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สำนักเรียน  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ภาค ๑๔
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๖๐/๐๐๐๑
เด็กชายรัตติเทพ สีละดำรงโรจน์

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจำป วัดจำป  

สพ ๒๖๖๐/๐๐๐๒
เด็กชายนิธิ สุภาวงษ์

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจำป วัดจำป  

สพ ๒๖๖๐/๐๐๐๓
เด็กชายธนกร ครองทรัพย์

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจำป วัดจำป  

สพ ๒๖๖๐/๐๐๐๔
เด็กหญิงนัทธิชา เตียวเจริญสิน

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจำป วัดจำป  

สพ ๒๖๖๐/๐๐๐๕ เด็กหญิงกิตติยาภรณ์ สาธุสินธ์
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสกุณปกษี วัดสกุณปกษี  

สพ ๒๖๖๐/๐๐๐๖
เด็กหญิงพัสกร รอดปฐม

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสกุณปกษี วัดสกุณปกษี  

สพ ๒๖๖๐/๐๐๐๗
เด็กหญิงนภัสวรรณ ปุยอาภรณ์

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสกุณปกษี วัดสกุณปกษี  

สพ ๒๖๖๐/๐๐๐๘
เด็กชายทรงพล อุ่นม่วง

๑๒/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเอกชนการกุศลวัดสกุณปกษี

วัดสกุณปกษี  

สพ ๒๖๖๐/๐๐๐๙
เด็กชายอรรถพร พลายมี

๒๑/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเอกชนการกุศลวัดสกุณปกษี

วัดสกุณปกษี  

สพ ๒๖๖๐/๐๐๑๐
เด็กชายณัฐวุฒิ เมืองข้องน้อย

๑๗/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเอกชนการกุศลวัดสกุณปกษี

วัดสกุณปกษี  

สพ ๒๖๖๐/๐๐๑๑
เด็กชายณัฐวุฒิ แตงวงษ์

๑๙/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเอกชนการกุศลวัดสกุณปกษี

วัดสกุณปกษี  

สพ ๒๖๖๐/๐๐๑๒
เด็กชายปรีดี สังขจร

๑๗/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเอกชนการกุศลวัดสกุณปกษี

วัดสกุณปกษี  

สพ ๒๖๖๐/๐๐๑๓
เด็กชายจักรพงษ์ สุนทรวิภาต

๒๓/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเอกชนการกุศลวัดสกุณปกษี

วัดสกุณปกษี  

สพ ๒๖๖๐/๐๐๑๔
เด็กชายรัฐภูมิ ศรีกานิช

๒๙/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเอกชนการกุศลวัดสกุณปกษี

วัดสกุณปกษี  

สพ ๒๖๖๐/๐๐๑๕
เด็กชายปฏิพัทธ์ เพชรแกน

๒๙/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเอกชนการกุศลวัดสกุณปกษี

วัดสกุณปกษี  

สพ ๒๖๖๐/๐๐๑๖
เด็กชายธีรภัทร เภาเสน

๑๕/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเอกชนการกุศลวัดสกุณปกษี

วัดสกุณปกษี  

สพ ๒๖๖๐/๐๐๑๗
เด็กหญิงวรรณิศา ปริกฉิม

๑๘/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเอกชนการกุศลวัดสกุณปกษี

วัดสกุณปกษี  

สพ ๒๖๖๐/๐๐๑๘
เด็กหญิงมุกดามาศ คงวิเชียร

๒๓/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนเอกชนการกุศลวัดสกุณปกษี

วัดสกุณปกษี  

สพ ๒๖๖๐/๐๐๑๙
เด็กชายจักรพันธุ์ อินทรักษา

๒๓/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนเอกชนการกุศลวัดสกุณปกษี

วัดสกุณปกษี  

สพ ๒๖๖๐/๐๐๒๐
เด็กหญิงประภารัตน์ เรืองฤทธิ

์

๑๐/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนเอกชนการกุศลวัดสกุณปกษี
วัดสกุณปกษี  

สพ ๒๖๖๐/๐๐๒๑
เด็กหญิงเมฆขลา ลิมโสภาส

้

๑๒/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเอกชนการกุศลวัดสกุณปกษี

วัดสกุณปกษี  

สพ ๒๖๖๐/๐๐๒๒
เด็กหญิงไอรดา ช่างปลืม

้

๐๔/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนเอกชนการกุศลวัดสกุณปกษี
วัดสกุณปกษี  

สพ ๒๖๖๐/๐๐๒๓
นายเมธา ลิมวีระ

้

๐๑/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนเอกชนการกุศลวัดสกุณปกษี
วัดสกุณปกษี  

