสะพานขาว  

สก ๔๔๕๙/๓๘๖๑

เด็กหญิงยุพารัตน์ พุทสร
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคก วัดโคกสะพานขาว  

สก ๔๔๕๙/๓๘๖๒

เด็กชายวายุภักษ์ มานะอด
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคก วัดโคกสะพานขาว  

สก ๔๔๕๙/๓๘๖๓

เด็กชายสมพงษ์ ริท
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคก วัดโคกสะพานขาว  

สก ๔๔๕๙/๓๘๖๔

เด็กหญิงสุจิรา สีราชา
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคก วัดโคกสะพานขาว  

สก ๔๔๕๙/๓๘๖๕

เด็กชายเรวัต สีแสด
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคก วัดโคกสะพานขาว  

สก ๔๔๕๙/๓๘๖๖

เด็กหญิงวาสนา ราชา
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคก วัดโคกสะพานขาว  

สก ๔๔๕๙/๓๘๖๗

เด็กหญิงกรรณิการ์ กิจสวัสดิ

์

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ วัดหนองสังข์  

สก ๔๔๕๙/๓๘๖๘

เด็กชายกฤษนัย ท้าวสาลี
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ วัดหนองสังข์  

สก ๔๔๕๙/๓๘๖๙

เด็กหญิงกุลภัทร คุชิตา
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ วัดหนองสังข์  

สก ๔๔๕๙/๓๘๗๐
เด็กชายจิรายุวัฒน์ สะอาดเอียม

่

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ วัดหนองสังข์  

สก ๔๔๕๙/๓๘๗๑

เด็กชายฐิรวัฒน์ ปองคำสิงห์
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ วัดหนองสังข์  

สก ๔๔๕๙/๓๘๗๒

เด็กชายธนพงษ์ ท้าวสาลี
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ วัดหนองสังข์  

สก ๔๔๕๙/๓๘๗๓

เด็กชายธวัตรชัย ทองไทย
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ วัดหนองสังข์  

สก ๔๔๕๙/๓๘๗๔

เด็กหญิงปยะมาศ หนองนก
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ วัดหนองสังข์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๑๑ / ๒๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๓๘๗๕

เด็กชายปยะราช บุญสุข
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ วัดหนองสังข์  

สก ๔๔๕๙/๓๘๗๖
เด็กหญิงมัณฑกาญจน์

คำแพทย์
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ วัดหนองสังข์  

สก ๔๔๕๙/๓๘๗๗

เด็กหญิงมาริสา จิมสมาน

่

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ วัดหนองสังข์  

สก ๔๔๕๙/๓๘๗๘

เด็กชายยุทธภูมิ เวียงย่างกุ้ง
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ วัดหนองสังข์  

สก ๔๔๕๙/๓๘๗๙

เด็กชายศรชัย บัวแก้ว
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ วัดหนองสังข์  

สก ๔๔๕๙/๓๘๘๐
เด็กหญิงศิริพร ศิลปวัฒน์

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ วัดหนองสังข์  

สก ๔๔๕๙/๓๘๘๑

เด็กชายศีลวัต ดีหนองเปด
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ วัดหนองสังข์  

สก ๔๔๕๙/๓๘๘๒

เด็กหญิงศุภกานต์ พวงเกตุ
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ วัดหนองสังข์  

สก ๔๔๕๙/๓๘๘๓ เด็กหญิงสุประภาพรรณ
โตสุข

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ วัดหนองสังข์  

สก ๔๔๕๙/๓๘๘๔

เด็กหญิงสุพัตรา รมผักแว่น
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ วัดหนองสังข์  

สก ๔๔๕๙/๓๘๘๕

เด็กชายสุรศักดิ

์

สริมลำจวน
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ วัดหนองสังข์  

สก ๔๔๕๙/๓๘๘๖

เด็กชายองค์การ ทัพฤาชัย
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ วัดหนองสังข์  

สก ๔๔๕๙/๓๘๘๗

เด็กหญิงอลิษา ดาทอง
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ วัดหนองสังข์  

สก ๔๔๕๙/๓๘๘๘

เด็กหญิงกชกร สะบุตรดี
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหันทราย วัดหันทราย  

สก ๔๔๕๙/๓๘๘๙

เด็กหญิงจิดาภา เงินเต็ม
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหันทราย วัดหันทราย  

สก ๔๔๕๙/๓๘๙๐
เด็กหญิงทิพย์มาศ วิชิรัมย์

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหันทราย วัดหันทราย  

สก ๔๔๕๙/๓๘๙๑

เด็กชายธวัชชัย เผยไธสง
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหันทราย วัดหันทราย  

สก ๔๔๕๙/๓๘๙๒

เด็กชายพุทธคุณ หนาสมัย
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหันทราย วัดหันทราย  

สก ๔๔๕๙/๓๘๙๓

เด็กหญิงชลธิชา บุญศรี
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหันทราย วัดหันทราย  

สก ๔๔๕๙/๓๘๙๔

เด็กหญิงวณิดา ช่อมะลิ

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหันทราย วัดหันทราย  

สก ๔๔๕๙/๓๘๙๕

เด็กหญิงวรรณทิวา มาสิม
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหันทราย วัดหันทราย  

สก ๔๔๕๙/๓๘๙๖

เด็กหญิงกุลธิดา สีวิชีย
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหันทราย วัดหันทราย  

สก ๔๔๕๙/๓๘๙๗

เด็กหญิงชัญญานุช ซือรัมย์

่

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหันทราย วัดหันทราย  

สก ๔๔๕๙/๓๘๙๘

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

ใจประเสริฐ
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหันทราย วัดหันทราย  

สก ๔๔๕๙/๓๘๙๙

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ว่องไวทยา
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหันทราย วัดหันทราย  

สก ๔๔๕๙/๓๙๐๐
เด็กชายณัฐนันท์ ใจประเสริฐ

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหันทราย วัดหันทราย  

สก ๔๔๕๙/๓๙๐๑
เด็กชายปณณวัฒน์ หาญมนตร์

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหันทราย วัดหันทราย  

สก ๔๔๕๙/๓๙๐๒
เด็กชายพงศ์พิสิฏฐ์ หาญมนต์

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหันทราย วัดหันทราย  

สก ๔๔๕๙/๓๙๐๓
เด็กหญิงพรทิภา ลากุลเพีย

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหันทราย วัดหันทราย  

สก ๔๔๕๙/๓๙๐๔
เด็กชายมนูศักดิ

์

เภาถาวร
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหันทราย วัดหันทราย  

สก ๔๔๕๙/๓๙๐๕
เด็กชายรัฐพล จิตนาวสาร

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหันทราย วัดหันทราย  

สก ๔๔๕๙/๓๙๐๖
เด็กหญิงวริศรา จันทร์เถือน

่

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหันทราย วัดหันทราย  

สก ๔๔๕๙/๓๙๐๗
เด็กหญิงโยทะกา โรงหิรัญ

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหันทราย วัดหันทราย  

สก ๔๔๕๙/๓๙๐๘
เด็กหญิงกิตติมา ขันทอง

๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหันทราย วัดหันทราย  

สก ๔๔๕๙/๓๙๐๙
เด็กชายคาวี หารมนต์

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหันทราย วัดหันทราย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๑๒ / ๒๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๓๙๑๐
เด็กชายดำรงวิทย์ สาวจันทร์

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหันทราย วัดหันทราย  

สก ๔๔๕๙/๓๙๑๑

เด็กชายธรรมนูญ ยิงคำมัน

่ ่

๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหันทราย วัดหันทราย  

สก ๔๔๕๙/๓๙๑๒

เด็กชายภัทรพงศ์ อินทร์ผดุง

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหันทราย วัดหันทราย  

สก ๔๔๕๙/๓๙๑๓

เด็กชายอดิศวร สวนดอกไม้
๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหันทราย วัดหันทราย  

สก ๔๔๕๙/๓๙๑๔

เด็กชายขวัญชัย หารมนต์
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหันทราย วัดหันทราย  

สก ๔๔๕๙/๓๙๑๕

เด็กชายชยานนท์ ไพรดี
๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหันทราย วัดหันทราย  

สก ๔๔๕๙/๓๙๑๖

เด็กหญิงดวงใจ ไวจันทร์

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหันทราย วัดหันทราย  

สก ๔๔๕๙/๓๙๑๗

เด็กชายธนากร เม็ดไทยสง
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหันทราย วัดหันทราย  

สก ๔๔๕๙/๓๙๑๘

เด็กชายสราวุฒิ หารกล้า
๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหันทราย วัดหันทราย  

สก ๔๔๕๙/๓๙๑๙

เด็กหญิงสุวรรณา แสงผดุง
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหันทราย วัดหันทราย  

สก ๔๔๕๙/๓๙๒๐
เด็กหญิงทิฆัมพร หันทยุง

๓/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหันทราย วัดหันทราย  

สก ๔๔๕๙/๓๙๒๑

เด็กหญิงชลธิชา วิจารณ์จิตร
๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๓๙๒๒

เด็กชายทัตธน บำรุงสวัสดิ

์

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๓๙๒๓

เด็กชายทิวากร น้อยนารี
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๓๙๒๔

เด็กชายธวิชัย เหมือนรัก
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๓๙๒๕

เด็กหญิงรินรดา ชวน
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๓๙๒๖

เด็กชายสรยุทธ สามนคร
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๓๙๒๗

เด็กชายสันติ สงนอก

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๓๙๒๘

เด็กชายสุวรรณ สาแก้ว
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๓๙๒๙

เด็กชายอนุชา สีจันทร์หอม
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๓๙๓๐
เด็กชายอรรถโกวิท กรุงสูงเนิน

๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๓๙๓๑

เด็กหญิงอัญรยา ยอดดี
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๓๙๓๒

เด็กหญิงอาภาศิริ วิลัยเลิศ
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๓๙๓๓

เด็กชายเจนณรงค์ หาสุข

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๓๙๓๔

เด็กหญิงไปรยา แก้วศรี
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๓๙๓๕

เด็กชายกิตติ สุขสวัสดิ

์

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๓๙๓๖

เด็กหญิงชลดา ดวงสุวรรณ
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๓๙๓๗

เด็กหญิงณัฐฐาพร ทัพทอง
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๓๙๓๘

เด็กชายธีรภัทร ปายสิงห์
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๓๙๓๙

เด็กหญิงนิชา สุขสวัสดิ

์

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๓๙๔๐
เด็กหญิงนิด ราชมะโน

๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๓๙๔๑

เด็กชายบุญมี ผลดี
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๓๙๔๒

เด็กหญิงปยะธิดา จำปานวน
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๓๙๔๓

เด็กหญิงพิมลรัตน์ บุญโพธิ

์

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๓๙๔๔

เด็กชายภูมิ ศรีมหาพรม
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๑๓ / ๒๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๓๙๔๕

เด็กหญิงมาริสา กันทรารักษ์
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๓๙๔๖

เด็กชายรัฐภูมิ ไสวงาม
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๓๙๔๗

เด็กหญิงรุ่งนภา ปองกัน
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๓๙๔๘

เด็กหญิงวันดี บำรุงสวัสดิ

์

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๓๙๔๙

เด็กหญิงวาสนาดี ตุ่ยสีมา

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๓๙๕๐
เด็กหญิงวิไล ยิงรัมย์

่

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๓๙๕๑

เด็กหญิงศศิวิมล ดวงจันทร์
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๓๙๕๒

เด็กชายศุภกฤต โลสีดา
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๓๙๕๓

เด็กชายสมบัติ เมฆ
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๓๙๕๔

เด็กหญิงสิรินยา คุณาประถม
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๓๙๕๕

เด็กหญิงสุวนันท์ วรคำ
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๓๙๕๖

เด็กชายองอาจ จันทร์น้อย
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๓๙๕๗

เด็กชายอภินันท์ พันปาน
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๓๙๕๘

เด็กหญิงเพชรลดา สิงห์มณี
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๓๙๕๙
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ แจ่มใส

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๓๙๖๐
เด็กชายกล้าณรงค์ กรุงสูงเนิน

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๓๙๖๑
เด็กหญิงกัญญารัตน์ บัวกด

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๓๙๖๒

เด็กหญิงกุลปรียา สีโยพล
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๓๙๖๓

เด็กหญิงชลลดา วิจารณ์จิตร
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๓๙๖๔

เด็กหญิงชุดาภา พรมมา
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๓๙๖๕

เด็กชายชุติพนธ์ พรหมภักดี
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๓๙๖๖

เด็กชายทิวาชัย เข็มประกง
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๓๙๖๗

เด็กชายธณาวุฒิ อินทร์วิเศษ
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๓๙๖๘

เด็กชายธนากร มุ่งดี
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๓๙๖๙

เด็กชายนนธวัตร ทองใบ
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๓๙๗๐
เด็กชายนพกร อ่อนไม้

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๓๙๗๑

เด็กชายนัสดนัย มณีเนียม
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๓๙๗๒

เด็กหญิงนิตญา นามโคตร
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๓๙๗๓

เด็กหญิงนำทิพย์ ริมตะคุ
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๓๙๗๔

เด็กหญิงปานิตา กุดนอก
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๓๙๗๕

เด็กหญิงผกาวรรณ ทองอาจ
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๓๙๗๖

เด็กหญิงพัชรพร วงค์ษา
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๓๙๗๗

เด็กหญิงพิรดา กรุงสูงเนิน
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๓๙๗๘

เด็กหญิงพิสมัย ยิงรัมย์

่

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๓๙๗๙

เด็กชายภูฌานัยษ์ ถึงล้อม
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๑๔ / ๒๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๓๙๘๐
เด็กหญิงมาลัย เจิงชัยภูมิ

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๓๙๘๑

เด็กหญิงมาลี เจิงชัยภูมิ
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๓๙๘๒

เด็กหญิงมินทิรา อินทะมาตย์
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๓๙๘๓

เด็กชายยงวิช คำภูแสน
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๓๙๘๔

เด็กหญิงวันเพ็ญ วันศรี
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๓๙๘๕

เด็กหญิงวิภาวดี พงษ์ศรี

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๓๙๘๖

เด็กหญิงวีนัส วังหาญ
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๓๙๘๗

เด็กชายศุภกิตติ

์

จุลหอม
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๓๙๘๘

เด็กหญิงอนันตญา บ่อพิมาย
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๓๙๘๙

เด็กชายอนุชา ดวงสุวรรณ
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๓๙๙๐
เด็กชายอนุเชษฐ กันหา

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๓๙๙๑

เด็กชายอภิชาติ บรรดาศักดิ

์

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๓๙๙๒

เด็กชายเอนก สุขสวัสดิ

์

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๓๙๙๓

เด็กหญิงไข่มุข มีทรัพย์
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๓๙๙๔

เด็กชายกฤษฏา บุญมี
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๓๙๙๕

เด็กหญิงกัลยารัตน์ ผลดี
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๓๙๙๖

เด็กชายขวด กิจสวัสดิ

์

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๓๙๙๗

เด็กชายธีรภัทร ลินทอง
๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๓๙๙๘

เด็กชายพงศกร บัวผัน
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๓๙๙๙

เด็กหญิงมณีรัตน์ พันธ์ปาน
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๔๐๐๐
เด็กหญิงวรรณภา ทองใบ

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๔๐๐๑
เด็กหญิงเมขลา ประสพคุณ

๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๔๐๐๒
เด็กหญิงชฎาพร รักษาทรัพย์

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๔๐๐๓
เด็กหญิงนพลักษณ์ เจริญพันธุ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๔๐๐๔
เด็กชายพิชิตพงศ์ สะหุนันต์

๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๔๐๐๕
เด็กหญิงพุทธรักษา ตีชัยรัมย์

๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๔๐๐๖
เด็กชายวรรธนัย สิงห์มณี

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๔๐๐๗
เด็กชายสิทธิกร กันดิษฐ

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๔๐๐๘
เด็กหญิงสุกัญญา อุ่นใจ

๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๔๐๐๙
เด็กหญิงหัสดินีพร กัณหาเชือ

้

๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๔๐๑๐
เด็กชายอนันต์ อันสมศรี

๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๔๐๑๑
เด็กหญิงเจนจิรา เพ็งบุบผา

๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๔๐๑๒
เด็กชายไพศาล สะบาย

๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๔๐๑๓
เด็กชายกิตติศักดิ

์

จักร์เพ็ชร์
๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๔๐๑๔
เด็กชายธีรพงษ์ จันทร์สงค์

๒๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๑๕ / ๒๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๔๐๑๕
เด็กชายบูรพา สิงห์มณี

๐๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๔๐๑๖
เด็กหญิงปภัสสร แพทย์รักษา

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๔๐๑๗
เด็กชายปญญา ฟูเฟอง

๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๔๐๑๘
นายรุ่งสุริยา กันหา

๑๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๔๐๑๙
เด็กชายสหรัฐ วงศ์ศรี

๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๔๐๒๐
เด็กชายสุรพงษ์ ยงวิบูล

๓๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๔๐๒๑
เด็กชายอัครชัย ดาวขุนทด

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๔๐๒๒
เด็กหญิงเฆขลา พรหมแสงใส

๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๔๐๒๓
เด็กชายไพศาล เอือเฟอ

้

๒๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๔๐๒๔
นางปญญาพร เดอ กรู๊ฟ

๒๕/๐๑/๒๕๑๖

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๔๐๒๕
เด็กหญิงกุลธิดา พาหา

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองนำใสวิทยาคาร วัดบ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๔๕๙/๔๐๒๖
เด็กหญิงจตุพร สร้อยโสม

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองนำใสวิทยาคาร วัดบ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๔๕๙/๔๐๒๗
เด็กชายจิราภพ สุวรรณดี

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองนำใสวิทยาคาร วัดบ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๔๕๙/๔๐๒๘
เด็กชายจิรเดช ถาวรชน

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองนำใสวิทยาคาร วัดบ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๔๕๙/๔๐๒๙
เด็กหญิงชลธิชา ตับไธสง

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองนำใสวิทยาคาร วัดบ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๔๕๙/๔๐๓๐
เด็กชายชาคริต ศรีสมัย

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองนำใสวิทยาคาร วัดบ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๔๕๙/๔๐๓๑
เด็กหญิงณัชานันท์ พัฒนกุล

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองนำใสวิทยาคาร วัดบ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๔๕๙/๔๐๓๒
เด็กชายธนากร ชมเชือ

้

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองนำใสวิทยาคาร วัดบ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๔๕๙/๔๐๓๓
เด็กชายธีรพันธุ์ จันทมิฬ

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองนำใสวิทยาคาร วัดบ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๔๕๙/๔๐๓๔
เด็กชายนัทวัฒน์ เกียงเอีย

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองนำใสวิทยาคาร วัดบ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๔๕๙/๔๐๓๕
เด็กชายบูรพา จารุจินดา

๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองนำใสวิทยาคาร วัดบ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๔๕๙/๔๐๓๖
เด็กหญิงประภาพร เปาวิลัย

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองนำใสวิทยาคาร วัดบ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๔๕๙/๔๐๓๗
เด็กชายพงษ์พันธ์ สัมพันธ์

๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองนำใสวิทยาคาร วัดบ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๔๕๙/๔๐๓๘
เด็กหญิงพรธิดา คุรุนันท์

๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองนำใสวิทยาคาร วัดบ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๔๕๙/๔๐๓๙
นายพิรุณสรรญ์ เพรียสมพาน

๑๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนคลองนำใสวิทยาคาร วัดบ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๔๕๙/๔๐๔๐
เด็กหญิงภาณุมาศ วัฒนา

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองนำใสวิทยาคาร วัดบ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๔๕๙/๔๐๔๑
เด็กชายยุทธพล แสงสว่าง

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองนำใสวิทยาคาร วัดบ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๔๕๙/๔๐๔๒
เด็กชายยุวศักดิ

์

อังโครัมย์
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองนำใสวิทยาคาร วัดบ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๔๕๙/๔๐๔๓
เด็กชายวรายุฑ หันมล

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองนำใสวิทยาคาร วัดบ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๔๕๙/๔๐๔๔
เด็กหญิงวิรัณดา กรสว่าง

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองนำใสวิทยาคาร วัดบ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๔๕๙/๔๐๔๕
เด็กหญิงศิราวัลย์ จันทมิฬ

๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองนำใสวิทยาคาร วัดบ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๔๕๙/๔๐๔๖
เด็กชายศิวดล ปลืมสามเณร

้

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองนำใสวิทยาคาร วัดบ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๔๕๙/๔๐๔๗
เด็กหญิงศุภกานต์ มีจริง

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองนำใสวิทยาคาร วัดบ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๔๕๙/๔๐๔๘
เด็กชายสายชล จันทะพัน

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองนำใสวิทยาคาร วัดบ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๔๕๙/๔๐๔๙
เด็กชายสุวัช พิมพิสาร

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองนำใสวิทยาคาร วัดบ้านโนนสาวเอ้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๑๖ / ๒๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๔๐๕๐
เด็กหญิงแพรวา งามนิล

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองนำใสวิทยาคาร วัดบ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๔๕๙/๔๐๕๑
เด็กชายณัฐพล วรรณยนต์

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองนำใสวิทยาคาร วัดบ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๔๕๙/๔๐๕๒
เด็กชายธนรัชต์ กันประกอบ

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองนำใสวิทยาคาร วัดบ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๔๕๙/๔๐๕๓
เด็กชายวรเมธ ภู่ขำ

๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองนำใสวิทยาคาร วัดบ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๔๕๙/๔๐๕๔
เด็กหญิงศตพร สิงห์ศรี

๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองนำใสวิทยาคาร วัดบ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๔๕๙/๔๐๕๕
เด็กหญิงสิริวิมล ไวยวารี

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองนำใสวิทยาคาร วัดบ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๔๕๙/๔๐๕๖
เด็กชายเมฆา ใยบำรุง

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองนำใสวิทยาคาร วัดบ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๔๕๙/๔๐๕๗
เด็กชายเสกสรร บัวคำศรี

๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองนำใสวิทยาคาร วัดบ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๔๕๙/๔๐๕๘
เด็กชายเอกราช เข็มทอง

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองนำใสวิทยาคาร วัดบ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๔๕๙/๔๐๕๙
เด็กหญิงแพรพลอย เวียงสมุทร

๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองนำใสวิทยาคาร วัดบ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๔๕๙/๔๐๖๐
เด็กหญิงดวงพร ไชยสอน

๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองนำใสวิทยาคาร วัดบ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๔๕๙/๔๐๖๑
เด็กชายธำมรงค์ ดำรงค์ธรรม

๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนคลองนำใสวิทยาคาร วัดบ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๔๕๙/๔๐๖๒
เด็กหญิงปริศนา คงบุญ

๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองนำใสวิทยาคาร วัดบ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๔๕๙/๔๐๖๓
เด็กชายศุภกร เจริญ

๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองนำใสวิทยาคาร วัดบ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๔๕๙/๔๐๖๔
เด็กชายเพิมพล

่

พันมหา
๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนคลองนำใสวิทยาคาร วัดบ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๔๕๙/๔๐๖๕
เด็กชายเสกสันต์ วันแก้ว

๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองนำใสวิทยาคาร วัดบ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๔๕๙/๔๐๖๖
เด็กชายเอกพันธ์ แก้วเกต

๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนคลองนำใสวิทยาคาร วัดบ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๔๕๙/๔๐๖๗
เด็กชายไพรัช ตันฮะเฮ็ง

๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนคลองนำใสวิทยาคาร วัดบ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๔๕๙/๔๐๖๘
นางสาวกิงแก้ว

่

มีไธสงค์

๑๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนคลองนำใสวิทยาคาร วัดบ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๔๕๙/๔๐๖๙
นายจักรกฤษณ์ วรรณยนต์

๑๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนคลองนำใสวิทยาคาร วัดบ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๔๕๙/๔๐๗๐
นายจักรินทร์ อินต๊ะสาร

๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนคลองนำใสวิทยาคาร วัดบ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๔๕๙/๔๐๗๑
นางสาวปวีณ์ธิดา คุณวงศ์

๑๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนคลองนำใสวิทยาคาร วัดบ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๔๕๙/๔๐๗๒
นางสาวศิรินันท์ งามดี

๐๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนคลองนำใสวิทยาคาร วัดบ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๔๕๙/๔๐๗๓
นายศุภกิจ หอมลำดวน

๒๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนคลองนำใสวิทยาคาร วัดบ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๔๕๙/๔๐๗๔
นางสาวสุภาวดี กุลประกอบ

๒๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนคลองนำใสวิทยาคาร วัดบ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๔๕๙/๔๐๗๕
นางสาวอนุธิดา ลำมะหิต

๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนคลองนำใสวิทยาคาร วัดบ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๔๕๙/๔๐๗๖
นายเจษฎาพร เกษจันทร์

๑๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนคลองนำใสวิทยาคาร วัดบ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๔๕๙/๔๐๗๗
เด็กหญิงจีรนันท์ ดาษผักแว่น

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสาวเอ้ วัดบ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๔๕๙/๔๐๗๘
เด็กชายชินวุฒิ บุญรอด

๑๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสาวเอ้ วัดบ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๔๕๙/๔๐๗๙
เด็กชายทัตเทพ ไชยสาร

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสาวเอ้ วัดบ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๔๕๙/๔๐๘๐
เด็กชายธีรภัทร แกมนิล

๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสาวเอ้ วัดบ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๔๕๙/๔๐๘๑
เด็กหญิงพิมพ์วิมล เถือนทอง

่

๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสาวเอ้ วัดบ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๔๕๙/๔๐๘๒
เด็กหญิงวรรณวิษา วรธรรม

๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสาวเอ้ วัดบ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๔๕๙/๔๐๘๓
เด็กหญิงศริษา ปตลา

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสาวเอ้ วัดบ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๔๕๙/๔๐๘๔
เด็กชายสรายุทธ ชัยศักดิเลิศ

์

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสาวเอ้ วัดบ้านโนนสาวเอ้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๑๗ / ๒๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๔๐๘๕
เด็กชายวันเผด็จ สุขบงกช

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสาวเอ้ วัดบ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๔๕๙/๔๐๘๖
เด็กชายณัฐวุฒิ ขุนลุกเกิด

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสาวเอ้ วัดบ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๔๕๙/๔๐๘๗
เด็กหญิงนันทพร ทองประสูตร์

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสาวเอ้ วัดบ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๔๕๙/๔๐๘๘
เด็กชายภาณุเดช ทองรัตน์

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสาวเอ้ วัดบ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๔๕๙/๔๐๘๙
เด็กชายอิทธิพล โถยอด

๒๐/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านคลองยางประชาสรรค์ วัดบ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๔๕๙/๔๐๙๐
เด็กชายจักรพันธ์ สิงห์โข่ง

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบีกริม วัดบีกริม  

สก ๔๔๕๙/๔๐๙๑
เด็กหญิงชลธิชา ปจฉิม

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบีกริม วัดบีกริม  

สก ๔๔๕๙/๔๐๙๒
เด็กชายณัฐกานต์ สังข์ทิพย์

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบีกริม วัดบีกริม  

สก ๔๔๕๙/๔๐๙๓
เด็กหญิงณัฐการณ์ วงเวียน

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบีกริม วัดบีกริม  

สก ๔๔๕๙/๔๐๙๔
เด็กหญิงธินัดดา ไวยารัตน์

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบีกริม วัดบีกริม  

สก ๔๔๕๙/๔๐๙๕
เด็กชายบริบูรณ์ มาสี

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบีกริม วัดบีกริม  

สก ๔๔๕๙/๔๐๙๖
เด็กชายบัณฑิต บาดาล

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบีกริม วัดบีกริม  

สก ๔๔๕๙/๔๐๙๗
เด็กหญิงปนัดดา ปะนุรัมย์

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบีกริม วัดบีกริม  

สก ๔๔๕๙/๔๐๙๘
เด็กหญิงปนิดา พิศภิรมย์

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบีกริม วัดบีกริม  

สก ๔๔๕๙/๔๐๙๙
เด็กหญิงปยนุช อุ่นเรือน

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบีกริม วัดบีกริม  

สก ๔๔๕๙/๔๑๐๐
เด็กหญิงพรวิภา สังขะโห

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบีกริม วัดบีกริม  

สก ๔๔๕๙/๔๑๐๑
เด็กชายภาณุวัฒน์ ประสังข์กุล

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบีกริม วัดบีกริม  

สก ๔๔๕๙/๔๑๐๒
เด็กชายภานุวัฒน์ สังข์สวัสดิ

์

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบีกริม วัดบีกริม  

สก ๔๔๕๙/๔๑๐๓
เด็กชายราชย์ฉันท์ สุขศานต์

๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบีกริม วัดบีกริม  

สก ๔๔๕๙/๔๑๐๔
เด็กหญิงสุพรรณิกา ฟองเกิด

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบีกริม วัดบีกริม  

สก ๔๔๕๙/๔๑๐๕
เด็กหญิงสุพัตรา เทียนดำ

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบีกริม วัดบีกริม  

สก ๔๔๕๙/๔๑๐๖
เด็กหญิงสุภาพร พุ่มระย้า

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบีกริม วัดบีกริม  

สก ๔๔๕๙/๔๑๐๗
เด็กหญิงกมลวรรณ ใจประเสริฐ

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบีกริม วัดบีกริม  

สก ๔๔๕๙/๔๑๐๘
เด็กหญิงกัลญาณี รักษาวงษ์

๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบีกริม วัดบีกริม  

สก ๔๔๕๙/๔๑๐๙
เด็กชายจักรกฤษณ์ แต้มทอง

๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบีกริม วัดบีกริม  

สก ๔๔๕๙/๔๑๑๐
เด็กหญิงชาลิณี เสาวรส

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบีกริม วัดบีกริม  

สก ๔๔๕๙/๔๑๑๑

เด็กหญิงมลธิรา ยวนคำ
๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบีกริม วัดบีกริม  

สก ๔๔๕๙/๔๑๑๒

เด็กหญิงรัฐฎาภรณ์ วะโรง
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบีกริม วัดบีกริม  

สก ๔๔๕๙/๔๑๑๓

เด็กหญิงรุ่งอรุณ ดำรงค์
๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบีกริม วัดบีกริม  

สก ๔๔๕๙/๔๑๑๔
เด็กชายวุฒิชัยมงคล ประสมทรัพย์

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบีกริม วัดบีกริม  

สก ๔๔๕๙/๔๑๑๕

เด็กหญิงสิริธัญญา ปะนุรัมย์
๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบีกริม วัดบีกริม  

สก ๔๔๕๙/๔๑๑๖

เด็กชายอรรถพล บุญเจริญ
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบีกริม วัดบีกริม  

สก ๔๔๕๙/๔๑๑๗

เด็กหญิงเยาวเรศ พันศรี
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบีกริม วัดบีกริม  

สก ๔๔๕๙/๔๑๑๘
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ปานวงศ์

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบีกริม วัดบีกริม  

สก ๔๔๕๙/๔๑๑๙

เด็กหญิงกชกร สายวงค์คำ
๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบีกริม วัดบีกริม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๑๘ / ๒๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๔๑๒๐
เด็กชายขวัญเมือง อัทศรี

๑๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบีกริม วัดบีกริม  

สก ๔๔๕๙/๔๑๒๑

เด็กชายพชร งอนกระโทก
๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบีกริม วัดบีกริม  

สก ๔๔๕๙/๔๑๒๒

เด็กชายพัฒพงษ์ ไวยารัตน์
๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบีกริม วัดบีกริม  

สก ๔๔๕๙/๔๑๒๓

เด็กหญิงมณฑิรา มะลิซ้อน
๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบีกริม วัดบีกริม  

สก ๔๔๕๙/๔๑๒๔

เด็กหญิงวชิราภรณ์ หยุดรัมย์
๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบีกริม วัดบีกริม  

สก ๔๔๕๙/๔๑๒๕

เด็กหญิงวรัญชลี เจนจิตต์
๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบีกริม วัดบีกริม  

สก ๔๔๕๙/๔๑๒๖

เด็กหญิงวิไลวรรณ สีพลนอก
๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบีกริม วัดบีกริม  

สก ๔๔๕๙/๔๑๒๗

เด็กหญิงสุพัตรา นาเมืองรักษ์
๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบีกริม วัดบีกริม  

สก ๔๔๕๙/๔๑๒๘

เด็กหญิงอรัญญา บุษบง

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบีกริม วัดบีกริม  

สก ๔๔๕๙/๔๑๒๙

เด็กหญิงอรุณี สีอ่อน
๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบีกริม วัดบีกริม  

สก ๔๔๕๙/๔๑๓๐
เด็กหญิงกุลยา หลักแก้ว

๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนกรุงไทย
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๔๕๙/๔๑๓๑

เด็กชายจักรินทร์ ขันทอง
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนกรุงไทย
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๔๕๙/๔๑๓๒

เด็กหญิงชลิตา เพลิงปาน
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนกรุงไทย
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๔๕๙/๔๑๓๓

เด็กชายชัยภัทร การะเกตุ
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนกรุงไทย
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๔๕๙/๔๑๓๔

เด็กหญิงณัฐชนา ภูตน
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนกรุงไทย
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๔๕๙/๔๑๓๕

เด็กชายณัฐพงศ์ ตันทิพย์
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนกรุงไทย
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๔๕๙/๔๑๓๖

เด็กชายณัฐวุฒิ ปะตังทาเน
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนกรุงไทย
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๔๕๙/๔๑๓๗

เด็กหญิงธิติกานต์ โตพา

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนกรุงไทย
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๔๕๙/๔๑๓๘

เด็กชายบุญฤทธิ

์

ทิศกระโทก
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนกรุงไทย
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๔๕๙/๔๑๓๙

เด็กหญิงปาริตา กรเศษ
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนกรุงไทย
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๔๕๙/๔๑๔๐
เด็กชายศรชัย แก้วสันเทียะ

๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนกรุงไทย
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๔๕๙/๔๑๔๑

เด็กชายสุที แก้วอ่อน
๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนกรุงไทย
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๔๕๙/๔๑๔๒

เด็กชายชญานนท์ ใสแก้ว
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนกรุงไทย
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๔๕๙/๔๑๔๓

เด็กหญิงชุฐิกาญณ์ ทาเวียง

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกรุงไทย
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๔๕๙/๔๑๔๔

เด็กหญิงนันฑริตา โนโชติ
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกรุงไทย
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๔๕๙/๔๑๔๕

เด็กหญิงนิดติญา ไพรนา
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนกรุงไทย
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๔๕๙/๔๑๔๖
เด็กหญิงปนัดดาภรณ์ พาแก้ว

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกรุงไทย
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๔๕๙/๔๑๔๗

เด็กชายพีระพัฒน์ นามพรม
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนกรุงไทย
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๔๕๙/๔๑๔๘

เด็กหญิงรินรดา อ้นทิม

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกรุงไทย
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๔๕๙/๔๑๔๙

เด็กหญิงไพลิน ดวงจำลอง
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกรุงไทย
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๔๕๙/๔๑๕๐
เด็กหญิงนุชรัตน์ ชุ่มศรี

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกรุงไทย
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๔๕๙/๔๑๕๑

เด็กชายจิระพงศ์ สายเจริญ
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๔๕๙/๔๑๕๒

เด็กหญิงจิราวรรณ อรรถชัย
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๔๕๙/๔๑๕๓

เด็กชายทวีทรัพย์ ชินบุตร
๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๔๕๙/๔๑๕๔

เด็กหญิงนันธิดา จำปาทิพย์
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2
วัดปายเขียววนาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๑๙ / ๒๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๔๑๕๕

เด็กหญิงบุศกรณ์ พระวิเศษ
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๔๕๙/๔๑๕๖

เด็กชายพูลลาภ ศรีชมภู
๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๔๕๙/๔๑๕๗

เด็กหญิงวรรณภา รักงาม
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๔๕๙/๔๑๕๘

เด็กหญิงวารุณี ฉิวเฉือย

่

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๔๕๙/๔๑๕๙

เด็กชายศรัณย์ กันนิยม
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๔๕๙/๔๑๖๐
เด็กชายสันติภาพ บัวสันต์

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๔๕๙/๔๑๖๑

เด็กหญิงหยกชมพู สีไส

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๔๕๙/๔๑๖๒

เด็กชายอนันธชัย สาริวัฒน์
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๔๕๙/๔๑๖๓

เด็กชายอนุวัตร์ คำมนตรี
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๔๕๙/๔๑๖๔

เด็กชายอิทธิพล อ่อนหนองหว้า
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๔๕๙/๔๑๖๕

เด็กหญิงปาจารีย์ จอมกระโทก
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๔๕๙/๔๑๖๖

เด็กชายณัฐพงศ์ อบแสง
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๔๕๙/๔๑๖๗

เด็กชายนวดล ฟองเกิด
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๔๕๙/๔๑๖๘

เด็กหญิงพรนภา คุรุนันท์
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๔๕๙/๔๑๖๙

เด็กชายวทัญู แม่มักดัน
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๔๕๙/๔๑๗๐
เด็กหญิงวนิดา โพธิจินดา

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๔๕๙/๔๑๗๑

เด็กชายอภินันท์ เชือวงค์

้

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๔๕๙/๔๑๗๒

เด็กชายอิทธิเทพ เกตุชม
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๔๕๙/๔๑๗๓

เด็กชายกฤษณะ คำงาม

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๔๕๙/๔๑๗๔

เด็กชายจักรพรรดิ

์

ศรีสุบรรณ์
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๔๕๙/๔๑๗๕

เด็กหญิงประวีณา ปนแก้ว
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๔๕๙/๔๑๗๖

เด็กหญิงกมลวรรณ พันสี
๐๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหว้า
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๔๕๙/๔๑๗๗

เด็กหญิงกรชนก วงษ์ธรรม
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหว้า
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๔๕๙/๔๑๗๘

เด็กหญิงกุลนัดดา ขุนจำนวน
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหว้า
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๔๕๙/๔๑๗๙

เด็กหญิงพนิตา สุนทรประเวศ
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหว้า
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๔๕๙/๔๑๘๐
เด็กหญิงสุนิสา เสียดขุนทด

๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหว้า
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๔๕๙/๔๑๘๑

เด็กหญิงชลธิชา พิมอ่อน
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหว้า
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๔๕๙/๔๑๘๒

เด็กหญิงชุติกาญจน์ กรศรี
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหว้า
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๔๕๙/๔๑๘๓

เด็กหญิงฐาปนี งามเจริญจิต
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหว้า
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๔๕๙/๔๑๘๔

เด็กหญิงณภัทร สามล
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหว้า
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๔๕๙/๔๑๘๕

เด็กหญิงดลยา วิถารพรรณ์
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหว้า
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๔๕๙/๔๑๘๖

เด็กชายธรณินทร์ สมจรรยา
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหว้า
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๔๕๙/๔๑๘๗

เด็กชายธีรภัทร พูนชู

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหว้า
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๔๕๙/๔๑๘๘

เด็กหญิงนุชรี พาทอง
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหว้า
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๔๕๙/๔๑๘๙

เด็กชายภัทธิมา สุคนธ์
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหว้า
วัดปายเขียววนาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๒๐ / ๒๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๔๑๙๐
เด็กชายราเมศวร์ ชุมผาง

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหว้า
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๔๕๙/๔๑๙๑

เด็กหญิงวาสนา สงวนพล
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหว้า
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๔๕๙/๔๑๙๒

เด็กหญิงศศิธร สว่างโคก
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหว้า
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๔๕๙/๔๑๙๓

เด็กหญิงอภัสรา สมบูรณ์
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหว้า
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๔๕๙/๔๑๙๔

เด็กชายอภิชาติ เงินกระไร
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหว้า
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๔๕๙/๔๑๙๕

เด็กหญิงอรพรรณ คำลาย
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหว้า
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๔๕๙/๔๑๙๖

เด็กชายอิสระ คำลาย
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหว้า
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๔๕๙/๔๑๙๗

เด็กหญิงเชษฐ์ธิดา คำหวล
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหว้า
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๔๕๙/๔๑๙๘

เด็กหญิงเมษา จันย่อยศ
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหว้า
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๔๕๙/๔๑๙๙

เด็กหญิงกนิษฐา ใจมัน

่

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหว้า
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๔๕๙/๔๒๐๐
เด็กหญิงกานต์ธิดา เชือชำนาญ

้

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหว้า
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๔๕๙/๔๒๐๑
เด็กชายณัฐวุฒิ เพิมผล

่

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองหว้า
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๔๕๙/๔๒๐๒
เด็กหญิงธนัชชา กลินหอม

่

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหว้า
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๔๕๙/๔๒๐๓
เด็กหญิงนภัสสร บุตตาแย้ม

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองหว้า
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๔๕๙/๔๒๐๔
เด็กหญิงปวันรัตน์ มอบกระโทก

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหว้า
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๔๕๙/๔๒๐๕
เด็กชายพงศ์พันธ์ อุ่นไชย

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองหว้า
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๔๕๙/๔๒๐๖
เด็กหญิงภัทรวดี แท่งทอง

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหว้า
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๔๕๙/๔๒๐๗
เด็กหญิงมณีรัตน์ ฉิมมาฉุย

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองหว้า
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๔๕๙/๔๒๐๘
เด็กหญิงวิไลพร นัยแสน

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหว้า
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๔๕๙/๔๒๐๙
เด็กหญิงศราศิณี สมบูรณ์สุข

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหว้า
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๔๕๙/๔๒๑๐
เด็กหญิงสินินุช อันสมสี

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหว้า
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๔๕๙/๔๒๑๑

เด็กหญิงสุทิตา คุ้มไพรี
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหว้า
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๔๕๙/๔๒๑๒

เด็กหญิงสุภาวดี เพิมผล

่

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองหว้า
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๔๕๙/๔๒๑๓

เด็กหญิงอัญมณี พุฒเส็ง
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหว้า
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๔๕๙/๔๒๑๔

เด็กชายอุดมศักดิ

์

กลินหอม

่

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองหว้า
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๔๕๙/๔๒๑๕

เด็กชายเทียนชัย ไชยวงศ์
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหว้า
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๔๕๙/๔๒๑๖

เด็กชายเนติพงษ์ เหมาะสมาน
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหว้า
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๔๕๙/๔๒๑๗

เด็กหญิงจตุพร ถานา
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสระปทุม
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๔๕๙/๔๒๑๘

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

นามภักดี
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสระปทุม
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๔๕๙/๔๒๑๙

เด็กหญิงพัชราพร สร้อยเวที
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสระปทุม
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๔๕๙/๔๒๒๐
เด็กหญิงวันใส ทองไพรวัน

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสระปทุม
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๔๕๙/๔๒๒๑

เด็กหญิงวาลิณี บุญประเสริฐ
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสระปทุม
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๔๕๙/๔๒๒๒

เด็กหญิงสุคนธรา ศิริเกษ
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสระปทุม
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๔๕๙/๔๒๒๓

เด็กหญิงสุชานัน ขันคำ
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสระปทุม
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๔๕๙/๔๒๒๔

เด็กชายอนุพันธ์ ภาระจิตร์
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสระปทุม
วัดปายเขียววนาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๒๑ / ๒๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๔๒๒๕

เด็กชายปญญพัฒน์ ศรีสุธรรม
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสระปทุม
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๔๕๙/๔๒๒๖

เด็กหญิงฐิติพร ศรีสังข์
๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสระปทุม
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๔๕๙/๔๒๒๗
เด็กชายวรากรวิทวัส ปรากฎวงค์

๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสระปทุม
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๔๕๙/๔๒๒๘

เด็กหญิงชนิดา ไพอรัญ
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดหนองปรือ  

สก ๔๔๕๙/๔๒๒๙

เด็กชายชัยรัตน์ พงษ์ประเสริฐ
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดหนองปรือ  

สก ๔๔๕๙/๔๒๓๐
เด็กชายณภัสกร เชือกลาง

้

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดหนองปรือ  

สก ๔๔๕๙/๔๒๓๑

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

พิมเกษ
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดหนองปรือ  

สก ๔๔๕๙/๔๒๓๒

เด็กหญิงนราทิพย์ เจริญดี
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดหนองปรือ  

สก ๔๔๕๙/๔๒๓๓

เด็กหญิงนันทวรรณ วงสา
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดหนองปรือ  

สก ๔๔๕๙/๔๒๓๔

เด็กชายพงศ์เทพ เคนประดิษฐ
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดหนองปรือ  

สก ๔๔๕๙/๔๒๓๕

เด็กหญิงพัชรา เฮง
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดหนองปรือ  

สก ๔๔๕๙/๔๒๓๖

เด็กชายภาคภูมิ พันรัตน์
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดหนองปรือ  

สก ๔๔๕๙/๔๒๓๗

เด็กหญิงสุกัญญา วงค์จำปา
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดหนองปรือ  

สก ๔๔๕๙/๔๒๓๘

เด็กชายสุชาติ สัตยา
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดหนองปรือ  

สก ๔๔๕๙/๔๒๓๙

เด็กชายเนวิน ยักษ์คะพันธ์
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดหนองปรือ  

สก ๔๔๕๙/๔๒๔๐
เด็กหญิงเบญจมาศ แก้วโกมล

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดหนองปรือ  

สก ๔๔๕๙/๔๒๔๑

เด็กหญิงภิรมย์พร ภิรมย์โต
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดหนองปรือ  

สก ๔๔๕๙/๔๒๔๒

เด็กชายสนามชัย จินพละ
๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดหนองปรือ  

สก ๔๔๕๙/๔๒๔๓

เด็กชายโบรา บุญสุข
๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดหนองปรือ  

สก ๔๔๕๙/๔๒๔๔

เด็กชายวุฒิพงษ์ ไชยนุรักษ์
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๔๒๔๕

เด็กหญิงกัญณิกา มีผล
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๔๒๔๖

เด็กหญิงกีรติกา พลคำมาก
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๔๒๔๗

เด็กชายก้องภพ เกตุพงษ์
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๔๒๔๘

เด็กหญิงขวัญตา พุทธจิต
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๔๒๔๙

เด็กหญิงงามเนตร พุ่มพวง

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๔๒๕๐
เด็กชายฉัตรชัย อุปทน

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๔๒๕๑

เด็กหญิงฐิติภา อยู่ประพิส
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๔๒๕๒

เด็กชายณัฐวิชย์ อิมเบอร์ส
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๔๒๕๓

เด็กชายธนกฤต ชมกิจ
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๔๒๕๔

เด็กหญิงธันวา ฉิมมาลา
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๔๒๕๕

เด็กชายธิติพงศ์ ยาตุนุเคราะห์
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๔๒๕๖

เด็กหญิงนงนุช สุวรรณ์
๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๔๒๕๗

เด็กชายนรวิชญ์ เฉลิมชัยมนตรี
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๔๒๕๘

เด็กชายปฏิกานต์ เจนประโคน

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๔๒๕๙

เด็กชายปฐพล พักน้อย
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาพระยา วัดตาพระยา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๒๒ / ๒๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๔๒๖๐
เด็กหญิงประพัชชา เซียงหนู

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๔๒๖๑

เด็กหญิงปวีณ์ธิดา ใจเพ็ชร์
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๔๒๖๒

เด็กหญิงปารณีย์ กระสวยทอง
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๔๒๖๓

เด็กหญิงปาริฉัตร คล้ายมาลี
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๔๒๖๔

เด็กหญิงพฤกษา อัมพวัน
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๔๒๖๕

เด็กหญิงพัชพร รักษา
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๔๒๖๖

เด็กหญิงพัชราภา วงษ์สุวรรณ์

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๔๒๖๗

เด็กชายพิพัฒน์ กาบแก้ว
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๔๒๖๘

เด็กชายภิญโญ การินทร์
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๔๒๖๙

เด็กชายภูวนาท หอมเทียม
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๔๒๗๐
เด็กหญิงมลธกานต์ ศรีแก้ว

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๔๒๗๑

เด็กชายรัตติกาล กอนเสน
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๔๒๗๒

เด็กชายวัชรพล อินทร์สำโรง
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๔๒๗๓

เด็กหญิงวิสิณี ลำใย
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๔๒๗๔

เด็กชายศรีวิชัย จันทร์อินทร์
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๔๒๗๕

เด็กชายสิทธิพล นะราชรัมย์
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๔๒๗๖

เด็กหญิงสุดารัตน์ บุญทวี
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๔๒๗๗

เด็กหญิงสุธิมา ลำใย
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๔๒๗๘

เด็กหญิงสุภัสสร บัวเสนา
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๔๒๗๙

เด็กชายอธิวัฒน์ ทองเหลือง
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๔๒๘๐
เด็กหญิงอลิชา วงษ์สวรรค์

๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๔๒๘๑

เด็กหญิงอลิษา ลุนไธสง
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๔๒๘๒

เด็กชายอัษฏายุธ นนทะคำจันทร์
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๔๒๘๓

เด็กชายอาชวิน เทียมสงวน
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๔๒๘๔

เด็กหญิงเกวลิน อดุลย์กลาง
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๔๒๘๕

เด็กชายเกษมสันต์ พงษ์นิล
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๔๒๘๖

เด็กหญิงเดือนเพ็ญ อินละมัย
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๔๒๘๗

เด็กชายเนติพัต อู่ตะเภา
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๔๒๘๘

เด็กชายเริงชัย หงษ์มาลา
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๔๒๘๙

เด็กชายชนะทศทิศ ฤทธิสนธ์
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๔๒๙๐
เด็กหญิงณัฐธิชา หมืนไกร

่

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๔๒๙๑

เด็กหญิงนภัสสร เรืองมาลา
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๔๒๙๒

เด็กชายศิรศิลป สีหมืน

่

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๔๒๙๓

เด็กหญิงแสงดาว บุญประสิทธิ

์

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๔๒๙๔

เด็กชายกนกพล แสนจันทร์
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาพระยา วัดตาพระยา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๒๓ / ๒๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๔๒๙๕

เด็กหญิงสุนันทา เยรัมย์
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๔๒๙๖

เด็กหญิงวิสา พูลมงคล
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๔๒๙๗

เด็กหญิงกัญญาดา หอมตอง
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสง วัดทัพเสด็จ  

สก ๔๔๕๙/๔๒๙๘

เด็กหญิงฐิฑากร งามแสง
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสง วัดทัพเสด็จ  

สก ๔๔๕๙/๔๒๙๙

เด็กหญิงณัฐธิดา แก้วโยน
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแสง วัดทัพเสด็จ  

สก ๔๔๕๙/๔๓๐๐
เด็กชายณัฐพล ตับกลาง

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสง วัดทัพเสด็จ  

สก ๔๔๕๙/๔๓๐๑
เด็กชายณัฐภูมิ รัตไธสง

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสง วัดทัพเสด็จ  

สก ๔๔๕๙/๔๓๐๒
เด็กหญิงธนพร โอภาไพบูลย์

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสง วัดทัพเสด็จ  

สก ๔๔๕๙/๔๓๐๓
เด็กชายธนา สุขแสวง

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสง วัดทัพเสด็จ  

สก ๔๔๕๙/๔๓๐๔
เด็กชายนฤดล สุทธิรัต

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสง วัดทัพเสด็จ  

สก ๔๔๕๙/๔๓๐๕
เด็กชายบุญพิทักษ์ เจนขนบ

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสง วัดทัพเสด็จ  

สก ๔๔๕๙/๔๓๐๖
เด็กชายประกาศิต แสนกล้า

๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแสง วัดทัพเสด็จ  

สก ๔๔๕๙/๔๓๐๗
เด็กหญิงพันวิสา วงค์สุวรรณ

๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสง วัดทัพเสด็จ  

สก ๔๔๕๙/๔๓๐๘
เด็กหญิงพีรดา ดีเอือน

้

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแสง วัดทัพเสด็จ  

สก ๔๔๕๙/๔๓๐๙
เด็กชายพีรพัฒน์ สำรวมจิตร

๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแสง วัดทัพเสด็จ  

สก ๔๔๕๙/๔๓๑๐
เด็กชายภีระพล กลุ่มยา

๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสง วัดทัพเสด็จ  

สก ๔๔๕๙/๔๓๑๑

เด็กชายภูมิมนตรี มันจิตร์

่

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสง วัดทัพเสด็จ  

สก ๔๔๕๙/๔๓๑๒

เด็กหญิงมัลลิกา คำสนิท
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสง วัดทัพเสด็จ  

สก ๔๔๕๙/๔๓๑๓

เด็กหญิงลินดา ดีแย้ม
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสง วัดทัพเสด็จ  

สก ๔๔๕๙/๔๓๑๔

เด็กหญิงศิลารมย์ มุ่งดี
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสง วัดทัพเสด็จ  

สก ๔๔๕๙/๔๓๑๕

เด็กชายสิทธิชัย เพียขันที
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสง วัดทัพเสด็จ  

สก ๔๔๕๙/๔๓๑๖

เด็กชายอภิรักษ์ มะลิซ้อน
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสง วัดทัพเสด็จ  

สก ๔๔๕๙/๔๓๑๗

เด็กชายอภิสิทธิ

์

มะลิซ้อน
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสง วัดทัพเสด็จ  

สก ๔๔๕๙/๔๓๑๘

เด็กชายไกรวิชญ์ คุณจาง
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสง วัดทัพเสด็จ  

สก ๔๔๕๙/๔๓๑๙

เด็กหญิงจันทกร ดีประเสริฐ
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสง วัดทัพเสด็จ  

สก ๔๔๕๙/๔๓๒๐
เด็กหญิงจิรัชญา บุญศิริ

๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสง วัดทัพเสด็จ  

สก ๔๔๕๙/๔๓๒๑

เด็กชายธนพัฒน์ สร้อยจิตร
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสง วัดทัพเสด็จ  

สก ๔๔๕๙/๔๓๒๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ เรียงเงิน
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสง วัดทัพเสด็จ  

สก ๔๔๕๙/๔๓๒๓

เด็กหญิงพิมพ์ชนก เอมสมบูรณ์
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสง วัดทัพเสด็จ  

สก ๔๔๕๙/๔๓๒๔

เด็กชายพีรพัฒน์ อาญาเมือง
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสง วัดทัพเสด็จ  

สก ๔๔๕๙/๔๓๒๕

เด็กหญิงวารุณี สิงจันทร์
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสง วัดทัพเสด็จ  

สก ๔๔๕๙/๔๓๒๖

เด็กชายอรุชา คณารัมย์
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสง วัดทัพเสด็จ  

สก ๔๔๕๙/๔๓๒๗
เด็กหญิงเพ็ญประภา ทองคำ

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสง วัดทัพเสด็จ  

สก ๔๔๕๙/๔๓๒๘

เด็กหญิงรดติกา เข็มจันทร์

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสง วัดทัพเสด็จ  

สก ๔๔๕๙/๔๓๒๙

เด็กหญิงอรดี สวัยรัมย์
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสง วัดทัพเสด็จ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๒๔ / ๒๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๔๓๓๐
เด็กชายจุลจักร พรมทอง

๒๑/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านหนองไผ่

วัดสองพีน้อง

่

 

สก ๔๔๕๙/๔๓๓๑

เด็กชายฉลอง คลองงาม
๐๖/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านหนองไผ่

วัดสองพีน้อง

่

 

สก ๔๔๕๙/๔๓๓๒

เด็กชายชาญวุธ มณีราษฎร์
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านหนองไผ่
วัดสองพีน้อง

่

 

สก ๔๔๕๙/๔๓๓๓

เด็กชายณัฐวุฒิ เกตุพงษ์
๑๗/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านหนองไผ่

วัดสองพีน้อง

่

 

สก ๔๔๕๙/๔๓๓๔

เด็กชายธนกฤต คลองงาม
๐๕/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านหนองไผ่

วัดสองพีน้อง

่

 

สก ๔๔๕๙/๔๓๓๕

เด็กชายปยะพงษ์ เหมาะใจ
๐๖/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านหนองไผ่

วัดสองพีน้อง

่

 

สก ๔๔๕๙/๔๓๓๖

เด็กชายพีระศักดิ

์

คำฟู
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านหนองไผ่
วัดสองพีน้อง

่

 

สก ๔๔๕๙/๔๓๓๗

เด็กชายวริทธิธร

์

เกตุกลาง
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านหนองไผ่
วัดสองพีน้อง

่

 

สก ๔๔๕๙/๔๓๓๘

เด็กหญิงวิยะดา เยรัมย์
๐๖/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านหนองไผ่

วัดสองพีน้อง

่

 

สก ๔๔๕๙/๔๓๓๙

เด็กชายกิตติภูมิ คลองงาม
๑๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านหนองไผ่

วัดสองพีน้อง

่

 

สก ๔๔๕๙/๔๓๔๐
เด็กหญิงจิราพร ไชยเต็ม

๑๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านหนองไผ่

วัดสองพีน้อง

่

 

สก ๔๔๕๙/๔๓๔๑

เด็กชายณรงค์ สีดา
๒๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านหนองไผ่

วัดสองพีน้อง

่

 

สก ๔๔๕๙/๔๓๔๒

เด็กหญิงพลอยสวย ศรีสวัสดิ

์

๒๘/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านหนองไผ่

วัดสองพีน้อง

่

 

สก ๔๔๕๙/๔๓๔๓

เด็กหญิงรัตมณี ชาวสวน

๒๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านหนองไผ่

วัดสองพีน้อง

่

 

สก ๔๔๕๙/๔๓๔๔

เด็กหญิงลิลลี

่

ปานชัย
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านหนองไผ่
วัดสองพีน้อง

่

 

สก ๔๔๕๙/๔๓๔๕

เด็กชายวิษณุ ฟบประโคน
๐๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านหนองไผ่

วัดสองพีน้อง

่

 

สก ๔๔๕๙/๔๓๔๖

เด็กหญิงสำเนียง เนือง
๐๒/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านหนองไผ่

วัดสองพีน้อง

่

 

สก ๔๔๕๙/๔๓๔๗

เด็กหญิงเพ็ชรใส ศรีสวัสดิ

์

๒๘/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านหนองไผ่

วัดสองพีน้อง

่

 

สก ๔๔๕๙/๔๓๔๘

เด็กหญิงแก้วตา จันทร์คลาย
๐๙/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านหนองไผ่

วัดสองพีน้อง

่

 

สก ๔๔๕๙/๔๓๔๙

เด็กชายชัชนันท์ กองแก้ว
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านหนองไผ่
วัดสองพีน้อง

่

 

สก ๔๔๕๙/๔๓๕๐
เด็กชายชาติกล้า ไชยประโคน

๐๗/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านหนองไผ่
วัดสองพีน้อง

่

 

สก ๔๔๕๙/๔๓๕๑

เด็กชายธงชัย ห่ามผักแว่น
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านหนองไผ่
วัดสองพีน้อง

่

 

สก ๔๔๕๙/๔๓๕๒

เด็กหญิงวรนุช เด่นดวงเดือน
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านหนองไผ่
วัดสองพีน้อง

่

 

สก ๔๔๕๙/๔๓๕๓

เด็กชายสุธรรม ชัยยัญ
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านหนองไผ่
วัดสองพีน้อง

่

 

สก ๔๔๕๙/๔๓๕๔

เด็กหญิงสุภนิช เจริญรัมย์
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านหนองไผ่
วัดสองพีน้อง

่

 

สก ๔๔๕๙/๔๓๕๕

เด็กชายอาทิตย์ จันทร์คลาย
๓๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านหนองไผ่

วัดสองพีน้อง

่

 

สก ๔๔๕๙/๔๓๕๖

เด็กชายเกริกเกียรติ ลำใย
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านหนองไผ่
วัดสองพีน้อง

่

 

สก ๔๔๕๙/๔๓๕๗

เด็กหญิงกิตติกา ปุราชะทำมัง
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๓๕๘

เด็กหญิงจันทร์จิรา คำจันดา
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๓๕๙

เด็กชายจิระพงศ์ สายทอง
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๓๖๐
เด็กหญิงชนานา พวงเพชร

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๓๖๑

เด็กหญิงชรินรัตน์ ชมชืน

่

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๓๖๒

เด็กหญิงณัฐณิชา ราศรี

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๓๖๓

เด็กชายตะวัน แสงนวล
๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๓๖๔

เด็กชายธนาวุฒิ ศรีประชุม
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๒๕ / ๒๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๔๓๖๕

เด็กหญิงธิติพร อักษร

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๓๖๖

เด็กหญิงนภาศรี ทรงสุข
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๓๖๗

เด็กหญิงปณิตา สโมสร
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๓๖๘

เด็กชายประภาษ วีระพันธ์เจริญ

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๓๖๙

เด็กหญิงปริศนา ดอกยีสุ่น

่

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๓๗๐
เด็กชายพิพัฒน์ พรมลี

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๓๗๑

เด็กหญิงพิยดา แสนวังศรี
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๓๗๒

เด็กชายภัทรพล จันทร์ทอง
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๓๗๓

เด็กชายภาณุภัทร เลาะไธสง
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๓๗๔

เด็กชายภูวนัย รอดอุบโป
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๓๗๕

เด็กชายรัฐพล โพธิไทย
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๓๗๖

เด็กชายวริทธินันท์ บุญชม
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๓๗๗

เด็กหญิงวัชนาการ ดัดถุยาวัตร

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๓๗๘

เด็กชายวัฒนพัฒน์ เพ็ชรจิตต์

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๓๗๙

เด็กชายวิวรรธน์ ใยวังหน้า
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๓๘๐
เด็กชายวิวัฒน์ แก้วกระจาย

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๓๘๑

เด็กชายวิศิษฏ์ แย้มเจริญ

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๓๘๒

เด็กหญิงวีริยา กันเทียม

้

๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๓๘๓

เด็กชายวุฒิชัย โพธิศรี

์

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๓๘๔

เด็กชายศราวุธ กระแสทรัพย์
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๓๘๕

เด็กหญิงศศิกมล จันดาผล
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๓๘๖

เด็กชายศักดิธัช รวมจันทึก
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๓๘๗

เด็กชายศุภกร ท่าข้าม
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๓๘๘

เด็กชายศุภกร อินทองแก้ว
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๓๘๙

เด็กชายสมชาย บุดดาวงค์
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๓๙๐
เด็กชายสมศักดิ

์

สิงห์เรือง
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๓๙๑

เด็กชายสยาม หอมวิสูน
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๓๙๒

เด็กหญิงสลิลทิพย์ เดชวงค์ษา
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๓๙๓

เด็กหญิงสุดารัตน์ จีนพานิช
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๓๙๔

เด็กหญิงสุภัทชา พุงไธสง
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๓๙๕

เด็กหญิงสุภาภรณ์ จันทร์ศิริ
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๓๙๖

เด็กชายอนุชา ถาวรชน
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๓๙๗
เด็กชายอิศรานุวัฒน์ พุฒสี

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๓๙๘

เด็กหญิงเกศมาลา นิสังข์รัมย์
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๓๙๙
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ตินานพ

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๒๖ / ๒๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๔๔๐๐
เด็กหญิงใหม่ แจ้งนาม

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๔๐๑
เด็กชายไชยณรงค์ จันทร์บุตรศรี

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๔๐๒
เด็กหญิงกมลวรรณ ทุมพล

๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๔๐๓
เด็กหญิงกัญญารัตน์ พิมพ์อักษร

๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๔๐๔
เด็กหญิงกันยา ชาลศิล

๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๔๐๕
เด็กหญิงกาญจนา เทียงลาย

่

๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๔๐๖
เด็กชายกิตติภูมิ คำมาก

๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๔๐๗
เด็กหญิงกุ้งฟา คำพรมมา

๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๔๐๘
เด็กชายคณิศร พรมตระกูล

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๔๐๙
เด็กหญิงจันทร์จุฬา โสดาจันทร์

๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๔๑๐
เด็กชายจันทร์ธา สิบริว

้

๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๔๑๑

เด็กหญิงจารุวรรณ จันทะพรม
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๔๑๒

เด็กหญิงจีรนันท์ แก้วชนะ
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๔๑๓

เด็กหญิงชลธิดา มูลศรี
๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๔๑๔

เด็กหญิงชัฏษนิภา วรลักษ์
๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๔๑๕

เด็กชายชัยชนะ อุ่มศึกษา
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๔๑๖

เด็กหญิงฑิฆัมพร จิตรเพิม

่

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๔๑๗

นายดาว เดือน
๐๒/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๔๑๘

เด็กหญิงทวิกานต์ โหมดเจริญ
๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๔๑๙

เด็กชายธราดล สารกาญจน์
๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๔๒๐
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ จิตรพล

๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๔๒๑

เด็กชายธีรภัทร จิตรพล
๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๔๒๒

เด็กชายธีรวัฒน์ สวัสดี
๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๔๒๓

เด็กชายนันทปรีชา มีอาษา
๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๔๒๔

เด็กหญิงนันทพร เพ็ชนาค
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๔๒๕

เด็กหญิงนิภาพร ปนมาก
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๔๒๖

เด็กหญิงบุษยมาศ พุฒทอง
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๔๒๗

เด็กหญิงพรพรรณ จันทร์ขุนทด
๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๔๒๘

เด็กหญิงภัทรวดี แสงแพง
๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๔๒๙

เด็กชายภาณุพัฒน์ กีบสันเทียะ
๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๔๓๐
เด็กหญิงมลิสา สิงโตทอง

๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๔๓๑

เด็กหญิงมาริษา รับแสง
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๔๓๒

เด็กหญิงมีนา โสอุดม
๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๔๓๓

เด็กหญิงรัชนี พุทธวงศ์
๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๔๓๔

เด็กหญิงรัตนากร ใจหาญ
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๒๗ / ๒๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๔๔๓๕

เด็กหญิงรุจิราภรณ์ วรรณโน
๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๔๓๖

เด็กหญิงรุ่งฟา รักษาทรัพย์
๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๔๓๗

เด็กชายวรพจน์ บุตรงาม

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๔๓๘

เด็กหญิงวรรณวิสา ภูไกรลือ
๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๔๓๙

เด็กชายวัลลภ คำตรง
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๔๔๐
เด็กหญิงศรีสุดา ไกรสิงห์สม

๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๔๔๑

เด็กหญิงศิรินทิพย์ มีทรัพย์
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๔๔๒

เด็กหญิงสันธิลา โพยนอก
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๔๔๓

เด็กหญิงสิริวิภา ศิริวงศ์
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๔๔๔

เด็กหญิงสุดารัตน์ ดีเมือง
๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๔๔๕

เด็กหญิงสุดใจ กรชาย
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๔๔๖

เด็กหญิงสุทธิดา พิมายมณีโชติ

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๔๔๗

เด็กหญิงสุทธิดา โสอุดม
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๔๔๘

เด็กหญิงสุธาริณี จิตรพริง

้

๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๔๔๙

เด็กหญิงสุธีรา โสมะเค็ง
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๔๕๐
เด็กหญิงสุภนิดา วงค์รัมย์

๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๔๕๑

เด็กชายสุภัทรพงษ์ ศรีประชุม
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๔๕๒

เด็กหญิงสุภา วิวาห์สุข
๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๔๕๓

เด็กชายสุริยา วิวาสุข
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๔๕๔

เด็กหญิงหงษ์สกุล ลาทอง
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๔๕๕

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ทองชาย
๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๔๕๖

เด็กชายอดิศร ต้นทอง
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๔๕๗

เด็กหญิงอติพร ศรีแก้ว
๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๔๕๘

เด็กชายอนุชา เศษศรี
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๔๕๙

เด็กหญิงอภิญญา เพ็ชรนาดี
๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๔๖๐
เด็กชายอภิรติ เชียง

๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๔๖๑

เด็กหญิงอรจิรา จิตร์พวล
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๔๖๒

เด็กหญิงอรวรรณ จันทรวิชัย

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๔๖๓

เด็กหญิงอริสรา สูงสันเขตร
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๔๖๔

เด็กหญิงอาทิตยา เย็นจิตร

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๔๖๕

เด็กหญิงอิสริยา สวนเกษ

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๔๖๖

เด็กหญิงเกศสุดา มีแปน
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๔๖๗
เด็กชายเจษฎาภรณ์ บุญครอบ

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๔๖๘

เด็กชายเดชา จิตรพวน
๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๔๖๙

เด็กชายเศรษฐ์ ปนะถา

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๒๘ / ๒๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๔๔๗๐
เด็กชายเอืออังกูร

้

อันสมสี
๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๔๗๑

เด็กหญิงกมลพรรณ อินทร์แก้ว
๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๔๗๒

เด็กหญิงกัลยาณี ดีเมือง

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๔๗๓

เด็กชายกำธร กะมุทะ
๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๔๗๔

เด็กชายกิตติศักดิ

์

เพ็ชรนาดี
๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๔๗๕

เด็กชายจักรกฤษณ์ ล้วน
๐๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๔๗๖

เด็กหญิงจันจิรา มีทรัพย์
๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๔๗๗

เด็กชายจาตุรงค์ ศรีสุข

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๔๗๘

เด็กหญิงจิตวนันทร์ ดำดอน
๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๔๗๙

เด็กหญิงจิราวรรณ สบายใจ
๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๔๘๐
เด็กหญิงจิราวรรณ สุดมี

๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๔๘๑

เด็กชายจีระศักดิ

์

เพ็ชรศรี
๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๔๘๒

เด็กชายชยากร พรมสูงยาง

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๔๘๓

เด็กชายชัยพร จิตรพล
๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๔๘๔

เด็กชายชินวัตร คัตถุยาวัตร
๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๔๘๕

เด็กหญิงชุติมา พรหมคุณ
๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๔๘๖

เด็กหญิงญาตาวี โคตรพัฒน์
๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๔๘๗

เด็กหญิงฐิตาพร ทองพิมพ์
๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๔๘๘

เด็กหญิงณปภัช จันทะพรม
๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๔๘๙

เด็กชายณัฐกรณ์ สุรศร
๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๔๙๐
เด็กหญิงณัฐณิชา สมจิตร

๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๔๙๑

เด็กชายตริณภพ ไวนุขัน
๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๔๙๒

เด็กหญิงธัญญรัตน์ ศิริพรชัย
๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๔๙๓
เด็กหญิงธัญญาภรณ์ พันไธสง

๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๔๙๔

เด็กหญิงธีรนาถ วังสาร
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๔๙๕

เด็กชายธีรภัทร์ กล่อมยงค์
๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๔๙๖

เด็กชายธีระศักดิ

์

สีดาชมภู
๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๔๙๗

นายนพดล สุนทร
๑๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๔๙๘

เด็กชายนพเดช วงค์พรมมา
๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๔๙๙

เด็กหญิงนภาพร กันแม้น
๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๕๐๐
เด็กหญิงนันทนา ตระกลกาญจน์

๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๕๐๑
เด็กหญิงนิติยา พินารี

๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๕๐๒
เด็กหญิงนิรชา เพชรรุ่ง

๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๕๐๓
เด็กหญิงนิรุชา คำหว่าน

๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๕๐๔
เด็กชายปรมี เงินอยู่

๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๒๙ / ๒๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๔๕๐๕
เด็กหญิงปรารถนา เวรุตัง

๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๕๐๖
เด็กหญิงปลายฝน เอียมประโคน

่

๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๕๐๗
นายปวิธ ข่าวคำ

๒๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๕๐๘
เด็กหญิงปวีณา ทองเจือ

๑๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๕๐๙
เด็กชายปยะวัฒน์ พรมตวง

๒๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๕๑๐
เด็กหญิงพรกัญญา จันทร์แดง

๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๕๑๑

เด็กหญิงพัชรีดา จำเนียรกูล

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๕๑๒

เด็กชายพิชัยยุทธ อันสมศรี
๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๕๑๓

เด็กชายพีรพัฒน์ วิชุมา
๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๕๑๔

เด็กชายพีรภัทร โสอุดม
๑๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๕๑๕

เด็กหญิงภาวิดา เกทะโล
๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๕๑๖

นายระวี แซ่อึง

้

๑๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๕๑๗

นายรัฐพล ทุยไธสง
๐๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๕๑๘

เด็กหญิงรัตน์ชพร สมหวัง
๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๕๑๙

เด็กชายวรัญู จันพิมพา
๑๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๕๒๐
เด็กชายวัชรพล ซุยเสนา

๐๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๕๒๑

เด็กหญิงวิภาดา กันหา
๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๕๒๒

นายวีรพัฒน์ สิงห์กุล
๒๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๕๒๓

เด็กชายวุฒินันท์ เปร็นรัมย์
๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๕๒๔

เด็กชายศตวรรษ ทองทึง

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๕๒๕

เด็กชายศราวุธ นุกิจรัมย์
๑๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๕๒๖

เด็กหญิงศศิกาญจน์ ธรรมวิเศษ
๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๕๒๗

เด็กหญิงศุทธินี สิงหา
๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๕๒๘

เด็กชายสหัสคุณ พวกคาม
๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๕๒๙

เด็กชายสิริพล เพ็งพิศ

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๕๓๐
เด็กหญิงสุธาทิพย์ บัวคำ

๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๕๓๑

เด็กหญิงสุวิมล อุไร
๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๕๓๒

เด็กชายอนุชา สมนาค
๐๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๕๓๓

เด็กชายอัครพล จะทารัมย์
๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๕๓๔

เด็กหญิงอัจฉรา เจียชะรัมย์
๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๕๓๕

เด็กชายอัศนี ศรีษะ
๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๕๓๖

เด็กหญิงอาภาพร สังสีแก้ว
๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๕๓๗

เด็กหญิงอินชุอร สุขบำรุง
๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๕๓๘

นางสาวอินทิรา รอดจักเข็ญ
๒๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๕๓๙

เด็กหญิงเกษราพร เกิดสันเทียะ
๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๓๐ / ๒๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๔๕๔๐
เด็กชายไกรลาศ จอมมาลา

๒๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๕๔๑

นางสาวกมลลักษณ์ คงสุขมาก
๒๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๕๔๒

นางสาวกัลยรัตน์ เชิดนาม
๐๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๕๔๓

นางสาวกานต์ชนก กันนิยม
๓๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๕๔๔

นางสาวกิตติวดี ราช
๒๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๕๔๕

นางสาวจันจิตา อวย
๒๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๕๔๖

นายจีรนนท์ ขาวสอาด
๐๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๕๔๗

นายธนกฤต นารินทร์
๐๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๕๔๘

นายธนพนต์ กมลศรี
๑๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๕๔๙

นายธีระวัฒน์ แสงเกษม
๑๙/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๕๕๐
นางสาวนรินทิพย์ มาดี

๐๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๕๕๑

นายนัทธพงศ์ เรณูศิลป
๒๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๕๕๒

นางสาวบุญยพร เพ็ชร
๑๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๕๕๓

นางสาวพารินี ใจสะอาด

๒๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๕๕๔

นางสาวรถสุคนธ์ ทองดีนอก
๐๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๕๕๕

นายวรรณพิชิต สุนทร
๑๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๕๕๖

นางสาววรรณิดา ทองเจือ
๑๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๕๕๗

นายวัฒนา แสงเกษม
๓๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๕๕๘

นางสาววัลลภา สมหวัง
๒๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๕๕๙

นางสาววารี เปนอยู่
๓๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๕๖๐
นางสาววิภาวี สิงห์สำโรง

๑๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๕๖๑

นายวุฒิชัย ถาวรพัด

๑๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๕๖๒

นายสหัสวรรษ จิตรพวล
๒๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๕๖๓

นางสาวสุดารัตน์ หลักดี
๐๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๕๖๔

นางสาวสุทธิดา บรรดาศักดิ

์

๑๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๕๖๕

นายสุรเชษฐ์ บุญรอด
๐๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๕๖๖

นางสาวอนุสรา ดวงฟู
๑๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๕๖๗
นางสาวเบญจวรรณ จันวาน

๒๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๕๖๘

นางสาวเมยาวี รัตนวรรณ์
๒๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๕๖๙

นายจิรศักดิ

์

เนาว์กลาง
๐๓/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๕๗๐
นางสาวจุฑามาศ จิตรพล

๑๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๕๗๑

นางสาวชลธิดา ปาสองห้อง
๐๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๕๗๒

นางสาวนำฝน อุ่มศึกษา
๑๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๕๗๓

นางสาวพรวิภา สีดาชมภู
๑๐/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๕๗๔

นางสาวพิจิตรา เพ็ชรสิน
๑๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๓๑ / ๒๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๔๕๗๕

นายภูมินทร์ เจริญศรี
๑๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๕๗๖

นางสาววิไลลักษณ์ ขาวงาม

๑๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๕๗๗

นางสาวสมเพียร บัวพา
๑๐/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๕๗๘

นางสาวแสงจันทร์ พรมตระกูล
๒๕/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๕๗๙

นางสาวสนธิยา บุญคำ
๑๘/๐๘/๒๕๔๐

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๕๘๐
นางสาวสุธินี ภูมิเรศสุนทร

๐๘/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๕๘๑

นางสาวสุภัตรา ซ้อนเติม
๐๒/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา วัดโคกสูง  

สก ๔๔๕๙/๔๕๘๒

นางสาวทองไทย อวนศรี
๒๒/๐๖/๒๕๐๐

กศน.อำเภอโคกสูง วัดหนองจาน  

สก ๔๔๕๙/๔๕๘๓

นายทวี ศรีมาตร
๐๙/๐๖/๒๕๔๑

กศน.อำเภอโคกสูง วัดหนองจาน  

สก ๔๔๕๙/๔๕๘๔

นางสาวธนพร ปริพุทธ
๐๕/๐๗/๒๕๑๙

กศน.อำเภอโคกสูง วัดหนองจาน  

สก ๔๔๕๙/๔๕๘๕

นางสาวบัวผัน เตชะนอก
๑๐/๐๙/๒๕๑๕

กศน.อำเภอโคกสูง วัดหนองจาน  

สก ๔๔๕๙/๔๕๘๖

นางสาววรรณิศา วิวาสุข
๒๙/๐๗/๒๕๔๑

กศน.อำเภอโคกสูง วัดหนองจาน  

สก ๔๔๕๙/๔๕๘๗

นายสาคร จิตรสวัสดิ

์

๑๖/๐๙/๒๕๑๗

กศน.อำเภอโคกสูง วัดหนองจาน  

สก ๔๔๕๙/๔๕๘๘

นางสาวสุกัญญา ก่อแก้ว
๑๕/๐๔/๒๕๔๔

กศน.อำเภอโคกสูง วัดหนองจาน  

สก ๔๔๕๙/๔๕๘๙

นางสาวเสาวลักษณ์ ทับทิมศรี
๑๐/๐๔/๒๕๑๔

กศน.อำเภอโคกสูง วัดหนองจาน  

สก ๔๔๕๙/๔๕๙๐
นางสาวแพรว ไหมปุย

๐๖/๐๒/๒๕๒๐
กศน.อำเภอโคกสูง วัดหนองจาน  

สก ๔๔๕๙/๔๕๙๑

นางสาวกัญญารัตน์ พุฒสี
๑๑/๐๒/๒๕๒๔

กศน.อำเภอโคกสูง วัดหนองจาน  

สก ๔๔๕๙/๔๕๙๒

นายกิตติพงษ์ ปะทา
๑๕/๑๒/๒๕๔๐

กศน.อำเภอโคกสูง วัดหนองจาน  

สก ๔๔๕๙/๔๕๙๓

นายจีระชัย แฉขุนทด
๐๖/๑๒/๒๕๐๒

กศน.อำเภอโคกสูง วัดหนองจาน  

สก ๔๔๕๙/๔๕๙๔

นางสาวจีระนันท์ แฉขุนทด
๒๒/๐๙/๒๕๔๑

กศน.อำเภอโคกสูง วัดหนองจาน  

สก ๔๔๕๙/๔๕๙๕

นางทองลักษ์ สวามิ
๐๑/๐๕/๒๕๑๔

กศน.อำเภอโคกสูง วัดหนองจาน  

สก ๔๔๕๙/๔๕๙๖

นายนัฐพงษ์ พวงลำภู
๒๘/๑๒/๒๕๔๐

กศน.อำเภอโคกสูง วัดหนองจาน  

สก ๔๔๕๙/๔๕๙๗

นางสาวนารี สวยกลาง
๒๒/๐๓/๒๕๒๗

กศน.อำเภอโคกสูง วัดหนองจาน  

สก ๔๔๕๙/๔๕๙๘

นายบัวไข ตาพยุง
๒๕/๐๓/๒๕๑๙

กศน.อำเภอโคกสูง วัดหนองจาน  

สก ๔๔๕๙/๔๕๙๙

นายบุญชู อ่อนจันทร์

๑๖/๑๑/๒๕๑๓

กศน.อำเภอโคกสูง วัดหนองจาน  

สก ๔๔๕๙/๔๖๐๐
นายบุญทัน วิวาสุข

๐๒/๐๙/๒๕๑๗

กศน.อำเภอโคกสูง วัดหนองจาน  

สก ๔๔๕๙/๔๖๐๑
นางสาวพัฒนา ใจหาญ

๒๘/๐๒/๒๕๒๐

กศน.อำเภอโคกสูง วัดหนองจาน  

สก ๔๔๕๙/๔๖๐๒
นายพิษณุ สุริโย

๒๐/๑๐/๒๕๓๙

กศน.อำเภอโคกสูง วัดหนองจาน  

สก ๔๔๕๙/๔๖๐๓
นายยุทธพงษ์ พันโบ

๒๙/๑๑/๒๕๓๘

กศน.อำเภอโคกสูง วัดหนองจาน  

สก ๔๔๕๙/๔๖๐๔
นางสาวรุ่งนภา พวงเพ็ชร

๐๓/๐๙/๒๕๑๙

กศน.อำเภอโคกสูง วัดหนองจาน  

สก ๔๔๕๙/๔๖๐๕
นายศรีเฉลียว บุญพยุง

๑๒/๐๕/๒๕๑๗

กศน.อำเภอโคกสูง วัดหนองจาน  

สก ๔๔๕๙/๔๖๐๖
นางสาวศิริวรรณ หาญกล้า

๒๗/๐๖/๒๕๔๐

กศน.อำเภอโคกสูง วัดหนองจาน  

สก ๔๔๕๙/๔๖๐๗
นายสมภพ เอียมสะอาด

่

๐๕/๐๑/๒๕๔๑

กศน.อำเภอโคกสูง วัดหนองจาน  

สก ๔๔๕๙/๔๖๐๘
นางสำราญ เดิมพันธ์ ๐๐/๐๐/๕๔๓ กศน.อำเภอโคกสูง วัดหนองจาน  

สก ๔๔๕๙/๔๖๐๙
นางสาวสุพิชชา วิวาสุข

๑๔/๑๑/๒๕๑๙

กศน.อำเภอโคกสูง วัดหนองจาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๓๒ / ๒๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๔๖๑๐
นางสุมนตรี มอไธสง