สพ ๒๖๖๐/๐๐๒๔
เด็กชายอภิวัฒน์ จุนอุทัย

๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอู่ยา วัดอู่ยา  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑ / ๑๓๒

้
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เลขที
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๖๐/๐๐๒๕
เด็กชายนันทพงศ์ เรียนจันทร์

๒๗/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๐๒๖
เด็กชายรัตนศักดิ

์

แสนสว่าง
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๐๒๗
เด็กชายศิวากร ศุขเกษม

๒๐/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๐๒๘
เด็กหญิงกัลยา ค้ากำไร

๑๘/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๐๒๙
เด็กหญิงธัญชนก คุ้มพันธุ์แย้ม

๑๖/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๐๓๐
เด็กหญิงประภาษิต อุดมชาติบัณฑิต

๒๒/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๐๓๑
เด็กหญิงพลอยชมพู อรัญญิก

๐๖/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๐๓๒
เด็กหญิงมันสนันท์ พันธ์แตง

๑๘/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๐๓๓
เด็กหญิงหวันยิหวา น้อยเงิน

๓๐/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๐๓๔
เด็กชายรัตนทัต จันทร์เสาร์

๐๕/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๐๓๕
เด็กชายวัทนพร เฉกแสงทอง

๑๐/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๐๓๖
เด็กชายวันเฉลิม บุตรทยักษ์

๐๕/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๐๓๗
เด็กหญิงธนิตา รำรวย

๐๖/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๐๓๘
เด็กหญิงลดาวัลย์ บุญช่วย

๒๑/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๐๓๙
เด็กหญิงวชิราภรณ์ จวนอ่อน

๑๙/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๐๔๐
เด็กหญิงวรรณิษา อุ่มน้อย

๑๘/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๐๔๑
เด็กหญิงวันทนา มาพันธุ์สุ

๓๐/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๐๔๒
เด็กหญิงศรันยา หงษ์เวียงจันทร์

๒๑/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๐๔๓
เด็กชายสุพัฒิกุล ศรีวงศ์

๐๓/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๐๔๔
เด็กหญิงธัญชนก สุมิตรเดช

๓๑/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๐๔๕
เด็กหญิงเนตรชนก ทองคง

๑๙/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๐๔๖
เด็กหญิงวรรณวิสา ดาสิงห์

๐๒/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๐๔๗
เด็กชายธนชาติ กันมาลี

๑๕/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๐๔๘
เด็กชายธนภูมิ พรทิพย์ศิริกุล

๒๓/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๐๔๙
เด็กหญิงจตุพร ผิวอ่อนดี

๒๕/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๐๕๐
เด็กชายกฤตเมธ สมจิตต์

๒๔/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๐๕๑
เด็กชายจีรพัส ศรีดอกไม้

๒๕/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๐๕๒
เด็กชายฉัตรชัย เปยมบริบูรณ์

๒๗/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๐๕๓
เด็กชายณัฐพัชร์ ธีระวงศ์ภิญโญ

๒๗/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๐๕๔
เด็กชายติณณภพ เรืองฉาย

๒๘/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๐๕๕
เด็กชายธัชชัย อมรสมานกุล

๑๓/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๐๕๖
เด็กชายภัทรพล มะนาวหวาน

๒๗/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๐๕๗
เด็กชายภาคภูมิ แก้วมะณี

๐๘/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๐๕๘
เด็กชายวีรภัทร ณรงค์พันธุ์ถาวร

๓๐/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๐๕๙
เด็กชายเอกรัตน์ พุ่มประสพ

๒๐/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒ / ๑๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๖๐/๐๐๖๐
เด็กหญิงกาญจ์ฏิมา ภักดิวิไลเกียรติ

์

๒๖/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๐๖๑
เด็กหญิงนภัสมญชุ์ ลัภนโชคดี

๐๘/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๐๖๒
เด็กหญิงปนิตา คงใจดี

๑๑/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๐๖๓
เด็กหญิงเปยมสุข รอดโฉมฉิน

๑๒/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๐๖๔
เด็กหญิงรวินท์นิภา พิริยะพาณิชย์

๐๘/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๐๖๕
เด็กหญิงศรัญญา จันทะสุข

๐๖/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๐๖๖
เด็กหญิงศิริรัตน์ ศรีบุญ

๐๖/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๐๖๗
เด็กหญิงสิราวรรณ ทองคำดี

๒๔/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๐๖๘
เด็กชายจินต์จุฑา พันธุ

๐๑/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๐๖๙
เด็กชายชานนท์ สรหงษ์

๐๓/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๐๗๐
เด็กชายฐากร หงษ์เวียงจันทร์