๐๑/๑๒/๒๕๐๑

กศน.อำเภอโคกสูง วัดหนองจาน  

สก ๔๔๕๙/๔๖๑๑

นายสุเทพย์ อ่อนอุทัย
๑๕/๐๔/๒๕๑๙

กศน.อำเภอโคกสูง วัดหนองจาน  

สก ๔๔๕๙/๔๖๑๒

นางหนูพลอย เขตนอก
๐๓/๐๖/๒๕๐๖

กศน.อำเภอโคกสูง วัดหนองจาน  

สก ๔๔๕๙/๔๖๑๓

นางเกษร กะการดี
๒๐/๐๗/๒๕๐๗

กศน.อำเภอโคกสูง วัดหนองจาน  

สก ๔๔๕๙/๔๖๑๔

นางสาวโสภิตา บุตรดา

๒๗/๑๑/๒๕๔๒

กศน.อำเภอโคกสูง วัดหนองจาน  

สก ๔๔๕๙/๔๖๑๕

เด็กหญิงนภัสสร พัดชา
๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซับสิงโต วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๔๖๑๖

เด็กหญิงพรนิภา ดวงดี
๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซับสิงโต วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๔๖๑๗

เด็กหญิงชุรีภรณ์ จันทรภูมิ
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับสิงโต วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๔๖๑๘

เด็กหญิงญานิสรณ์ อุตรพงษ์
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับสิงโต วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๔๖๑๙

เด็กหญิงติณณา คุ้มกลางดอน
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับสิงโต วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๔๖๒๐
เด็กหญิงสุพัฒชา คำยะ

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับสิงโต วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๔๖๒๑

เด็กชายสุริยา สุมาวรรณ์
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับสิงโต วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๔๖๒๒

เด็กชายอัครพล อินทร์จันทร์
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซับสิงโต วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๔๖๒๓

เด็กชายอานนท์ พันธ์เถือน

่

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับสิงโต วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๔๖๒๔

นายรังสรรค์ เข็มนาค
๑๑/๑๑/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านซับสิงโต วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๔๖๒๕

นางฐิราภรณ์ มีผล
๐๑/๐๙/๒๕๐๐

โรงเรียนบ้านซับสิงโต วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๔๖๒๖

นางสมพิศ เข็มนาค
๒๙/๐๓/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านซับสิงโต วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๔๖๒๗

นางสมจิตร ศรีเพ็ชร
๑๑/๐๑/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านซับสิงโต วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๔๖๒๘

เด็กหญิงกฤติยา แก้วไชยะ
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๔๖๒๙

เด็กชายกฤษฎา นนดี
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๔๖๓๐
เด็กหญิงกัญต์ชลี แพ่งสภา

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๔๖๓๑

เด็กหญิงกัลยา บุญนาที
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๔๖๓๒

เด็กหญิงกุลนันท์ ประสานะโก

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๔๖๓๓

เด็กชายคณัสนันท์ สุภาชัย
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๔๖๓๔

เด็กชายจรัณธร ธัญนายก
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๔๖๓๕

เด็กชายจักรพงษ์ เปรียมพิมาย

่

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๔๖๓๖

เด็กหญิงชมพูนุท ศรีทะสังข์
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๔๖๓๗

เด็กหญิงชลธิชา ภู่ทอง
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๔๖๓๘

เด็กชายชัยสิทธิ

์

โตสารเดช
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๔๖๓๙

เด็กชายณัฐชนน ทาศิริ
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๔๖๔๐
เด็กหญิงณัฐณิชา เชือในเวียง

้

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๔๖๔๑

เด็กชายณัฐวุฒิ มาทะ
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๔๖๔๒

เด็กหญิงดวงนภา อภิวรรณ
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๔๖๔๓

เด็กหญิงตรีสุคนธ์ สุขเหลือ
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๔๖๔๔

เด็กหญิงทิพนาถ โคตรภูเขียว
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ วัดวังสมบูรณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๓๓ / ๒๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๔๖๔๕

เด็กหญิงธณวรรณ ทิมทอง
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๔๖๔๖

เด็กชายธนบดี แปนรามาเดชะ
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๔๖๔๗

เด็กหญิงธัญพิชชา สุทธิใจ
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๔๖๔๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ เจริญสว่าง
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๔๖๔๙

เด็กหญิงนนทิชา นะทิพันธ์
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๔๖๕๐
เด็กชายนพเก้า รุ่งรัศมี

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๔๖๕๑

เด็กหญิงนิลลดา เงินบำรุง
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๔๖๕๒

เด็กหญิงปาณจรีย์ โพธิวัติ

์

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๔๖๕๓

เด็กหญิงปยฉัตร หวังแนบกลาง
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๔๖๕๔

เด็กหญิงพรนภา ทองสา
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๔๖๕๕

เด็กชายพลวิชา รายทองคำ
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๔๖๕๖

เด็กหญิงพิมสุดา จารนัย
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๔๖๕๗

เด็กหญิงพิริยาภรณ์ ชัยวงษ์
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๔๖๕๘

เด็กชายพิสิทธิ

์

ฤทธิพันธ์
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๔๖๕๙

เด็กหญิงพุธิตา ศรุติปกรณ์
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๔๖๖๐
เด็กชายภราดร เรืองกลาง

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๔๖๖๑
เด็กหญิงภานุชนารถ โพธิงาม

์

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๔๖๖๒

เด็กชายภูเบศ สงครามรอด
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๔๖๖๓

เด็กชายรัชชานนท์ เวียงนนท์
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๔๖๖๔

เด็กหญิงลัคณา เอียมสอาด

่

๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๔๖๖๕

เด็กชายวงศกร ศรีทับทิม
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๔๖๖๖

เด็กชายวงศกร แพ่งสภา

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๔๖๖๗

เด็กชายวรพงศ์ ผดุงลาภ
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๔๖๖๘

เด็กหญิงวรพรรณ ผดุงลาภ
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๔๖๖๙

เด็กหญิงวริษา ชาญเดช
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๔๖๗๐
เด็กหญิงวิจิตตรา ทองดี

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๔๖๗๑

เด็กชายศักนรินทร์ บุตรดี
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๔๖๗๒

เด็กหญิงศิริกัญญา รุ่งกิจธนทรัพย์
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๔๖๗๓

เด็กชายสมหมาย คำจำปา
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๔๖๗๔

เด็กชายสมหมาย ช่างคิด
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๔๖๗๕

เด็กชายสราวุฒิ บุตรเต
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๔๖๗๖

เด็กชายสันติเทพ เปรียมพิมาย

่

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๔๖๗๗

เด็กหญิงสุพพัตรา ตุ้มทอง
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๔๖๗๘

เด็กหญิงสุพัตตรา จันทรหงษ์
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๔๖๗๙

เด็กหญิงสุพัตรา วงษ์จันทรา
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ วัดวังสมบูรณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๓๔ / ๒๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๔๖๘๐
เด็กหญิงสุมิตรตรา จันทรหงษ์

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๔๖๘๑

เด็กชายสุริยา คงมีสุข

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๔๖๘๒

เด็กหญิงสุวรรณา ประเสริฐธรรม
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๔๖๘๓

เด็กหญิงสุวรา จันทร์กลาง
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๔๖๘๔

เด็กชายอัครพงษ์ นามอาจ
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๔๖๘๕

เด็กหญิงอัญชลี พินศรี
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๔๖๘๖

เด็กหญิงอัยดา บำรุงศรี
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๔๖๘๗

เด็กชายอานนท์ คำจันลา
๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๔๖๘๘

เด็กชายไชยพร สุวรรณเพชร
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๔๖๘๙
เด็กชายถนอมทรัพย์ ระมาตทอง

๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๔๖๙๐
เด็กหญิงประวีณา มณีเนตร

๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๔๖๙๑

เด็กหญิงปณฑิตา ฉอสันเทียะ
๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๔๖๙๒

เด็กหญิงปาณัสรา ปาริสุทธิศิลป
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๔๖๙๓

เด็กหญิงภัณฆิรา อิมศิล

่

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๔๖๙๔
เด็กชายเจษฎาภรณ์ มีศรี

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๔๖๙๕
เด็กชายเจษฎาภรณ์ วงษ์กระสันต์

๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๔๖๙๖

เด็กหญิงกีต้าร์ หลักหาญ
๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๔๖๙๗

เด็กชายกฤษฎา ก้านสันเทียะ
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วัดวังนำฝน  

สก ๔๔๕๙/๔๖๙๘

เด็กชายกฤษฎา ฤกษ์ดี
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วัดวังนำฝน  

สก ๔๔๕๙/๔๖๙๙

เด็กหญิงกัลยรัตน์ ศรีวิลาศ

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วัดวังนำฝน  

สก ๔๔๕๙/๔๗๐๐
เด็กหญิงกิติยา สานนท์

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วัดวังนำฝน  

สก ๔๔๕๙/๔๗๐๑
เด็กหญิงคฤตยา สวัสดี

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วัดวังนำฝน  

สก ๔๔๕๙/๔๗๐๒
เด็กชายคามิน คูณสงค์

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วัดวังนำฝน  

สก ๔๔๕๙/๔๗๐๓
เด็กหญิงจันทิมา เทียนนาวา

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วัดวังนำฝน  

สก ๔๔๕๙/๔๗๐๔
เด็กชายจิณณพัต มีกิง

่

๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วัดวังนำฝน  

สก ๔๔๕๙/๔๗๐๕
เด็กหญิงจิดาภา องคต

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วัดวังนำฝน  

สก ๔๔๕๙/๔๗๐๖
เด็กหญิงจิตรศณา บุตสะสม

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วัดวังนำฝน  

สก ๔๔๕๙/๔๗๐๗
เด็กชายชนะภัย เพชร์รักษา

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วัดวังนำฝน  

สก ๔๔๕๙/๔๗๐๘
เด็กหญิงชรินรัตน์ ทองสายใย

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วัดวังนำฝน  

สก ๔๔๕๙/๔๗๐๙
เด็กหญิงชัญญานุช อินทกูล

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วัดวังนำฝน  

สก ๔๔๕๙/๔๗๑๐
เด็กหญิงฐิติพร พิมพ์เนตร

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วัดวังนำฝน  

สก ๔๔๕๙/๔๗๑๑

เด็กหญิงณริตา ขวัญเพ็ง
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วัดวังนำฝน  

สก ๔๔๕๙/๔๗๑๒

เด็กหญิงณัชชา สอนดี
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วัดวังนำฝน  

สก ๔๔๕๙/๔๗๑๓

เด็กชายณัฐกร ครองศักดิ

์

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วัดวังนำฝน  

สก ๔๔๕๙/๔๗๑๔

เด็กหญิงณัฐชลิตา มีศรี
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วัดวังนำฝน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๓๕ / ๒๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๔๗๑๕

เด็กหญิงณัฐชา สุริยาการณ์
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วัดวังนำฝน  

สก ๔๔๕๙/๔๗๑๖

เด็กชายณัฐพล ทองคำ
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วัดวังนำฝน  

สก ๔๔๕๙/๔๗๑๗

เด็กชายณัฐวุฒิ แสงธรรม
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วัดวังนำฝน  

สก ๔๔๕๙/๔๗๑๘

เด็กชายตะวัน เชือเกตุ

้

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วัดวังนำฝน  

สก ๔๔๕๙/๔๗๑๙

เด็กชายธนพล คลังกระโทก
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วัดวังนำฝน  

สก ๔๔๕๙/๔๗๒๐
เด็กชายธนวัฒน์ ตาประศรี

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วัดวังนำฝน  

สก ๔๔๕๙/๔๗๒๑

เด็กชายธัญญารัตน์ หลักหาญ

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วัดวังนำฝน  

สก ๔๔๕๙/๔๗๒๒

เด็กชายธีระพัฒน์ การเพียร
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วัดวังนำฝน  

สก ๔๔๕๙/๔๗๒๓

เด็กชายธีรเทพ บุญมีมาก
๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วัดวังนำฝน  

สก ๔๔๕๙/๔๗๒๔

เด็กหญิงนนท์นิชา ภูนามูล
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วัดวังนำฝน  

สก ๔๔๕๙/๔๗๒๕

เด็กหญิงนภัสวรรณ์ ดิษฐสุวรรณ์
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วัดวังนำฝน  

สก ๔๔๕๙/๔๗๒๖

เด็กชายนิมิตร นาไม
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วัดวังนำฝน  

สก ๔๔๕๙/๔๗๒๗

เด็กหญิงปณิดา มโนราช
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วัดวังนำฝน  

สก ๔๔๕๙/๔๗๒๘

เด็กชายปญจพล จันทร์ทิพย์
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วัดวังนำฝน  

สก ๔๔๕๙/๔๗๒๙

เด็กหญิงผกากรอง แจ่มฟา
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วัดวังนำฝน  

สก ๔๔๕๙/๔๗๓๐
เด็กหญิงผกาพันธ์ จันสา

๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วัดวังนำฝน  

สก ๔๔๕๙/๔๗๓๑

เด็กหญิงพรประภา บานเย็น
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วัดวังนำฝน  

สก ๔๔๕๙/๔๗๓๒

เด็กหญิงพลอยรัศมี คุณสุวรรณ
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วัดวังนำฝน  

สก ๔๔๕๙/๔๗๓๓

เด็กชายพัชรพงศ์ พะวงศ์จิตร์
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วัดวังนำฝน  

สก ๔๔๕๙/๔๗๓๔
เด็กชายพิพัฒน์พงษ์ กาญจนฐิติภา

๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วัดวังนำฝน  

สก ๔๔๕๙/๔๗๓๕

เด็กหญิงพิมพิมล สุภาพันธ์
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วัดวังนำฝน  

สก ๔๔๕๙/๔๗๓๖

เด็กหญิงพิมพ์ชนก พัดนิม

่

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วัดวังนำฝน  

สก ๔๔๕๙/๔๗๓๗

เด็กหญิงพิยดา แซ่อึง

๊

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วัดวังนำฝน  

สก ๔๔๕๙/๔๗๓๘

เด็กชายพุทธรา บุตรศรี
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วัดวังนำฝน  

สก ๔๔๕๙/๔๗๓๙

เด็กหญิงภัทราวดี จันทรา
๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วัดวังนำฝน  

สก ๔๔๕๙/๔๗๔๐
เด็กชายภานุพัฒน์ สุขนอก

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วัดวังนำฝน  

สก ๔๔๕๙/๔๗๔๑

เด็กชายภานุวัฒน์ พรมมา

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วัดวังนำฝน  

สก ๔๔๕๙/๔๗๔๒

เด็กชายภีรภัทร์ สาทอง
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วัดวังนำฝน  

สก ๔๔๕๙/๔๗๔๓

เด็กชายรัชชานนท์ แก้วมงคล
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วัดวังนำฝน  

สก ๔๔๕๙/๔๗๔๔

เด็กชายลิขิต บุหงาวงษ์
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วัดวังนำฝน  

สก ๔๔๕๙/๔๗๔๕

เด็กหญิงวนิดา คล่องวิเชียร
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วัดวังนำฝน  

สก ๔๔๕๙/๔๗๔๖

เด็กหญิงวรรณวิสา เปยงาม
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วัดวังนำฝน  

สก ๔๔๕๙/๔๗๔๗

เด็กชายวรวิทย์ ศักดิตระกูลทอง

์

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วัดวังนำฝน  

สก ๔๔๕๙/๔๗๔๘

เด็กหญิงวิยะดา รืนลา

่

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วัดวังนำฝน  

สก ๔๔๕๙/๔๗๔๙

เด็กหญิงวิลาสินี กองโส
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วัดวังนำฝน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๓๖ / ๒๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๔๗๕๐
เด็กชายวีรภัทร เอียมอาจหาญ

่

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วัดวังนำฝน  

สก ๔๔๕๙/๔๗๕๑

เด็กชายศดานันท์ โพธิจักร์

์

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วัดวังนำฝน  

สก ๔๔๕๙/๔๗๕๒

เด็กหญิงศศิกานต์ แก้วแจ่ม
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วัดวังนำฝน  

สก ๔๔๕๙/๔๗๕๓

เด็กชายศิริชัย แซ่ลิม

้

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วัดวังนำฝน  

สก ๔๔๕๙/๔๗๕๔

เด็กชายศิวะรักษ์ บุญยงค์
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วัดวังนำฝน  

สก ๔๔๕๙/๔๗๕๕

เด็กชายสมรักษ์ สุทธิ
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วัดวังนำฝน  

สก ๔๔๕๙/๔๗๕๖

เด็กชายสหรัฐ สีลาจารวัตร
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วัดวังนำฝน  

สก ๔๔๕๙/๔๗๕๗

เด็กชายสิทธิเดช จำปาดง
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วัดวังนำฝน  

สก ๔๔๕๙/๔๗๕๘

เด็กหญิงสุจารี แสงอรุณ
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วัดวังนำฝน  

สก ๔๔๕๙/๔๗๕๙

เด็กหญิงสุธาสีนี ยอดตา
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วัดวังนำฝน  

สก ๔๔๕๙/๔๗๖๐
เด็กหญิงสุภาพร โอดสระน้อย

๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วัดวังนำฝน  

สก ๔๔๕๙/๔๗๖๑

เด็กหญิงสุภาวดี จันทะชาติ
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วัดวังนำฝน  

สก ๔๔๕๙/๔๗๖๒

เด็กชายสุรศักดิ

์

มณฑามณี
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วัดวังนำฝน  

สก ๔๔๕๙/๔๗๖๓

เด็กหญิงสุรีรัตน์ ประเทือง
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วัดวังนำฝน  

สก ๔๔๕๙/๔๗๖๔

เด็กชายอดิศร คุ้มเงิน
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วัดวังนำฝน  

สก ๔๔๕๙/๔๗๖๕

เด็กหญิงอธิชา เกียรติศิลปน
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วัดวังนำฝน  

สก ๔๔๕๙/๔๗๖๖

เด็กหญิงอรดี จันทร์หอม
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วัดวังนำฝน  

สก ๔๔๕๙/๔๗๖๗

เด็กหญิงอรวรรณ พิริยะมานพ
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วัดวังนำฝน  

สก ๔๔๕๙/๔๗๖๘ เด็กหญิงอัจฉริญาภรณ์
แก้วแสนหล่อ

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วัดวังนำฝน  

สก ๔๔๕๙/๔๗๖๙

เด็กหญิงอัมพร เจริญคง
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วัดวังนำฝน  

สก ๔๔๕๙/๔๗๗๐
เด็กหญิงอาทิมา ทาสถาน

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วัดวังนำฝน  

สก ๔๔๕๙/๔๗๗๑
เด็กชายเจษฎาภรณ์ ทัศนารมย์

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วัดวังนำฝน  

สก ๔๔๕๙/๔๗๗๒

เด็กชายเมธพนธ์ กาญกิงไพร

่

๐๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วัดวังนำฝน  

สก ๔๔๕๙/๔๗๗๓

เด็กชายไพโรจน์ รอดสุวรรณ์
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วัดวังนำฝน  

สก ๔๔๕๙/๔๗๗๔

เด็กหญิงกนกวรรณ สมบุญ
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วัดวังนำฝน  

สก ๔๔๕๙/๔๗๗๕

เด็กชายกฤษณะ เกตุภูงา
๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วัดวังนำฝน  

สก ๔๔๕๙/๔๗๗๖

เด็กหญิงกัญญรัตน์ จำศีล
๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วัดวังนำฝน  

สก ๔๔๕๙/๔๗๗๗

เด็กชายจิณณวัตร เพชร์รักษา
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วัดวังนำฝน  

สก ๔๔๕๙/๔๗๗๘

เด็กชายชัชณากรณ์ บุญยิง

่

๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วัดวังนำฝน  

สก ๔๔๕๙/๔๗๗๙

เด็กชายชัยรัตน์ ปรึกไธสง
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วัดวังนำฝน  

สก ๔๔๕๙/๔๗๘๐
เด็กหญิงชิดชนก เดชขุนทด

๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วัดวังนำฝน  

สก ๔๔๕๙/๔๗๘๑

เด็กหญิงธนัฐพร จวนแจ้ง
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วัดวังนำฝน  

สก ๔๔๕๙/๔๗๘๒

เด็กหญิงธาราทิพย์ หมีแช
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วัดวังนำฝน  

สก ๔๔๕๙/๔๗๘๓

เด็กหญิงธีรญาภัทร พงษ์พัฒน์

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วัดวังนำฝน  

สก ๔๔๕๙/๔๗๘๔

เด็กชายธีรภัทร เบ้าคำ
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วัดวังนำฝน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๓๗ / ๒๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๔๗๘๕

เด็กหญิงนันทรัตน์ ศรีสงคราม
๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วัดวังนำฝน  

สก ๔๔๕๙/๔๗๘๖

เด็กหญิงนีรชา ตรีคำ

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วัดวังนำฝน  

สก ๔๔๕๙/๔๗๘๗

เด็กหญิงปภาวดี เสมศรี
๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วัดวังนำฝน  

สก ๔๔๕๙/๔๗๘๘

เด็กหญิงปาณิสรา รับสันเทียะ

๊

๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วัดวังนำฝน  

สก ๔๔๕๙/๔๗๘๙

เด็กชายภูมมินท์ แสงธรรม
๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วัดวังนำฝน  

สก ๔๔๕๙/๔๗๙๐
เด็กหญิงมลฤดี ทองอบอุ่น

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วัดวังนำฝน  

สก ๔๔๕๙/๔๗๙๑

เด็กชายยุทธิชัย ตรงกลาง
๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วัดวังนำฝน  

สก ๔๔๕๙/๔๗๙๒

เด็กหญิงรัตนา วัฒนโชค
๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วัดวังนำฝน  

สก ๔๔๕๙/๔๗๙๓

เด็กชายวรภพ ชำนาญกิจ
๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วัดวังนำฝน  

สก ๔๔๕๙/๔๗๙๔

เด็กหญิงวรานุช ศรีนอก
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วัดวังนำฝน  

สก ๔๔๕๙/๔๗๙๕

เด็กชายวัฒนศักดิ

์

วงษ์นาค
๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วัดวังนำฝน  

สก ๔๔๕๙/๔๗๙๖

เด็กชายสัญญา สา
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วัดวังนำฝน  

สก ๔๔๕๙/๔๗๙๗

เด็กชายสิทธิชัย ฤทธินุภาพ

์

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วัดวังนำฝน  

สก ๔๔๕๙/๔๗๙๘

เด็กหญิงสุทธิดา ทาทองหลาง
๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วัดวังนำฝน  

สก ๔๔๕๙/๔๗๙๙

เด็กหญิงสุพัฒตรา ฤทธิพันธ์

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วัดวังนำฝน  

สก ๔๔๕๙/๔๘๐๐
เด็กหญิงอรนภา พวงกุล

๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วัดวังนำฝน  

สก ๔๔๕๙/๔๘๐๑
เด็กชายอุเทน กรองทอง

๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วัดวังนำฝน  

สก ๔๔๕๙/๔๘๐๒
เด็กชายอุเทน ไวสูงเนิน

๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วัดวังนำฝน  

สก ๔๔๕๙/๔๘๐๓
เด็กชายกิตติพงษ์ พืชจันทร์

๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วัดวังนำฝน  

สก ๔๔๕๙/๔๘๐๔
เด็กชายคณิศร ตรงกลาง

๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วัดวังนำฝน  

สก ๔๔๕๙/๔๘๐๕
เด็กชายจตุรงค์ วงศ์มา

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วัดวังนำฝน  

สก ๔๔๕๙/๔๘๐๖
เด็กหญิงจุฑามาศ ดำกลิน

่

๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วัดวังนำฝน  

สก ๔๔๕๙/๔๘๐๗
นางสาวทิพย์วิภา จีเพชร

้

๐๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วัดวังนำฝน  

สก ๔๔๕๙/๔๘๐๘
เด็กชายธวัชชัย สังข์จุ้ย

๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วัดวังนำฝน  

สก ๔๔๕๙/๔๘๐๙
เด็กชายธันยา อุดมวงค์

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วัดวังนำฝน  

สก ๔๔๕๙/๔๘๑๐
เด็กชายธีรพล ดอกคำ

๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วัดวังนำฝน  

สก ๔๔๕๙/๔๘๑๑

เด็กชายธีรเดช แสงทอง
๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วัดวังนำฝน  

สก ๔๔๕๙/๔๘๑๒

เด็กหญิงบวรภัค รอดสุวรรณ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วัดวังนำฝน  

สก ๔๔๕๙/๔๘๑๓

เด็กชายบุพกร คุซิตา
๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วัดวังนำฝน  

สก ๔๔๕๙/๔๘๑๔

เด็กหญิงปราริฉัตร ลาเลิศใล้
๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วัดวังนำฝน  

สก ๔๔๕๙/๔๘๑๕

เด็กหญิงปยาภรณ์ คำนวนสิน

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วัดวังนำฝน  

สก ๔๔๕๙/๔๘๑๖

เด็กชายพงศกร มอพิมพ์
๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วัดวังนำฝน  

สก ๔๔๕๙/๔๘๑๗

เด็กชายพงษ์พณิช วันศุกร์
๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วัดวังนำฝน  

สก ๔๔๕๙/๔๘๑๘

เด็กชายพานทอง ปานกระทอน
๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วัดวังนำฝน  

สก ๔๔๕๙/๔๘๑๙

เด็กชายพิพัฒน์ รำไพเราะ
๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วัดวังนำฝน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๓๘ / ๒๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๔๘๒๐
เด็กชายพีรภัทธ์ บ่อชน

๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วัดวังนำฝน  

สก ๔๔๕๙/๔๘๒๑

เด็กชายภูธเนศ ด่านหลวง
๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วัดวังนำฝน  

สก ๔๔๕๙/๔๘๒๒

เด็กชายภูรินท์ มีริแวง
๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วัดวังนำฝน  

สก ๔๔๕๙/๔๘๒๓

เด็กหญิงรมิตา อ่อนหวาน
๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วัดวังนำฝน  

สก ๔๔๕๙/๔๘๒๔

เด็กหญิงวรรณวิษา พรมพุทธา

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วัดวังนำฝน  

สก ๔๔๕๙/๔๘๒๕

เด็กชายวรายุส วงห์หิรัญ
๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วัดวังนำฝน  

สก ๔๔๕๙/๔๘๒๖

เด็กหญิงศิริลักษณ์ รัสมี
๑๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วัดวังนำฝน  

สก ๔๔๕๙/๔๘๒๗

เด็กชายสหรัฐ แสนเกตุ
๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วัดวังนำฝน  

สก ๔๔๕๙/๔๘๒๘

เด็กหญิงสิริมนต์ เชือนุ่น

้

๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วัดวังนำฝน  

สก ๔๔๕๙/๔๘๒๙

เด็กหญิงสุกัญญา บุญมาวงค์
๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วัดวังนำฝน  

สก ๔๔๕๙/๔๘๓๐
เด็กหญิงสุจิตรา อ้นบุตร

๑๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วัดวังนำฝน  

สก ๔๔๕๙/๔๘๓๑

เด็กชายสุรสิทธิ

์

วงษ์เศส

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วัดวังนำฝน  

สก ๔๔๕๙/๔๘๓๒

เด็กชายอนุชิต ขจรแสง
๑๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วัดวังนำฝน  

สก ๔๔๕๙/๔๘๓๓

เด็กชายอภิวัฒณ์ วังโส
๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วัดวังนำฝน  

สก ๔๔๕๙/๔๘๓๔

เด็กหญิงอัยลดา กรีดกลาง

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วัดวังนำฝน  

สก ๔๔๕๙/๔๘๓๕

เด็กหญิงอารียา ควบพิมาย

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วัดวังนำฝน  

สก ๔๔๕๙/๔๘๓๖

เด็กหญิงกัญจนา โพธิแก้ว

์

๐๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วัดวังนำฝน  

สก ๔๔๕๙/๔๘๓๗

นางสาวจันทิมา จูมพร
๒๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วัดวังนำฝน  

สก ๔๔๕๙/๔๘๓๘

เด็กหญิงฉัตรวิไล ยอดโหง
๐๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วัดวังนำฝน  

สก ๔๔๕๙/๔๘๓๙

นางสาวชญานิศ รังษี
๓๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วัดวังนำฝน  

สก ๔๔๕๙/๔๘๔๐
นางสาวชฎาพร เนาวราช

๑๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วัดวังนำฝน  

สก ๔๔๕๙/๔๘๔๑

เด็กหญิงณัฐธิดา อินทร์ต๊ะ
๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วัดวังนำฝน  

สก ๔๔๕๙/๔๘๔๒

นางสาวทรรศนีย์ หนูแสง
๒๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วัดวังนำฝน  

สก ๔๔๕๙/๔๘๔๓

เด็กหญิงทัชฌิญา หนักแน่น
๒๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วัดวังนำฝน  

สก ๔๔๕๙/๔๘๔๔

นายธงไชย พระลับรักษา
๓๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วัดวังนำฝน  

สก ๔๔๕๙/๔๘๔๕

เด็กหญิงธนัตดา ศรีบุรินทร์
๑๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วัดวังนำฝน  

สก ๔๔๕๙/๔๘๔๖

นางสาวธิดามาศ อินผัด

๒๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วัดวังนำฝน  

สก ๔๔๕๙/๔๘๔๗

เด็กหญิงนันทนา พิพิพันธ์
๑๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วัดวังนำฝน  

สก ๔๔๕๙/๔๘๔๘

นางสาวบุญญารัตน์ โยทมาตย์
๒๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วัดวังนำฝน  

สก ๔๔๕๙/๔๘๔๙

นางสาวปนัดดา วรสิทธิ

์

๒๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วัดวังนำฝน  

สก ๔๔๕๙/๔๘๕๐
นายพงศกร ปนพอน

๐๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วัดวังนำฝน  

สก ๔๔๕๙/๔๘๕๑

เด็กชายพงษ์ฐกร ศรีฉำ
๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วัดวังนำฝน  

สก ๔๔๕๙/๔๘๕๒

เด็กหญิงพัชรินทร์ อิงชำนิ
๑๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วัดวังนำฝน  

สก ๔๔๕๙/๔๘๕๓

เด็กหญิงพันธิตรา วรรณดิลก
๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วัดวังนำฝน  

สก ๔๔๕๙/๔๘๕๔

นายพิพัฒน์ ธิวัน
๒๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วัดวังนำฝน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๓๙ / ๒๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๔๘๕๕

นายภาคภูมิ ยอดทอง
๐๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วัดวังนำฝน  

สก ๔๔๕๙/๔๘๕๖

เด็กหญิงภาวินี แพ่งคอนสาน
๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วัดวังนำฝน  

สก ๔๔๕๙/๔๘๕๗

นางสาวมธุริน ไตนำ
๑๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วัดวังนำฝน  

สก ๔๔๕๙/๔๘๕๘

เด็กหญิงมลฤดี พลพันธ์
๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วัดวังนำฝน  

สก ๔๔๕๙/๔๘๕๙

เด็กหญิงวชิราพร วินทะไชย
๐๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วัดวังนำฝน  

สก ๔๔๕๙/๔๘๖๐
นางสาววรรณพร สระใจ

๒๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วัดวังนำฝน  

สก ๔๔๕๙/๔๘๖๑

นายวันเฉลิม ชาญเดช
๑๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วัดวังนำฝน  

สก ๔๔๕๙/๔๘๖๒

นายสิริศักดิ

์

ลิมกูล

้

๐๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วัดวังนำฝน  

สก ๔๔๕๙/๔๘๖๓

นางสาวสุธาสินี คลังเงิน

๑๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วัดวังนำฝน  

สก ๔๔๕๙/๔๘๖๔

เด็กหญิงสุพิชฌาย์ ถาโถม
๒๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วัดวังนำฝน  

สก ๔๔๕๙/๔๘๖๕

เด็กหญิงสุภาวรรณ โต๊ะขันหมาก
๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วัดวังนำฝน  

สก ๔๔๕๙/๔๘๖๖

เด็กชายเดชา กันยาประสิทธิ

์

๑๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วัดวังนำฝน  

สก ๔๔๕๙/๔๘๖๗

นางสาวชลธิดา แสงศรี
๐๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วัดวังนำฝน  

สก ๔๔๕๙/๔๘๖๘

นางสาวธิดารัตน์ ยันตะคุ
๑๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วัดวังนำฝน  

สก ๔๔๕๙/๔๘๖๙

นายปรเมศน์ บุญสอน
๒๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วัดวังนำฝน  

สก ๔๔๕๙/๔๘๗๐
นางสาวปารถณา อุตะมะ

๐๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วัดวังนำฝน  

สก ๔๔๕๙/๔๘๗๑

นางสาวพลอยวรี ใจตรง
๐๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วัดวังนำฝน  

สก ๔๔๕๙/๔๘๗๒

นางสาวพิมพ์สุดา คำพงษ์แก้ว
๒๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วัดวังนำฝน  

สก ๔๔๕๙/๔๘๗๓

นางสาวสาธิดา ขาวแจ้ง
๐๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วัดวังนำฝน  

สก ๔๔๕๙/๔๘๗๔

นางสาวสุภาวรรณ ทองพิจิตร
๒๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วัดวังนำฝน  

สก ๔๔๕๙/๔๘๗๕

นางสาวอารีย์รัตน์ ทองคำ
๒๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วัดวังนำฝน  

สก ๔๔๕๙/๔๘๗๖

นางสาวอินชุอร ชินพา
๑๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วัดวังนำฝน  

สก ๔๔๕๙/๔๘๗๗

นางสาวเสาวลักษณ์ แสนบุญ
๑๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วัดวังนำฝน  

สก ๔๔๕๙/๔๘๗๘

นางสาวจิราวรรณ มีกิง

่

๐๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วัดวังนำฝน  

สก ๔๔๕๙/๔๘๗๙

นายจีรพงษ์ พรมพุทธา
๑๐/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วัดวังนำฝน  

สก ๔๔๕๙/๔๘๘๐
นายธารากร ปองนำไผ่

๒๒/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วัดวังนำฝน  

สก ๔๔๕๙/๔๘๘๑

นางสาวนำทิพย์ แก้วมโหสถ
๒๑/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วัดวังนำฝน  

สก ๔๔๕๙/๔๘๘๒

นางสาววิภาวี พุกซือ

่

๐๙/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วัดวังนำฝน  

สก ๔๔๕๙/๔๘๘๓

นายอภิสิทธิ

์

ดาเหล็ก
๐๘/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วัดวังนำฝน  

สก ๔๔๕๙/๔๘๘๔

นางสาวโยธิกาณ์ สีบุ
๐๑/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วัดวังนำฝน  

สก ๔๔๕๙/๔๘๘๕

เด็กชายจิรายุ ภักมี
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ วัดคลองยายอินทร์  

สก ๔๔๕๙/๔๘๘๖

เด็กหญิงณัฏฐา สีหะวงศ์
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ วัดคลองยายอินทร์  

สก ๔๔๕๙/๔๘๘๗

เด็กชายธนวัฒน์ สุวรรณทา

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ วัดคลองยายอินทร์  

สก ๔๔๕๙/๔๘๘๘

เด็กหญิงธมลวรรณ ประเสริฐ
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ วัดคลองยายอินทร์  

สก ๔๔๕๙/๔๘๘๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ พรมภักดี
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ วัดคลองยายอินทร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๔๐ / ๒๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๔๘๙๐
เด็กหญิงนฤมล ชูรัตน์

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ วัดคลองยายอินทร์  

สก ๔๔๕๙/๔๘๙๑

เด็กหญิงประวีณา สิงหาพรม
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ วัดคลองยายอินทร์  

สก ๔๔๕๙/๔๘๙๒

เด็กหญิงปรินทร สุวรานิรุชา
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ วัดคลองยายอินทร์  

สก ๔๔๕๙/๔๘๙๓

เด็กชายพงศกร คงสา
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ วัดคลองยายอินทร์  

สก ๔๔๕๙/๔๘๙๔

เด็กหญิงพรธิตา ขวัญพรม
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ วัดคลองยายอินทร์  

สก ๔๔๕๙/๔๘๙๕

เด็กหญิงรัชนี พานประทีป
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ วัดคลองยายอินทร์  

สก ๔๔๕๙/๔๘๙๖

เด็กหญิงรุจิรา บุญหล้า
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ วัดคลองยายอินทร์  

สก ๔๔๕๙/๔๘๙๗

เด็กหญิงวรรณภา พรมมาวัน
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ วัดคลองยายอินทร์  

สก ๔๔๕๙/๔๘๙๘

เด็กหญิงวันวิสาข์ ต่อซอน
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ วัดคลองยายอินทร์  

สก ๔๔๕๙/๔๘๙๙

เด็กหญิงสาวิกา แพไม้
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ วัดคลองยายอินทร์  

สก ๔๔๕๙/๔๙๐๐
เด็กหญิงสุกัญญา มาตรแสง

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ วัดคลองยายอินทร์  

สก ๔๔๕๙/๔๙๐๑
เด็กหญิงอารยา มาดหมาย

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ วัดคลองยายอินทร์  

สก ๔๔๕๙/๔๙๐๒
เด็กชายอำนาจ สมานกสิกรรม

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ วัดคลองยายอินทร์  

สก ๔๔๕๙/๔๙๐๓
เด็กชายบัณฑิต อชมพรมราช

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ วัดคลองยายอินทร์  

สก ๔๔๕๙/๔๙๐๔
เด็กหญิงรัญชิตา ชัยชนะ

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ วัดคลองยายอินทร์  

สก ๔๔๕๙/๔๙๐๕
เด็กหญิงรัตนา บัวงาม

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ วัดคลองยายอินทร์  

สก ๔๔๕๙/๔๙๐๖
เด็กชายอนุกูล มาทำมา

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ วัดคลองยายอินทร์  

สก ๔๔๕๙/๔๙๐๗
เด็กชายอนุชา เอียพิน

้

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ วัดคลองยายอินทร์  

สก ๔๔๕๙/๔๙๐๘
เด็กหญิงชลดา สุขล้วน

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ วัดคลองยายอินทร์  

สก ๔๔๕๙/๔๙๐๙
เด็กชายดัษกร นายร้อยบุญที

๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ วัดคลองยายอินทร์  

สก ๔๔๕๙/๔๙๑๐
เด็กหญิงธนนันท์ กันนารี

๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ วัดคลองยายอินทร์  

สก ๔๔๕๙/๔๙๑๑

เด็กหญิงธีราดา โนนกิง

่

๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ วัดคลองยายอินทร์  

สก ๔๔๕๙/๔๙๑๒

เด็กหญิงนภัสชล คงทน
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ วัดคลองยายอินทร์  

สก ๔๔๕๙/๔๙๑๓

เด็กหญิงนันทิดา นาแซง

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ วัดคลองยายอินทร์  

สก ๔๔๕๙/๔๙๑๔

เด็กหญิงนิภาพร ศรีสังวาลย์
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ วัดคลองยายอินทร์  

สก ๔๔๕๙/๔๙๑๕

เด็กหญิงปณิดา เพชรสูงเนิน
๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ วัดคลองยายอินทร์  

สก ๔๔๕๙/๔๙๑๖

เด็กหญิงพิยดา นราพันธ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ วัดคลองยายอินทร์  

สก ๔๔๕๙/๔๙๑๗

เด็กหญิงรัตนาวลี ศรีบุรินทร์

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ วัดคลองยายอินทร์  

สก ๔๔๕๙/๔๙๑๘

เด็กหญิงวรรณวิษา ก้อนเอีย
๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ วัดคลองยายอินทร์  

สก ๔๔๕๙/๔๙๑๙

เด็กหญิงศศิธร ตำนาน
๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ วัดคลองยายอินทร์  

สก ๔๔๕๙/๔๙๒๐
เด็กหญิงสิริยุพา หาญเสมอ

๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ วัดคลองยายอินทร์  

สก ๔๔๕๙/๔๙๒๑

เด็กหญิงสุกัญญา มีมูลทอง
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ วัดคลองยายอินทร์  

สก ๔๔๕๙/๔๙๒๒

เด็กหญิงสุนันทา บุตรเพชร
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ วัดคลองยายอินทร์  

สก ๔๔๕๙/๔๙๒๓

เด็กชายชนะชัย สุวรรณชาติ
๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ วัดคลองยายอินทร์  

สก ๔๔๕๙/๔๙๒๔

เด็กชายชลสิทธิ

์

คำอ่อน
๒๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ วัดคลองยายอินทร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๔๑ / ๒๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๔๙๒๕

เด็กชายธัชชัย พลทวี
๒๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ วัดคลองยายอินทร์  

สก ๔๔๕๙/๔๙๒๖

เด็กหญิงประภาพร บางประอินทร์
๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ วัดคลองยายอินทร์  

สก ๔๔๕๙/๔๙๒๗

เด็กชายพิมาย ดาวคนอง
๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ วัดคลองยายอินทร์  

สก ๔๔๕๙/๔๙๒๘

เด็กชายวัชรพงศ์ จันทร์สมัย
๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ วัดคลองยายอินทร์  

สก ๔๔๕๙/๔๙๒๙

เด็กชายวุฒิพงศ์ ถนอมผล
๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ วัดคลองยายอินทร์  

สก ๔๔๕๙/๔๙๓๐
เด็กชายศราวุฒิ ลอยศักดิ

์

๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ วัดคลองยายอินทร์  

สก ๔๔๕๙/๔๙๓๑

เด็กชายสุธิพล สุขแจ่ม
๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ วัดคลองยายอินทร์  

สก ๔๔๕๙/๔๙๓๒

เด็กชายสุวัฒชัย บัวงาม
๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ วัดคลองยายอินทร์  

สก ๔๔๕๙/๔๙๓๓

เด็กหญิงเบญจมาศ ชิงกลาง
๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ วัดคลองยายอินทร์  

สก ๔๔๕๙/๔๙๓๔

เด็กหญิงกัลยากร ชมภูเพชร
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดปาบัวคำพัฒนา  

สก ๔๔๕๙/๔๙๓๕

เด็กหญิงณัฏฐณิชา บัวรอด
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดปาบัวคำพัฒนา  

สก ๔๔๕๙/๔๙๓๖

เด็กหญิงธัญชนก ยันพิมาย
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดปาบัวคำพัฒนา  

สก ๔๔๕๙/๔๙๓๗

เด็กหญิงธัญญาธร แก้วใส
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดปาบัวคำพัฒนา  

สก ๔๔๕๙/๔๙๓๘

เด็กหญิงธารินี ชลประทาน
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดปาบัวคำพัฒนา  

สก ๔๔๕๙/๔๙๓๙

เด็กหญิงนาวี สิงห์สนัน

่

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดปาบัวคำพัฒนา  

สก ๔๔๕๙/๔๙๔๐
เด็กหญิงปภัสรา แสนคุณ

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดปาบัวคำพัฒนา  

สก ๔๔๕๙/๔๙๔๑

เด็กหญิงประภัสสร แสงจันทร์
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดปาบัวคำพัฒนา  

สก ๔๔๕๙/๔๙๔๒

เด็กหญิงปรียาพร ลมพัด

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดปาบัวคำพัฒนา  

สก ๔๔๕๙/๔๙๔๓

เด็กหญิงปานปรีญา แสงกล้า
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดปาบัวคำพัฒนา  

สก ๔๔๕๙/๔๙๔๔

เด็กชายปยวัฒน์ ปตาทะเส
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดปาบัวคำพัฒนา  

สก ๔๔๕๙/๔๙๔๕

เด็กชายพีรพัตน์ ดาศรี
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดปาบัวคำพัฒนา  

สก ๔๔๕๙/๔๙๔๖
เด็กหญิงมนทกาญจน์

แก้วแสนชัย
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดปาบัวคำพัฒนา  

สก ๔๔๕๙/๔๙๔๗

เด็กหญิงรามาวดี สุขไข่

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดปาบัวคำพัฒนา  

สก ๔๔๕๙/๔๙๔๘

เด็กหญิงวันวิสา เพชรนก
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดปาบัวคำพัฒนา  

สก ๔๔๕๙/๔๙๔๙

เด็กหญิงวิชชุดา ดวงมาลา
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดปาบัวคำพัฒนา  

สก ๔๔๕๙/๔๙๕๐
เด็กหญิงวีรวรรณ ดาเหล็ก

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดปาบัวคำพัฒนา  

สก ๔๔๕๙/๔๙๕๑

เด็กชายวีระชัย คำควร
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดปาบัวคำพัฒนา  

สก ๔๔๕๙/๔๙๕๒

เด็กชายวีระชัย วงทวี
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดปาบัวคำพัฒนา  

สก ๔๔๕๙/๔๙๕๓

เด็กชายสรศักดิ

์

แซ่เอียว

้

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดปาบัวคำพัฒนา  

สก ๔๔๕๙/๔๙๕๔

เด็กชายสำราญ คำสุวรรณ์
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดปาบัวคำพัฒนา  

สก ๔๔๕๙/๔๙๕๕

เด็กหญิงสุดธิดา ตลับทอง
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดปาบัวคำพัฒนา  

สก ๔๔๕๙/๔๙๕๖

เด็กหญิงสุนันทา บุญยืน
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดปาบัวคำพัฒนา  

สก ๔๔๕๙/๔๙๕๗

เด็กหญิงสุพรรณี บุญเยียม

่

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดปาบัวคำพัฒนา  

สก ๔๔๕๙/๔๙๕๘

เด็กหญิงสุพรรษา จงถาวรวุฒิ
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดปาบัวคำพัฒนา  

สก ๔๔๕๙/๔๙๕๙

เด็กหญิงสุภาวิดา สุขแจ่ม
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดปาบัวคำพัฒนา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๔๒ / ๒๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๔๙๖๐
เด็กชายอดิลักษณ์ เสชนะ

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดปาบัวคำพัฒนา  

สก ๔๔๕๙/๔๙๖๑

เด็กหญิงอมลมณี พลทวี

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดปาบัวคำพัฒนา  

สก ๔๔๕๙/๔๙๖๒
เด็กหญิงเกษราภรณ์ จันทจีน

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดปาบัวคำพัฒนา  

สก ๔๔๕๙/๔๙๖๓

เด็กหญิงเอลิยาห์ ศรีบุรินทร์
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดปาบัวคำพัฒนา  

สก ๔๔๕๙/๔๙๖๔

เด็กชายกิตติธัช โกยขุนทด

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๔๙๖๕

เด็กหญิงจริยา เริงรมณ์
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๔๙๖๖

เด็กชายจักรภัทร สงค์ประเทศ
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๔๙๖๗

เด็กชายชาญณรงค์ เกิดพิทักษ์
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๔๙๖๘

เด็กหญิงชุติมา อินทา
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๔๙๖๙

เด็กหญิงณัฐชา มุสิ

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๔๙๗๐
เด็กชายณัฐวุฒิ ทุ้ยแป

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๔๙๗๑

เด็กชายณัฐวุฒิ บุญสิทธิ

์

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๔๙๗๒

เด็กชายทิเบต สายศรี
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๔๙๗๓

เด็กหญิงธนัชพร ลายนำเงิน
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๔๙๗๔

เด็กชายนภัสกร พันธ์คงดี
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๔๙๗๕

เด็กชายบารมี นาเวช
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๔๙๗๖

เด็กหญิงปนัดดา ชาชมราช
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๔๙๗๗

เด็กชายพีรพล คิดงาม

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๔๙๗๘

เด็กชายพีรวัฒน์ สายสะอาด
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๔๙๗๙

เด็กหญิงมัณฑนา สุภาพักตร์
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๔๙๘๐
เด็กหญิงลลิตา กลินนิล

่

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๔๙๘๑

เด็กหญิงวนิดา น้อยมณี
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๔๙๘๒

เด็กหญิงวรรณวดี อุ่นเนือ

้

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๔๙๘๓

เด็กชายสรวิศ เกตุพรม
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๔๙๘๔

เด็กชายสรศักดิ

์

ราชปกษา
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๔๙๘๕

เด็กหญิงสรัลพร วงษ์ธรรม
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๔๙๘๖

เด็กชายสราวุธ พินโท
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๔๙๘๗

เด็กหญิงสวิตตา ผลลาภ
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๔๙๘๘

เด็กชายธิติวัฒน์ เชือจาด

้

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๔๙๘๙

เด็กหญิงสุพัตรา เรือนอินทร์
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๔๙๙๐
เด็กชายอณุพล คงรัมย์

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๔๙๙๑

เด็กหญิงอภิญญา อินน้อย
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๔๙๙๒

เด็กหญิงอรพิมล รอดแสง
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๔๙๙๓

เด็กหญิงอรอุมา อินทะนัย
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๔๙๙๔

เด็กชายอวิรุทธิ

์

ขยันนา
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดวังสมบูรณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๔๓ / ๒๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๔๙๙๕

เด็กชายอโณทัย ดำขำ
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๔๙๙๖

เด็กชายก้องกิดากร จันทยุง
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๔๙๙๗

เด็กหญิงณัฎฐกานต์ ทับน้อย
๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๔๙๙๘

เด็กหญิงนวรรณัฏฐ์ ขาวเครือ
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๔๙๙๙

เด็กหญิงบุษยรังสี จาดนอก

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๕๐๐๐
เด็กชายรัชชานนท์ อยู่เพ็ชร

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๕๐๐๑
เด็กชายอนพัทย์ จำปานาค

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๕๐๐๒
เด็กชายเทวราช ลาธิ

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๕๐๐๓
เด็กหญิงดรณีรัตน์ ทาเวียง

๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๕๐๐๔
เด็กหญิงบุญฑริกา บุญรอด

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๕๐๐๕
เด็กหญิงปวันรัตน์ เชิดชู

๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๕๐๐๖
เด็กหญิงพัชราวี ภักดีสุข

๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๕๐๐๗
เด็กหญิงภริตา วงษ์หิรัญ

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๕๐๐๘
เด็กหญิงภัทรพร เชือนุ่น

้

๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๕๐๐๙
เด็กชายภูมิภารดร งบสูงเนิน

๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๕๐๑๐
เด็กหญิงวนัชพร ทองสุพรรณ

๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๕๐๑๑
เด็กชายศิลา พุทธบุตร

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๕๐๑๒
เด็กชายเกียรติภูมิ เหลืองอ่อน

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๕๐๑๓
เด็กชายชนาธาร พุทธประเสริฐ

๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๕๐๑๔
เด็กหญิงชมัยพร ปอมงาม

๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๕๐๑๕
เด็กชายชาตรี พุทธบุตร

๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๕๐๑๖
เด็กหญิงชาลิสา ไชยศิลป

๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๕๐๑๗
เด็กหญิงดาหวัน ฮะวงษ์

๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๕๐๑๘
เด็กหญิงธนัฎฐา มาลีรัตน์

๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๕๐๑๙
เด็กชายนพดล อยู่เพ็ชร

๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๕๐๒๐
เด็กชายนัฐวัตร เห้อกำแหง

๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๕๐๒๑
เด็กหญิงนิสา สีดา

๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๕๐๒๒
เด็กหญิงปวีณา พกกลาง

๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๕๐๒๓
เด็กหญิงรุ่งเจริญ บัวสาย

๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๕๐๒๔
เด็กหญิงวิภาพร จิณะปน

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๕๐๒๕
เด็กหญิงสรินดา วิริยะประเสริฐ

๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๕๐๒๖
เด็กหญิงสุกัญญา สามารถ

๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๕๐๒๗
เด็กหญิงสุภาวดี มะเมียทอง

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๕๐๒๘
เด็กหญิงอังศุมาลี เพ็ชรมณี

๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๕๐๒๙
เด็กหญิงอรรคญาณี คำปนโน

๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดวังสมบูรณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๔๔ / ๒๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๕๐๓๐
เด็กชายจิรายุท ศรอินทร์

๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๕๐๓๑
เด็กหญิงขวัญฤทัย เพ็ชรจินดา

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังดารา วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๕๐๓๒
เด็กชายณัฐสิชณ์ บุญยิม

้

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังดารา วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๕๐๓๓
เด็กหญิงทิพพรัตน์ เจริญขุนทด

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังดารา วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๕๐๓๔
เด็กหญิงนุศรา อินทร์แต้ม

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังดารา วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๕๐๓๕
เด็กหญิงปาริชาติ ภู่น้อย

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังดารา วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๕๐๓๖
เด็กหญิงพิชญา เถาทอง

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังดารา วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๕๐๓๗
เด็กชายภาณุพงศ์ วงศิลา

๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังดารา วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๕๐๓๘
เด็กหญิงมลทิรา อินธะรัน

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังดารา วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๕๐๓๙
เด็กชายวรเมธ ศตะรัต

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังดารา วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๕๐๔๐
เด็กหญิงศิริญญา ทองกันทม

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังดารา วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๕๐๔๑
เด็กหญิงสุพรรณษา แก่นบุตรดี

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังดารา วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๕๐๔๒
เด็กหญิงสุภารัตน์ เชือนุ่น

้

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังดารา วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๕๐๔๓
เด็กชายกิตติธร ฉิมหัต

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก่งสีเสียด วัดแก่งสีเสียด  

สก ๔๔๕๙/๕๐๔๔
เด็กชายชยธร แซ่ตัง

้

๖/๓/๒๕๔๗. โรงเรียนบ้านเขาข่า วัดเขาข่า  

สก ๔๔๕๙/๕๐๔๕
เด็กชายชยพล แซ่ตัง

้

๖/๓/๒๕๔๗. โรงเรียนบ้านเขาข่า วัดเขาข่า  

สก ๔๔๕๙/๕๐๔๖
เด็กชายธีรพงษ์ กรองทรัพย์

๑๕/๑๑/๒๕๔๘.

โรงเรียนบ้านเขาข่า วัดเขาข่า  

สก ๔๔๕๙/๕๐๔๗
เด็กหญิงโสรยา ทุมกองแก้ว ๑/๗/๒๕๔๘. โรงเรียนบ้านเขาข่า วัดเขาข่า  

สก ๔๔๕๙/๕๐๔๘
เด็กหญิงอรณิภา โนนขุนทด

๑๓/๘/๒๕๔๘.
โรงเรียนบ้านเขาข่า วัดเขาข่า  

สก ๔๔๕๙/๕๐๔๙
เด็กชายขจรศักดิ

์

บัวพันธ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๙.

โรงเรียนบ้านเขาข่า วัดเขาข่า  

สก ๔๔๕๙/๕๐๕๐
เด็กชายธนาธิป ชูรัตน์

๓๐/๗/๒๕๔๙.
โรงเรียนบ้านเขาข่า วัดเขาข่า  

สก ๔๔๕๙/๕๐๕๑
เด็กหญิงสุมาลี แก้วสำโรง

๗/๑๒/๒๕๔๙.
โรงเรียนบ้านเขาข่า วัดเขาข่า  

สก ๔๔๕๙/๕๐๕๒
เด็กหญิงดวงพร ทาจุ ๓/๓/๒๕๔๙. โรงเรียนบ้านเขาข่า วัดเขาข่า  

สก ๔๔๕๙/๕๐๕๓
เด็กชายพงศกร คำปอง

๑๕/๒/๒๕๕๐.
โรงเรียนบ้านเขาข่า วัดเขาข่า  

สก ๔๔๕๙/๕๐๕๔
เด็กชายชนาธิป โพธิชัยโถ

์

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองมะละกอ
วัดคลองมะละกอใต้

 

สก ๔๔๕๙/๕๐๕๕
เด็กชายธีรภัทร จันทร์เจียม

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองมะละกอ วัดคลองมะละกอใต้  

สก ๔๔๕๙/๕๐๕๖
เด็กชายนันทิพัฒน์ ท่าฟก

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองมะละกอ วัดคลองมะละกอใต้  

สก ๔๔๕๙/๕๐๕๗ เด็กชายปราชญ์ยางกุล
โสโพ

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองมะละกอ
วัดคลองมะละกอใต้

 

สก ๔๔๕๙/๕๐๕๘
เด็กชายธีรพร ฆ้องประทุม

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองมะละกอ
วัดคลองมะละกอใต้

 

สก ๔๔๕๙/๕๐๕๙
เด็กชายรัตนชัย หงษ์ทอง

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองมะละกอ วัดคลองมะละกอใต้  

สก ๔๔๕๙/๕๐๖๐
เด็กชายอลงกรณ์ แก้วกลัน

่

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองมะละกอ วัดคลองมะละกอใต้  

สก ๔๔๕๙/๕๐๖๑
เด็กชายณัฐนนท์ อบลัดดา

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองมะละกอ
วัดคลองมะละกอใต้

 

สก ๔๔๕๙/๕๐๖๒
เด็กชายอำนาจ จันทา

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองมะละกอ
วัดคลองมะละกอใต้

 

สก ๔๔๕๙/๕๐๖๓
เด็กหญิงกวินทิพย์ แก้วแสน

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองมะละกอ วัดคลองมะละกอใต้  

สก ๔๔๕๙/๕๐๖๔
เด็กหญิงณัฐวดี ศรีสายหยุด

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองมะละกอ วัดคลองมะละกอใต้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๔๕ / ๒๐๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๕๐๖๕
เด็กหญิงสุภาพร จันทร์ดาดี

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองมะละกอ
วัดคลองมะละกอใต้

 

สก ๔๔๕๙/๕๐๖๖
เด็กหญิงบัณฑิตา อ่างทอง

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองมะละกอ วัดคลองมะละกอใต้  

สก ๔๔๕๙/๕๐๖๗
เด็กหญิงณิรญา บุญเรียง

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองมะละกอ วัดคลองมะละกอใต้  

สก ๔๔๕๙/๕๐๖๘
เด็กหญิงภูริวัฑณ์ กงไกรลาศ

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองมะละกอ
วัดคลองมะละกอใต้

 

สก ๔๔๕๙/๕๐๖๙
เด็กชายนวพล วงคำหาร ๘/๖/๒๕๔๙. โรงเรียนบ้านทุ่งพลวง วัดทุ่งพลวง  

สก ๔๔๕๙/๕๐๗๐
เด็กหญิงเสาวภา บัวพันธุ์

๑๙/๘/๒๕๔๙.
โรงเรียนบ้านทุ่งพลวง วัดทุ่งพลวง  

สก ๔๔๕๙/๕๐๗๑
เด็กหญิงนุชนาฏ แน่นอน

๒๘/๗/๒๕๔๙.
โรงเรียนบ้านทุ่งพลวง วัดทุ่งพลวง  

สก ๔๔๕๙/๕๐๗๒
เด็กชายธนุพงษ์ ทองมงคล

๒๑/๒/๒๕๕๐.
โรงเรียนบ้านทุ่งพลวง วัดทุ่งพลวง  

สก ๔๔๕๙/๕๐๗๓
เด็กชายธนธรณ์ จะพรมมา

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมยานประยุต วัดเนินไทร  

สก ๔๔๕๙/๕๐๗๔
เด็กหญิงทัศณี ด่านจับกุม

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมยานประยุต วัดเนินไทร  

สก ๔๔๕๙/๕๐๗๕
เด็กชายสมศักดิ

์

ทาหาร
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมยานประยุต วัดเนินไทร  

สก ๔๔๕๙/๕๐๗๖
เด็กชายบูรณศักดิ

์

กงไกรลาส

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมยานประยุต วัดเนินไทร  

สก ๔๔๕๙/๕๐๗๗
เด็กหญิงวิภาดา นิตย์เมืองปก

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมยานประยุต วัดเนินไทร  

สก ๔๔๕๙/๕๐๗๘
เด็กหญิงสุนิชา พันปาน

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมยานประยุต วัดเนินไทร  

สก ๔๔๕๙/๕๐๗๙
เด็กหญิงพัชรี นิยม

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมยานประยุต วัดเนินไทร  

สก ๔๔๕๙/๕๐๘๐
เด็กหญิงสุภาวดี เทียมเขา

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่ถาวร วัดใหม่ถาวร  

สก ๔๔๕๙/๕๐๘๑
เด็กชายศรายุทธ เพ็งแตงโม

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ถาวร วัดใหม่ถาวร  

สก ๔๔๕๙/๕๐๘๒
เด็กหญิงจิรากรณ์ กงแก้ว

๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ถาวร วัดใหม่ถาวร  

สก ๔๔๕๙/๕๐๘๓
เด็กหญิงพิรุณพร ถาวร

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ถาวร วัดใหม่ถาวร  

สก ๔๔๕๙/๕๐๘๔
เด็กชายธีรกานต์ วรงาม

๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่ถาวร วัดใหม่ถาวร  

สก ๔๔๕๙/๕๐๘๕
เด็กชายปณิธาน จันจำปา

๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ถาวร วัดใหม่ถาวร  

สก ๔๔๕๙/๕๐๘๖
เด็กชายวรากร ด้วงพลู

๑๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านใหม่ถาวร วัดใหม่ถาวร  

สก ๔๔๕๙/๕๐๘๗
เด็กหญิงณัฐธิดา อารินทร์

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ถาวร วัดใหม่ถาวร  

สก ๔๔๕๙/๕๐๘๘
เด็กชายกมลภพ เกิดผล

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๐๘๙
นางสาวกมลรส มะลิกัน

๐๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๐๙๐
เด็กชายกฤษฎา ฝาดสูงเนิน

๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๐๙๑
เด็กชายกฤษณะ จันทาพูน

๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๐๙๒
เด็กหญิงกัญญารัตน์ พุ่มรักษา

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๐๙๓
เด็กหญิงกัญญารัตน์ พุ่มเหม

๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๐๙๔
เด็กชายกิตติ พุทไธสง

๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๐๙๕
เด็กชายกีรติ พรหมชาติ

๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๐๙๖
เด็กชายก้องกิดาการ โสลำภา

๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๐๙๗
เด็กหญิงจันทร์จิรา เพียมขุนทด

๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๐๙๘
เด็กชายชัยณรง วิลัยเลิศ

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๐๙๙
เด็กหญิงชุติมา พุทไธสง

๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ วัดทุ่งมหาเจริญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๔๖ / ๒๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๕๑๐๐
เด็กหญิงช่อผกา สมสวัสดิ

์

๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๑๐๑
เด็กหญิงฐิตาภรณ์ วงษา

๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๑๐๒
เด็กหญิงณัฐธิดา ศรีสุวรรณ

๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๑๐๓
เด็กชายณัฐพล พลนุรักษ์

๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๑๐๔
เด็กชายณัฐวุฒิ ศรสุทธิ

์

๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๑๐๕
เด็กชายตะวันฉาย ปานแดง

๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๑๐๖
เด็กหญิงทิพย์สุภา พงษ์สกุล

๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๑๐๗
เด็กชายธณาธร กลินหอม

่

๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๑๐๘
เด็กชายธนากรณ์ ทำงาน

๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๑๐๙
เด็กชายธนาวุฒิ โพธิทอง

์

๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๑๑๐
เด็กหญิงธัชพร กิงนอก

่

๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๑๑๑

เด็กชายธีรพัฒน์ พูนแช่ม
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๑๑๒

เด็กหญิงนภาพร บุญมากุล
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๑๑๓

เด็กชายนฤดม เชาวนะพานิช
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๑๑๔

เด็กชายนัทธพงศ์ ไหลเลือน

่

๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๑๑๕

เด็กชายนันทวัฒน์ หล่าเบิด
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๑๑๖

เด็กหญิงนิสา ธนะวิทวิลาศ
๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๑๑๗

เด็กหญิงบัณฑิตา สาลี
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๑๑๘

เด็กชายปติภัทร พิมพ์อุบล
๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๑๑๙

เด็กหญิงปยะฉัตร นิลจันทึก
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๑๒๐
เด็กหญิงปยะดา ศรีจันทร์

๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๑๒๑

เด็กหญิงพรนภา หาญสันเทียะ
๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๑๒๒

เด็กหญิงภัทรดา พืชผักหวาน
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๑๒๓

เด็กชายภาณุพงศ์ พวงสายหยุด
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๑๒๔

เด็กชายภูสพล บุญญภามกร
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๑๒๕

เด็กชายราชันย์ สออนรัมย์
๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๑๒๖

เด็กหญิงรุ่งทิวา ยศพาลา
๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๑๒๗

เด็กหญิงวชิราภรณ์ สอนวิชา
๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๑๒๘

เด็กชายวัชรพงศ์ สีใส
๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๑๒๙

เด็กหญิงวัชราพร ทองจุลละ
๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๑๓๐
เด็กหญิงวาธิณี บุญเย็น

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๑๓๑

เด็กหญิงวาสนา มาเสือบอง
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๑๓๒

เด็กหญิงวิรัญชนา เนตร์ขันธ์
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๑๓๓

เด็กหญิงสกลสุภา แสนภูวา
๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๑๓๔

เด็กหญิงสร้อยฟา สออนรัมย์
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ วัดทุ่งมหาเจริญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๔๗ / ๒๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๕๑๓๕

เด็กหญิงสุวนันท์ พันธ์แจ่ม
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๑๓๖

นายอนิรุธ นวดไธสงค์
๐๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๑๓๗

เด็กชายอนุพันธ์ โพธิตากุล

์

๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๑๓๘

เด็กหญิงอารยา พระสมสุข
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๑๓๙

เด็กชายเกริกพล ลิตะ
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๑๔๐
เด็กหญิงเพชราภรณ์ คงดี

๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๑๔๑

เด็กหญิงกรรณิกา มาดี
๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๑๔๒
เด็กหญิงจันทราทิพย์ คนขุนทด

๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๑๔๓

เด็กหญิงจารุวรรณ ทรัพย์วัฒน์
๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๑๔๔

เด็กหญิงชลันดา สมสกุล
๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๑๔๕

เด็กชายชัยวัฒน์ เปงขุนทด
๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๑๔๖

เด็กหญิงญารินดา วัชราภรณ์
๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๑๔๗

เด็กชายณัชพล หาญสันเทียะ
๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๑๔๘

เด็กชายณัฐวุฒิ ทาวงษ์
๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๑๔๙

เด็กชายทัสษา อาจหาญ
๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๑๕๐
เด็กชายทิพากร จันบุญมี

๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๑๕๑

เด็กชายธนากร ศรีสอ้าน
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๑๕๒

เด็กชายธนารัตน์ เอียมโอภาส

่

๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๑๕๓

เด็กหญิงธารารัตน์ ขันอาษา
๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๑๕๔

เด็กหญิงธิดารัตน์ ขันอาษา
๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๑๕๕

เด็กชายธีรภัทร พันสวัสดิ

์

๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๑๕๖

เด็กชายนพรัตน์ กรรมาก
๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๑๕๗

เด็กหญิงนภาวรรณ สังข์ชัยภูมิ
๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๑๕๘
เด็กหญิงนวลละออง สังข์ชัยภูมิ

๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๑๕๙

เด็กชายนำโชค ศรียงยศ
๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๑๖๐
เด็กชายบัญฑิต เจริญคง

๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๑๖๑

เด็กชายปราโมทย์ พิมพ์อุบล
๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๑๖๒

เด็กชายพรชัย อุบลรัตน์
๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๑๖๓

เด็กชายพาโชค เจริญคง
๒๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๑๖๔

เด็กชายพีระพงษ์ แสงฟาแลบ
๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๑๖๕

เด็กหญิงมนต์นภา พาภักดี
๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๑๖๖

เด็กชายมานะชัยศิริ บุตรดี

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๑๖๗

เด็กหญิงลลิตา บุญมาก

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๑๖๘

เด็กหญิงวรรณิสา ฝาสันเทียะ
๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๑๖๙

เด็กหญิงวรากร พิมพ์ศิริ
๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ วัดทุ่งมหาเจริญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๔๘ / ๒๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๕๑๗๐
เด็กหญิงวันเพ็ญ รินลา

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๑๗๑

เด็กหญิงวิลาสินี เคารพ

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๑๗๒

นางสาววิสสุตา วิสิลา
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๑๗๓

เด็กชายศรายุธ หลงโทดา
๓๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๑๗๔

เด็กชายสถาพร รักษาพล
๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๑๗๕

เด็กหญิงสุดาพร สวัสดีดวง
๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๑๗๖

เด็กหญิงสุดารัตน์ โพธิทอง

์

๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๑๗๗

เด็กชายสุทธิชัย เดียดสูงเนิน
๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๑๗๘

เด็กหญิงสุธิษา กำปนทอง
๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๑๗๙

เด็กชายสุรศักดิ

์

เนตรนางรอง
๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๑๘๐
เด็กหญิงสโรชา ปุผาโต

๐๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๑๘๑

เด็กชายอฏฐพล สำคัญยิง

่

๐๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๑๘๒

เด็กชายอนุชา หมืนอินทร์

่

๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๑๘๓

เด็กชายอนุพงศ์ พลอยกลม
๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๑๘๔

เด็กหญิงอวัศยา แสนภูวา
๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๑๘๕

นายอัครเดช วงษา
๐๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๑๘๖

เด็กหญิงอังวรา สุดชาติ
๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๑๘๗

เด็กชายอำนวย พลหมอ
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๑๘๘

เด็กชายอำนาจ ยินดีชาติ
๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๑๘๙

เด็กชายอุทัย สีทาวงษา
๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๑๙๐
เด็กหญิงเกษมณี พึงจุ้ย

่

๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๑๙๑
เด็กชายเทพประทาน พงษ์สอน

๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๑๙๒

เด็กหญิงเพชรนำผึง

้

ศรีแก้ว
๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๑๙๓

เด็กหญิงกฤษณา มืดทัพไทย

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๑๙๔

เด็กหญิงธนันญา ฤทธิศักดิ

์

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๑๙๕

เด็กหญิงนฤดี ผุศรี
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๑๙๖

เด็กหญิงบุษกร บุญปก
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๑๙๗

เด็กหญิงประภัสสร ผิวพรรณ
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๑๙๘

เด็กชายภาณุวัชร ไชยุชิต
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๑๙๙

เด็กหญิงมินตรา บุญร่วม

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๒๐๐
เด็กหญิงรัตติยา นุวงษ์

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๒๐๑
เด็กหญิงรินรดา กาฬภักดี

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๒๐๒
เด็กชายศราวุธ ธุรันไธสง

๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๒๐๓
เด็กชายสราวุฒิ สุริยันต์

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๒๐๔
เด็กหญิงสุชาดา ปนสุก

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๔๙ / ๒๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๕๒๐๕
เด็กหญิงสุทธิดา สันเต

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๒๐๖
เด็กหญิงสุพรรษา ศิลาอุดม

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๒๐๗
เด็กหญิงอมราวดี ทองคำ

๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๒๐๘
เด็กชายอาทิตย์ กลินนวล

่

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๒๐๙
เด็กหญิงอารีย์รัตน์ กะการดี

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๒๑๐
เด็กหญิงเกษมณี ผาคำลือ

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๒๑๑
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ลีพรมมา

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๒๑๒

เด็กหญิงณิชกุล คะหาร

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๒๑๓

เด็กหญิงดาราณี สุวรรณรัตน์
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๒๑๔

เด็กหญิงปรีดาใจ เหล่ามะโฮง
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๒๑๕

เด็กหญิงพุทธชาด เติมสันเทียะ
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๒๑๖

เด็กชายวิเชษฐ์ พุทธไธสง
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๒๑๗

เด็กหญิงศิริรัตน์ เริมสุคนธ์

่

๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๒๑๘

เด็กหญิงสุภลักษณ์ ลบบำรุง
๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๒๑๙

เด็กหญิงสุภัสสรา ลาสา
๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๒๒๐
เด็กหญิงอจลา เทพหัสดิน

๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๒๒๑

เด็กหญิงอฐิติยา แซ่ตัน
๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๒๒๒

เด็กหญิงอริสา ทาทองคำ
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๒๒๓

เด็กหญิงอริสา โสภา
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๒๒๔

เด็กชายเจษฎา ศรีคัดทนา
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๒๒๕

เด็กชายจาตุรงค์ ปนเงิน
๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๒๒๖

เด็กชายชิษณุพงศ์ ช้างพา
๒๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๒๒๗

เด็กหญิงญาราภรณ์ พูลศิลป
๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๒๒๘

เด็กหญิงณัฐชยา เนียมสำโรง
๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๒๒๙

เด็กชายธนดล โพนทะยาน
๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๒๓๐
เด็กหญิงนิรจันทร์ กลินหอม

่

๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๒๓๑

เด็กชายปณณวัฒน์ มีปอง
๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๒๓๒

เด็กหญิงพรประภา ดุสิทธิ

์

๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๒๓๓

เด็กหญิงรามาวดี ตินชัยภูมิ

้

๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๒๓๔

เด็กหญิงรุ่งนภา ธงชัย
๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๒๓๕

เด็กหญิงวรรณิษา ดารักษ์
๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๒๓๖

เด็กหญิงศศิกานณ์ ลำกระโทก
๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๒๓๗

เด็กหญิงสมบูรณ์ สีสะใบ
๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๒๓๘

เด็กหญิงสุรีรัตน์ แก้วกองแสง
๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๒๓๙

นางสาวกาญจนา ยอพันดุง
๑๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๕๐ / ๒๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๕๒๔๐
นางสาวณัฐธิดา บุตรวงษ์

๒๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๒๔๑

นายณัฐวุฒิ พัดแก้ว
๐๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๒๔๒

เด็กชายธนาคาร กองพิลา
๐๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๒๔๓

นายนพเก้า พรายสันเทียะ
๐๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๒๔๔

นางสาวปนัดดา พิศิลป
๐๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๒๔๕

นายปรินทร ผาใต้
๐๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๒๔๖

นางสาวปณฑิตา พิสุทธิ

์

๑๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๒๔๗

เด็กหญิงพรนัชชา ทองเกตุ
๒๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๒๔๘

นางสาวมิภาดา จงจุลกลาง
๐๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๒๔๙

เด็กหญิงวรรณนิภา พุฒหอม
๐๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๒๕๐
เด็กชายวิทวัส คำพระคุณ

๒๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๒๕๑

นางสาวสุวารี บุญร่วม
๐๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๒๕๒

นายอานนท์ แก้วสุวรรณ์
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๒๕๓

นางสาวอินทิรา ชมดง
๐๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๒๕๔

นายเอกบดินทร์ แทนไร
๐๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๒๕๕

นางสาวกณิกนันต์ ตะทา
๐๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๒๕๖

นายกนกพล ราชนีแพน
๑๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๒๕๗

นางสาวกรรณิการ์ โคตมุงคุณ
๒๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๒๕๘

นายกรุณา แก้วเกษศรี
๓๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๒๕๙

นายรชต เจียมประกอบ
๑๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๒๖๐
นางสาวกันธิการ์ จิตสง่า

๑๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๒๖๑

นายกิจจา นนทบุตร
๒๔/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๒๖๒

นายกิตติศักดิ

์

ยะปะตัง
๑๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๒๖๓

นางสาวขวัญฤทัย น้อยลา
๐๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๒๖๔

นายจตุพล ยางสามัญ

๒๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๒๖๕

นางสาวจิราภรณ์ พลเยียม

่

๐๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๒๖๖

นายจีรศักดิ

์

ขำเนตร
๒๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๒๖๗

นางสาวชนิตา เสนแสง
๐๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๒๖๘

นางสาวชลดา สายแขม
๐๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๒๖๙

นายชัยทัศน์ บุญสนอง
๑๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๒๗๐
นางสาวชุติรัตน์ ซอสูงเนิน

๑๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๒๗๑

นางสาวฐิตาพร พูลสงค์
๓๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๒๗๒

นางสาวฐิติภา พูลสงค์
๓๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๒๗๓

นางสาวณัฐชยา วงระคร
๑๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๒๗๔

นายธนภูมิ ไชยเสน
๒๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๕๑ / ๒๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๕๒๗๕

นายธนวัฒน์ ปนเงิน
๑๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๒๗๖

นายธนวัฒน์ อุ้ยคำตา
๑๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๒๗๗

นางสาวธนัญพร ดุสิทธิ

์

๐๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๒๗๘

นายธวัชชัย สุวรรณมาโจ

๒๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๒๗๙

นายธีรยุทธ โข่ค้างพลู
๐๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๒๘๐
นางสาวนภัสสร บุญมี

๒๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๒๘๑

นางสาวนภัสสร สออนรัมย์
๑๗/๑๐/๒๕๔๐

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๒๘๒

นายนิวัฒน์ ก้อนแพง
๐๗/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๒๘๓

นางสาวนำผึง

้

บุญประดิษฐ์
๑๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๒๘๔

นายบุญทวา ปญญาชน
๐๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๒๘๕

นางสาวบุณยนุช เจริญการ
๒๕/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๒๘๖

นางสาวพรนภา มีแก้ว
๒๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๒๘๗
นางสาวพรพิพรรธน์ อุปนันท์

๑๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๒๘๘

นางสาวพัชรี พิมพ์ประจบ
๑๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๒๘๙

นางสาวฟารุ้ง อายุวงค์

๑๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๒๙๐
นายภูวนัย บุตรวงค์

๐๘/๐๙/๒๕๔๐
โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๒๙๑

นางสาวรจนา ฟกพูม
๑๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๒๙๒

นางสาวรุ่งทิวา ธงชัย
๑๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๒๙๓

นายรุ่งโรจน์ ประทุมมัง
๓๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๒๙๔

นางสาววรพร กล้ากระโทก
๓๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๒๙๕

นางสาววิจิตรา วิพันทา
๒๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๒๙๖

นางสาววิสุดา ภารี
๒๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๒๙๗

นางสาวศิริวัลย์ ทองเกตุ
๒๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๒๙๘

นางสาวสาวิตรี อุดศรี

๒๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๒๙๙

นางสาวสุทธิดา จันดาหาร
๐๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๓๐๐
เด็กหญิงสุทธิดา รอดเรือง

๒๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๓๐๑
นางสาวสุนิชา คำเขียว

๑๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๓๐๒
นางสาวสุบาตา อับดิน

๐๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๓๐๓
นางสาวสุพัตตรา ประทุมตะ

๑๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๓๐๔
นางสาวสุภาวดี บุญประเสริฐ

๐๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๓๐๕
นางสาวสุมิตา เภาดี

๑๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๓๐๖
นางสาวสุรีพร ยศปญญา

๑๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๓๐๗
นางสาวสุวรรณี ทองป

๑๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๓๐๘
นางสาวหยาดทิพย์ โหมดนอก

๒๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๓๐๙
นายอนาวิญ แดงหล้า

๒๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๕๒ / ๒๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๕๓๑๐
นางสาวอมาวสี โสพิมพ์

๒๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๓๑๑

นายอาชวิน ไกรจัตุรัส
๒๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๓๑๒

นายอิทธิพล คำมูล
๐๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๓๑๓

นายเกษฎร มิงมิตร

่

๑๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๓๑๔

นายเทียนฟา ยศปญญา
๒๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๓๑๕

นางสาวเบญจรัตน์ ขันเงิน
๐๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๓๑๖

นายเสถียร กิงทอง

่

๐๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๓๑๗

นางสาวกมลเนตร คำชู
๒๒/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๓๑๘

นางสาวกฤษณา โมสันเทียะ
๑๘/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๓๑๙

นางสาวกัญญาณัฐ ชิดประทุม
๑๔/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๓๒๐
นายจักรภัทร ผันผ่อน

๑๔/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๓๒๑

นางสาวจิดาภา ดีผาย
๑๔/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๓๒๒

นางสาวจิดาภา วงษ์มะหิงค์
๐๒/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๓๒๓

นางสาวจินตนา วงค์ปญญา
๒๔/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๓๒๔

นายจิรเมธ ทาทองคำ

๒๖/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๓๒๕

นางสาวชลนิภา ภารี

๑๕/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๓๒๖

นางสาวชลลดา แสนซือ

่

๓๑/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๓๒๗

นางสาวชลาลัย ผมงาม
๐๗/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๓๒๘

นายชานน เสรีบุตร
๒๐/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๓๒๙

นายธราเทพ สายยศ
๐๙/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๓๓๐
นางสาวธิดารัตน์ กรัตพงษ์

๒๒/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๓๓๑

นางสาวนฤมล วังคีรี
๒๒/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๓๓๒

นางสาวนัทมล จันกลาง
๑๘/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๓๓๓

นางสาวบัณฑวรรณ จำปาเรือง
๒๓/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๓๓๔

นางสาวปติญญา ทองฤทธิ

์

๑๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๓๓๕

นางสาวปยนุช อายุวงษ์
๐๔/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๓๓๖

นายปยพนธ์ นันตา
๒๓/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๓๓๗

นางสาวพรชิตา ก้อนคำ
๑๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๓๓๘

นางสาวพรทิพา แก้วจิตร์
๒๖/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๓๓๙

นายพีรพล มุภาษา
๐๙/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๓๔๐
นางสาวภาคินี บานขุนทด

๐๖/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๓๔๑

นางสาวรติมา โยสังข์
๑๖/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๓๔๒

นางสาวรุจิรา บุตรสาร
๒๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๓๔๓

นางสาววนิดา สุทธิธรรม
๒๖/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๓๔๔

นางสาววริษา บุษบง
๑๕/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๕๓ / ๒๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๕๓๔๕

นายวรุตม์ แดงโต

๑๒/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๓๔๖

นางสาววัลวิภา ศรียงยศ

๒๔/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๓๔๗

นางสาววาสนา วงค์สัมฤทธิ

์

๒๒/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๓๔๘

นางสาววิชญาพร จิวอ่อน

๋

๑๙/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๓๔๙

นายวิทยาธร เสวิสิทธิ

์

๐๘/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๓๕๐
นางสาววิลัยพร ไพรมะรัตน์

๓๐/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๓๕๑

นายวีรพล ถือสูงเนิน
๒๕/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๓๕๒

นางสาวศันสนีย์ เกาะจันทร์
๐๒/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๓๕๓

นายสัญชัย ระลึกมูล
๑๓/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๓๕๔

นางสาวสุพนิต ใจดี
๐๖/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๓๕๕

นางสาวสุภาพรรณ สิงห์อุไร
๑๕/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๓๕๖

นางสาวสุมินตรา น้อยลา
๐๖/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๓๕๗

นางสาวณัฎฐนันต์ บินทะรัด
๓๐/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๓๕๘

นางสาวอรวรรณ อ่อนนิภา
๑๖/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๓๕๙