๑๖/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๐๗๑
เด็กชายธนพล ชมชืน

่

๒๖/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๐๗๒
เด็กชายปฏิภาณ สาลีผล

๒๗/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๐๗๓
เด็กชายพัชรพจน์ วีรภัทร์ปกรสิน

๐๗/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๐๗๔
เด็กชายพุฒิ ภู่พวง

๑๑/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๐๗๕
เด็กชายภัทรศักดิ

์

อุดมรักษาทรัพย์
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๐๗๖
เด็กชายรพีภัทร เอียมส่งเสริม

่

๐๘/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๐๗๗
เด็กชายรัชวิชญ์ สงวนศักดิ

์

๒๖/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๐๗๘
เด็กชายวิชญ์นนท์ รัตนกุลสรัล

๑๔/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๐๗๙
เด็กชายศุภวัฒน์ หอมบานเย็น

๒๐/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๐๘๐
เด็กชายสรศักดิ

์

จอมพงษ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๐๘๑
เด็กชายอภิสิทธิ

์

จุนอุทัย
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๐๘๒
เด็กชายอัครพงศ์ ดาวเรือง

๓๐/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๐๘๓
เด็กหญิงกนกวรรณ เลียงกี

่ ่

๒๗/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๐๘๔
เด็กหญิงชลพรรณ ตันสรานุวัฒน์

๐๗/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๐๘๕
เด็กหญิงฑิฆัมพร ประประโคน

๑๐/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๐๘๖
เด็กหญิงนภัสสร วัฏฏานนท์

๒๕/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๐๘๗
เด็กหญิงพิมพ์มาดา สระหงษ์ทอง

๐๖/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๐๘๘
เด็กหญิงรุ่งทิวา โฉมสุข

๐๒/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๐๘๙
เด็กหญิงฤดีรัตน์ ทองแพ

๒๓/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๐๙๐
เด็กหญิงศุภลักษณ์ สงฟก

๐๑/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๐๙๑
เด็กหญิงสิริลักษณ์ ใจเจริญวงศ์

๑๒/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๐๙๒
เด็กหญิงสุทธิชา บุญมาก

๒๖/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๐๙๓
เด็กหญิงสุภัสสรา วงษ์สุวรรณ

๑๒/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๐๙๔
นายฐิติพงษ์ ด่อนสิงหะ

๒๖/๐๑/๒๕๔๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีสหวิทย์บริหารธุรกิจ
วัดปาเลไลยก์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๓ / ๑๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๖๐/๐๐๙๕
นางสาวณิชารีย์ อดทน

๐๒/๐๕/๒๕๔๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีสหวิทย์บริหารธุรกิจ
วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๐๙๖
นางสาวภินันท์พร โพธิโชติ

์

๒๕/๐๔/๒๕๔๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีสหวิทย์บริหารธุรกิจ
วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๐๙๗
นางสาวศรุตตา ศิระชลธาร

๐๙/๑๒/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีสหวิทย์บริหารธุรกิจ
วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๐๙๘
นายศุภโชค โสภา

๒๕/๑๒/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีสหวิทย์บริหารธุรกิจ
วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๐๙๙
นางสาวมณฑิตา บัวอุไร

๒๖/๐๙/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีสหวิทย์บริหารธุรกิจ
วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๑๐๐
นายรชตะ ลิมทอง

้

๑๘/๑๑/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีสหวิทย์บริหารธุรกิจ
วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๑๐๑
นายวัชรพล ศิริพันธุ์สิน

๒๔/๐๓/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีสหวิทย์บริหารธุรกิจ
วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๑๐๒
นางสาวศรัญญา หนูปราง

๒๗/๐๒/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีสหวิทย์บริหารธุรกิจ
วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๑๐๓
นายอัครชัย ใจธรรม

๐๙/๑๑/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีสหวิทย์บริหารธุรกิจ
วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๑๐๔
นางสาวทอแสง เปยปาน

๐๒/๑๒/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีสหวิทย์บริหารธุรกิจ
วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๑๐๕
นางสาวนวพร พันธุ์ผูก

๐๘/๐๗/๒๕๓๙ วิทยาลัยเทคโนโลยีสหวิทย์บริหารธุรกิจ
วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๑๐๖
นางสาวภคมน อภินันท์ธนากร

๒๓/๑๑/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีสหวิทย์บริหารธุรกิจ
วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๑๐๗
นางสาวสมใจ แก้วทับทิม