นางสาวอรุณวดี โฮ้หนู
๒๒/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๓๖๐
นางสาวเกศริน เจิมขุนทด

๐๘/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๓๖๑

นายเอกชัย มะลิเงิน
๐๑/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๓๖๒

นางสาวแสงเทียน สิงห์สกุล
๐๔/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๓๖๓

นางอุบลรัตน์ ศรีษะเกตุ ๔/๐๗/๒๕๐๘ โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๓๖๔

นางจันทิมา นกอยู่
๒/๐๖/๒๕๒๘

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๓๖๕

นางสาวอรวรรณ แถมโพธิ

์

๑๕/๐๑/๒๕๓๔

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๓๖๖

นายธงชัย ผ่องแผ้ว

๑๕/๑๑/๒๕๒๖

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๓๖๗

นายสราวุธ แก้ววันทา
๘/๐๕/๒๕๓๓

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๓๖๘

นางสาวราตรี ลีพรมมา
๕/๐๓/๒๕๓๑

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๓๖๙

นางสาวจินตนา สินวิริยะนนท์
๙/๐๓/๒๕๓๕

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๕๙/๕๓๗๐
เด็กชายชนาธิศ คันทอง

๒๗/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองนำใส วัดหนองนำใส  

สก ๔๔๕๙/๕๓๗๑

เด็กชายสุธิมนต์ วงษ์สะโสม ๑๐/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองนำใส วัดหนองนำใส  

สก ๔๔๕๙/๕๓๗๒

เด็กชายนันทวุฒิ สีทน
๑๖/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองนำใส วัดหนองนำใส  

สก ๔๔๕๙/๕๓๗๓

เด็กชายอัฐกร สร้อยแม้น
๑๙/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองนำใส วัดหนองนำใส  

สก ๔๔๕๙/๕๓๗๔

เด็กชายธนัทเทพ มีอาษา
๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองนำใส วัดหนองนำใส  

สก ๔๔๕๙/๕๓๗๕

เด็กหญิงจิราพัชร ทองชิง
๓๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองนำใส วัดหนองนำใส  

สก ๔๔๕๙/๕๓๗๖

เด็กชายจรัญวัฒน์ เกิดวัน
๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองนำใส วัดหนองนำใส  

สก ๔๔๕๙/๕๓๗๗

เด็กชายพงศ์ภัค ประสิทธิสุวรรณ

์

๘/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองนำใส วัดหนองนำใส  

สก ๔๔๕๙/๕๓๗๘

เด็กชายคมชาญ สว่างชืน

่

๙/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองนำใส วัดหนองนำใส  

สก ๔๔๕๙/๕๓๗๙

เด็กชายชนาภัทร ตระลาการ
๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองนำใส วัดหนองนำใส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๕๔ / ๒๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๕๓๘๐
เด็กหญิงปาณฑรา มิสา

๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองนำใส วัดหนองนำใส  

สก ๔๔๕๙/๕๓๘๑

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ไกรว่อง
๑๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองนำใส วัดหนองนำใส  

สก ๔๔๕๙/๕๓๘๒

เด็กชายยุทธยา เบ้าคำ ๔/๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองนำใส วัดหนองนำใส  

สก ๔๔๕๙/๕๓๘๓

เด็กหญิงจิราภรณ์ เชียงสากุล ๕/๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองนำใส วัดหนองนำใส  

สก ๔๔๕๙/๕๓๘๔

เด็กชายธนากร สร้อยแม้น
๑๔/๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองนำใส วัดหนองนำใส  

สก ๔๔๕๙/๕๓๘๕

เด็กหญิงกาญจนา ทองอาจ
๑๑/๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองนำใส วัดหนองนำใส  

สก ๔๔๕๙/๕๓๘๖

เด็กชายนวัตกรณ์ ทององค์ ๕/๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองนำใส วัดหนองนำใส  

สก ๔๔๕๙/๕๓๘๗

เด็กชายนภาวัน แจ่มกระจ่าง ๗/๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองนำใส วัดหนองนำใส  

สก ๔๔๕๙/๕๓๘๘

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ทองเศรษฐี
๑๖/๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองนำใส วัดหนองนำใส  

สก ๔๔๕๙/๕๓๘๙
เด็กหญิงวิรุฬห์กานต์ โสสีสุข

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองคันฉอ เนินผาสุก  

สก ๔๔๕๙/๕๓๙๐
เด็กหญิงจงรัก พิศภา

๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองคันฉอ เนินผาสุก  

สก ๔๔๕๙/๕๓๙๑

เด็กหญิงตรีรัตน์ วิโรทศ
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองคันฉอ เนินผาสุก  

สก ๔๔๕๙/๕๓๙๒

เด็กหญิงดาวรรณ ศรีครุฑฑทา
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองคันฉอ เนินผาสุก  

สก ๔๔๕๙/๕๓๙๓

เด็กชายสุวพัชร บุญทะเล
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองคันฉอ เนินผาสุก  

สก ๔๔๕๙/๕๓๙๔

เด็กชายบวรศักดิ

์

บุญปน
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองคันฉอ เนินผาสุก  

สก ๔๔๕๙/๕๓๙๕

เด็กชายกิตติกวิน มานะกรูด
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองคันฉอ เนินผาสุก  

สก ๔๔๕๙/๕๓๙๖

เด็กหญิงกนกวรรณ ผงทราช
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองคันฉอ เนินผาสุก  

สก ๔๔๕๙/๕๓๙๗

เด็กหญิงอุมากรณ์ บุตรเพชร
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองคันฉอ เนินผาสุก  

สก ๔๔๕๙/๕๓๙๘

เด็กหญิงสิริญนาถ ทุมแพง
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองคันฉอ เนินผาสุก  

สก ๔๔๕๙/๕๓๙๙
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ดีเจริญ

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองคันฉอ เนินผาสุก  

สก ๔๔๕๙/๕๔๐๐
เด็กชายไตรภพ แก้วเอก

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองคันฉอ เนินผาสุก  

สก ๔๔๕๙/๕๔๐๑
เด็กหญิงอรศา สยาม

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองคันฉอ เนินผาสุก  

สก ๔๔๕๙/๕๔๐๒
เด็กหญิงอธิชา คำแดง

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองคันฉอ เนินผาสุก  

สก ๔๔๕๙/๕๔๐๓
เด็กชายธนวัฒน์ นำทรัพย์

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินผาสุก เนินผาสุก  

สก ๔๔๕๙/๕๔๐๔
เด็กชายประดิพัทธ์ สร้อยสูงเนิน

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินผาสุก เนินผาสุก  

สก ๔๔๕๙/๕๔๐๕
เด็กชายอภิสร มาลาพุด

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินผาสุก เนินผาสุก  

สก ๔๔๕๙/๕๔๐๖
เด็กหญิงวิรดา ปอมเรือง

๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินผาสุก เนินผาสุก  

สก ๔๔๕๙/๕๔๐๗
เด็กหญิงวิชุดา ปองนพ

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินผาสุก เนินผาสุก  

สก ๔๔๕๙/๕๔๐๘ เด็กหญิงพรรณพฤกศ์ษา

วรรณลึก
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินผาสุก เนินผาสุก  

สก ๔๔๕๙/๕๔๐๙
เด็กหญิงกิงกาญจน์

่

คำแดง
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินผาสุก เนินผาสุก  

สก ๔๔๕๙/๕๔๑๐
เด็กหญิงฐิตาภา เจริญคง

๐๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเนินผาสุก เนินผาสุก  

สก ๔๔๕๙/๕๔๑๑

เด็กชายอนุพนธ์ จันทร์พงษ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินผาสุก เนินผาสุก  

สก ๔๔๕๙/๕๔๑๒

เด็กชายก้องไพศาล พรมศรีสุข
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินผาสุก เนินผาสุก  

สก ๔๔๕๙/๕๔๑๓

เด็กชายจักริน เชืออิน

้

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินผาสุก เนินผาสุก  

สก ๔๔๕๙/๕๔๑๔

เด็กชายกิตศักดิ

์

ชาวเวียง
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินผาสุก เนินผาสุก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๕๕ / ๒๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๕๔๑๕

เด็กชายเจนภพ จันทา
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินผาสุก เนินผาสุก  

สก ๔๔๕๙/๕๔๑๖
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ พันธ์วิเศษ

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินผาสุก เนินผาสุก  

สก ๔๔๕๙/๕๔๑๗

เด็กหญิงสุธิมา สาลี

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินผาสุก เนินผาสุก  

สก ๔๔๕๙/๕๔๑๘

เด็กหญิงกฤติมา ยาจันทรา
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินผาสุก เนินผาสุก  

สก ๔๔๕๙/๕๔๑๙

เด็กหญิงนลวรรณ สวัสดิเอือ

์ ้

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินผาสุก เนินผาสุก  

สก ๔๔๕๙/๕๔๒๐
เด็กหญิงกรรณิการ์ ผลิตภัณฑ์

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินผาสุก เนินผาสุก  

สก ๔๔๕๙/๕๔๒๑

เด็กหญิงอรนลิน พิมพ์ภักดี
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินผาสุก เนินผาสุก  

สก ๔๔๕๙/๕๔๒๒ เด็กหญิงปรัชฌิมาภรณ์
พูลเจริญ

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินผาสุก เนินผาสุก  

สก ๔๔๕๙/๕๔๒๓

เด็กชายกฤษกร วงพาดกลาง
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินผาสุก เนินผาสุก  

สก ๔๔๕๙/๕๔๒๔

เด็กชายสหรัฐ โชตธีรวสุ
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินผาสุก เนินผาสุก  

สก ๔๔๕๙/๕๔๒๕

เด็กหญิงทัศนีย์ โนนอินทร์
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินผาสุก เนินผาสุก  

สก ๔๔๕๙/๕๔๒๖

เด็กชายปุญญพัฒน์ บุญปลูก
๒๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์ เนินผาสุก  

สก ๔๔๕๙/๕๔๒๗

เด็กชายศุกลวัฒน์ อุดมพงศ์
๒๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์ เนินผาสุก  

สก ๔๔๕๙/๕๔๒๘

เด็กชายพานุกร อินทศร
๐๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์ เนินผาสุก  

สก ๔๔๕๙/๕๔๒๙

เด็กชายพงศธร เพียท้าว
๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์ เนินผาสุก  

สก ๔๔๕๙/๕๔๓๐
เด็กชายจตุรเทพ จันทวโร

๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์ เนินผาสุก  

สก ๔๔๕๙/๕๔๓๑

เด็กชายพีรณัฐ ไชยเสนา
๒๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์ เนินผาสุก  

สก ๔๔๕๙/๕๔๓๒

เด็กชายอชิตพล แก้วเคน
๑๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์ เนินผาสุก  

สก ๔๔๕๙/๕๔๓๓

เด็กชายจิรเมธ จันนะรา
๒๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์ เนินผาสุก  

สก ๔๔๕๙/๕๔๓๔

เด็กชายโยธิน ทองนาเมือง
๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์ เนินผาสุก  

สก ๔๔๕๙/๕๔๓๕

เด็กชายเหินฟา ด่วนดี
๒๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์ เนินผาสุก  

สก ๔๔๕๙/๕๔๓๖

เด็กชายยุทธนา คำเหมือง
๒๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์ เนินผาสุก  

สก ๔๔๕๙/๕๔๓๗

เด็กหญิงธฤษวรรณ หูกำปง
๒๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์ เนินผาสุก  

สก ๔๔๕๙/๕๔๓๘

เด็กหญิงจิดาภา อรรคนันท์
๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์ เนินผาสุก  

สก ๔๔๕๙/๕๔๓๙

เด็กหญิงสุพิชญาย์ เลิศสกุลธรรม
๑๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์ เนินผาสุก  

สก ๔๔๕๙/๕๔๔๐
เด็กหญิงณัชพร ธำรงวีระชาติ

๐๒/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์ เนินผาสุก  

สก ๔๔๕๙/๕๔๔๑

เด็กหญิงดาราวดี เบญจกิตินัน
๑๙/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์ เนินผาสุก  

สก ๔๔๕๙/๕๔๔๒

เด็กหญิงศิริราณี ทองนาเมือง
๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์ เนินผาสุก  

สก ๔๔๕๙/๕๔๔๓
เด็กหญิงชัญญาพรรณ์

ศุขกาย
๐๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์ เนินผาสุก  

สก ๔๔๕๙/๕๔๔๔

เด็กชายธนกร
แสงศรีจันทร์รัตน์ ๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์ เนินผาสุก  

สก ๔๔๕๙/๕๔๔๕

เด็กชายศุภโชค บุญแต่ง
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์ เนินผาสุก  

สก ๔๔๕๙/๕๔๔๖

เด็กชายอิษฎา พันธ์รัตน์
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์ เนินผาสุก  

สก ๔๔๕๙/๕๔๔๗

เด็กชายศุภวรกร พรมานะสวัสดิ

์

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์ เนินผาสุก  

สก ๔๔๕๙/๕๔๔๘

เด็กหญิงภัทรพร หยวกกลาง
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์ เนินผาสุก  

สก ๔๔๕๙/๕๔๔๙

เด็กหญิงยุพารัตน์ ปญญาวชิรกุล
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์ เนินผาสุก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๕๖ / ๒๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๕๔๕๐
เด็กหญิงกนกรัตน์ อินถึก

๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๔๕๑

เด็กหญิงกมลชนก สังเทียบ
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๔๕๒

เด็กหญิงกรรณิการ์ นารีจันทร์
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๔๕๓
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ ศรีหนองคุ้ม

๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๔๕๔

เด็กหญิงกษมา แพนลา
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๔๕๕ เด็กหญิงกาญจนารักษ์
สาวจันทร์

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๔๕๖

เด็กชายกิติพงศ์ ชาวงษ์
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๔๕๗

เด็กชายจักรพงษ์ ซ้อนตีบ
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๔๕๘

เด็กชายจักรพรรณ เนียมช่วย

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๔๕๙

เด็กชายจิรวัฒน์ บุญประสิทธิ

์

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๔๖๐
เด็กชายจิรายุ แก้วกลัน

่

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๔๖๑

เด็กชายชนัญู บุญแฉ้มชู
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๔๖๒

เด็กชายชนาธิป ทินโชคชัย
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๔๖๓

เด็กหญิงชนิตา ทัดสงค์
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๔๖๔

เด็กชายชัยวัฒน์ แก้วดึง
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๔๖๕

เด็กหญิงชาลิสา เรืองภักดี
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๔๖๖

เด็กหญิงญาตา นิมวรรณโณ

่

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๔๖๗

เด็กหญิงณัฎฐณิชา บัวสี
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๔๖๘

เด็กหญิงณัฐชา หอมสุด
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๔๖๙

เด็กหญิงณัฐฌาพร ปยเดชโพธิวงศ์
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๔๗๐
เด็กหญิงณัฐฐา อ้นแขก

๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๔๗๑

เด็กหญิงณัฐธิชา สันประเทียบ

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๔๗๒

เด็กหญิงณัฐริพร พรมนัส
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๔๗๓

เด็กหญิงทัศนีย์ บุญอารีย์
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๔๗๔

เด็กชายธนวันต์ สุดหอม
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๔๗๕

เด็กหญิงธนัยชนก ชุนหะฉาย
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๔๗๖

เด็กหญิงธัญพิชชา จันทรังษี
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๔๗๗

เด็กหญิงธัญรดา ยาวิลาด
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๔๗๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ จานกระโทก
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๔๗๙

เด็กชายธีรภัทร์ พันธรรม
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๔๘๐
เด็กชายธีรวงศ์ จบแสง

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๔๘๑

เด็กชายธีรวีย์ภัทร นิวัติ
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๔๘๒

เด็กชายนที โสภา
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๔๘๓

เด็กหญิงนภาพร อำมินทร์
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๔๘๔

เด็กหญิงนัทฌา สิงห์คำจันทร์
๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๕๗ / ๒๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๕๔๘๕

เด็กหญิงนันท์นภัส มาลัยทอง
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๔๘๖

นางสาวนิสา ตันเสถียร
๑๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๔๘๗

เด็กหญิงนุชนาจ ถาวรชน
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๔๘๘

เด็กชายปฎิพัทธิ

์

นาโสก
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๔๘๙

เด็กชายประชาธิปก ประจักษ์จิตร
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๔๙๐
เด็กหญิงประภัทรสร ยิมกระโทก

้

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๔๙๑
เด็กชายปราณบดินทร์ธัมม์

อยู่ระ
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๔๙๒

เด็กชายปณณธร อุ่นคงทอง
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๔๙๓

เด็กหญิงพรพิมล นิกรบัว
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๔๙๔

เด็กชายพลสินธุ์ พินิจอักษร
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๔๙๕

เด็กหญิงพลอยชมพู ผ่องกมล
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๔๙๖

เด็กชายพิชุตม์ วะรังศรี
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๔๙๗

เด็กชายพินิจนันท์ แก้วแสวง
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๔๙๘

เด็กชายพีรพัฒน์ จันทา
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๔๙๙

เด็กชายพีรพัฒน์ ราชบัวขาว

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๕๐๐
เด็กหญิงพีรยา แก้วเกษม

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๕๐๑
เด็กหญิงภัทรา เนินคำพา

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๕๐๒
เด็กชายภานุวัฒน์ สุภาการณ์

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๕๐๓
เด็กชายภูธเนศ ฤทธิทอง

์

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๕๐๔
เด็กหญิงมณรยากร ดีลัน

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๕๐๕
เด็กหญิงมนัสวรรณ ภูเดช

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๕๐๖
เด็กหญิงมาดา เศรษฐธาดากร

๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๕๐๗
เด็กหญิงมุทิตา สำรวมจิต

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๕๐๘
เด็กหญิงมุทิตา แสงอุไร

๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๕๐๙
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ พูลศิลป

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๕๑๐
เด็กหญิงลัทธพร พันธุ์ไม้

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๕๑๑

เด็กหญิงวรรณวิภา จันทร์เวียง
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๕๑๒

เด็กหญิงวรรณวิษา จันทร์เวียง
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๕๑๓

เด็กชายวรวิทย์ ชูวงษ์
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๕๑๔

เด็กชายวัขรพงศ์ ใจใส
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๕๑๕

เด็กหญิงวิมลสิริ อิมบุญ

่

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๕๑๖

เด็กหญิงวิมลสิริ แสงอรุณ
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๕๑๗

เด็กชายวิศรุต สันประเทียบ
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๕๑๘

เด็กชายวีรพัฒน์ ผาสุข
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๕๑๙

เด็กชายศิรสิทธิ

์

เจริญผล
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๕๘ / ๒๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๕๕๒๐
เด็กหญิงศิวาพร จันทร์เกษ

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๕๒๑

เด็กชายศุภณัฐ อุ่นสำราญ
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๕๒๒

เด็กหญิงสกุณา เสนาจอหอ
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๕๒๓

เด็กหญิงสาวิตรี ดวงชาคำ
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๕๒๔

เด็กชายสิรวิชญ์ คิมหันต์
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๕๒๕

เด็กหญิงสิริกมล โคตรจังหรีด
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๕๒๖

เด็กหญิงสุจิตรา สมบูรณ์พงษ์

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๕๒๗

เด็กหญิงสุณิตา ประเสริฐ
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๕๒๘

เด็กหญิงสุพัตรา คงเปรม
๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๕๒๙

เด็กชายสุพิทักษ์ สุมิงสาลี

่

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๕๓๐
เด็กหญิงสุมิตตา กิตติชัยฤทธิ

์

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๕๓๑

เด็กหญิงอชิตา สมบุตร

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๕๓๒

เด็กหญิงอนันดา คล้ายสุบรรณ
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๕๓๓

เด็กหญิงอรทัย บุญสม
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๕๓๔

เด็กหญิงอรทัย แก้ววันทา

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๕๓๕

เด็กหญิงอรปรียา อยู่พินิจ
๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๕๓๖

เด็กชายอรรถพล พรมนัด
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๕๓๗

เด็กหญิงอรัญญา กอนเกียน

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๕๓๘

เด็กหญิงอาทิตยา ศรีสังข์
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๕๓๙

เด็กชายเคนสุวรรณ การพาณิชย์
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๕๔๐
เด็กชายเรืองเดช พลนางเครือ

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๕๔๑

เด็กชายเอกพล สรสิทธิ

์

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๕๔๒

เด็กหญิงเอมณิชา ฤกษ์ยาม
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๕๔๓

เด็กชายไพเรีย สุทน
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๕๔๔

เด็กหญิงกรรณรัตน์ วิรักสยาม
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๕๔๕

เด็กชายกษมา วรรณสุข
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๕๔๖
เด็กหญิงกัญญารัตน์ มีภูคำ

๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๕๔๗

เด็กหญิงกัญรัตน์ จันทิวากุล
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๕๔๘

เด็กหญิงกานต์ สุง
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๕๔๙

เด็กชายกิตติพันธ์ ใจกระสันต์
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๕๕๐
เด็กชายกิตติพิชญ์ คำดี

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๕๕๑

เด็กชายขุนพล ศรีสาคร

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๕๕๒

เด็กชายคนิศร์ หนูบ้านเกาะ
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๕๕๓

เด็กชายคุณวุฒิ ฉุนกระโทก
๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๕๕๔

เด็กชายจิรพันธุ์ การเพียร
๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๕๙ / ๒๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๕๕๕๕

เด็กหญิงจิราพรรณ แก้วเคน
๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๕๕๖

เด็กหญิงจุฑามาศ ศรียางนอก
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๕๕๗

เด็กหญิงจุฑารัตน์ จันทา
๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๕๕๘
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ กุลทอง

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๕๕๙

เด็กชายชนะชัย ชินสมบูรณ์
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๕๖๐
เด็กชายชยาวัฒน์ ยิงสมบัติ

่

๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๕๖๑

เด็กหญิงชลธิชา คำมูล
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๕๖๒

เด็กชายชลนาธาร กัณหาชาลี
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๕๖๓

เด็กหญิงชลลดา ผิวเทศ
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๕๖๔

เด็กชายชวิศ พงษ์สมร
๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๕๖๕

เด็กหญิงชัญญานุช ก่อกุศล

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๕๖๖

เด็กหญิงฐิฌากรณ์ เอียมประโคน

่

๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๕๖๗

เด็กหญิงฐิติมา จ้อยเจริญ
๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๕๖๘

เด็กหญิงฐิติมา แก้วประสิทธิ

์

๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๕๖๙

เด็กหญิงณภัทร พันธ์ศรี
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๕๗๐
เด็กหญิงณฤทัย คำแหล่

๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๕๗๑

เด็กชายณัฐกานต์ สิงห์ธงยาม
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๕๗๒

เด็กหญิงณัฐชญา ดวงจันทร์โชติ
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๕๗๓

เด็กหญิงณัฐชยา ทัพประไพ
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๕๗๔

เด็กหญิงณัฐธิดา เรืองนุ่น
๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๕๗๕

เด็กหญิงณัฐนันท์ เครืออนันต์
๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๕๗๖

เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีแก้ว
๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๕๗๗

เด็กชายดนุพล สร้อยพรมราช
๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๕๗๘

เด็กหญิงดลนภา พันธรรม

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๕๗๙

เด็กหญิงดวงกมล ปฐพี
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๕๘๐
เด็กหญิงดวงฤทัย ทาจำรัส

๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๕๘๑

เด็กหญิงดารากร สะบู่
๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๕๘๒

เด็กหญิงทิฆัมพร หาญนึก
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๕๘๓

เด็กหญิงทิพย์วรา พรหมบุตร
๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๕๘๔

เด็กหญิงทิพย์หทัย สายแก้ว
๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๕๘๕

เด็กชายธนัญญา แพนลา
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๕๘๖

เด็กชายธนากร บุสดี
๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๕๘๗

เด็กชายธวัช ชัยกิจ
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๕๘๘
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ แก้วเกษ

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๕๘๙

เด็กหญิงธัญวรัตน์ วรรณศิลป
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๖๐ / ๒๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๕๕๙๐
เด็กหญิงนลินี เฌอรัมย์

๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๕๙๑

เด็กหญิงนันทกานต์ แก้วเลิศ
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๕๙๒

เด็กหญิงนันทวัน ลากุลเพีย
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๕๙๓

เด็กหญิงนิตยา เพ็ชรประเสริฐ
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๕๙๔

เด็กหญิงนิศา ทองอุบล
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๕๙๕

เด็กชายบริพนธ์ โสภา
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๕๙๖

เด็กหญิงปนัดดา ดุงสูงเนิน
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๕๙๗

เด็กหญิงปวริศา ทาจำรัส
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๕๙๘

เด็กชายปญญา จันทาน้อย
๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๕๙๙

เด็กชายปยังกูร บับพาน
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๖๐๐
เด็กหญิงพรนภา ผลเกิด

๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๖๐๑
เด็กชายพรพรหม ร่มพา

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๖๐๒
เด็กชายพลธกร เอียมอ่อน

่

๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๖๐๓
เด็กชายพลวัต เนตรจินดา

๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๖๐๔
เด็กหญิงพลอยไพลิน ชัยสุชาติ

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๖๐๕
เด็กชายพศิน บรรณสาร

๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๖๐๖
เด็กหญิงพัชรินทร์ วงค์ประคำ

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๖๐๗ เด็กหญิงพิชญ์ฌาวรรณ
สุขิโต

๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๖๐๘
เด็กหญิงพิราวรรณ ทองคง

๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๖๐๙
เด็กชายพิษณุวัฒน์ แกมจินดา

๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๖๑๐
เด็กชายพีรพัฒน์ แซ่กวาง

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๖๑๑

เด็กหญิงภัทรวดี นรากร
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๖๑๒

เด็กชายภาณุพงศ์ คณะทอง
๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๖๑๓

เด็กหญิงมัณฑนา แดง
๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๖๑๔

เด็กหญิงมินตรา ตรีเวช

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๖๑๕

เด็กหญิงมิลันตี นิมิตรสุข

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๖๑๖

เด็กหญิงรัชนี ดวงฤทัย
๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๖๑๗

เด็กชายรัฐภูมิ งามบุญช่วย
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๖๑๘

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ วิชิตลักษณาวงค์
๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๖๑๙

เด็กชายวยุเดช มะโนทอง
๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๖๒๐
เด็กหญิงวราภรณ์ นวลแก้ว

๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๖๒๑

เด็กชายวรายุทธ พรมจารี
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๖๒๒

เด็กหญิงวลัยพร อริยสังกัปป
๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๖๒๓

เด็กหญิงวิลาสินี นวมมณีรัตน์
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๖๒๔

เด็กหญิงวิลาสินี แรงกล้า
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๖๑ / ๒๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๕๖๒๕

เด็กหญิงศศิกานต์ จิตจุมพร
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๖๒๖

เด็กหญิงศศิธร พลอยเทศ
๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๖๒๗

เด็กหญิงศิริธากร ถาวรจิตร
๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๖๒๘

เด็กชายศิริศักดิ

์

พิระชัย
๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๖๒๙

เด็กหญิงสิวลี ยศ
๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๖๓๐
เด็กหญิงสุดารัตน์ ประทัง

๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๖๓๑

เด็กหญิงสุทธิดา แพงดี
๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๖๓๒

เด็กชายสุทธิพงษ์ ม่วงภาษี
๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๖๓๓

เด็กหญิงสุธาทิพย์ เมืองแสงจันทร์
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๖๓๔

เด็กหญิงสุภาวดี กุลทอง
๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๖๓๕

เด็กชายอนุชาติ เจียกกระโทก
๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๖๓๖

เด็กหญิงอภิชญา บุญสมบูรณ์
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๖๓๗

เด็กหญิงอมรรัตน์ ชาวงษ์
๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๖๓๘

เด็กหญิงอลิชา จันทร์ลา
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๖๓๙

เด็กชายอัครชัย อุ่นสำราญ
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๖๔๐
เด็กหญิงอัญมณี กาญจนภักดี

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๖๔๑

เด็กหญิงอาทิตยา บับพาน
๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๖๔๒

เด็กหญิงอาภัสรา ศรีสังข์
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๖๔๓

เด็กหญิงอารียา แดง
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๖๔๔

เด็กหญิงเกศินี พรมมา
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๖๔๕

เด็กหญิงเขมินทรา เกิดสุข
๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๖๔๖

เด็กชายเจษฎา แช่มชืน

่

๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๖๔๗

เด็กชายเฉลิมศักดิ

์

ติบหมึก

๊

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๖๔๘

เด็กหญิงเต็มฟา เพชรศิลา
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๖๔๙

เด็กหญิงเนวิภา การหนองใหญ่

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๖๕๐
เด็กชายโตมร บัวแก้ว

๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๖๕๑

เด็กชายไตรภพ โฮงทอง
๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๖๕๒

เด็กหญิงกมลรัตน์ เดชศักดา
๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๖๕๓
เด็กหญิงกฤตติญาภา หันทยุง

๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๖๕๔

เด็กหญิงกวินทิพย์ พลแสน
๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๖๕๕
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ดุงสูงเนิน

๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๖๕๖

เด็กหญิงกัลยารัตน์ ดวงจำลอง

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๖๕๗

เด็กหญิงกาญจนา บิณบาตร
๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๖๕๘

เด็กหญิงกาญจนา วันศรี
๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๖๕๙

เด็กชายกิตติ ศรีแก้ว
๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๖๒ / ๒๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๕๖๖๐
เด็กหญิงกุลธิดา จันดาผล

๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๖๖๑

เด็กหญิงกุลสินี นารีจันทร์
๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๖๖๒

เด็กหญิงขนิษฐา อินทร์ถึก
๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๖๖๓

เด็กหญิงขวัญกมล ใจผ่อง
๒๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๖๖๔

เด็กชายขวัญชัย ศรีวิรุด
๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๖๖๕

เด็กชายคณิศร ดีงาม
๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๖๖๖

เด็กหญิงครองขวัญ วรนาม
๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๖๖๗

เด็กหญิงจณิสตา ชนะศึก
๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๖๖๘

เด็กหญิงจริญญา ธงชัย
๐๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๖๖๙

เด็กชายจิตทรัพย์ ชมเชือ

้

๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๖๗๐
เด็กหญิงจิตรานุช กุ่มประสิทธิ

์

๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๖๗๑

เด็กชายจิรานุวัฒน์ การหนองใหญ่
๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๖๗๒

เด็กหญิงจิราพร บุญประสิทธิ

์

๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๖๗๓

เด็กหญิงจิราวรรณ ขันขึง
๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๖๗๔

เด็กหญิงจีรนันท์ บุญประสิทธิ

์

๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๖๗๕

เด็กชายจีระศักดิ

์

ปนผักแว่น
๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๖๗๖

เด็กหญิงจุฬารัตน์ ศรีทอง
๑๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๖๗๗

เด็กหญิงชนพร แกมจินดา
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๖๗๘

เด็กหญิงชลธิชา หนูเลิศ
๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๖๗๙

เด็กหญิงชลิตา ซุยกระโทก
๒๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๖๘๐
เด็กชายณัฎฐ์ ผลเกิด

๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๖๘๑

เด็กชายณัฏฐกิตต์ สารศิริวงศ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๖๘๒

เด็กหญิงณัฐชยา ใจอาษา

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๖๘๓

เด็กชายณัฐวุฒิ จันทนัน
๐๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๖๘๔

เด็กหญิงณัฐสุดา บุญอำ
๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๖๘๕

เด็กหญิงดาริน ยินมะเริง
๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๖๘๖

เด็กหญิงตะวันฉาย พิลาตัน
๒๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๖๘๗

เด็กชายธนพล ศิริอริยเมตไตร

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๖๘๘

เด็กหญิงธนภรณ์ บัวสี
๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๖๘๙

เด็กชายธนภัทร โนนไกร
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๖๙๐
เด็กหญิงธนัชพร เพ็งมณี

๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๖๙๑

เด็กหญิงธัญรดา อุตสาใจ

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๖๙๒

เด็กหญิงธันยานุช ทูลศิริ
๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๖๙๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ อินทร์สำโรง
๑๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๖๙๔

เด็กชายธีธัช วสนาท
๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๖๓ / ๒๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๕๖๙๕

เด็กหญิงนิตติยา อ่อนหวาน
๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๖๙๖

เด็กหญิงนิตยา อินทรประสงค์
๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๖๙๗
เด็กหญิงบุญญารักษ์ ซุยกระโทก

๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๖๙๘

เด็กหญิงบุปผา พลนางเครือ
๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๖๙๙

เด็กหญิงบุษบาบัณ กัณหาชาลี
๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๗๐๐
เด็กชายบูรพา ปริญญาวัฒนะ

๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๗๐๑
เด็กชายปฏิพล แสวงคิด

๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๗๐๒
เด็กชายปรมินทร์ โตจันทร์

๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๗๐๓
เด็กหญิงปวีณา สำราญรืน

่

๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๗๐๔
เด็กหญิงปญญาพร จันทร์บวร

๐๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๗๐๕
เด็กหญิงปญญารัตน นพศรี

๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๗๐๖
เด็กหญิงปาริฉัตร พรมพงค์

๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๗๐๗
เด็กหญิงปุณยนุช นามบุตร

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๗๐๘
เด็กหญิงพนิดา คำพา

๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๗๐๙
เด็กหญิงพรกนก ศรีวรสาร

๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๗๑๐
เด็กชายพรหมภูมิ เดชอินทร์

๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๗๑๑

เด็กหญิงพรหมศิริ ปาปกเข
๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๗๑๒

เด็กชายพัทธพล ประเสริฐศิลป
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๗๑๓

เด็กชายพิชัย นุพิมพ์
๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๗๑๔

เด็กหญิงภัทรวดี ชุมพร
๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๗๑๕

เด็กหญิงภัทรวดี หุ้มทอง
๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๗๑๖

เด็กชายภัทรศาสตร์ พันธุ์แตง
๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๗๑๗

เด็กหญิงภูริณี เริมสูงเนิน

่

๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๗๑๘

เด็กหญิงยูมิ ทองเจริญ
๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๗๑๙

เด็กชายรัชภูมิพงค์ พรไทย
๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๗๒๐
เด็กหญิงรัมภ์รดา ศิลศร

๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๗๒๑

นางสาวลลิดา ปรุ่ยกระโทก
๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๗๒๒

เด็กหญิงวรรธนันท์ ตติยก้องเกียรติ

์

๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๗๒๓

เด็กหญิงวิชญา แกมจินดา

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๗๒๔

เด็กหญิงวิภาวรรณ เพ็ชร
๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๗๒๕

เด็กหญิงวิมลวรรณ แดงบุรี
๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๗๒๖

เด็กหญิงวิลาสินี แปงคอนสาร
๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๗๒๗

เด็กชายวิศิษฎ์พงศ์ ศรีตะเวน
๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๗๒๘

เด็กหญิงวิไลวรรณ เกษรนวลสกุล
๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๗๒๙

เด็กชายวีระไชย บุญ
๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๖๔ / ๒๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๕๗๓๐
เด็กชายวุฒินันท์ ประเสริฐสรรค์

๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๗๓๑

เด็กหญิงศรีสาคร รอดอ๊าต
๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๗๓๒

เด็กหญิงศศิกานต์ ต้นทอง
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๗๓๓

เด็กหญิงศิรภัสสร ปราชญ์บัณฑิต
๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๗๓๔

นางสาวศิริกัญญา งามจันศรี

่

๑๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๗๓๕

เด็กหญิงศิริวรรณ จันทร์สีนวน
๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๗๓๖

เด็กชายศุภกร คุณละ
๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๗๓๗
เด็กหญิงสิรินทร์ทิพย์ ราชบัวขาว

๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๗๓๘

เด็กหญิงสุจินดา บุญเกิด
๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๗๓๙

เด็กหญิงสุฑามาศ หินโทน
๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๗๔๐
เด็กหญิงสุดารัตน์ ช้อยจังหรีด

๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๗๔๑

เด็กหญิงสุนิตา มังมี

่

๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๗๔๒

เด็กหญิงสุพัชชา พรมประเสริฐ
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๗๔๓

เด็กชายอธิการ จันทร์สีนาค
๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๗๔๔

เด็กหญิงอธิชา อำสุข
๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๗๔๕

เด็กหญิงอนงค์นาฎ คณะทอง
๑๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๗๔๖
เด็กหญิงอนงค์นารถ บุญมี

๓๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๗๔๗

เด็กหญิงอมรรัตน์ พันเกษม
๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๗๔๘

เด็กหญิงอรวรรณ พันทะคุ
๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๗๔๙

เด็กหญิงอรวิภา วงกาสัย
๑๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๗๕๐
เด็กหญิงอรอุมา อันทะจิตร

๓๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๗๕๑

เด็กหญิงอัญชนา พูลจิตร์
๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๗๕๒

เด็กหญิงอัญชลีพร ออกเอก

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๗๕๓

เด็กหญิงอัญมณี พูลจิตร์
๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๗๕๔

เด็กชายอัษฎาวุธ มนสีมา
๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๗๕๕

เด็กหญิงอารียาพร พรมสุข
๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๗๕๖

เด็กชายเกรียงไกร ราชเดช

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๗๕๗
เด็กชายเกียรติบัญชา ดาราศร

๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๗๕๘

เด็กชายเชาวลิต ลุง
๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๗๕๙

เด็กหญิงเดือนเพ็ญ สวัสดิมิง

์ ่

๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๗๖๐
เด็กหญิงเบญญาพร นวลแก้ว

๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๗๖๑

เด็กหญิงเพชรดา พุงไธสง
๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๗๖๒

เด็กหญิงโชษิตา เรืองภักดี
๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๗๖๓

เด็กชายไกรศร นามวิจิตร

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๗๖๔

เด็กชายไชยพัฒน์ พรมทอง
๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๖๕ / ๒๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๕๗๖๕

นางสาวกรรณิกา จงพรมราช

๒๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๗๖๖

นางสาวกรรณิกา บึงจันทร์
๑๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๗๖๗

นางสาวกรวิการ์ พูลพุทธ
๐๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๗๖๘

นางสาวกฤติพร มูลจัด
๑๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๗๖๙

นางสาวกฤษณา หาสุข
๒๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๗๗๐
นายกวิน ทำดี

๑๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๗๗๑

นายกษมา บุญมา
๑๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๗๗๒

นางสาวกัญญาพัชร คุณานนท์วรกุล
๒๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๗๗๓

นางสาวกัญญารัตน์ ภูมิเรศสุนทร
๐๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๗๗๔
นางสาวกัญฐณีญมาศ

จันทร์ภักดี
๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๗๗๕

นายกันตินันท์ แก่นอินทร์
๒๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๗๗๖

นายกันทรากร ขัดมา
๐๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๗๗๗

นางสาวกัลยา ปะตังถาเน
๒๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๗๗๘

นางสาวกาญจนา หนองยาง
๐๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๗๗๙

นางสาวกานต์ธิดา โรจนันท์
๑๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๗๘๐
นายกิตติพงศ์ ชูทับทิม

๒๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๗๘๑

นางสาวกุลภรณ์ นพมาก
๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๗๘๒

นางสาวคันธรัตน์ ยุดรัมย์
๒๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๗๘๓

นายจรูญ กิตติวิริยกุล
๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๗๘๔

นายจักรกฤษณ์ ท้าวสารี
๒๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๗๘๕

เด็กชายจักรพงศ์ พูนสระน้อย

๑๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๗๘๖

นางสาวจันทร์จิรา วงศ์เส็น
๒๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๗๘๗

เด็กชายจามร เกษถนอม
๑๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๗๘๘

นางสาวจิดาภา เสยกระโทก
๒๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๗๘๙

นายจิตธนา มะลิ
๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๗๙๐
นางสาวจิตรลดา ขจีจิตร์

๓๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๗๙๑

นายจิรกิตต์ ชมดี
๐๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๗๙๒

นางสาวจิรปรียา ถนอมเนือ

้

๐๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๗๙๓

นางสาวจิรภัทร ทองทวี
๓๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๗๙๔

นางสาวจิราพร ดวงสัมฤทธิ

์

๒๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๗๙๕

นายจิรายุทธ พรมตา
๑๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๗๙๖

นางสาวจิราวรรณ ดีชืน

่

๐๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๗๙๗

นางสาวจุฑามณี รุ่งเรือง
๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๗๙๘

นางสาวจุฑารัตน์ ศิริกิจ
๑๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๗๙๙

เด็กหญิงจุติฬาภรณ์ ปุรณพัฒน์
๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๖๖ / ๒๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๕๘๐๐
นางสาวจุฬาลักษณ์ ผึงรวย

้

๑๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๘๐๑
นางสาวจูลีเซร่า มะเลนี

๐๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๘๐๒
นางสาวชญาน์นันท์ ชูติรัตน์ปกรสิน

๒๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๘๐๓
นางสาวชนาพร ศรีตระเวร

๑๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๘๐๔
เด็กหญิงชนิกานต์ พิมพ์แพทย์

๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๘๐๕
นางสาวชนิกานต์ เนืองจำนงค์

่

๒๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๘๐๖
นางสาวชนิสรา ปานสุ่ม

๐๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๘๐๗
นางสาวชมพูนุท เรือนคำ

๑๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๘๐๘
นางสาวชลธิชา จินดานุ

๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๘๐๙
นางสาวชลธิชา นิยะสม

๓๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๘๑๐
นางสาวชลธิชา มากฉาย

๐๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๘๑๑

นางสาวชลธิชา เชือคำสิงห์

้

๒๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๘๑๒

นางสาวชลธิดา ปาสองห้อง
๐๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๘๑๓

นางสาวชลลดา พังพี
๐๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๘๑๔

นางสาวชลลดา สมคุณ
๒๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๘๑๕

นายชลสิทธิ

์

ลาภไธสง
๐๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๘๑๖

นายชลสิทธิ

์

แฉ่งสูงเนิน
๐๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๘๑๗

นางสาวชัชฎาภรณ์ อ้อมนอก
๒๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๘๑๘

นายชัยฤทธิ

์

ฤาชา
๐๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๘๑๙

นายชาติบดินทร์ ชินสา
๓๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๘๒๐
นายชิษณุพงศ์ มาณพ

๐๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๘๒๑

นางสาวชุติมา บัวดอก

๒๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๘๒๒

นายชโยดม สุขญาติ
๑๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๘๒๓

นางสาวฐาปนีย์ นันตรี
๑๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๘๒๔

นางสาวฐิติภา กุ่มงาม
๒๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๘๒๕

นางสาวฐิติยา นารีสุข
๑๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๘๒๖

นายณรงค์ฤทธิ

์

นัยติบ

๊

๐๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๘๒๗

เด็กหญิงณัฎฐธิดา พินแพทย์
๓๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๘๒๘

นางสาวณัฏฐณิชา จบจังหรีด
๐๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๘๒๙

เด็กหญิงณัฐกมล ชอบมี
๒๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๘๓๐
นายณัฐชนน อนุรักษ์

๑๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๘๓๑

นางสาวณัฐณิชา ฝากกาย
๑๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๘๓๒

นางสาวณัฐธยาพร นิมเจริญสุข

่

๒๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๘๓๓

นายณัฐนนท์ อินทร์คำ
๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๘๓๔

เด็กหญิงณัฐพร ก้อนสำโรง
๓๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๖๗ / ๒๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๕๘๓๕

นายณัฐพล นิลเดช
๓๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๘๓๖

เด็กชายณัฐวุฒิ เชิงเขา
๒๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๘๓๗

นางสาวณัฐสุดา รมผักแว่น
๐๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๘๓๘

นางสาวณิชากร หันทิพย์
๒๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๘๓๙

นางสาวดลญา อุ่มเอิบ
๒๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๘๔๐
นางสาวดวงพร โนนไกร

๓๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๘๔๑

นางสาวดุจดาว เข็มทอง

๒๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๘๔๒

นางสาวทวีติยา ฉัตรบรรจง
๑๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๘๔๓

นายทัตเทพ ไพรพฤกษ์
๑๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๘๔๔

นางสาวทิพยาภรณ์ จุลชัยฤกษ์
๒๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๘๔๕

นางสาวทิพย์เกษร วงษ์สุวรรณ
๐๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๘๔๖

นางสาวทิพวรรณ แย้มชม
๒๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๘๔๗

นายธนกร ซ้อนพิมพ์
๓๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๘๔๘

นายธนกฤต ชุนหะฉาย
๐๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๘๔๙

นางสาวธนดา มาอยู่
๐๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๘๕๐
นายธนทัต กสิผล

๒๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๘๕๑

นายธนบดี มังกร
๒๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๘๕๒

นายธนพล สิทธิพล
๐๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๘๕๓

นายธนภัทร วัฒนา
๒๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๘๕๔

นางสาวธมลวรรณ มานนท์
๐๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๘๕๕

นายธวัชชัย ชาตรีเจริญรุ่ง
๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๘๕๖

นางสาวธวัลรัตน์ ละไม
๑๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๘๕๗

นางสาวธัญชนก แสงจันทร์
๑๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๘๕๘

นางสาวธัญญธร เนตรมณี
๐๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๘๕๙

นายธัญพิสิษฐ์ เอือเฟอ

้

๑๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๘๖๐
นางสาวธัญลักษณ์ มานะบัง

๐๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๘๖๑

นางสาวธัญวรัตน์ ทนหนองแวง
๐๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๘๖๒

นางสาวธัญสิริ ดีผืง

้

๓๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๘๖๓

นายธัญเทพ สังประสาท
๒๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๘๖๔

นางสาวธาราภรณ์ เล้าศรีกุล
๒๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๘๖๕

เด็กหญิงธารารัตน์ ศรีชาญ
๒๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๘๖๖

นางสาวธิญาพร จำแปงตา
๑๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๘๖๗

นางสาวธิตติยาพร วจีเกษม
๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๘๖๘

นายธีธัช กิจสินธพชัย
๑๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๘๖๙

นายธีมา โกฎเพชร
๐๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๖๘ / ๒๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๕๘๗๐
นายธีรภัทร์ ไพอรัญ

๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๘๗๑

นายธีราวุธ จันที

๑๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๘๗๒

นายนพการณ์ ม่วงภาษี
๓๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๘๗๓
เด็กหญิงนริศราภรณ์ สังข์จีน

๒๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๘๗๔

นางสาวนลิตา ทองประสิทธิ

์

๐๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๘๗๕

นางสาวนลินี แย้มสุคนธ์
๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๘๗๖

นางสาวนัฐนิชา โสดาราม
๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๘๗๗

นายนันทวัฒน์ พินดอน
๒๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๘๗๘

นางสาวนันท์นภัส พัฒนพิบูลย์
๒๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๘๗๙

นางสาวนารีรัตน์ พรมสิทธิ

์

๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๘๘๐
นางสาวนิจวรีย์ กุนอก

๐๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๘๘๑

เด็กหญิงนิชาภา มีศรี
๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๘๘๒

นายนิธิพล ผงธุลี
๒๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๘๘๓

เด็กหญิงนิยตา หรบรรพ์
๒๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๘๘๔

นางสาวนิศามณี บัญญัตินิติสกุล
๓๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๘๘๕

นายนเรศวรัตน์ ช่างต่อ
๐๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๘๘๖

นางสาวนำผึง

้

ดุจเฉลิม
๐๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๘๘๗

นางสาวนำฝน พังแสงสุ
๑๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๘๘๘

นางสาวปนัดดา สายเพ็ชร
๐๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๘๘๙

เด็กหญิงปนัดดา ไชยนุรักษ์
๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๘๙๐
นางสาวปภาวี ดีบ้านพร้าว

๑๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๘๙๑
นางสาวประกายเพชร

มีเมือง
๐๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๘๙๒

นางสาวปริยฉัตร ตัน
๐๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๘๙๓

นางสาวปริศนา บุญชัยแสน
๐๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๘๙๔

นายปรีชา ทิบกระโทก
๑๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๘๙๕

นางสาวปรียาภรณ์ อาสาแข็ง
๑๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๘๙๖

นางสาวปรียาวรรณ ยังยืน

่

๐๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๘๙๗

นางสาวปลายฝน เพ็ชรสมบัติ
๒๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๘๙๘

นางสาวปวริศา มาหมัน

่

๒๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๘๙๙

นางสาวปวีณา พาปาน
๐๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๙๐๐
เด็กหญิงปวีณา สีดาสกุล

๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๙๐๑
นางสาวปวีลดา ปุยฝาย

๑๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๙๐๒
นายปองภพ พนจะโปะ

๐๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๙๐๓
นางสาวปทมา ลากุลเพีย

๐๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๙๐๔
นางสาวปยะชล พลนารายน์

๓๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๖๙ / ๒๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๕๙๐๕
นายพงศธร จันเรียง

๐๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๙๐๖
เด็กชายพงศธร เขตบุญไสย

๒๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๙๐๗
นางสาวพรชนก จิตรพล

๑๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๙๐๘
นายพรชัย ลดกระโทก

๐๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๙๐๙
นางสาวพรทิพย์ ประสงค์ผล

๑๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๙๑๐
เด็กหญิงพรนภัท กันอบ

๒๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๙๑๑

นางสาวพรนภัส บุญปลิว
๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๙๑๒

เด็กหญิงพรรณนิษา ทองนอก
๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๙๑๓

นางสาวพรอนงค์ โสภารักษ์
๒๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๙๑๔

นายพรเทวา กิจขยัน
๒๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๙๑๕

นางสาวพลอย แซ่ดิน
๑๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๙๑๖

เด็กชายพันเทวา แพรสา
๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๙๑๗

นางสาวพิชญาพร พันธุ์หินลาด
๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๙๑๘

นายพิชยะ มงคลศรี
๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๙๑๙

นายพิชัย สุขแสวง
๑๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๙๒๐
นายพิชัยยุทร จิตร์พล

๒๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๙๒๑

นางสาวพิมพ์นลิน จันทร์นุ่ม
๑๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๙๒๒

นางสาวพิมพ์พิสุทธิ

์

ทองชมภู
๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๙๒๓

นางสาวพิมพ์วิมล ตรีพยัคฆา
๑๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๙๒๔

นางสาวพิราพร ก้านจักร
๒๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๙๒๕

นางสาวพิศลยา อินธิบาล

๑๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๙๒๖

นายพีรภพ เดชะคำภู
๒๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๙๒๗

นางสาวภคพร จันทร์งาม
๒๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๙๒๘

นางสาวภรณ์ทิพย์ สุขสว่าง
๑๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๙๒๙

นายภาณุพงศ์ เสนาะจิตร์
๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๙๓๐
เด็กชายภาณุวิชญ์ ใครหิน

๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๙๓๑

นายภานุวัฒน์ สังคะ
๐๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๙๓๒

นายภูมิปญญา สุวรรณรัศมี
๐๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๙๓๓

เด็กชายภูวิศ ฝดศิริ

๒๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๙๓๔

นายภูวไนย จันทร์กระเทาะ

๑๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๙๓๕

นายมงคล พยุยงค์
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๙๓๖

นางสาวมณีวรรณ เบ็ญจมินทร์
๒๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๙๓๗

นางสาวมนต์ชญา พิชวงศ์
๒๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๙๓๘

นางสาวมะปราง ชำนาญอักษร
๑๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๙๓๙

นางสาวมาตาวี ดิษแพ
๐๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๗๐ / ๒๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๕๙๔๐
นางสาวมานิตา ภารัตตะ

๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๙๔๑

นางสาวรจิตา ชมเจริญ
๒๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๙๔๒

นางสาวรวิปรียา เพ็งหนู
๒๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๙๔๓

นายรัชชานนท์ ธาจำรัส
๑๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๙๔๔

นายรัชตชา เนตรการณ์
๒๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๙๔๕

นายรัฐพงษ์ ศิลมี
๒๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๙๔๖

นายรัฐศาสตร์ ศรีจันทร์
๐๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๙๔๗

นางสาวรุ่งนภา แดงชะอุ่ม
๓๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๙๔๘

นางสาววนิดา จำปาทอง
๒๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๙๔๙

นางสาววนิดา สวัสดิวงษ์เดช

์

๐๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๙๕๐
นางสาววนิดา อินทบาล

๐๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๙๕๑

นายวรภพ อินยิม

้

๐๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๙๕๒

นางสาววรรณิดา มิงขวัญ

่

๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๙๕๓

นางสาววรรณิษา เกา
๑๘/๐๓/๒๕๔๐

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๙๕๔

เด็กหญิงวราภรณ์ ศรีสร้อย
๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๙๕๕

นางสาววราภรณ์ ใต้สำโรง
๑๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๙๕๖

เด็กหญิงวริศรา งามรูป
๒๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๙๕๗

นางสาววริศรา พอกแก้ว
๒๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๙๕๘

นางสาววริศรา โล่ห์สุวรรณ์
๑๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๙๕๙

นายวสุพล สารมิตร
๒๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๙๖๐
นางสาววาสนา ช้างทอง

๒๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๙๖๑

นายวิทูร ทองที
๑๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๙๖๒

นางสาววิลาวัลย์ ศรีไพร
๑๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๙๖๓

เด็กหญิงวิลาสินี นิยม
๒๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๙๖๔

นายวีระพงษ์ โสมศรี

๒๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๙๖๕

นางสาวศรัญญา สินเพ็ง
๑๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๙๖๖

นางสาวศริดา ศรีคำปน
๒๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๙๖๗

นางสาวศศิธร กล่าวสุนทร
๒๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๙๖๘

นางสาวศศิประภา แดงแก้วอนันต์

๑๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๙๖๙

เด็กหญิงศิรภัสสร เตชทัตสิวลี
๐๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๙๗๐
นางสาวศิริประภา จิตรจำนงค์

๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๙๗๑

นางสาวศิริลักษณ์ กิมเต็ง
๐๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๙๗๒

นางสาวศิริวรรณ เทาดี
๒๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๙๗๓

นายศิวัช ทัพขวา
๐๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๙๗๔

นายศุภกรณ์ ปราบทุกข์
๑๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๗๑ / ๒๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๕๙๗๕

นายศุภโชค อินทร์วงษ์
๑๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๙๗๖

นางสาวสกุลทิพย์ มันจิต

่

๓๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๙๗๗

นางสาวสมฤทัย สุขเกิด
๑๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๙๗๘

นายสรวิศ แสวงมงคล
๐๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๙๗๙

นางสาวสริตา บุตระบุญมา
๒๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๙๘๐
นายสหรัฐ ทองศรี

๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๙๘๑

นายสหัสวรรษ มาประดิษฐ์
๐๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๙๘๒

นางสาวสาวิตรี ถาวรทรัพย์
๓๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๙๘๓

นางสาวสินีนุช พัฒใส
๐๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๙๘๔

นายสุกมลณ์ ไวน้อย
๒๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๙๘๕

เด็กหญิงสุชานาถ พัฒนแสง
๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๙๘๖

นางสาวสุชาวดี เจือจันทร์
๒๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๙๘๗

นางสาวสุฑามาศ ภูตน
๐๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๙๘๘

นางสาวสุดารัตน์ ดอนมอญ
๒๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๙๘๙

นางสาวสุดารัตน์ ลิขิตปญญา
๑๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๙๙๐
นางสาวสุดารัตน์ สัตยา

๒๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๙๙๑

นายสุทธิพงษ์ ปนดี
๑๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๙๙๒

นางสาวสุธาทิพย์ ศรีสิงห์
๐๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๙๙๓

นางสาวสุธาพร แววสว่าง
๐๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๙๙๔

นางสาวสุธามาศ สามเมือง

๑๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๙๙๕

นางสาวสุธาสินี แสงอรุณ
๒๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๙๙๖

นางสาวสุนิสา จิตรพล
๑๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๙๙๗

นางสาวสุพัตรา ภาระศรี
๑๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๙๙๘

นางสาวสุภัสสรา อรุณรัตน์
๒๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๕๙๙๙

นางสาวสุภาวิณี ละสะวันตา
๐๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๐๐๐
นางสาวสุมินตรา เชนย์เชาว์ไว

๒๕/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๐๐๑
นายสุรเดช เลิศวิไลทรัพย์

๑๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๐๐๒
นางสาวสโรชา ฝอยทอง

๒๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๐๐๓
นางสาวหยก แซ่ดิน

๑๗/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๐๐๔
นางสาวอณัญญา หวังพนาวงศ์

๑๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๐๐๕
นายอติวิชญ์ อุ่นสำราญ

๐๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๐๐๖
นางสาวอนัญญา วิเศษกุลพาณิชย์

๒๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๐๐๗
นายอนุชาติ พูลศิลป

๐๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๐๐๘
นายอนุสรณ์ กระฉอดนอก

๐๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๐๐๙
นางสาวอภิญญา จำปาสุข

๒๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๗๒ / ๒๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๖๐๑๐
นายอภิวัฒน์ ตงลิม

้

๑๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๐๑๑
นายอภิสิทธิ

์

ตงลิม

้

๑๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๐๑๒
นางสาวอมรรัตน์ ระพันธ์

๒๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๐๑๓
นางสาวอรณิชา สนามชัยสกุล

๑๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๐๑๔
นางสาวอรปรีญา อันศรีเมือง

๒๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๐๑๕
นางสาวอรปรียา แก้วล้อม

๓๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๐๑๖
นางสาวอรพิณ ปจจัยคา

๐๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๐๑๗
นางสาวอรวรรณ งามสำโรง

๒๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๐๑๘
นางสาวอรวรรณ พาชี

๒๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๐๑๙
นางสาวอรวรรณ ศรีสุข

๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๐๒๐
นางสาวอรอนงค์ เกตุสุวรรณ์

๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๐๒๑
นางสาวอริสรา แก้วประการ

๑๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๐๒๒
นางสาวอริสา คำภา

๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๐๒๓
นางสาวอัจฉรา ประเสริฐไทย

๒๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๐๒๔
นางสาวอัญมณี อินทร์ถึก

๐๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๐๒๕
เด็กชายอานันท์ จันทร์ศิริ

๑๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๐๒๖
นายอานุภาพ ลานำเทียง

่

๑๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๐๒๗
เด็กหญิงอาภัสรา ชวนกระโทก

๐๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๐๒๘
นางสาวอารียา จิตรสูงเนิน

๑๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๐๒๙
นางสาวอารียา โกสูงเนิน

๑๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๐๓๐
นายอิทธิเชษฐ์ สุขประเสริฐ

๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๐๓๑
นางสาวอินทิรา งามขำ

๐๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๐๓๒
นายอุดมพงศ์ บัวกีบ

๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๐๓๓
นางสาวเกตุวดี ไพศาล

๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๐๓๔
นายเกริกเกียรติ อยู่ภู่

๐๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๐๓๕
นางสาวเกศรินทร์ นามกา

๐๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๐๓๖
นางสาวเกษมณี คะเชนเนียม

๒๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๐๓๗
นางสาวเข็มเพ็ชร เข้มแข็งบุญ

๒๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๐๓๘
นายเจนณรงค์ คงยศ

๒๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๐๓๙
นางสาวเบญจวรรณ ศรีจันทร์

๑๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๐๔๐
นางสาวเบญจวรรณ์ ลีอุดม

๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๐๔๑
นางสาวเบญญาภา ผ่องศรี

๑๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๐๔๒
นางสาวเพชรพันดาว กรเสนาะ

๐๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๐๔๓
นางสาวเพริศแพร้ว เรียนประยูร

๐๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๐๔๔
นางสาวเมทนี ปตตาฝาย

๒๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๗๓ / ๒๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๖๐๔๕
เด็กหญิงแคทรียา วรคำ

๐๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๐๔๖
นายโสภณัฐ หล่อแหลม

๐๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๐๔๗
นางสาวกชกร พีระพรประเสริฐ

๒๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๐๔๘
นางสาวกนกพร ชีด้วง

๑๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๐๔๙
นายกนกพล ไทยประยูร

๑๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๐๕๐
นางสาวกนกพิชญ์ แก้วเกษม

๐๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๐๕๑
นางสาวกนกวรรณ ถาวรวัน

๐๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๐๕๒
นายกรดนัย ใจผ่อง

๐๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๐๕๓
นายกรพรหม พรมสิทธิ

์

๑๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๐๕๔
นายกรรชัย ธรรมจินดา

๒๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๐๕๕
นายกรเทพ ก้องแดนไพร

๑๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๐๕๖
นางสาวกฤติยาณี มนเทวิน

๒๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๐๕๗
นายกฤษฎา บุญอารีย์

๑๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๐๕๘
นายกฤษณะ แซ่โง้ว

๒๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๐๕๙
นางสาวกัญญาพัชร กระพันเขียว

๐๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๐๖๐
นางสาวกัญญารักษ์ มะลิเกตุ

๑๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๐๖๑
นางสาวกัลยรัตน์ สกุลมาค

๒๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๐๖๒
นางสาวกาญจนธัช วิทานันท์

๑๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๐๖๓
นายกานต์ คล้ายคลึง

๑๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๐๖๔
นายกิตตินันท์ ดีลัน

๑๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๐๖๕
นางสาวกิตติยา อุภัยพันธ์

๑๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๐๖๖
นางสาวกิตติยาพร สองวงศ์

๑๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๐๖๗
นางสาวขนิษฐา น้อยจ้อย

๐๙/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๐๖๘
นางสาวขวัญจิรา สารมิตร

๑๐/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๐๖๙
นางสาวจตุพร อารมย์เพียร

๒๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๐๗๐
นายจักรกฤษณ์ ขันทีท้าว

๒๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๐๗๑
นางสาวจันทกานต์ พาทอง

๐๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๐๗๒
นางสาวจันทิมา ขุนหาญ

๑๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๐๗๓
นางสาวจันทิมา แคนสิงห์

๒๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๐๗๔
นางสาวจิดาภา ทับทิม

๒๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๐๗๕
นางสาวจิดาภา เอ็มมี

่

วอลเลซ
๒๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๐๗๖
นางสาวจิตติมา จุลกิจ

๓๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๐๗๗
นางสาวจิราภรณ์ ชอบสุข

๒๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๐๗๘
นางสาวจิราลักษณ์ อาจนุการณ์

๑๗/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๐๗๙
นางสาวจิราวรรณ ศรีภักดี

๒๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๗๔ / ๒๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๖๐๘๐
นายจีรภาท คูณสมบัติ

๒๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๐๘๑
นางสาวจุฑามาศ ศรีตระเวร

๐๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๐๘๒
นางสาวจุติภัทร พลรัตน์

๑๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๐๘๓
นายฉัตรชัย ศรีรัตน์

๒๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๐๘๔
นางสาวชญาดา ภาระพงษ์

๑๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๐๘๕
นายชญานนท์ ชอบเงิน

๑๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๐๘๖
นายชนกพล คำแหล่

๒๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๐๘๗
นายชนาธิป พรมพิลา

๒๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๐๘๘
นายชยุตม์ เลิศไพบูลย์สาคร

๑๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๐๘๙
นางสาวชลธิชา ดาราศร

๐๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๐๙๐
นางสาวชลธิชา ปนทอง

๐๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๐๙๑
นางสาวชลธิชา ศิริเอก

๑๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๐๙๒
นางสาวชลิตา ขาวกระโทก

๑๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๐๙๓
นายชัยยศ นับเจริญ

๒๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๐๙๔
นางสาวชิดชนก โคกเกษม

๑๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๐๙๕
นางสาวชิตลดา รุ่งเรือง

๒๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๐๙๖
นางสาวชืนกมล

่

นิลพรมมา
๒๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๐๙๗
นายญาณกิตติ

์

สมัน
๒๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๐๙๘
นางสาวฐานันท์ ผดุงล้อม

๐๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๐๙๙
นางสาวฐิติพร เจริญพร

๑๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๑๐๐
นางสาวฐิติมา กันเวช

๑๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๑๐๑
นางสาวฐิติมา ถนอมผิว

๒๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๑๐๒
นางสาวฐิติมา หล้าหา

๐๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๑๐๓
นางสาวณัฐชยา อินทนะ

๐๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๑๐๔
นางสาวณัฐฐาพร ยินดี

๑๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๑๐๕
นางสาวดวงกมล พรมณี

๐๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๑๐๖
นายทรงสิทธิ

์

เข็มทอง
๑๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๑๐๗
นายทัตพงศ์ พัฒนนิติศักดิ

์

๑๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๑๐๘
นางสาวทิตติญา ชอบสุข

๒๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๑๐๙
นายทินากรณ์ ทรงสุข

๑๗/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๑๑๐
นางสาวทิพย์รัตน์ รอดสา

๒๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๑๑๑

นายธงทัย เพ็งบุญโสม
๑๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๑๑๒

นายธนดล สังประสาท
๑๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๑๑๓

นางสาวธนาภรณ์ โสดายิง

่

๑๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๑๑๔

นางสาวธมลวรรณ ขอนดอน
๑๘/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๗๕ / ๒๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๖๑๑๕

นางสาวธมลวรรณ จ่าพิชม
๑๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๑๑๖

นายธรรมนูญ ลำนำ
๑๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๑๑๗

นางสาวธัญชนิต หอมเย็น

๑๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๑๑๘
นางสาวธัญญากานต์ จันทร์เกษ

๑๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๑๑๙

นางสาวธัญญาพร แก้วรัตน์
๒๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๑๒๐
นางสาวธันยพร ปกติ

๐๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๑๒๑

นางสาวธิติมา บุญญาสุ
๑๐/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๑๒๒

นายนที พันธ์นาม
๑๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๑๒๓

นางสาวนพเก้า แสงเพชร
๐๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๑๒๔

นางสาวนภัสวรรณ ภักดีนวล
๑๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๑๒๕

นางสาวนภารัตน์ วิศาพล
๐๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๑๒๖

นายนราธร ชอบสุข

๑๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๑๒๗

นางสาวนลินนิภา กันอบ
๐๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๑๒๘

นายนัฐวัฒน์ จูมเกตุ

๑๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๑๒๙

นางสาวนันทิตา เย็นจิต
๐๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๑๓๐
นางสาวนันทิยา อ่อนอุทัย

๐๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๑๓๑

นางสาวนาบุญ เชือนไธสง
๒๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๑๓๒

นางสาวนิชาภัทร นาวาพนม
๑๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๑๓๓

นางสาวนิชาภา ศรีเจริญ

๓๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๑๓๔

นางสาวนิยดา นามดา

๑๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๑๓๕

นางสาวนิศาชล ชอบสุข
๑๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๑๓๖

นางสาวนิเฌอนา สีเนือน
๐๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๑๓๗

นางสาวนุชนาฏ ไวศยกุล
๐๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๑๓๘

นางสาวนำอ้อย ฉุนกระโทก

๑๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๑๓๙

นางสาวนำผึง

้

เจริญพงษ์พินิจ
๐๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๑๔๐
นางสาวบัณฑิตา โสมกูล

๑๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๑๔๑

นายปฐมพงษ์ นามหาวงษ์
๑๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๑๔๒

นางสาวปรมาภรณ์ สังข์ปติกุล
๑๕/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๑๔๓

นางสาวประภากร ดวงจันทร์โชติ
๒๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๑๔๔

นางสาวปรัศนีย์ น้อยสุข
๑๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๑๔๕

นางสาวปรางค์สุภัค ทำสุข
๑๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๑๔๖

นายปรีชา ทิศกระโทก
๑๕/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๑๔๗

นายปรีชา แห้งสมบูรณ์
๐๒/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๑๔๘

นางสาวปวีณา ขยันกิจ
๓๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๑๔๙

นางสาวปณณพร ลาดพันธ์
๐๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๗๖ / ๒๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๖๑๕๐
นางสาวปทมา เกษร

๒๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๑๕๑

นายปยะพงษ์ หินโทน
๒๗/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๑๕๒

นางสาวปยาภรณ์ ดาราศร
๒๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๑๕๓

นางสาวผกามาศ ขันขึง
๒๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๑๕๔

นางสาวผลกนก ถาวรกุล
๑๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๑๕๕

นางสาวพรชนก สิทธิพงษ์

๑๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๑๕๖

นายพรรษกร ชอบสันเทียะ

๒๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๑๕๗

นายพสิษฐ์ กันหอม
๒๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๑๕๘

นายพิชิตชัย รถทอง
๒๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๑๕๙

นางสาวพิมพ์อัปสร เพ็ชรศรี
๐๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๑๖๐
นางสาวพิลดา ยะถาเทศ

๒๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๑๖๑

นางสาวพิศมัย ขุนศรี
๑๐/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๑๖๒

นางสาวฟาใส ตรีกูล

๑๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๑๖๓

นายภัทรพงศ์ ทรงสุทธิพร
๒๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๑๖๔

นายภัทรพล หอนตะคุ
๑๓/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๑๖๕

นายภาณุพงศ์ เอกากาย
๒๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๑๖๖

นายภูธเรศ เชือเมฆ

้

๐๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๑๖๗

นายภูมินทร์ ใจประเสริฐ
๐๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๑๖๘

นางสาวมณฑิตา โสมสิง

่

๓๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๑๖๙

นางสาวมัลลิกา ช่วยณรงค์

๒๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๑๗๐
นางสาวมาริญวิษา ทองโสภา

๐๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๑๗๑

นางสาวมุทิตา จันทร์ขาว
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๑๗๒

นางสาวยอดกัลยา ชมศรี
๐๘/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๑๗๓

นางสาวยุภาพร แสงสีสม
๒๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๑๗๔

นายรัฐพงศ์ วิญญายงค์
๑๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๑๗๕

นางสาวรัตนา กรีวิทย์
๓๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๑๗๖

นางสาวรุ่งนภา สุดสูง
๒๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๑๗๗

นางสาวลลิตวดี หันทยุง
๒๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๑๗๘

นางสาวลักขณา วงศ์ชัยยะ
๑๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๑๗๙

นางสาววรรณภา ช้อยจังหรีด
๐๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๑๘๐
นางสาววรรณิญา ศรีแสง

๐๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๑๘๑

นางสาววรวรรณ จันทร์สว่าง
๑๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๑๘๒

นายวัชรินทร์ ชมดง
๐๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๑๘๓

นางสาววารีรัตน์ พลอยประสิทธิ

์

๓๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๑๘๔

นางสาววิชุดา พิมพา

๒๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๗๗ / ๒๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๖๑๘๕

นางสาววิลาวรรณ กันหอม
๒๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๑๘๖

นายศตวรรษ จิตรีนิตย์
๑๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๑๘๗

นายศตวรรษ ยิมนาค

้

๐๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๑๘๘

นางสาวศศิธร คำสนิท

๑๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๑๘๙

นางสาวศศิธร ทองสุข
๒๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๑๙๐
นางสาวศศิธร ปาประกอบ

๓๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๑๙๑

นายศิรพงศ์ ศิริพงษ์ศิล
๐๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๑๙๒

นางสาวศิริขวัญ คงแก้ว
๑๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๑๙๓

นางสาวศิรินภา แก้วประการ
๑๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๑๙๔

นางสาวศิริลักษณ์ ชืนตา

่

๐๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๑๙๕

นางสาวศิริลักษณ์ แสนวันนาม
๒๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๑๙๖

นายศุภกิจ คำนึงถึง
๐๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๑๙๗

นายศุภีรัช ลีอุดม
๐๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๑๙๘

นายสรวิชญ์ ผิวอ่อน
๐๕/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๑๙๙

นายสรัล เอือเฟอสุข

้

๑๓/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๒๐๐
นายสหัสวรรษ ผลจันทร์

๒๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๒๐๑
นางสาวสุกัญญา ธงอาษา

๑๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๒๐๒
นางสาวสุจิตรา ดีโสม

๒๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๒๐๓
นางสาวสุจิตรา ปานมาก

๑๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๒๐๔
นางสาวสุชานันท์ จักรศรีรัตน์

๒๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๒๐๕
นางสาวสุนิตา ทิศกระโทก

๑๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๒๐๖
นางสาวสุนิสา แปลงกาย

๐๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๒๐๗
นางสาวสุพรรษา วงศ์ศิลา

๒๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๒๐๘
นางสาวสุพัตรา กีธนสมบัติ

้

๒๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๒๐๙
นางสาวสุพัตรา มานะบัง

๑๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๒๑๐
นายสุรสิงห์ มานะทน

๐๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๒๑๑

นางสาวสุวนันท์ ผ่องศรี

๑๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๒๑๒

นายอดิศร กรจับ
๑๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๒๑๓

นายอนันต์ เชิง
๐๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๒๑๔

นางสาวอนิต้า เศรษฐธาดากร
๒๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๒๑๕

นายอนิรุจน์ ท่าแยก
๒๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๒๑๖

นายอนุชาติ พิมพา
๒๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๒๑๗

นายอนุรักษ์ ศรีอรัญญ

๑๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๒๑๘

นายอนุสรณ์ กันภัย
๐๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๒๑๙

นางสาวอภิญญา จำปาทอง
๑๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๗๘ / ๒๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๖๒๒๐
นางสาวอภิญญา อ่างอินทร์

๑๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๒๒๑

นายอภิสิฐ คำมี
๐๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๒๒๒

เด็กหญิงอรณี จันทะขิน
๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๒๒๓

นางสาวอรอุมา ประสงค์
๒๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๒๒๔

นางสาวอริสา เศษทัก
๒๑/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๒๒๕

นายออมสิน บุรณนัฎ
๐๑/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๒๒๖

นางสาวอัญธิกา จันทร์เวียง
๐๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๒๒๗

นางสาวอาทิตยา วรคำ
๑๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๒๒๘

นางสาวอาภาวศรี จันทร์เรือง
๐๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๒๒๙

นางสาวอารีรัตน์ ดรุณพันธ์
๒๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๒๓๐
นางสาวเกศรินทร์ มุ่งมะโนหมาย

๒๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๒๓๑

นายเขมณเดช จันทร์กระเทะ
๒๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๒๓๒

นายเจษฎา พินดอน
๒๑/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๒๓๓

นางสาวเบญจพร เชือชาติ

้

๑๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๒๓๔
นางสาวเบญจวรรณ พรมทอง

๐๗/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๒๓๕

นางสาวเปรมฤดี ชูสกล
๑๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๒๓๖

นางสาวเปรมฤทัย จันทร์ภักดี
๑๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๒๓๗

นางสาวเปรมสินี กำแพงศรี
๐๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๒๓๘

นางสาวเปลวใจ พนุมรัมย์
๐๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๒๓๙

นางสาวเพ็ญพิชชา จันทา
๒๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๒๔๐
นางสาวแคทรียา นพคุณ

๑๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๒๔๑

นางสาวแววดาว หยิบกระโทก
๐๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๒๔๒

นางสาวแสงระวี ทอง
๒๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๒๔๓

นางสาวโชษิตา ศรีโสภา
๒๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๒๔๔

นางสาวโสวันดี สวด

๒๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๒๔๕

นางสาวใบเฟร์น กัตพงษ์
๒๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๒๔๖

นางสาวกนกวรรณ มีภูคำ

๑๕/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๒๔๗

นางสาวกนิษฐา เนือทอง

้

๒๕/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๒๔๘

นางสาวกมลชนก ตะเภาพงษ์
๐๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๒๔๙

นางสาวกัญญา พันธ์ดี
๐๑/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๒๕๐
นางสาวขนิษฐา เผือนงูเหลือม

่

๑๗/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๒๕๑

นางสาวขวัญแก้ว เกษถนอม
๑๐/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๒๕๒

นางสาวคณิตา ประกอบผล
๓๐/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๒๕๓

นางสาวจีรนันท์ นิมิตรสุข
๒๙/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๒๕๔

นางสาวจุฑามณี เงินนาค
๓๑/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๗๙ / ๒๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๖๒๕๕

นางสาวจุฑามาศ ศรีเกตุ
๑๕/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๒๕๖

นางสาวจุฑารัตน์ จุลกิจ
๑๖/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๒๕๗

นางสาวชฎาพร พบพล
๒๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๒๕๘

นางสาวชนาวรรณ คำอ่อน
๐๕/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๒๕๙

นางสาวชนิตรา งานยางหวาย
๑๐/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๒๖๐
นางสาวชลธิดา บุตรเพ็ง

๒๘/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๒๖๑

นายชาติไทย ชินคีรี
๐๕/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๒๖๒

นางสาวชุติกานต์ แก้วเกษม

๒๕/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๒๖๓

นางสาวฐิติการณ์ ไชยลม
๑๘/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๒๖๔

นางสาวฐิติพร ท้าวสาลี
๒๖/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๒๖๕

นางสาวณภัทร เชิญขุนทด
๑๖/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๒๖๖

นางสาวณัฐธยาน์ บุญมาเครือ

๑๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๒๖๗

นางสาวณัฐธิดา แกมนิล
๓๐/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๒๖๘

นางสาวดวงผกา บุญเพ็ง

๒๘/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๒๖๙

นางสาวดาวอัมพร แก้วสมบัติ
๒๗/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๒๗๐
นางสาวถุนา สิทธิ

๑๘/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๒๗๑

นายธนดล สมองาม
๐๔/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๒๗๒

นางสาวธมลวรรณ ชิงนวรรณ์
๓๐/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๒๗๓

นายธวัชชัย แก้วประสิทธิ

์

๒๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๒๗๔

นางสาวธันยพร โกมลกุล
๑๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๒๗๕

นางสาวธิดาวรรณ เพลินบุญ
๑๒/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๒๗๖

นายนพดล วิบูลพืช
๑๙/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๒๗๗

นายนพดล เหลือขำ
๐๘/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๒๗๘

นายนพพิสิฎฐ์ กำมะหยี

่

๐๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๒๗๙

นางสาวนริศรา วรคำ
๒๐/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๒๘๐
นางสาวนฤมล อยู่พินิจ

๑๐/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๒๘๑

นางสาวนารินทร์ แตะกระโทก
๐๒/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๒๘๒

นางสาวนิดา พันธรรม
๐๙/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๒๘๓

นางสาวนิรชา สมบูรณ์

๑๖/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๒๘๔

นางสาวนิโลบล จันทร์ประโคน
๒๗/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๒๘๕

นางสาวปานตะวัน แก้วอ่วม
๑๙/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๒๘๖

นายพงศ์ศิริ กันซือ

่

๐๓/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๒๘๗

นางสาวพิชญา จานิกร
๑๐/๑๐/๒๕๔๐

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๒๘๘

นางสาวพิมผกา หอกคำ
๒๒/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๒๘๙

นายพีรพัฒน์ จันทร์ชู
๑๐/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๘๐ / ๒๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๖๒๙๐
นายพีรพัศ พักเง้า

๑๐/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๒๙๑

นางสาวภาวิณี จ่าพิชม
๒๔/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๒๙๒

นางสาวภาวิณี พระมล
๐๘/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๒๙๓

นางสาวภาวิดา ด้วงแปน
๒๓/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๒๙๔

นายภูวดิท สือสกุล

่

๑๗/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๒๙๕

นายยศพล สิทธิพงษ์
๑๒/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๒๙๖

นางสาวยุพารัตน์ พรมพิมพ์

๒๖/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๒๙๗

นางสาวรวิสรา ระพันธ์
๐๑/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๒๙๘

นางสาวรัตนา ปนหนองแก้ว
๐๕/๑๐/๒๕๔๐

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๒๙๙

นางสาวรุ่งนภา ชืนรส

่

๑๓/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๓๐๐
นางสาวรุ่งศิริ จันทร์กระเทาะ

๓๑/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๓๐๑
นางสาววนัชพร อ่อนสว่าง

๒๐/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๓๐๒
นายวสุ ทุมประดา

๑๒/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๓๐๓
นางสาววิภาดา กันสิงห์

๐๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๓๐๔
นายวิรุฬห์ ไชคำนวน

๐๖/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๓๐๕
นายวิศรุต ขันธ์วงศ์

๒๗/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๓๐๖
นางสาววิไลวรรณ โพธีร์

๒๗/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๓๐๗
นายศตคุณ อินทร์ศร

๒๘/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๓๐๘
นางสาวศศิธร นาคำ

๒๖/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๓๐๙
นางสาวศศิธร วักไธสง

๑๑/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๓๑๐
นางสาวศิริรัตน์ สุขประดิษฐ

๐๗/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๓๑๑

นางสาวศิริลักษณ์ สุขประดิษฐ
๐๗/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๓๑๒

นายศิวัช หมันนุ่ม
๒๒/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๓๑๓

นางสาวศุภกานต์ พรหมแฉ่ง
๒๖/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๓๑๔

นายศุภชัย พินดอน
๒๑/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๓๑๕

นายศุภมงคล ตังอนุรัตน์

้

๑๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๓๑๖

นางสาวสิริพร ศรีจุ้ย
๐๑/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๓๑๗

นางสาวสิริพัสต์วดี พึงเจริญ

่

๑๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๓๑๘

นางสาวสุจิตรา หอมประภา
๑๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๓๑๙

นางสาวสุจินดา บุญสว่าง
๐๙/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๓๒๐
นางสาวสุดารัตน์ กุหลาบเพ็ชร

๒๖/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๓๒๑

นางสาวอนงค์นาฏ ดวงมาลา
๐๙/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๓๒๒

นายอนุชาติ นพฤทธิ

์

๒๕/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๓๒๓

นายอภิรมย์ หนองพร้าว
๑๖/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๓๒๔

นางสาวอังสนา เสาวกุล
๒๔/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๘๑ / ๒๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๖๓๒๕

นายอัชฌา จันดา
๒๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๓๒๖

นางสาวอันธิกา สร้อยทอง
๒๓/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๓๒๗

นางสาวอารยา ธนะ
๒๖/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๓๒๘

นางสาวอิศริยา ชูทับทิม
๐๗/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๓๒๙

นายเกียรติภูมิ พึงพันธ์

่

๑๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๓๓๐
นายเชาว์วรรธน์ นนทภา

๑๑/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๓๓๑

นางสาวเมธาพร บำรุงวงษ์
๒๗/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๓๓๒

นางสาวไปรยา เชือชาติ

้

๐๘/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๓๓๓

เด็กหญิงอัจฉรา พรมสิทธิ

์

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๓๓๔

นางสาวนำตก เพียซ้าย
๒๖/๐๑/๒๕๒๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๓๓๕

นางพนมพร เดชะ
๐๑/๐๒/๒๕๑๘

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๓๓๖

นายสราวุธ คงปน
๑๕/๐๑/๒๕๒๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๓๓๗

นางสาวยุคุนธร ทองเจริญ
๐๒/๐๒/๒๕๒๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๓๓๘

นางสรัญญา ถาวรกุล
๒๕/๐๑/๒๕๐๗

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๓๓๙

นางจีรนันท์ เดชอินทร์
๑๐/๐๕/๒๕๑๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๓๔๐
นางจำปา จำเริญ