๐๓/๐๑/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีสหวิทย์บริหารธุรกิจ
วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๑๐๘
นางสาวอังสนา ฟองวารี

๓๐/๐๘/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีสหวิทย์บริหารธุรกิจ
วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๑๐๙
นางสาวเสาวลักษณ์ มีสอน

๐๙/๐๑/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีสหวิทย์บริหารธุรกิจ
วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๑๑๐
เด็กหญิงกนกพิชญ์ วงษ์เกิด

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๑๑๑
เด็กหญิงกนกวรรณ บุญเรืองรอด

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๑๑๒
เด็กหญิงกมลพัชร ทำมา

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๑๑๓
เด็กหญิงกัญญ์นิษฐา พงษ์พิละ

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๑๑๔
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ธาระหาญ

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๑๑๕
เด็กหญิงกัลย์ฐิตา คำแก้ว

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๑๑๖ เด็กหญิงกานต์ณพิชญ์
จำปาเงิน

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๑๑๗
เด็กหญิงกานต์รวี กลินคำหอม

่

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๑๑๘
เด็กหญิงกุลณิฐ แหงมดี

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๑๑๙
เด็กหญิงกุลปรีญา สิทธิสมบูรณ์

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๑๒๐
เด็กหญิงเกวลิน จิรวาณิชกุล

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๑๒๑
เด็กหญิงจันยาภรณ์ กลันประเสริฐ

่

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๑๒๒
เด็กหญิงจิณณภัทร เคหสว่างวงศ์

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๑๒๓
เด็กหญิงจิดาภา หาวิลาส

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๑๒๔
เด็กหญิงจุฑามาศ สุขสมพงษ์

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๑๒๕
เด็กหญิงชนัญชิดา ลำดวล

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๑๒๖
เด็กหญิงชนิสรา จำปาเงิน

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๑๒๗
เด็กหญิงชิดชนก มีสุข

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๑๒๘
เด็กหญิงญาณภัทร คงทัด

๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๑๒๙
เด็กหญิงญาณิษา ขวัญสุข

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๔ / ๑๓๒

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๖๐/๐๑๓๐
เด็กหญิงฐิติมา อินทร์ทองน้อย

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๑๓๑
เด็กหญิงฑิฆัมพร สุภาพ

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๑๓๒
เด็กหญิงณัฏฐิฌา ศรีสิงห์

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๑๓๓
เด็กหญิงณัฐฐาทิพย์ เจริญดี

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๑๓๔
เด็กหญิงณัฐธยาน์ พึงพงษ์

่

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๑๓๕
เด็กหญิงณัฐนิชา สุวรรณหงษ์

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๑๓๖
เด็กหญิงณัฐภา เทียนงาม

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๑๓๗
เด็กหญิงดลนภา สวนสมบูรณ์

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๑๓๘
เด็กหญิงต้นข้าว หมันกลาง

่

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๑๓๙
เด็กหญิงเติมทรัพย์ เกษมณี

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๑๔๐
เด็กหญิงทิวาพร ตันสุวรรณศิริ

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๑๔๑
เด็กหญิงธนัญญา นาคนิยม

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๑๔๒
เด็กหญิงธนิดา ศรีบุญเพ็ง

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๑๔๓
เด็กหญิงธวัลรัตน์ ทวีสิงห์

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๑๔๔
เด็กหญิงธวัลรัตน์ เรียงชนะวัชน์

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๑๔๕
เด็กหญิงธันย์ชนก ลัฎฐิกุลสัมพันธ์

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๑๔๖
เด็กหญิงธันย์ณภัทร อภิวัฒิธรรม

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๑๔๗
เด็กหญิงธีตา อยู่สา

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๑๔๘
เด็กหญิงนภสร มันจันทร์

่

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๑๔๙
เด็กหญิงนริศรา โรจน์บุญถึง

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๑๕๐
เด็กหญิงนันท์นภัส ปูทอง

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๑๕๑
เด็กหญิงนันทิกานต์ ขุนไม้งาม

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๑๕๒
เด็กหญิงนาตาชา ดาอี

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๑๕๓
เด็กหญิงนำฟา ระตะอาภร

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๑๕๔
เด็กหญิงนิพาดา ทองตะนุนาม

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๑๕๕
เด็กหญิงบุญญารัตน์ บูรณะสุวรรณ์

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๑๕๖
เด็กหญิงบุญสิริ ท้วมลี

้

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๑๕๗
เด็กหญิงเบญญาภา ครองสวัสดิกุล

์

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๑๕๘
เด็กหญิงปณิตา ตังจักรวรานันท์