๐๓/๑๐/๒๕๒๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๓๔๑

นางสาวปนัดดา มนิตสาร
๑๐/๐๔/๒๕๐๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๓๔๒

นางสาวอรวรรณ มังคัง

่ ่

๒๑/๑๐/๒๕๑๗

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๓๔๓

นางสาวธนิตธี ทวีผล
๒๕/๐๕/๒๕๑๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๓๔๔

นางขวัญเรือน โพธิกลาง

์

๐๗/๐๖/๒๕๑๙

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๓๔๕

นางรัชดา ผลเจริญ
๐๗/๐๖/๒๕๒๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๓๔๖

นางอุสามาศ สิงห์ปาน
๐๕/๑๑/๒๕๐๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๓๔๗

นางอารมณ์ พรหมดี
๐๖/๐๓/๒๕๑๑

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๓๔๘

นางกรรณิกา ลีอุดม
๑๔/๐๒/๒๕๒๑

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๓๔๙

นางสาวอนงค์ ศิลปชัย
๓๐/๑๐/๒๕๐๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๓๕๐
นางสาวใจฟา ขาวฉลาด

๐๘/๐๒/๒๕๐๗
โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๓๕๑

นางสาวมณีวรรณ โวงประโคน
๑๕/๐๒/๒๕๒๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๓๕๒

นางสมัยพร อุปมัย
๑๕/๐๓/๒๕๐๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๓๕๓

นางสาวจุฬมพา ผันประเสริฐ
๑๙/๑๑/๒๕๐๙

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๓๕๔

นางสาวกัญกนิษฐ์ ทวาผักแว่น
๒๔/๐๒/๒๕๒๑

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๓๕๕

นางสาวพิศมัย มะลอย
๑๗/๐๕/๒๕๐๙

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๓๕๖

นางสุพรรณี ทิพยนันท์
๐๓/๑๑/๒๕๐๐

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๓๕๗

นายเกียรติศักดิ

์

เจริญผล
๐๙/๐๓/๒๕๒๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๓๕๘

นางนุชนารถ เจริญผล
๐๙/๐๑/๒๕๑๘

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๓๕๙

นางพรรณี กลสัน
๒๑/๐๒/๒๕๑๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๘๒ / ๒๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๖๓๖๐
นางยุพิน หงษ์ทอง

๒๙/๐๔/๒๕๐๗

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๓๖๑

นางสาวจันทร์แจ้ง ลุนลาด
๑๖/๐๑/๒๕๒๗

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๓๖๒

นายณัฐจักร เรืองอร่าม
๒๒/๐๒/๒๕๓๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๓๖๓

นางเสาวคนธ์ กุหลาบเพ็ชร
๐๑/๐๔/๒๕๐๑

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๓๖๔

นางวีนัส เลิศศิริสวัสดิ

์

๐๒/๑๒/๒๕๐๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๓๖๕

นางสุกัญญา เมฆสวัสดิ

์

๒๒/๑๑/๒๔๙๙

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๓๖๖

นางวิรัลพัชร คำดี
๒๗/๐๓/๒๕๑๙

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๓๖๗

นางสาวศศิธร ปยเดชโพธิวงษ์
๐๘/๐๙/๒๕๒๐

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๓๖๘

นางสาวรัชนารถ ทองอินทร์
๑๓/๐๓/๒๕๒๑

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๓๖๙

นางสาวธารินี วัฒนจันทร์
๑๘/๑๐/๒๕๒๑

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๓๗๐
เด็กหญิงวารีทิพย์ ยวนใจ

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดหิน วัดกุดหิน  

สก ๔๔๕๙/๖๓๗๑

เด็กหญิงกรรณิการ์ แดงชะอุ่ม
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าข้าม วัดท่าข้าม  

สก ๔๔๕๙/๖๓๗๒

เด็กหญิงจิภาฎา แก้วโกมล

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าข้าม วัดท่าข้าม  

สก ๔๔๕๙/๖๓๗๓

เด็กหญิงฐานิดา โคตรสวัสดิ

์

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าข้าม วัดท่าข้าม  

สก ๔๔๕๙/๖๓๗๔

เด็กชายณัฐวุฒิ ชุ่มเย็น
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าข้าม วัดท่าข้าม  

สก ๔๔๕๙/๖๓๗๕

เด็กชายทูลเกล้า ผดุงญาน

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าข้าม วัดท่าข้าม  

สก ๔๔๕๙/๖๓๗๖

เด็กชายธนาวุฒิ สามล
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าข้าม วัดท่าข้าม  

สก ๔๔๕๙/๖๓๗๗

เด็กชายนพดล พอกทรัพย์
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าข้าม วัดท่าข้าม  

สก ๔๔๕๙/๖๓๗๘

เด็กชายนิรุต เรืองสอาด
๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าข้าม วัดท่าข้าม  

สก ๔๔๕๙/๖๓๗๙

เด็กหญิงนำฝน เพิมพันธุ์

่

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าข้าม วัดท่าข้าม  

สก ๔๔๕๙/๖๓๘๐
เด็กหญิงปญญาภรณ์ พาทอง

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าข้าม วัดท่าข้าม  

สก ๔๔๕๙/๖๓๘๑

เด็กชายภูเบศร์ ดีมาก

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าข้าม วัดท่าข้าม  

สก ๔๔๕๙/๖๓๘๒

เด็กชายรักสมิท พกปญญา
๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าข้าม วัดท่าข้าม  

สก ๔๔๕๙/๖๓๘๓

เด็กชายวรายุส อาจดวงดี
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าข้าม วัดท่าข้าม  

สก ๔๔๕๙/๖๓๘๔

เด็กหญิงศิริมล โตสวัสดิ

์

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าข้าม วัดท่าข้าม  

สก ๔๔๕๙/๖๓๘๕
เด็กหญิงอัญญาภรณ์ บานเย็น

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าข้าม วัดท่าข้าม  

สก ๔๔๕๙/๖๓๘๖

เด็กหญิงอารีรัตน์ เกตุสุข
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าข้าม วัดท่าข้าม  

สก ๔๔๕๙/๖๓๘๗

เด็กชายจิรศักดิ

์

ชินสมบูรณ์
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าข้าม วัดท่าข้าม  

สก ๔๔๕๙/๖๓๘๘

เด็กชายณัฐ ทองชมแสง
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าข้าม วัดท่าข้าม  

สก ๔๔๕๙/๖๓๘๙

นางสาวทู จัน
๑๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านท่าข้าม วัดท่าข้าม  

สก ๔๔๕๙/๖๓๙๐
เด็กชายธนกร มะลิเกตุ

๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าข้าม วัดท่าข้าม  

สก ๔๔๕๙/๖๓๙๑

เด็กชายปยฉัตร เวชอุดม
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าข้าม วัดท่าข้าม  

สก ๔๔๕๙/๖๓๙๒

เด็กหญิงรัชนีกร แก้วประสิทธิ

์

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าข้าม วัดท่าข้าม  

สก ๔๔๕๙/๖๓๙๓

เด็กชายวีระพงษ์ ไพรบึง
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าข้าม วัดท่าข้าม  

สก ๔๔๕๙/๖๓๙๔

เด็กชายสกล ฉิว
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าข้าม วัดท่าข้าม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๘๓ / ๒๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๖๓๙๕

เด็กชายอัครพนธ์ ประสิทธิพันธ์
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าข้าม วัดท่าข้าม  

สก ๔๔๕๙/๖๓๙๖

เด็กหญิงณัฐธิดา โคตรสวัสดิ

์

๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่าข้าม วัดท่าข้าม  

สก ๔๔๕๙/๖๓๙๗

นายศุภวิชญ์ พานทอง
๑๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านท่าข้าม วัดท่าข้าม  

สก ๔๔๕๙/๖๓๙๘

นางนิตญา สุขแสวง

๒๕/๑๒/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านท่าข้าม วัดท่าข้าม  

สก ๔๔๕๙/๖๓๙๙

นางสาววลัยลักษณ์ รูปสม
๐๑/๐๗/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านท่าข้าม วัดท่าข้าม  

สก ๔๔๕๙/๖๔๐๐
เด็กหญิงกัญญาวีร์ ดาอรัญ

๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจัดสรรสามัคคี วัดสุทธาวาส  

สก ๔๔๕๙/๖๔๐๑
เด็กหญิงญาณิศา แก้วมะเริง

๐๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านจัดสรรสามัคคี วัดสุทธาวาส  

สก ๔๔๕๙/๖๔๐๒
เด็กหญิงสุนิดา บัวสี

๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจัดสรรสามัคคี วัดสุทธาวาส  

สก ๔๔๕๙/๖๔๐๓
เด็กหญิงอัญชลี จงกระโทก

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจัดสรรสามัคคี วัดสุทธาวาส  

สก ๔๔๕๙/๖๔๐๔
เด็กหญิงพรชนก บ้งมหาด

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจัดสรรสามัคคี วัดสุทธาวาส  

สก ๔๔๕๙/๖๔๐๕
เด็กชายพิภพภัทร ศิลศร

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจัดสรรสามัคคี วัดสุทธาวาส  

สก ๔๔๕๙/๖๔๐๖
เด็กหญิงพีรยา กิจสมบูรณ์

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจัดสรรสามัคคี วัดสุทธาวาส  

สก ๔๔๕๙/๖๔๐๗
เด็กหญิงรุจิรา ผึงรวย

้

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจัดสรรสามัคคี วัดสุทธาวาส  

สก ๔๔๕๙/๖๔๐๘
เด็กชายวรวัฒน์ เปลมเขียว

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจัดสรรสามัคคี วัดสุทธาวาส  

สก ๔๔๕๙/๖๔๐๙
เด็กหญิงกมลชนก เกตุอุบล

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอพป.คลองนำใส วัดสุทธาวาส  

สก ๔๔๕๙/๖๔๑๐
เด็กชายกรเชษฐ์ ชัยภมรกิจเจริญ

๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอพป.คลองนำใส วัดสุทธาวาส  

สก ๔๔๕๙/๖๔๑๑

เด็กหญิงกันยามาส ถนอมจิตร์
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอพป.คลองนำใส วัดสุทธาวาส  

สก ๔๔๕๙/๖๔๑๒

เด็กชายคมกฤษณ์ ช้อยจังหรีด
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอพป.คลองนำใส วัดสุทธาวาส  

สก ๔๔๕๙/๖๔๑๓

เด็กชายคัคนานนท์ หุ่นทอง
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอพป.คลองนำใส วัดสุทธาวาส  

สก ๔๔๕๙/๖๔๑๔

เด็กชายจารุวัฒน์ เพิมพันธ์

่

๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอพป.คลองนำใส วัดสุทธาวาส  

สก ๔๔๕๙/๖๔๑๕

เด็กหญิงจิรภา ใครหิน
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอพป.คลองนำใส วัดสุทธาวาส  

สก ๔๔๕๙/๖๔๑๖

เด็กชายชนวีร์ แววหงษ์
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอพป.คลองนำใส วัดสุทธาวาส  

สก ๔๔๕๙/๖๔๑๗

เด็กชายณรงค์ฤทธ์ บัวบุญชู
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอพป.คลองนำใส วัดสุทธาวาส  

สก ๔๔๕๙/๖๔๑๘

เด็กหญิงณัฐธีรา จันทร์ภูมิ
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอพป.คลองนำใส วัดสุทธาวาส  

สก ๔๔๕๙/๖๔๑๙

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

ปลอดโปร่ง
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอพป.คลองนำใส วัดสุทธาวาส  

สก ๔๔๕๙/๖๔๒๐
เด็กชายธนโชติ นามสง่า

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอพป.คลองนำใส วัดสุทธาวาส  

สก ๔๔๕๙/๖๔๒๑

เด็กหญิงปทิตตา เชือคำสิงห์

้

๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอพป.คลองนำใส วัดสุทธาวาส  

สก ๔๔๕๙/๖๔๒๒

เด็กชายปราณชล บัวผัน
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอพป.คลองนำใส วัดสุทธาวาส  

สก ๔๔๕๙/๖๔๒๓

เด็กหญิงพรชิตา บุดดี

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอพป.คลองนำใส วัดสุทธาวาส  

สก ๔๔๕๙/๖๔๒๔

เด็กหญิงพิจิตรา คงสนิท
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอพป.คลองนำใส วัดสุทธาวาส  

สก ๔๔๕๙/๖๔๒๕

เด็กชายภัทรพล โปไธสง
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอพป.คลองนำใส วัดสุทธาวาส  

สก ๔๔๕๙/๖๔๒๖

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

การหนองใหญ่
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอพป.คลองนำใส วัดสุทธาวาส  

สก ๔๔๕๙/๖๔๒๗

เด็กหญิงสายธาร ขันคำ
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอพป.คลองนำใส วัดสุทธาวาส  

สก ๔๔๕๙/๖๔๒๘

เด็กหญิงสุรีรัตน์ เจริญผล
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอพป.คลองนำใส วัดสุทธาวาส  

สก ๔๔๕๙/๖๔๒๙

เด็กหญิงอารยา พิบาล
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอพป.คลองนำใส วัดสุทธาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๘๔ / ๒๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๖๔๓๐
เด็กหญิงเดือนเพ็ญ จันทะสอน

๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอพป.คลองนำใส วัดสุทธาวาส  

สก ๔๔๕๙/๖๔๓๑

เด็กหญิงกัลยา อยู่คะเชนทร์
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอพป.คลองนำใส วัดสุทธาวาส  

สก ๔๔๕๙/๖๔๓๒

เด็กหญิงกิมไล้ สายสินธุ์
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอพป.คลองนำใส วัดสุทธาวาส  

สก ๔๔๕๙/๖๔๓๓

เด็กหญิงชฎาภา แกมจินดา
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอพป.คลองนำใส วัดสุทธาวาส  

สก ๔๔๕๙/๖๔๓๔

เด็กหญิงชลธิชา จันทรงาม
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอพป.คลองนำใส วัดสุทธาวาส  

สก ๔๔๕๙/๖๔๓๕

เด็กชายชินกฤต เกิดนำใส
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอพป.คลองนำใส วัดสุทธาวาส  

สก ๔๔๕๙/๖๔๓๖

เด็กหญิงฐิติมา แดงสุวรรณ์
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอพป.คลองนำใส วัดสุทธาวาส  

สก ๔๔๕๙/๖๔๓๗

เด็กหญิงณัฐภรณ์ บัวคำศรี
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอพป.คลองนำใส วัดสุทธาวาส  

สก ๔๔๕๙/๖๔๓๘

เด็กชายธนดล จันทร์ดง
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอพป.คลองนำใส วัดสุทธาวาส  

สก ๔๔๕๙/๖๔๓๙

เด็กหญิงบุณฑริก พรมวัน
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอพป.คลองนำใส วัดสุทธาวาส  

สก ๔๔๕๙/๖๔๔๐
เด็กชายพงศกร พรมภักดี

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอพป.คลองนำใส วัดสุทธาวาส  

สก ๔๔๕๙/๖๔๔๑

เด็กหญิงรวิสรา เกษจำรุณ
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอพป.คลองนำใส วัดสุทธาวาส  

สก ๔๔๕๙/๖๔๔๒

เด็กชายวราวุธ บินมาราเฮม
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอพป.คลองนำใส วัดสุทธาวาส  

สก ๔๔๕๙/๖๔๔๓

เด็กหญิงสายฝน บัวบุญชู
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอพป.คลองนำใส วัดสุทธาวาส  

สก ๔๔๕๙/๖๔๔๔

เด็กชายสุรชัย ประสงค์สอน
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอพป.คลองนำใส วัดสุทธาวาส  

สก ๔๔๕๙/๖๔๔๕

เด็กหญิงหทัยรัตน์ ละอองศรี
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอพป.คลองนำใส วัดสุทธาวาส  

สก ๔๔๕๙/๖๔๔๖

เด็กชายธานุพัฒน์ บัวคำศรี
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอพป.คลองนำใส วัดสุทธาวาส  

สก ๔๔๕๙/๖๔๔๗

เด็กหญิงภัครมัย มาเมือง
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอพป.คลองนำใส วัดสุทธาวาส  

สก ๔๔๕๙/๖๔๔๘

เด็กหญิงสุภัทร์ตรา เกตุลำเนา

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอพป.คลองนำใส วัดสุทธาวาส  

สก ๔๔๕๙/๖๔๔๙

เด็กหญิงนวภา แช่สระน้อย
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอพป.คลองนำใส วัดสุทธาวาส  

สก ๔๔๕๙/๖๔๕๐
เด็กชายอุทัย รัตนะ

๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอพป.คลองนำใส วัดสุทธาวาส  

สก ๔๔๕๙/๖๔๕๑

เด็กหญิงณัฐชา ทองบุญมา
๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอพป.คลองนำใส วัดสุทธาวาส  

สก ๔๔๕๙/๖๔๕๒

เด็กชายอภินันท์ สิงห์หา
๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอพป.คลองนำใส วัดสุทธาวาส  

สก ๔๔๕๙/๖๔๕๓

นายวสันต์ เผือกพันธ์
๒๐/๐๘/๒๕๑๘

โรงเรียนอพป.คลองนำใส วัดสุทธาวาส  

สก ๔๔๕๙/๖๔๕๔

นางอภิญญา อิมเสมอ

่

๑๗/๐๕/๒๕๐๔

โรงเรียนอพป.คลองนำใส วัดสุทธาวาส  

สก ๔๔๕๙/๖๔๕๕

นางนภัค ดวงจันทร์โชติ
๐๕/๐๙/๒๕๑๔

โรงเรียนอพป.คลองนำใส วัดสุทธาวาส  

สก ๔๔๕๙/๖๔๕๖

นางปุณิกา พูลเขตรวิทย์

๒๕/๑๒/๒๕๒๓

โรงเรียนอพป.คลองนำใส วัดสุทธาวาส  

สก ๔๔๕๙/๖๔๕๗

เด็กหญิงชลธิชา อาบสุวรรณ
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองไผ่ วัดเนินสะอาด  

สก ๔๔๕๙/๖๔๕๘

เด็กหญิงณัฐกมล พวงจำปา
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองไผ่ วัดเนินสะอาด  

สก ๔๔๕๙/๖๔๕๙

เด็กชายธนสินธุ์ จบแฝง
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองไผ่ วัดเนินสะอาด  

สก ๔๔๕๙/๖๔๖๐
เด็กหญิงปริศนา แปลนกอง

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองไผ่ วัดเนินสะอาด  

สก ๔๔๕๙/๖๔๖๑

เด็กชายปญญา ปนจ้อย
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองไผ่ วัดเนินสะอาด  

สก ๔๔๕๙/๖๔๖๒

เด็กหญิงพลพร สิงห์นาง
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองไผ่ วัดเนินสะอาด  

สก ๔๔๕๙/๖๔๖๓

เด็กหญิงภริดา หล้าศรี
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองไผ่ วัดเนินสะอาด  

สก ๔๔๕๙/๖๔๖๔

เด็กหญิงภัชราวดี แสงศรี
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองไผ่ วัดเนินสะอาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๘๕ / ๒๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๖๔๖๕

เด็กหญิงวรรณชนก แปลนกอง
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองไผ่ วัดเนินสะอาด  

สก ๔๔๕๙/๖๔๖๖

เด็กหญิงวราภรณ์ วิเชียร
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองไผ่ วัดเนินสะอาด  

สก ๔๔๕๙/๖๔๖๗

เด็กหญิงวริศรา การณ์ดี
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองไผ่ วัดเนินสะอาด  

สก ๔๔๕๙/๖๔๖๘

เด็กหญิงศรัณยา จันภิรมย์
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองไผ่ วัดเนินสะอาด  

สก ๔๔๕๙/๖๔๖๙

เด็กหญิงสุภาภรณ์ ก้องกังวาลย์
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองไผ่ วัดเนินสะอาด  

สก ๔๔๕๙/๖๔๗๐
เด็กชายอธิรัตน์ บุญชู

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองไผ่ วัดเนินสะอาด  

สก ๔๔๕๙/๖๔๗๑

เด็กชายอนุชา พัดสะดำ
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองไผ่ วัดเนินสะอาด  

สก ๔๔๕๙/๖๔๗๒

เด็กหญิงจรีนา หนักแน่น
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองไผ่ วัดเนินสะอาด  

สก ๔๔๕๙/๖๔๗๓

เด็กหญิงจินดาทิพย์ จะริบรัมย์
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองไผ่ วัดเนินสะอาด  

สก ๔๔๕๙/๖๔๗๔

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

เจือจันทร์
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองไผ่ วัดเนินสะอาด  

สก ๔๔๕๙/๖๔๗๕

เด็กหญิงประสิตา ปดตาละภา
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองไผ่ วัดเนินสะอาด  

สก ๔๔๕๙/๖๔๗๖

เด็กชายพีระพัตร ติธรรม
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองไผ่ วัดเนินสะอาด  

สก ๔๔๕๙/๖๔๗๗

เด็กหญิงศศิธร แมมขุนทด
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองไผ่ วัดเนินสะอาด  

สก ๔๔๕๙/๖๔๗๘

เด็กหญิงสุชานันท์ ปนส่วน

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองไผ่ วัดเนินสะอาด  

สก ๔๔๕๙/๖๔๗๙

เด็กชายสุรศักดิ

์

อันสมบูรณ์
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองไผ่ วัดเนินสะอาด  

สก ๔๔๕๙/๖๔๘๐
เด็กชายสุรัตน์ หารมนตรี

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองไผ่ วัดเนินสะอาด  

สก ๔๔๕๙/๖๔๘๑

เด็กชายสุริยา จันพรม
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองไผ่ วัดเนินสะอาด  

สก ๔๔๕๙/๖๔๘๒

เด็กหญิงอริสรา ผาสุข
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองไผ่ วัดเนินสะอาด  

สก ๔๔๕๙/๖๔๘๓

เด็กชายเก่งกล้า เกษสุริยงค์
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองไผ่ วัดเนินสะอาด  

สก ๔๔๕๙/๖๔๘๔

เด็กชายเจนจบ วงษ์กะนวน
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองไผ่ วัดเนินสะอาด  

สก ๔๔๕๙/๖๔๘๕

เด็กชายธีระภัทร ขลากระโทก
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่าน
วัดบ้านด่านหนองขาม

 

สก ๔๔๕๙/๖๔๘๖

เด็กชายธีระวัฒน์ วัฒนาวาณิชย์
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่าน
วัดบ้านด่านหนองขาม

 

สก ๔๔๕๙/๖๔๘๗

เด็กชายนภัชกร แปนกอง
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่าน
วัดบ้านด่านหนองขาม

 

สก ๔๔๕๙/๖๔๘๘

เด็กหญิงบัณฑิตา ไกรลาศ

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่าน
วัดบ้านด่านหนองขาม

 

สก ๔๔๕๙/๖๔๘๙

เด็กชายพีระพจน์ ดวงสัมฤทธิ

์

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่าน
วัดบ้านด่านหนองขาม

 

สก ๔๔๕๙/๖๔๙๐
เด็กชายภูวนาถ งามนา

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่าน
วัดบ้านด่านหนองขาม

 

สก ๔๔๕๙/๖๔๙๑

เด็กหญิงศิริพร จันทะคัด
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่าน
วัดบ้านด่านหนองขาม

 

สก ๔๔๕๙/๖๔๙๒

เด็กหญิงสุกัญญา ปาลวัฒน์
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่าน
วัดบ้านด่านหนองขาม

 

สก ๔๔๕๙/๖๔๙๓

เด็กชายสุเมธ แก้วศิริ
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตุ่น วัดบ้านตุ่น  

สก ๔๔๕๙/๖๔๙๔

เด็กหญิงกัลยาณี พรมษา
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดวังยาว  

สก ๔๔๕๙/๖๔๙๕

เด็กชายชาลี งามทอง
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดวังยาว  

สก ๔๔๕๙/๖๔๙๖

เด็กชายบวรฤทธิ

์

สาคร
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดวังยาว  

สก ๔๔๕๙/๖๔๙๗

เด็กหญิงภารดา กองทอง
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดวังยาว  

สก ๔๔๕๙/๖๔๙๘

เด็กหญิงสุพิชญา ยอดดี
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดวังยาว  

สก ๔๔๕๙/๖๔๙๙

เด็กหญิงแจ่มจันทร์ ดอมไธสง
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดวังยาว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๘๖ / ๒๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๖๕๐๐
เด็กหญิงภานุมาศ ศรีตระเวน

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดวังยาว  

สก ๔๔๕๙/๖๕๐๑
เด็กหญิงอรรัตน์ สุวรรณ์

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดวังยาว  

สก ๔๔๕๙/๖๕๐๒
เด็กชายณัฐพล โง้วเส็ง

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

สก ๔๔๕๙/๖๕๐๓
เด็กหญิงปยธิดา จรรยา

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

สก ๔๔๕๙/๖๕๐๔
เด็กหญิงอรอุมา อะช่วยรัมย์

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

สก ๔๔๕๙/๖๕๐๕
เด็กหญิงปนัดดา วงษ์คำภา

๐๗/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทร วัดใหม่ไทรทอง  

สก ๔๔๕๙/๖๕๐๖
เด็กชายปญญา เหลาคม

๐๗/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทร วัดใหม่ไทรทอง  

สก ๔๔๕๙/๖๕๐๗
เด็กหญิงผกามาศ น้อม

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทร วัดใหม่ไทรทอง  

สก ๔๔๕๙/๖๕๐๘
เด็กหญิงพรทิพย์ ทาสี

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทร วัดใหม่ไทรทอง  

สก ๔๔๕๙/๖๕๐๙
เด็กหญิงมธุรส ศรีตะเวน

๑๐/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทร วัดใหม่ไทรทอง  

สก ๔๔๕๙/๖๕๑๐
เด็กหญิงรุ่งทิวา แย้มสุข

๒๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทร วัดใหม่ไทรทอง  

สก ๔๔๕๙/๖๕๑๑

เด็กชายสุรชัย ต้อมทอง
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทร วัดใหม่ไทรทอง  

สก ๔๔๕๙/๖๕๑๒

เด็กหญิงอุทัยรัตน์ อิสโร

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทร วัดใหม่ไทรทอง  

สก ๔๔๕๙/๖๕๑๓

เด็กชายกัมปนาท อานพงษ์
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทร วัดใหม่ไทรทอง  

สก ๔๔๕๙/๖๕๑๔

เด็กหญิงมณิชญา แก้วดี
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทร วัดใหม่ไทรทอง  

สก ๔๔๕๙/๖๕๑๕

เด็กหญิงรัตติกาล ศรีตระเวร
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทร วัดใหม่ไทรทอง  

สก ๔๔๕๙/๖๕๑๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ น้อยฮวด
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทร วัดใหม่ไทรทอง  

สก ๔๔๕๙/๖๕๑๗

เด็กหญิงนาตยา เพียเพ็งต้น
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทร วัดใหม่ไทรทอง  

สก ๔๔๕๙/๖๕๑๘

เด็กหญิงศุภกานต์ คงจันทร์
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

กศน.อำเภออรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๕๑๙

นายสม ประจวบสุข
๐๔/๐๖/๒๕๓๔

กศน.อำเภออรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๕๒๐
นางสาวอัญชลี สะลอยรัมย์

๒๓/๐๙/๒๕๓๐

กศน.อำเภออรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๕๒๑

นายอาทิตย์ นกเสวก
๑๔/๐๙/๒๕๔๐

กศน.อำเภออรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๕๒๒

นางสาวจันทร์จิรา โคตสวัสดิ

์

๒๔/๐๘/๒๕๒๔

กศน.อำเภออรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๕๒๓

เด็กหญิงชนิดา ดีงาม
๑๔/๐๗/๒๕๔๔

กศน.อำเภออรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๕๒๔

นายชานนท์ สวัสดี
๐๓/๐๕/๒๕๒๒

กศน.อำเภออรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๕๒๕

เด็กหญิงตะวันฉาย อุยตะกุล
๑๔/๐๕/๒๕๔๔

กศน.อำเภออรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๕๒๖

นางสาวพิมพิไล บุญหล้า
๐๕/๐๖/๒๕๓๕

กศน.อำเภออรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๕๒๗

นางสาวมณีรัตน์ เกียม
๑๓/๐๖/๒๕๓๒

กศน.อำเภออรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๕๒๘

นางวาสนา สอนแสง
๒๔/๑๑/๒๕๒๐

กศน.อำเภออรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๕๒๙

เด็กหญิงสุชาดา หินปรีชา
๒๘/๐๓/๒๕๔๖

กศน.อำเภออรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๕๓๐
นางสาวโสภาพรรณ บุญปก ๐๐/๐๐/๕๔๓ กศน.อำเภออรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๕๓๑

นางสาวกมลรส พรมการ
๐๔/๐๙/๒๔๙๙

กศน.อำเภออรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๕๓๒

นางกัญจณา สมยาเย็น
๐๕/๐๓/๒๔๙๙

กศน.อำเภออรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๕๓๓

นางสาวกาญจนา แสงนนท์
๑๕/๐๕/๒๕๔๑

กศน.อำเภออรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๕๓๔

นายกิตติ ยะโหนด
๒๓/๐๗/๒๕๓๑

กศน.อำเภออรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๘๗ / ๒๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๖๕๓๕

นายจิภาณุ จันทา
๒๒/๐๕/๒๕๔๒

กศน.อำเภออรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๕๓๖

นายเตชสิทธิ

์

นิลเนียม
๐๔/๐๕/๒๕๔๑

กศน.อำเภออรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๕๓๗

นางสาวไพลิน อ่อนเพ็ง

๒๕/๑๒/๒๕๓๔

กศน.อำเภออรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๕๙/๖๕๓๘

เด็กหญิงกนกวรรณ ไทยลิกลอย
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๖๕๓๙

เด็กหญิงกวินทรา พิลาดรัมย์
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๖๕๔๐
เด็กหญิงกัญชพร พูลมงคล

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๖๕๔๑

เด็กหญิงขวัญฤดี ช่วยณรงค์
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๖๕๔๒

เด็กหญิงจรรยา พิลาวุธ
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๖๕๔๓

เด็กหญิงจรัญญา สุดทองมน
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๖๕๔๔

เด็กหญิงจันทร์ฐิมา สอนสุข
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๖๕๔๕

เด็กชายจารุพัฒน์ พันตรี
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๖๕๔๖

เด็กชายจิตติพัฒน์ สร้อยจิตร
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๖๕๔๗

เด็กหญิงจิตสุดา พรมสู
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๖๕๔๘

เด็กหญิงจิราภา ฝอดสูงเนิน
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๖๕๔๙

เด็กหญิงจิราวรรณ อินทร์ประยูร
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๖๕๕๐
เด็กชายจีรวัฒน์ ดำรงค์ดี

๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๖๕๕๑

เด็กชายจีรายุธ นาคกุล
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๖๕๕๒
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ บุญเจียม

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๖๕๕๓

เด็กหญิงชนกสุดา พรมสู
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๖๕๕๔

เด็กหญิงชนัญชิดา สุริวงศ์
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๖๕๕๕

เด็กหญิงชนาภา พรมทอง
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๖๕๕๖

เด็กหญิงณัฐกมล โคตรชนะ
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๖๕๕๗

เด็กหญิงณัฐชาดา ยิงได้ชม

่

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๖๕๕๘

เด็กหญิงณัฐฐินันท์ รวยรืน

่

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๖๕๕๙

เด็กหญิงณิชา จันทร์สุข
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๖๕๖๐
เด็กหญิงดาราวรรณ สวิสุพรรณ์

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๖๕๖๑

เด็กชายทักศรา เยรัมย์
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๖๕๖๒

เด็กชายทินกร ผลเพิม

่

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๖๕๖๓

เด็กหญิงทิพานันท์ ตรีกูต
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๖๕๖๔

เด็กหญิงทิพาพรรณ สุขเข็ม
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๖๕๖๕

เด็กหญิงธิดารัตน์ พานลาด
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๖๕๖๖

เด็กหญิงธิยาฎา เย็นอนงค์

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๖๕๖๗

เด็กชายธีรชาติ สุขยอด
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๖๕๖๘

เด็กหญิงนงธิรา บุตรคง
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๖๕๖๙

เด็กหญิงนบพมล ตรีกูล

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนตาพระยา วัดตาพระยา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๘๘ / ๒๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๖๕๗๐
เด็กหญิงนันทิกานต์ สุดารักษ์

๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๖๕๗๑

เด็กหญิงนารีรัตน์ ไชยรัมย์

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๖๕๗๒

เด็กหญิงบัณฑิตา เรืองมาลา
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๖๕๗๓

เด็กหญิงบุษกร เครืออนันต์
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๖๕๗๔

เด็กชายปฏิภาณ พรมสวัสดิรักษ์
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๖๕๗๕
เด็กหญิงประกายแก้ว

อาจแทน
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๖๕๗๖

เด็กหญิงปวริศา เย็นใจ

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๖๕๗๗

เด็กหญิงพรวดี วารีใส
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๖๕๗๘

เด็กหญิงพฤกษา ผิวงาม
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๖๕๗๙

เด็กชายพลพล พลดงนอก
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๖๕๘๐
เด็กหญิงพัชรพรรณ พรมบุตร

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๖๕๘๑

เด็กหญิงพัชรี บำรุงแคว้น
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๖๕๘๒

เด็กชายพิเชษฐ์ พรเพ็ญ
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๖๕๘๓

เด็กหญิงพีรดา มุขแสง
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๖๕๘๔

เด็กชายพีรพัฒน์ คนทน
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๖๕๘๕

เด็กหญิงภัชราพร ไม้กลาง
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๖๕๘๖

เด็กชายภานุเดช ดีวอน
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๖๕๘๗

เด็กชายภิรวุฒิ เปนสกุล

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๖๕๘๘
เด็กหญิงมณฑาทิพย์ ไชยมงค์

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๖๕๘๙

เด็กหญิงมนัสนันท์ ศาลางาม
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๖๕๙๐
เด็กชายรชานน สุขนวล

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๖๕๙๑

เด็กชายรดิษฐ์ นาอุดม
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๖๕๙๒

เด็กหญิงรัตนา จักร์มีพักตร์

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๖๕๙๓

เด็กหญิงรัตนากร เรืองแก้ว
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๖๕๙๔

เด็กหญิงรัศมี สอนทอง

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๖๕๙๕

เด็กหญิงละออ อาลัยรัมย์
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๖๕๙๖

เด็กชายวรชิต ภูพังเทียม
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๖๕๙๗

เด็กหญิงวราพร ไชยนุรักษ์
๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๖๕๙๘

เด็กหญิงวาสนา ศิทธิชัย
๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๖๕๙๙

เด็กหญิงวิคตอเรีย เดาเช็ค
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๖๖๐๐
เด็กหญิงวิวาห์ บุญขันธ์

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๖๖๐๑
เด็กชายศรัณย์พร สวิสุพรรณ

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๖๖๐๒
เด็กหญิงศิริลักษณ์ บุญเรือง

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๖๖๐๓
เด็กหญิงศุภดา วงค์มล

๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๖๖๐๔
เด็กหญิงษาวิตรี วิทย์เวทย์

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนตาพระยา วัดตาพระยา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๘๙ / ๒๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๖๖๐๕
เด็กหญิงสาวิตา สายบุตร

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๖๖๐๖
เด็กหญิงสิทธินี มิตครบุรี

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๖๖๐๗
เด็กหญิงสิรินทร ทองมาก

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๖๖๐๘
เด็กชายสุทธิเดช สายทอง

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๖๖๐๙
เด็กชายสุธี วงค์แม้น

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๖๖๑๐
เด็กชายสุประดิษฐ์ แก้วเตชะ

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๖๖๑๑

เด็กหญิงสุพัตรา อิมกุศล

่

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๖๖๑๒

เด็กชายสุวัจน์ วันเจริญ
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๖๖๑๓

เด็กชายอดิพงษ์ วงศ์คำจันทร์
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๖๖๑๔

เด็กชายอนุวัตร์ จำนงค์จิตร
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๖๖๑๕

เด็กชายอภิชัย ปานหัตถา
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๖๖๑๖

เด็กชายอภิชัย เย็นอุรา
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๖๖๑๗

เด็กหญิงอภิษฎา เปนสกุล
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๖๖๑๘

เด็กชายอัมรินทร์ สุภา
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๖๖๑๙

เด็กชายอานุภาพ คงเทียม
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๖๖๒๐
เด็กชายอิง ยอง

๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๖๖๒๑

เด็กหญิงอินทิรา เลาสูงเนิน
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๖๖๒๒

เด็กชายเอกพันธ์ พึงเผ่าพันธุ์

่

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๖๖๒๓

เด็กหญิงแพรวา โนนนอก
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๖๖๒๔

เด็กหญิงแพรใหม เสรี
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๖๖๒๕

เด็กหญิงไปรมา ดำมีขาว

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๖๖๒๖

เด็กหญิงนัฐธิดา จูงาม
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๖๖๒๗

เด็กหญิงวริศรา พรมจันทร์
๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๖๖๒๘

เด็กหญิงกนกพร หาญประสพ
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกไพล วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๖๖๒๙

เด็กหญิงกนิษฐิกา สุวรรณ์
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกไพล วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๖๖๓๐
เด็กหญิงจันทร์จิรา สลับเพชร

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกไพล วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๖๖๓๑

เด็กชายจิณณวัตร สายน้อย
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกไพล วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๖๖๓๒

เด็กหญิงจิรภา แก้วมีศรี
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกไพล วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๖๖๓๓

เด็กหญิงชุติมา เจียวรัมย์
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกไพล วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๖๖๓๔

เด็กหญิงณัฐริกา บุตรดี
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกไพล วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๖๖๓๕

เด็กชายดวง อาจสาลี
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกไพล วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๖๖๓๖

เด็กชายธนกร กมลมาลย์
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกไพล วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๖๖๓๗

เด็กชายธันวา เรืองศรี

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกไพล วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๖๖๓๘

เด็กชายธีรพัฒน์ ชินแก้ว
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกไพล วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๖๖๓๙

เด็กชายธีรภัทร์ ดังขุนทด

้

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกไพล วัดตาพระยา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๙๐ / ๒๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๖๖๔๐
เด็กหญิงนภเกตน์ จูกูล

๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกไพล วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๖๖๔๑

เด็กชายนัฐวุฒิ แสไพศาล
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกไพล วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๖๖๔๒

เด็กชายปฏิพัทธ์ คำสุดา
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกไพล วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๖๖๔๓

เด็กหญิงปรียานุช สุวรรณ์
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกไพล วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๖๖๔๔

เด็กหญิงพรไพลิน นาแพง

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกไพล วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๖๖๔๕

เด็กหญิงพัชดา เม่าขุนทด
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกไพล วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๖๖๔๖

เด็กชายภาณุวัฒน์ คูนาคำ
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกไพล วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๖๖๔๗

เด็กหญิงภิณยดา เลบ้านแท่น

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกไพล วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๖๖๔๘

เด็กชายรังสรรค์ คูณมี
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกไพล วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๖๖๔๙

เด็กชายรัฐพล ศรีมุงคุน
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกไพล วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๖๖๕๐
เด็กหญิงลลิตา ตุใยรัมย์

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกไพล วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๖๖๕๑

เด็กชายวรายุทธ วายลม
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกไพล วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๖๖๕๒

เด็กชายวศิน ทองพระภักดิ

์

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกไพล วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๖๖๕๓

เด็กหญิงวาสนา เฮ็งสันเทียะ
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกไพล วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๖๖๕๔

เด็กชายวิทวัส แสนกล้า
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกไพล วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๖๖๕๕

เด็กชายศราวุธ ดีเลิศรัมย์
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกไพล วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๖๖๕๖
เด็กหญิงสมปรารถนา

พุทธศาสตร์
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกไพล วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๖๖๕๗

เด็กชายสมพงษ์ พูนทวี
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกไพล วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๖๖๕๘

เด็กชายสรศักดิ

์

เข็มสันเทียะ
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกไพล วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๖๖๕๙

เด็กหญิงสุจิตรา ควินรัมย์
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกไพล วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๖๖๖๐
เด็กหญิงสุวนันท์ ภักดีนันท์

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกไพล วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๖๖๖๑

เด็กชายอธิวัฒน์ สุวรรณวงศ์
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกไพล วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๖๖๖๒

เด็กหญิงแววดาว เจ้าไทย
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกไพล วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๖๖๖๓

เด็กชายกนกพล แซ่ริม
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกไพล วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๖๖๖๔

เด็กหญิงกมลฉัตร มุ่งดี
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกไพล วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๖๖๖๕

เด็กชายกิตติพงษ์ หาญประสพ
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกไพล วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๖๖๖๖

เด็กชายกิตติพล เพ็ชรบุตร
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกไพล วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๖๖๖๗

เด็กชายชยุตรา จันทร์สว่าง
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกไพล วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๖๖๖๘
เด็กชายฐานประกิตติ

์

เหลือล้น

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกไพล วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๖๖๖๙

เด็กชายทรงวิทย์ กันนิดา
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกไพล วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๖๖๗๐
เด็กชายธนกร จำปาสี

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกไพล วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๖๖๗๑