้

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๑๕๙
เด็กหญิงปณิตา ศรีบุศย์ดี

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๑๖๐
เด็กหญิงปณิตา สังข์วรณ์

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๑๖๑
เด็กหญิงปภาวี อดทน

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๑๖๒
เด็กหญิงปรีชญา ศรีทองคำ

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๑๖๓
เด็กหญิงปณฑิตา เล้าศิลปไพศาล

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๑๖๔
เด็กหญิงพิชชาภา สมบุญนาค

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๕ / ๑๓๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๖๐/๐๑๖๕
เด็กหญิงพิชญาภา แช่มวงษ์

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๑๖๖
เด็กหญิงพิมพ์นิภา ยนต์อยู่

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๑๖๗
เด็กหญิงพิมพ์ลภัทร์ หาญสันเทียะ

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๑๖๘
เด็กหญิงภคนันท์ ศรีจันทร์บาล

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๑๖๙
เด็กหญิงภคพร นกดี

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๑๗๐
เด็กหญิงภัทราวรรณ ศาลยาชีวิน

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๑๗๑
เด็กหญิงมนฑิตา อยู่สา

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๑๗๒
เด็กหญิงยลกมล โพธิศรี

์

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๑๗๓
เด็กหญิงวนิสรา ชาวห้วยหมาก

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๑๗๔
เด็กหญิงวรรณวิภา พลับเพลิง

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๑๗๕
เด็กหญิงวริศราห์ สัจจะพรเทพ

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๑๗๖
เด็กหญิงศศิกานต์ เรืองเขียว

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๑๗๗
เด็กหญิงศุภรดา ภัทรเสน

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๑๗๘
เด็กหญิงศุภสุตา อุ่นอิน

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๑๗๙
เด็กหญิงสิริรัตน์ พวงมาลัย

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๑๘๐
เด็กหญิงสิริวรรณ อึงเจริญทรัพย์

้

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๑๘๑
เด็กหญิงสุพิชฌาย์ ต๊ะอินทร์

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๑๘๒
เด็กหญิงสุภัสสรา ตู้พิจิตร

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๑๘๓
เด็กหญิงอติกานต์ จงประดิษฐ์

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๑๘๔
เด็กหญิงกมลพร เอมสวัสดิ

์

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๑๘๕
เด็กหญิงกฤษติกา จอมพงษ์

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๑๘๖
เด็กหญิงกิตติญากร ภักดีวงษ์

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๑๘๗
เด็กหญิงจิดาภา วิเศษสุข

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๑๘๘
เด็กหญิงจิรัชญา แสนเรืองเดช

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๑๘๙
เด็กหญิงชญาดา อนิสสิต

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๑๙๐
เด็กหญิงชนิสรา ตุนา

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๑๙๑
เด็กหญิงชยาพร ตังต้นตระกูล

้

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๑๙๒
เด็กหญิงณหทัย อ่อนศรี

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๑๙๓ เด็กหญิงณัฎฐ์ภาสรณ์
แก้วศรีงาม

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๑๙๔
เด็กหญิงณัฐณิชา วงษ์ลมัย

๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๑๙๕
เด็กหญิงณิชาภัทร ธัญญเจริญ

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๑๙๖
เด็กหญิงณิชาลัย ศรีหสุทธ์

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๑๙๗
เด็กหญิงธนิดา ยอดนุ่ม

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๑๙๘
เด็กหญิงธมลวรรณ เรืองศรี

๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๑๙๙
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ อยู่ถิน

่

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๖ / ๑๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๖๐/๐๒๐๐
เด็กหญิงธีมาพร พุ่มพันธ์ม่วง

๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๒๐๑
เด็กหญิงธีรกานต์

โชคชัยม้าเรืองเดช ๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๒๐๒
เด็กหญิงธีรธิดา ลมูลศิลป

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๒๐๓
เด็กหญิงนภัทรา มนตรี

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๒๐๔
เด็กหญิงนภัสนันท์ กลับสงวน

๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๒๐๕
เด็กหญิงนริศรา โคโต

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๒๐๖
เด็กหญิงปภาวริญณ์ อรุณรัตนไพศาล

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๒๐๗
เด็กหญิงพรนับพัน

ศิลปไพบูลย์พานิช ๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๒๐๘
เด็กหญิงพรพิมล ปรึกษา

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๒๐๙ เด็กหญิงพรรณวรินทร์ สุนทรวิริยะสกุล
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๒๑๐
เด็กหญิงพราวพิราศ ลิมแก้วสุวรรณ

้

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๒๑๑
เด็กหญิงพัชรา คงเจริญ

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๒๑๒
เด็กหญิงพิชชาพร เอียดชูทอง

๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๒๑๓
เด็กหญิงพิชชาพิมพ์ แก้ววิชิต

๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๒๑๔
เด็กหญิงพิชชาภา เพ็งบุปผา

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๒๑๕
เด็กหญิงพิชาพร ทรัพย์สวนแตง

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๒๑๖
เด็กหญิงพิญดา ศรีบุญผล

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๒๑๗
เด็กหญิงพิมพ์มาดา ทองประศรี

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๒๑๘
เด็กหญิงพิมพ์วัสสา อรรถปรีชา

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๒๑๙
เด็กหญิงพู่ชมพู จันทร

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๒๒๐
เด็กหญิงภัทรภร สีหะอำไพ

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๒๒๑
เด็กหญิงภัทรสุดา ผิวเขียว

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๒๒๒
เด็กหญิงภาณินี บุญเลิศ

๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๒๒๓
เด็กหญิงโยษิตา ศรีสุข

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๒๒๔
เด็กหญิงรดามณีก์ วงศ์ทับแก้ว

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๒๒๕
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ จันทร์เงิน

๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๒๒๖
เด็กหญิงวรธิตา นูมหันต์

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๒๒๗ เด็กหญิงวรินทร์ยาภัส
ธีระรัตนเวช

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๒๒๘
เด็กหญิงวริษา แซ่ปง

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๒๒๙
เด็กหญิงวาโย กล้าหาญ

๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๒๓๐
เด็กหญิงวิชญาดา ไชยสุต

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๒๓๑
เด็กหญิงวิธิตา วจะเศาร์

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๒๓๒
เด็กหญิงศิรดา มโนนิติธรรม

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๒๓๓
เด็กหญิงศุภิสรา คำอุ่ม

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๒๓๔
เด็กหญิงสโรชา สมบัติเจริญ

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๗ / ๑๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๖๐/๐๒๓๕
เด็กหญิงสุชาดา ศรแก้วดารา

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๒๓๖
เด็กหญิงสุพิชญา เรือนใจมัน

่

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๒๓๗
เด็กหญิงสุภัสสรา จนาศิลป

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๒๓๘
เด็กหญิงอภิญญา อู่สุวรรณ

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๒๓๙
เด็กหญิงอภิรดี บุตดาวงค์

๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๒๔๐
เด็กหญิงอรนันท์ ศรีโปฎก

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๒๔๑
เด็กหญิงอริสา แดงใหญ่

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๒๔๒
เด็กหญิงอาโป กล้าหาญ

๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๒๔๓
เด็กชายธนพชร์ ชูกระจ่าง

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๒๔๔
เด็กชายนิธิวัต ดาราราช

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๒๔๕
เด็กหญิงกนกพร บุญเรืองรอด

๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๒๔๖
เด็กหญิงกมลชนก แก้วบังเกิด

๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๒๔๗
เด็กหญิงคริมา คงคากูล

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๒๔๘
เด็กหญิงจินดารัตน์ ลักษณะจินดา

๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๒๔๙
เด็กหญิงจิรนันท์ แดงฤทธิ

์

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๒๕๐
เด็กหญิงชญานนท์ คนทน

๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๒๕๑
เด็กหญิงญาณิศา พรมทัน

๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๒๕๒
เด็กหญิงณัฐวรา ฮวบเพชร

๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๒๕๓
เด็กหญิงณิชนันท์ หนูพวงร้อย

๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๒๕๔
เด็กหญิงดวงเดือน รักนุ้ย

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๒๕๕
เด็กหญิงนวรัตน์ นำทิพย์

๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๒๕๖
เด็กหญิงปาลิกา รัศมีกรประภา

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๒๕๗
เด็กหญิงพรสวรรค์ วรรธนะกุล

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๒๕๘
เด็กหญิงแพรวภัณฑิร เนียมอินทร์

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๒๕๙
เด็กหญิงไพรินทร์ พงษ์พูล

๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๒๖๐
เด็กหญิงศรันย์พร เสร็จกิจ

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๒๖๑
เด็กหญิงศิวนันท์ นิมิตสกุลรัตน์

๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๒๖๒
เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ศรีสวัสดิ

์

๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๒๖๓
เด็กหญิงสรินยา ปกษี

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๒๖๔
เด็กหญิงสุวพิชญา ทองสุก

๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๒๖๕
เด็กหญิงอนงนาฏ เข็มเพ็ชร

๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๒๖๖
เด็กหญิงอนุสรา ช่างกลึงเหมาะ