เด็กชายนภสินธุ์ วิชิตพันธ์
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกไพล วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๖๖๗๒

เด็กหญิงนวลนภา แจ่มใส
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกไพล วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๖๖๗๓

เด็กชายบุญโฮม เย็นหอม
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกไพล วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๖๖๗๔

เด็กชายพชร เพ็ชรหงษ์
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกไพล วัดตาพระยา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๙๑ / ๒๐๒

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๖๖๗๕

เด็กชายพสิน ยศ
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกไพล วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๖๖๗๖

เด็กหญิงภควดี ดวงพยอม
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกไพล วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๖๖๗๗

เด็กหญิงภัททิยา จันทรงแสง
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกไพล วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๖๖๗๘

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ จันทร์สว่าง
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกไพล วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๖๖๗๙

เด็กชายสมคิด โยยรัมย์
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกไพล วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๖๖๘๐
เด็กชายสราวุฒ นะวะมะวัฒน์

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกไพล วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๖๖๘๑

เด็กชายสิทธิโชค คลังทอง
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกไพล วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๖๖๘๒

เด็กหญิงสุกัญญา ดอกชะเอม

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกไพล วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๖๖๘๓

เด็กหญิงสุชาดา พัสกา
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกไพล วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๖๖๘๔

เด็กหญิงสุพรรษา เหขุนทด
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกไพล วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๖๖๘๕

เด็กหญิงสุภาภรณ์ พูนทวี
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกไพล วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๖๖๘๖

เด็กหญิงสุวนันท์ เย็นพู
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกไพล วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๖๖๘๗

เด็กชายอนุพงศ์ พักน้อย
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกไพล วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๖๖๘๘

เด็กชายอภิชาติ เสาร์คำ
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกไพล วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๖๖๘๙

เด็กหญิงอารียา ดีเลิศรัมย์
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกไพล วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๖๖๙๐
เด็กชายอิทธิพล แกขุนทด

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกไพล วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๖๖๙๑

เด็กชายเตชิต เงินสมบัติ

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกไพล วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๖๖๙๒

เด็กหญิงกมลทิพย์ สุขเรือง
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกไพล วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๖๖๙๓

เด็กหญิงขนิษฐา พระทัย
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกไพล วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๖๖๙๔

เด็กหญิงขวัญจิรา เพ็ชรหงษ์
๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกไพล วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๖๖๙๕

เด็กหญิงจารุวรรณ ภูมิแจดำ

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกไพล วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๖๖๙๖

เด็กชายชาตรี เพ็ชรรัมย์
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกไพล วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๖๖๙๗

เด็กชายณัฎฐวุฒิ จงโปร่งกลาง
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกไพล วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๖๖๙๘

เด็กหญิงณัฏฐ์นารี แจ่มใส
๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกไพล วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๖๖๙๙

เด็กหญิงดารารัตน์ แดนราชรัมย์
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกไพล วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๖๗๐๐
เด็กชายทรงศักดิ

์

สำราญใจ
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกไพล วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๖๗๐๑
เด็กชายธนพงษ์ การงานดี

๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกไพล วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๖๗๐๒
เด็กชายปรมินทร์ สลับเพชร

๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกไพล วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๖๗๐๓
เด็กหญิงพรทิพย์ ยางหอม

๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกไพล วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๖๗๐๔
เด็กหญิงวรรณิษา ศรีสุวรรณ

๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกไพล วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๖๗๐๕
เด็กชายวีระชัย รากผักแว่น

๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกไพล วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๖๗๐๖
เด็กหญิงสุทธิดา ตุมแม้น

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกไพล วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๖๗๐๗
เด็กหญิงสุบิน เชิดชาย

๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกไพล วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๖๗๐๘
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ทองพระภักดิ

์

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกไพล วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๖๗๐๙
เด็กชายไตรภพ วงค์พนม

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกไพล วัดตาพระยา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๙๒ / ๒๐๒

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๖๗๑๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์ จะรอนรัมย์

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกไพล วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๖๗๑๑

เด็กหญิงกัลยากร ทรงพระ
๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกไพล วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๖๗๑๒

เด็กหญิงทิพวัล สืบสิงห์
๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกไพล วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๖๗๑๓

เด็กหญิงประภัสสร ทองทิพย์

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกไพล วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๖๗๑๔

เด็กหญิงเบญจมาศ คู่กระสังข์
๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกไพล วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๖๗๑๕

เด็กหญิงเพ็ญนภา แชมทอง
๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกไพล วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๖๗๑๖

เด็กชายเมธา เงินสมบัติ
๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกไพล วัดตาพระยา  

สก ๔๔๕๙/๖๗๑๗

เด็กหญิงกฤษณา แผงฤทธิ

์

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดเวียน วัดกุดเวียน  

สก ๔๔๕๙/๖๗๑๘

เด็กหญิงกุลนิษฐ์ เย็นอุดม
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดเวียน วัดกุดเวียน  

สก ๔๔๕๙/๖๗๑๙

เด็กชายครรชิตพล บุตตะสีลา
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดเวียน วัดกุดเวียน  

สก ๔๔๕๙/๖๗๒๐
เด็กหญิงจิตรานุช หาญประสพ

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดเวียน วัดกุดเวียน  

สก ๔๔๕๙/๖๗๒๑

เด็กชายจินตภาพ ผลาผล
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดเวียน วัดกุดเวียน  

สก ๔๔๕๙/๖๗๒๒

เด็กชายชวกร เลาลีนำ
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดเวียน วัดกุดเวียน  

สก ๔๔๕๙/๖๗๒๓

เด็กชายณัฐภูมิ นิภา
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดเวียน วัดกุดเวียน  

สก ๔๔๕๙/๖๗๒๔

เด็กหญิงธันยพร เลียมจันทร์

่

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดเวียน วัดกุดเวียน  

สก ๔๔๕๙/๖๗๒๕

เด็กชายนฤทิศ ตองดำ
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดเวียน วัดกุดเวียน  

สก ๔๔๕๙/๖๗๒๖

เด็กหญิงนัชชา แก่ชะรัด

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดเวียน วัดกุดเวียน  

สก ๔๔๕๙/๖๗๒๗

เด็กชายปรัษกร เย็นสม

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดเวียน วัดกุดเวียน  

สก ๔๔๕๙/๖๗๒๘

เด็กหญิงพิทยารัตน์ หอมประไพ
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดเวียน วัดกุดเวียน  

สก ๔๔๕๙/๖๗๒๙

เด็กหญิงภุมรินทร์ พรมบุตร
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดเวียน วัดกุดเวียน  

สก ๔๔๕๙/๖๗๓๐
เด็กหญิงรุ่งนภา เย็นแย้ม

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดเวียน วัดกุดเวียน  

สก ๔๔๕๙/๖๗๓๑

เด็กหญิงวันวิสาข์ เย็นภู
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดเวียน วัดกุดเวียน  

สก ๔๔๕๙/๖๗๓๒

เด็กหญิงสุดารัตน์ ย้อมสี
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดเวียน วัดกุดเวียน  

สก ๔๔๕๙/๖๗๓๓

เด็กหญิงสุธิดา เสมศรี
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดเวียน วัดกุดเวียน  

สก ๔๔๕๙/๖๗๓๔
เด็กหญิงกัญญารัตน์ เรือง

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดเวียน วัดกุดเวียน  

สก ๔๔๕๙/๖๗๓๕

เด็กหญิงคณิตา เทียมสง่า
๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดเวียน วัดกุดเวียน  

สก ๔๔๕๙/๖๗๓๖

เด็กชายจักรพงษ์ แปนทอง
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดเวียน วัดกุดเวียน  

สก ๔๔๕๙/๖๗๓๗

เด็กชายจิรเมธ กอนชม
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดเวียน วัดกุดเวียน  

สก ๔๔๕๙/๖๗๓๘

เด็กชายธัญญเทพ แซมโอ

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดเวียน วัดกุดเวียน  

สก ๔๔๕๙/๖๗๓๙

เด็กชายนันทปรีชา ย้อมสี
๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดเวียน วัดกุดเวียน  

สก ๔๔๕๙/๖๗๔๐
เด็กหญิงปุญญพัฒณ์ แก้วอ่อน

๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดเวียน วัดกุดเวียน  

สก ๔๔๕๙/๖๗๔๑

เด็กชายสืบศักดิ

์

วายลม
๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดเวียน วัดกุดเวียน  

สก ๔๔๕๙/๖๗๔๒

เด็กหญิงบรรณิดา การพาณิชย์
๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดเวียน วัดกุดเวียน  

สก ๔๔๕๙/๖๗๔๓

เด็กหญิงภัทรลดา อาษาภักดิ

์

๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดเวียน วัดกุดเวียน  

สก ๔๔๕๙/๖๗๔๔

เด็กหญิงสุภัสสรา สันตุน
๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดเวียน วัดกุดเวียน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๙๓ / ๒๐๒

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๖๗๔๕

เด็กหญิงอพัชชา ย้อมสี

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกุดเวียน วัดกุดเวียน  

สก ๔๔๕๙/๖๗๔๖

เด็กหญิงกนกวรรณ บุญหาญ
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองติม วัดมะกอก  

สก ๔๔๕๙/๖๗๔๗

เด็กหญิงกมลวรรณ หาญกร
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองติม วัดมะกอก  

สก ๔๔๕๙/๖๗๔๘

เด็กชายกันทรากร ปะตินัง
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองติม วัดมะกอก  

สก ๔๔๕๙/๖๗๔๙

เด็กชายจิรวัฒน์ หอมประไพ
๑๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองติม วัดมะกอก  

สก ๔๔๕๙/๖๗๕๐
เด็กชายฉันทพัฒน์ มนต์นารายณ์

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองติม วัดมะกอก  

สก ๔๔๕๙/๖๗๕๑

เด็กหญิงชนนิกานต์ จันทุมา
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองติม วัดมะกอก  

สก ๔๔๕๙/๖๗๕๒

เด็กชายชัชพิมุข จันทร์ทา
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองติม วัดมะกอก  

สก ๔๔๕๙/๖๗๕๓

เด็กชายชานนท์ ใจดี
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองติม วัดมะกอก  

สก ๔๔๕๙/๖๗๕๔

เด็กชายฑิตถากร หอมผล
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองติม วัดมะกอก  

สก ๔๔๕๙/๖๗๕๕

เด็กชายดนัย ศิริเวช
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองติม วัดมะกอก  

สก ๔๔๕๙/๖๗๕๖

เด็กหญิงดาริกา หงษ์เรืองรัมย์
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองติม วัดมะกอก  

สก ๔๔๕๙/๖๗๕๗

เด็กชายถิรายุ น้อมมณี
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองติม วัดมะกอก  

สก ๔๔๕๙/๖๗๕๘ เด็กหญิงทัฌฑิมากานต์
เพ็ชรชืน

่

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองติม วัดมะกอก  

สก ๔๔๕๙/๖๗๕๙

เด็กชายธนกฤต หอมตอง
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองติม วัดมะกอก  

สก ๔๔๕๙/๖๗๖๐
เด็กหญิงธนัชชา อ่อนนิภา

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองติม วัดมะกอก  

สก ๔๔๕๙/๖๗๖๑

เด็กชายธัญธร เทียวจันทึก

่

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองติม วัดมะกอก  

สก ๔๔๕๙/๖๗๖๒

เด็กชายธีรภัทร์ รัตนาธิวัต
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองติม วัดมะกอก  

สก ๔๔๕๙/๖๗๖๓

เด็กชายธีรศักดิ

์

แสนสอาด
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองติม วัดมะกอก  

สก ๔๔๕๙/๖๗๖๔

เด็กหญิงนรมน นกขุนทอง
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองติม วัดมะกอก  

สก ๔๔๕๙/๖๗๖๕

เด็กชายนำพุ บุญขยาย
๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองติม วัดมะกอก  

สก ๔๔๕๙/๖๗๖๖

เด็กชายบรรณวิชญ์ สิงห์พรหม
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองติม วัดมะกอก  

สก ๔๔๕๙/๖๗๖๗

เด็กหญิงประภัสรา พรมสุข
๐๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองติม วัดมะกอก  

สก ๔๔๕๙/๖๗๖๘

เด็กชายปญจพล รักพลวงค์
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองติม วัดมะกอก  

สก ๔๔๕๙/๖๗๖๙

เด็กหญิงพรนภา วายทุกข์
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองติม วัดมะกอก  

สก ๔๔๕๙/๖๗๗๐
เด็กชายพัทธดนย์ ชัยชนะ

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองติม วัดมะกอก  

สก ๔๔๕๙/๖๗๗๑

เด็กหญิงพิมพ์ชนก หาญเทียม
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองติม วัดมะกอก  

สก ๔๔๕๙/๖๗๗๒

เด็กหญิงมนัสชนก จันเลศ
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองติม วัดมะกอก  

สก ๔๔๕๙/๖๗๗๓

เด็กหญิงมโหธรเทวี งามแสง
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองติม วัดมะกอก  

สก ๔๔๕๙/๖๗๗๔

เด็กชายรัฐภูมิ ภูมิเขต
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองติม วัดมะกอก  

สก ๔๔๕๙/๖๗๗๕

เด็กหญิงวันเพ็ญ เจะ
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองติม วัดมะกอก  

สก ๔๔๕๙/๖๗๗๖

เด็กชายวิชชากร หอมประไพ
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองติม วัดมะกอก  

สก ๔๔๕๙/๖๗๗๗

เด็กหญิงวิลาวัลย์ พรมสุข
๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองติม วัดมะกอก  

สก ๔๔๕๙/๖๗๗๘

เด็กหญิงศุภจิรา สามงามเถือน

่

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองติม วัดมะกอก  

สก ๔๔๕๙/๖๗๗๙

เด็กหญิงสายนำผึง

้

หาญเทียม
๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองติม วัดมะกอก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๙๔ / ๒๐๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๖๗๘๐
เด็กหญิงสาวิตรี สุระ

๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองติม วัดมะกอก  

สก ๔๔๕๙/๖๗๘๑

เด็กชายสิรภพ เพชรโกมล
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองติม วัดมะกอก  

สก ๔๔๕๙/๖๗๘๒

เด็กชายสุธิพงษ์ จัดรัมย์
๐๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองติม วัดมะกอก  

สก ๔๔๕๙/๖๗๘๓

เด็กชายสุเมธ ไชยเมธา
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองติม วัดมะกอก  

สก ๔๔๕๙/๖๗๘๔

เด็กหญิงอุษา วงค์ทำเนียบ
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองติม วัดมะกอก  

สก ๔๔๕๙/๖๗๘๕

เด็กหญิงเพชรลดา ลาทอง
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองติม วัดมะกอก  

สก ๔๔๕๙/๖๗๘๖

เด็กหญิงกนิษฐา ด้วงช้าง
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองติม วัดมะกอก  

สก ๔๔๕๙/๖๗๘๗

เด็กหญิงกมลชนก โพธิทอง

์

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองติม วัดมะกอก  

สก ๔๔๕๙/๖๗๘๘

เด็กหญิงกฤติมา หอมเกตุ
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองติม วัดมะกอก  

สก ๔๔๕๙/๖๗๘๙

เด็กชายกฤษดา อันโคต

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองติม วัดมะกอก  

สก ๔๔๕๙/๖๗๙๐
เด็กชายกอบการณ์ หอมใบ

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองติม วัดมะกอก  

สก ๔๔๕๙/๖๗๙๑

เด็กชายขวัญมนัส โอดรัมย์
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองติม วัดมะกอก  

สก ๔๔๕๙/๖๗๙๒

เด็กหญิงขวัญเนตร หอมนิยม
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองติม วัดมะกอก  

สก ๔๔๕๙/๖๗๙๓

เด็กหญิงจิรพัส หุยวัน
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองติม วัดมะกอก  

สก ๔๔๕๙/๖๗๙๔

เด็กชายจิระพงศ์ สมรัตน์
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองติม วัดมะกอก  

สก ๔๔๕๙/๖๗๙๕

เด็กหญิงจีรนันท์ วงษ์อาจ
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองติม วัดมะกอก  

สก ๔๔๕๙/๖๗๙๖
เด็กหญิงชยานันท์ฎา รอดแก้ว

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองติม วัดมะกอก  

สก ๔๔๕๙/๖๗๙๗

เด็กหญิงชลนิชา ธนะศรีรังกูล
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองติม วัดมะกอก  

สก ๔๔๕๙/๖๗๙๘

เด็กหญิงณภัทร ไชยสุวรรณ์
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองติม วัดมะกอก  

สก ๔๔๕๙/๖๗๙๙

เด็กหญิงณัฐธิดา หอมหวาน
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองติม วัดมะกอก  

สก ๔๔๕๙/๖๘๐๐
เด็กชายณัฐวัตร ลาทอง

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองติม วัดมะกอก  

สก ๔๔๕๙/๖๘๐๑
เด็กชายธนวัต ทวีพันธ์

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองติม วัดมะกอก  

สก ๔๔๕๙/๖๘๐๒
เด็กชายธรรมนูญ ใจกล้า

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองติม วัดมะกอก  

สก ๔๔๕๙/๖๘๐๓
เด็กหญิงนันทิกานต์ หอมพวงน้อย

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองติม วัดมะกอก  

สก ๔๔๕๙/๖๘๐๔
เด็กชายปฎิภัทร์ หอมหวาน

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองติม วัดมะกอก  

สก ๔๔๕๙/๖๘๐๕
เด็กหญิงปนิดา แสนกล้า

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองติม วัดมะกอก  

สก ๔๔๕๙/๖๘๐๖
เด็กหญิงปลายฟา เพชรโกมล

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองติม วัดมะกอก  

สก ๔๔๕๙/๖๘๐๗
เด็กหญิงปณฑิกา เสนาวัง

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองติม วัดมะกอก  

สก ๔๔๕๙/๖๘๐๘
เด็กหญิงปาริฉัตร เงินแพง

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองติม วัดมะกอก  

สก ๔๔๕๙/๖๘๐๙
เด็กหญิงพรนัชชา พืชทองหลาง

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองติม วัดมะกอก  

สก ๔๔๕๙/๖๘๑๐
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ชนางวัน

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองติม วัดมะกอก  

สก ๔๔๕๙/๖๘๑๑

เด็กหญิงมนัสนันท์ หอมเทียม
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองติม วัดมะกอก  

สก ๔๔๕๙/๖๘๑๒

เด็กชายวชิราภรณ์ ศรีแก้ว
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองติม วัดมะกอก  

สก ๔๔๕๙/๖๘๑๓

เด็กชายวันชนะชัย หอมผล
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองติม วัดมะกอก  

สก ๔๔๕๙/๖๘๑๔

เด็กหญิงวิจิตรา ธีรวัฒน์
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองติม วัดมะกอก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๙๕ / ๒๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๖๘๑๕

เด็กชายสหรัฐ เพชโกมล
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองติม วัดมะกอก  

สก ๔๔๕๙/๖๘๑๖

เด็กหญิงสิริทรัพย์ บุญเชิด

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองติม วัดมะกอก  

สก ๔๔๕๙/๖๘๑๗

เด็กหญิงสุจิตรา ดีสินธุ์

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองติม วัดมะกอก  

สก ๔๔๕๙/๖๘๑๘

เด็กหญิงเจนจิรา เจ๊ะ
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองติม วัดมะกอก  

สก ๔๔๕๙/๖๘๑๙
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ย้อมสี

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองติม วัดมะกอก  

สก ๔๔๕๙/๖๘๒๐
เด็กหญิงกมลชนก ทิพกระโทก

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองติม วัดมะกอก  

สก ๔๔๕๙/๖๘๒๑

เด็กหญิงกัญญาณัฐ อุด
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองติม วัดมะกอก  

สก ๔๔๕๙/๖๘๒๒

เด็กหญิงกัณฐภรณ์ ถุยลา
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองติม วัดมะกอก  

สก ๔๔๕๙/๖๘๒๓

เด็กหญิงจิรประภา หอมทอง
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองติม วัดมะกอก  

สก ๔๔๕๙/๖๘๒๔

เด็กหญิงจิราพา คำปอม
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองติม วัดมะกอก  

สก ๔๔๕๙/๖๘๒๕

เด็กหญิงชนาพร จันทร์ทา
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองติม วัดมะกอก  

สก ๔๔๕๙/๖๘๒๖

เด็กหญิงชลธิชา เฮ้าเมา
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองติม วัดมะกอก  

สก ๔๔๕๙/๖๘๒๗

เด็กชายณัฐพล หอมประพันธ์
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองติม วัดมะกอก  

สก ๔๔๕๙/๖๘๒๘

เด็กหญิงณิชมน พิมพ์ศรี
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองติม วัดมะกอก  

สก ๔๔๕๙/๖๘๒๙
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ แซ่เล้า

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองติม วัดมะกอก  

สก ๔๔๕๙/๖๘๓๐
เด็กหญิงบุษญา โสมศรี

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองติม วัดมะกอก  

สก ๔๔๕๙/๖๘๓๑

เด็กหญิงปรียานุช หาญเทียม
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองติม วัดมะกอก  

สก ๔๔๕๙/๖๘๓๒

เด็กชายพิชัยชาญ สอาดชอบ
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองติม วัดมะกอก  

สก ๔๔๕๙/๖๘๓๓

เด็กชายภัทรพงศ์ ศรีวะลา
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองติม วัดมะกอก  

สก ๔๔๕๙/๖๘๓๔

เด็กหญิงภาวิณี สุขสบาย
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองติม วัดมะกอก  

สก ๔๔๕๙/๖๘๓๕

เด็กชายภูมินทร์ หอมทอง
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองติม วัดมะกอก  

สก ๔๔๕๙/๖๘๓๖

เด็กชายภูมิรพี หอมหวาน
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองติม วัดมะกอก  

สก ๔๔๕๙/๖๘๓๗

เด็กหญิงรัตนพร เกาะแก้ว.

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองติม วัดมะกอก  

สก ๔๔๕๙/๖๘๓๘
เด็กหญิงลัดดาวรรณ หาญเทียม

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองติม วัดมะกอก  

สก ๔๔๕๙/๖๘๓๙

เด็กหญิงวรรณา วงวาท
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองติม วัดมะกอก  

สก ๔๔๕๙/๖๘๔๐
เด็กหญิงวาสนา ภาสดา

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองติม วัดมะกอก  

สก ๔๔๕๙/๖๘๔๑

เด็กชายวีรยุทธ ชาชุมวงค์
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองติม วัดมะกอก  

สก ๔๔๕๙/๖๘๔๒

เด็กชายศราวุธ ม่วงศิริ
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองติม วัดมะกอก  

สก ๔๔๕๙/๖๘๔๓

เด็กชายสมพงษ์ พรมดี
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองติม วัดมะกอก  

สก ๔๔๕๙/๖๘๔๔

เด็กชายสมเกียรติ ทองกระโทก
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองติม วัดมะกอก  

สก ๔๔๕๙/๖๘๔๕

เด็กชายสวรินทร์ สารภี
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองติม วัดมะกอก  

สก ๔๔๕๙/๖๘๔๖

เด็กชายสัมฤทธิ

์

พรมสุข
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองติม วัดมะกอก  

สก ๔๔๕๙/๖๘๔๗

เด็กชายอภิรักษ์ สมบัติวงค์
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองติม วัดมะกอก  

สก ๔๔๕๙/๖๘๔๘

เด็กหญิงอรุณรัตร์ วงศ์ทำเนียบ
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองติม วัดมะกอก  

สก ๔๔๕๙/๖๘๔๙

เด็กหญิงอุไรภรณ์ กุลน้อย
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองติม วัดมะกอก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๙๖ / ๒๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๖๘๕๐
เด็กหญิงเขมรัตน์ หอมเทียม

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองติม วัดมะกอก  

สก ๔๔๕๙/๖๘๕๑

เด็กชายเพิมพูน

่

ชุมตรีนอก
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองติม วัดมะกอก  

สก ๔๔๕๙/๖๘๕๒

เด็กหญิงโรจจนนุช จันทร์โคน
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองติม วัดมะกอก  

สก ๔๔๕๙/๖๘๕๓

เด็กหญิงจันทรา โพธิอ่อง

์

๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทัพราชวิทยา วัดหนองติม  

สก ๔๔๕๙/๖๘๕๔

เด็กหญิงณัฐณิชา หอมหวาน
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทัพราชวิทยา วัดหนองติม  

สก ๔๔๕๙/๖๘๕๕

เด็กหญิงขวัญจิรา คุตะวัน
๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนทัพราชวิทยา วัดหนองติม  

สก ๔๔๕๙/๖๘๕๖

เด็กหญิงจันทรัตน์ จันทร์แกม
๐๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนทัพราชวิทยา วัดหนองติม  

สก ๔๔๕๙/๖๘๕๗

นางสาวณิชากร เย็นเทียม

๓๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนทัพราชวิทยา วัดหนองติม  

สก ๔๔๕๙/๖๘๕๘

นายทินภัทร หาญกร
๐๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนทัพราชวิทยา วัดหนองติม  

สก ๔๔๕๙/๖๘๕๙

เด็กหญิงบัณฑิตา ประภาสิริมงคล
๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนทัพราชวิทยา วัดหนองติม  

สก ๔๔๕๙/๖๘๖๐
นางสาวประวีณา อินทร์พลา

๒๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนทัพราชวิทยา วัดหนองติม  

สก ๔๔๕๙/๖๘๖๑

นางสาวปุณยาพร ดาทองงอน

๑๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนทัพราชวิทยา วัดหนองติม  

สก ๔๔๕๙/๖๘๖๒

นายจตุรภัทร คำมะลา
๐๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทัพราชวิทยา วัดหนองติม  

สก ๔๔๕๙/๖๘๖๓

นายวงศธร พืชทองหลาง
๒๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนทัพราชวิทยา วัดหนองติม  

สก ๔๔๕๙/๖๘๖๔

นางสาวศศิวิมล เย็นพู
๓๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนทัพราชวิทยา วัดหนองติม  

สก ๔๔๕๙/๖๘๖๕

นางสาวสุพพัตรา ทองดี

๑๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนทัพราชวิทยา วัดหนองติม  

สก ๔๔๕๙/๖๘๖๖

นางสาวสุพรรษา สิงห์เงิน
๓๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนทัพราชวิทยา วัดหนองติม  

สก ๔๔๕๙/๖๘๖๗

นางสาวสุวิมล หอมละมุล
๑๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนทัพราชวิทยา วัดหนองติม  

สก ๔๔๕๙/๖๘๖๘

นางสาวอภิญญา โพธิทอง

์

๑๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนทัพราชวิทยา วัดหนองติม  

สก ๔๔๕๙/๖๘๖๙

นางสาวอรุณี เย็นฟง
๒๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนทัพราชวิทยา วัดหนองติม  

สก ๔๔๕๙/๖๘๗๐
นางสาวเย็นฤดี ดีสมดู

๒๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนทัพราชวิทยา วัดหนองติม  

สก ๔๔๕๙/๖๘๗๑

เด็กหญิงจุฑามาศ บุษรากรณ์
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนซับเกษมวังชุมทอง วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๖๘๗๒

เด็กหญิงจุฑารัตน์ บุษรากรณ์
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนซับเกษมวังชุมทอง วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๖๘๗๓
เด็กหญิงสุชานันต์สินี เมืองประสิทธิ

์

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนซับเกษมวังชุมทอง วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๖๘๗๔

เด็กหญิงสุนิสา แก้วอ่อน
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนซับเกษมวังชุมทอง วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๖๘๗๕

เด็กหญิงจอมสุดา ดวงสุบิน
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนซับเกษมวังชุมทอง วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๖๘๗๖

เด็กชายชัยวัฒน์ ประเสริฐ
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนซับเกษมวังชุมทอง วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๖๘๗๗

เด็กชายธนพล ดวงจินดา
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนซับเกษมวังชุมทอง วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๖๘๗๘

เด็กชายพชธกร โคตรชมภู

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนซับเกษมวังชุมทอง วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๖๘๗๙

เด็กหญิงรัตนากร นันทะบุตร
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนซับเกษมวังชุมทอง วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๖๘๘๐
เด็กชายณัฐพงศ์ วงษ์แก้ว

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนซับเกษมวังชุมทอง วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๖๘๘๑

เด็กชายประวิช นวลปลอด
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนซับเกษมวังชุมทอง วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๖๘๘๒

เด็กชายสถาพร สวัสดี
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนซับเกษมวังชุมทอง วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๖๘๘๓

เด็กชายสิรวิชญ์ ประเสริฐ
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนซับเกษมวังชุมทอง วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๖๘๘๔

เด็กหญิงสุพรรณี ลาวงษ์
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนซับเกษมวังชุมทอง วัดวังสมบูรณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๙๗ / ๒๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๖๘๘๕

เด็กหญิงกนกพร สินมา
๑๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๖๘๘๖

เด็กชายกฤตภัค บัวนาค
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๖๘๘๗

เด็กหญิงกานต์ธีรา วุฒิยาสาร
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๖๘๘๘

เด็กชายจิรโชติ จันทร์ประสาท
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๖๘๘๙

เด็กหญิงจุฑามาศ ทรงเวียง
๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๖๘๙๐
เด็กชายชยานันท์ คณาญาติ

๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๖๘๙๑

เด็กหญิงชุติมา ครากกระโทก
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๖๘๙๒

เด็กหญิงฐานิยา ด้วงมังคัง

่ ่

๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๖๘๙๓

เด็กหญิงณัฐธิยา พรหมศร
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๖๘๙๔

เด็กชายณัฐพล มิเชล ศรีวารี
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๖๘๙๕

เด็กหญิงณิชารีย์ สมประเสริฐ
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๖๘๙๖

เด็กหญิงดวงหทัย อนันต์
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๖๘๙๗

เด็กชายตุลา อ่อน
๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๖๘๙๘

เด็กหญิงปนัดดา ทีฆะสุข
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๖๘๙๙

เด็กหญิงปริสา สมนา
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๖๙๐๐
เด็กหญิงปยะมาศ คล่องดี

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๖๙๐๑
เด็กหญิงพิยะดา ทับทิม

๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๖๙๐๒
เด็กชายพีรพัฒน์ บัวศรี

๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๖๙๐๓
เด็กชายยุทธภูมิ แพน้อย

๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๖๙๐๔
เด็กหญิงวราพร ยุติธรรม

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๖๙๐๕
เด็กหญิงสุภาพร กิติธรรมรงค์

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๖๙๐๖
เด็กหญิงสุวนันท์ โต๊ะยะบุตร

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๖๙๐๗
เด็กหญิงธนภรณ์ ทวีทรัพย์

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๖๙๐๘
เด็กหญิงธนัชญา หว่างกล่อม

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๖๙๐๙
เด็กหญิงพิชาภา สุวรรณศรี

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๖๙๑๐
เด็กหญิงภคพร ห้องเพ็ชร์

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๖๙๑๑

เด็กหญิงรุ่งรวี หมืนสอาด

่

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๖๙๑๒

เด็กหญิงศศิธร พฤฒิสาริกร
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๖๙๑๓

เด็กหญิงสิริยา ช้างพา
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๖๙๑๔

เด็กหญิงสุดารัตน์ อุ่นสอาด
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๖๙๑๕

เด็กหญิงหยอง จูบ
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๖๙๑๖

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

เชิดชู
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๖๙๑๗

เด็กชายเจษฎา แสงไทย
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๖๙๑๘

เด็กหญิงเพชรลัดดา สุทธิหา
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๖๙๑๙

เด็กหญิงกนิษฐา อยู่ในวงค์
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๙๘ / ๒๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๖๙๒๐
เด็กชายกฤษฎา ขมเล็ก

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๖๙๒๑

เด็กหญิงคณิศร ภิญโญ
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๖๙๒๒

เด็กหญิงชญานุตน์ แฉ่งศิริ
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๖๙๒๓

เด็กหญิงชลดา ดีบาง
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๖๙๒๔

เด็กหญิงชลธิชา ดีบาง
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๖๙๒๕

เด็กหญิงณัฐธิดา แย้มตรี
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๖๙๒๖

เด็กชายณัฐวุฒิ สมศักดิ

์

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๖๙๒๗

เด็กชายดิศพงษ์ เคนน้อย
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๖๙๒๘

เด็กชายธนกฤต อนุรักษ์
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๖๙๒๙

เด็กหญิงธนภรณ์ ลีลา
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๖๙๓๐
เด็กหญิงธัญรัตน์ ชัยจำ

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๖๙๓๑

เด็กหญิงธัญวรัตน์ เทพวงศ์
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๖๙๓๒

เด็กชายนพพร ชุมพรผ่อง
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๖๙๓๓

เด็กชายนันทวัฒน์ แย้มกลัด
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๖๙๓๔

เด็กหญิงนิตยา ทัดจอหอ

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๖๙๓๕

เด็กชายปฏิภาณ ด้วงน้อย
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๖๙๓๖

เด็กชายภูริพัฒน์ พุทธารัตน์

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๖๙๓๗

เด็กหญิงรสสุคนธ์ นาคอุดม
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๖๙๓๘

เด็กชายวรรณชัย สุทธิหา
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๖๙๓๙

เด็กหญิงวิชุดา แฟสวัสดิ

์

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๖๙๔๐
เด็กชายวุฒิภัทร เนาว์วรรณ

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๖๙๔๑

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ เด่นดวง
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๖๙๔๒

เด็กชายสหรัฐ สายทอง
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๖๙๔๓

เด็กหญิงสุพรรณี เขียวพุฒ
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๖๙๔๔

เด็กหญิงสุพรรษา สิงห์มะดา
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๖๙๔๕

เด็กชายอภิรักษ์ สุทธิหา
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๖๙๔๖

เด็กชายอันดา รุ่งโรจน์
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๖๙๔๗

เด็กหญิงเบญญาภา บุญเวช
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๖๙๔๘

เด็กชายเศารยะ เจริญสุข
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๖๙๔๙

เด็กชายคฑาวุฒิ ห้อยระย้า
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๖๙๕๐
เด็กชายจารุพัฒน์ ลียากาศ

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๖๙๕๑
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ เพียรไทยสงค์

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๖๙๕๒

เด็กหญิงชญานันท์ วงษปญญา
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๖๙๕๓

เด็กชายชินวัตร คำมี
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๖๙๕๔

เด็กชายชิษณุกร เทพนม
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๙๙ / ๒๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๖๙๕๕

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

แสนมหาชัย
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๖๙๕๖

เด็กหญิงณัฐฏ์วิภา ภาระเวช
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๖๙๕๗

เด็กหญิงทิพวัลย์ นวลพิน
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๖๙๕๘

เด็กหญิงธัญรัตน์ อังสุวรรณ
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๖๙๕๙

เด็กชายธีรพัฒน์ แก้วอะภัย
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๖๙๖๐
เด็กหญิงพรนภา เวชเดช

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๖๙๖๑

เด็กชายภุมรินทร์ จำนงค์
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๖๙๖๒

เด็กชายมงคล ประสงค์พันธ์
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๖๙๖๓

เด็กชายยุทธนา วัยโภชน์

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๖๙๖๔

เด็กชายรัตน์ตพล สุขใจ

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๖๙๖๕

เด็กชายรุ่งเรือง พรหมศร
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๖๙๖๖

เด็กหญิงลลิตา เรืองศิริ
๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๖๙๖๗

เด็กหญิงวรนุช แก้วอภัย
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๖๙๖๘

เด็กชายวิรุณ พลแสน
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๖๙๖๙

เด็กชายศุภกรณ์ ศรีบุรินทร์
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๖๙๗๐
เด็กชายสมพงษ์ ทองคำน้อย

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๖๙๗๑

เด็กชายสมพงษ์ พงษ์พีระ

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๖๙๗๒

เด็กชายสิทธิกร คำเหมา
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๖๙๗๓

เด็กหญิงสุชาดา ศรีโสภา
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๖๙๗๔

เด็กหญิงสุดารัตน์ เสียงเพราะ
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๖๙๗๕

เด็กชายสุริยะ จินไธสง
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๖๙๗๖

เด็กหญิงอัญธิชา หว้ามุข
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๖๙๗๗

เด็กชายโชคชัย ศรีบุรินทร์
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๖๙๗๘

เด็กชายกรกฎ เทพวงศ์
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๖๙๗๙

เด็กชายจิรพันธุ์ รวดเร็ว
๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๖๙๘๐
เด็กชายจิรภัทร พูลวิหก

๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๖๙๘๑

เด็กชายฉัตรมงคล พฤฒิสาริกร
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๖๙๘๒

เด็กหญิงชมพูนุช น้อยโม
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๖๙๘๓

เด็กหญิงชลธิชา ทองหล่อ
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๖๙๘๔

เด็กชายชลธิศ ทรัพย์โสภณ
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๖๙๘๕

เด็กชายชลสิทธิ

์

ภูตะวันนะ
๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๖๙๘๖

เด็กหญิงชวัลรัตน์ มะลิจันทร์
๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๖๙๘๗

เด็กชายณัฐพงษ์ บัวศรี
๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๖๙๘๘

เด็กหญิงณัฐมล เวชเดช
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๖๙๘๙

เด็กชายทิวทัศน์ ขันติยู

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๒๐๐ / ๒๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๖๙๙๐
เด็กชายธณพงค์ กมลนคร

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๖๙๙๑

เด็กชายธนวัฒน์ เทินสระเกษ
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๖๙๙๒

เด็กชายนที ศรีเหลา
๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๖๙๙๓

เด็กหญิงนภัสรา บูรภา

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๖๙๙๔

เด็กชายนัฐพล วงษปญญา
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๖๙๙๕

เด็กชายนุวัติวงศ์ ดำดี
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๖๙๙๖

เด็กหญิงปริศนา คงธรรม
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๖๙๙๗

เด็กหญิงพรชิตา พินโย
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๖๙๙๘

เด็กชายพิทายุตม์ สมทรัพย์

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๖๙๙๙

เด็กหญิงมัทนา พวงกุหลาบ
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๗๐๐๐
เด็กชายรชต แช่มชุลี

๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๗๐๐๑
เด็กชายวรพงษ์ หินเหล็ก

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๗๐๐๒
เด็กชายวรภพ ขันทนะชัย

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๗๐๐๓
เด็กชายวราเทพ ชูช่วย

๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๗๐๐๔
เด็กชายศุภโชค เอียมสอาด

่

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๗๐๐๕
เด็กชายสหรัฐ สุขพัฒน์ธี

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๗๐๐๖
เด็กหญิงเกศวลิน กลินสอน

่

๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๗๐๐๗
เด็กชายเมธาสิทธิ

์

ณรงค์ฤทธิ

์

๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๗๐๐๘
เด็กหญิงเอมิกา ลาเหลา

๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๗๐๐๙
เด็กชายจักรพันธ์ สิงห์มะดา

๒๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๗๐๑๐
เด็กชายจิรวัฒน์ วังนาค

๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๗๐๑๑
เด็กหญิงชนัญพร เหยิบไธสง

๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๗๐๑๒
เด็กหญิงณัฐมล แฉ่งศิริ

๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๗๐๑๓
เด็กหญิงดาราภรณ์ ภู่พราหมณ์

๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๗๐๑๔
เด็กหญิงธัญญารัตน์ มณีธรรม

๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๗๐๑๕
เด็กชายธานินทร์ พฤฒิสาริกร

๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๗๐๑๖
เด็กชายนักรบ กาลาสี

๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๗๐๑๗
เด็กชายนันทพงศ์ ดำดี

๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๗๐๑๘
เด็กหญิงปณิดา เวชเดช

๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๗๐๑๙
เด็กชายพงษ์พัฒน์ พรมภักดี

๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๗๐๒๐
เด็กชายพีรพัฒน์ พุ่มบรรเทา

๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๗๐๒๑
เด็กหญิงมุกธิดา สุทธิ

๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๗๐๒๒
เด็กหญิงรุจจิรา แก้วแดงดี

๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๗๐๒๓
เด็กหญิงวรินรำไพ สารโคกสูง

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๗๐๒๔
เด็กหญิงวิชุดา เทพรักษา

๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  
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ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๕๙/๗๐๒๕
เด็กชายวิทวัส ผลสมบัติ

๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๗๐๒๖
เด็กชายวิเชษ ผ้าแก้ว

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๗๐๒๗
เด็กชายวุฒิธิรัตน์ ทองหล่อ

๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๗๐๒๘
เด็กหญิงศศิกานต์ ทัตเสน

๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๗๐๒๙
เด็กชายศักดิภัทร โชติพรม

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๗๐๓๐
เด็กหญิงสายรุ้ง บุญปลูก

๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๗๐๓๑
เด็กหญิงสุธาวัลย์ เดชบุรัมย์

๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๗๐๓๒
เด็กหญิงสุพรรณิศา ทัดจอหอ

๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๗๐๓๓
เด็กหญิงสุภัชชา ทวีผล

๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๗๐๓๔
เด็กหญิงเพ็ญพิสุทธิ

์

พันธุมิตร
๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๕๙/๗๐๓๕
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ผลฉิมพลี

๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

รับรองตามนี

้

(พระเทพรัตนมุนี)

เจ้าคณะภาค ๑๒

๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙
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