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๒๖๗
เด็กหญิงอริสรา ทองคำ

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๒๖๘
เด็กหญิงวรณัน ถุงสุวรรณ

๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๒๖๙
นางสาวเพ็ญพิชญา ราศีนวล

๑๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๘ / ๑๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๖๐/๐๒๗๐
นางสาวสุกัญญา จันทโรจน์

๐๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๒๗๑
นางสาวสุกิตตา ยืนยงค์

๒๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลยก์  

สพ ๒๖๖๐/๐๒๗๒
เด็กหญิงณัฐสิริน เกตแก้ว

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลย์  

สพ ๒๖๖๐/๐๒๗๓
นางสาวลลนา บัวขำ

๑๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลย์  

สพ ๒๖๖๐/๐๒๗๔
นางสาวยมาภรณ์

พึงบุญ ณ อยุธยา

่

๒๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสงวนหญิง วัดปาเลไลย์  

สพ ๒๖๖๐/๐๒๗๕
เด็กหญิงเกตน์นิภา แคนำ

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส วัดไชนาวาส  

สพ ๒๖๖๐/๐๒๗๖
เด็กหญิงชุติมา คำเสียง

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส วัดไชนาวาส  

สพ ๒๖๖๐/๐๒๗๗
เด็กหญิงวิภาวี มงคลศรี

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส วัดไชนาวาส  

สพ ๒๖๖๐/๐๒๗๘
เด็กชายพีรดนย์ มนต์ทาประสิทธิ

์

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส วัดไชนาวาส  

สพ ๒๖๖๐/๐๒๗๙
เด็กหญิงจันทร์จิรา ชูศรี

๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส วัดไชนาวาส  

สพ ๒๖๖๐/๐๒๘๐
เด็กหญิงวัชรีพร เทียงตรง

่

๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส วัดไชนาวาส  

สพ ๒๖๖๐/๐๒๘๑
เด็กหญิงสาธิตา วงศ์ธรรมกูล

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๖๖๐/๐๒๘๒
เด็กหญิงวทันยา สุกใส

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๖๖๐/๐๒๘๓
เด็กหญิงภัทรมน บุญปอง

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๖๖๐/๐๒๘๔
เด็กหญิงวรัทยา สุวรรณหม้าย

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๖๖๐/๐๒๘๕
เด็กชายคุณานนต์ ศุภเอม

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๖๖๐/๐๒๘๖
เด็กชายชัยชนะ คงใจดี

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๖๖๐/๐๒๘๗
เด็กหญิงสุพิชชา วงค์คำจันทร์

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๖๖๐/๐๒๘๘
เด็กหญิงปยธิดา โอชารส

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๖๖๐/๐๒๘๙
เด็กหญิงกุลกันยา เล็กถวิลวงศ์

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๖๖๐/๐๒๙๐
เด็กหญิงกุลวีร์ เล็กถวิลวงศ์

๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๖๖๐/๐๒๙๑
เด็กหญิงธีมาพร ภูผา

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๖๖๐/๐๒๙๒
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา อู่พันธ์

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๖๖๐/๐๒๙๓
เด็กหญิงภรภัทร โมอุ่ม

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๖๖๐/๐๒๙๔
เด็กหญิงศรสวรรค์ ด้นประดิษฐ์

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๖๖๐/๐๒๙๕
เด็กหญิงจุฑารัตน์ พุ่มไทร

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๖๖๐/๐๒๙๖
เด็กชายอภิรักษ์ สุดโต

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๖๖๐/๐๒๙๗
เด็กชายสรวิชญ์ ชาวโพสะ

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๖๖๐/๐๒๙๘
เด็กชายธนพงษ์ ภู่หงษา

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๖๖๐/๐๒๙๙
เด็กชายอัครวรรษ ปวินท์ธนพงศา

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๖๖๐/๐๓๐๐ เด็กหญิงจรรยามณฑน์
มาลีสุทธิ

์

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๖๖๐/๐๓๐๑
เด็กหญิงนิรดา เกรียงกฤติกา

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๖๖๐/๐๓๐๒
เด็กหญิงวิษา สุขอร่าม

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๖๖๐/๐๓๐๓
เด็กหญิงกนกวรรณ ช้างชาวนา

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๖๖๐/๐๓๐๔
เด็กหญิงณัฐพร พันธ์แตง

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๙ / ๑๓๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๖๐/๐๓๐๕
เด็กหญิงพิจิตรา ไชยสุวรรณการ

๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๖๖๐/๐๓๐๖
เด็กหญิงนลินภัสร์ เลิศนราทวีสิน

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๖๖๐/๐๓๐๗ เด็กชายพันธ์กองทัพพ์
ปอมสกุล

๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๖๖๐/๐๓๐๘
เด็กหญิงอนุธยาน์ สมใจเพ็ง

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๖๖๐/๐๓๐๙
เด็กชายชูเกียรติ สอนเดช

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๖๖๐/๐๓๑๐
เด็กหญิงอาทิมา ดีประเสริฐ

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๖๖๐/๐๓๑๑
เด็กหญิงธัญญาพร ชาวโพพระ

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๖๖๐/๐๓๑๒
เด็กชายพรภพ ปานแก้ว

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๖๖๐/๐๓๑๓
เด็กหญิงณัชชา ศิริพัฒนเดช

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๖๖๐/๐๓๑๔
เด็กหญิงพิมพิศา โอสถประสิทธิ

์

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๖๖๐/๐๓๑๕
เด็กชายคธาวุฒิ หลุมกลาง

๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๖๖๐/๐๓๑๖
เด็กหญิงจิรชยา ธนโชติพงศา

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๖๖๐/๐๓๑๗
เด็กชายเกียรติกุล เหล็งเอียม

่

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๖๖๐/๐๓๑๘
เด็กหญิงปรียาลักษณ์ โพธิทอง

์

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๖๖๐/๐๓๑๙
เด็กหญิงวิลาสิณี โพธิพูล

์

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๖๖๐/๐๓๒๐
เด็กหญิงชลนิชา อุ่นอินทร์

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๖๖๐/๐๓๒๑
เด็กหญิงกมลชนก พรหมณรงค์

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๖๖๐/๐๓๒๒
เด็กชายปรเมศวร์ โภคา

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๖๖๐/๐๓๒๓
เด็กชายปญจพล ธงชัย

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๖๖๐/๐๓๒๔
เด็กชายปณณวิชญ์ ศิริเนตรเมธีกุล

๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๖๖๐/๐๓๒๕
เด็กหญิงเดือนห้า บุญแหยม

๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๖๖๐/๐๓๒๖
เด็กชายปฏิพันธ์ ปนทอง

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๖๖๐/๐๓๒๗
เด็กชายสุวิจักรษณ์ รืนเริง

่

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๖๖๐/๐๓๒๘
เด็กหญิงศศิ สุทธินนท์

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวิทยาศึกษา วัดปราสาททอง  

สพ ๒๖๖๐/๐๓๒๙
เด็กหญิงลูกเปด เมียนม่า

๑๒/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง วัดปราสาททอง  

สพ ๒๖๖๐/๐๓๓๐
เด็กหญิงศรัณย์พร สร้อยเกษร

๒๒/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง วัดปราสาททอง  

สพ ๒๖๖๐/๐๓๓๑
เด็กชายอดิศร ภุชคนิตย์

๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดการ้อง  

สพ ๒๖๖๐/๐๓๓๒
เด็กหญิงชลทาน แร่เพชร

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดการ้อง  

สพ ๒๖๖๐/๐๓๓๓
เด็กชายสุขวัฒฑโน เคนดี

๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดการ้อง  

สพ ๒๖๖๐/๐๓๓๔
นายจีรศักดิ

์

สีนำเงิน

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดการ้อง  

สพ ๒๖๖๐/๐๓๓๕
เด็กชายธันยาเทพ ขวัญงาม

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสวนแตง วัดสวนแตง  

สพ ๒๖๖๐/๐๓๓๖
เด็กชายธนวัฒน์ ชีพนุรัตน์

๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวนแตง วัดสวนแตง  

สพ ๒๖๖๐/๐๓๓๗
เด็กชายธนาวุฒิ เสือจุ่น

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวนแตง วัดสวนแตง  

สพ ๒๖๖๐/๐๓๓๘
เด็กชายธีรพัฒน์ เกตุศรี

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวนแตง วัดสวนแตง  

สพ ๒๖๖๐/๐๓๓๙
เด็กชายพงศกร ชีพนุรัตน์

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวนแตง วัดสวนแตง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๐ / ๑๓๒

้
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สพ ๒๖๖๐/๐๓๔๐
เด็กชายพงศกร แย้มน้อย

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวนแตง วัดสวนแตง  

สพ ๒๖๖๐/๐๓๔๑
เด็กชายยุทธภูมิ คำยา

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวนแตง วัดสวนแตง  

สพ ๒๖๖๐/๐๓๔๒
เด็กชายรชตะ คงรอด

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวนแตง วัดสวนแตง  

สพ ๒๖๖๐/๐๓๔๓
เด็กชายสิทธิ ศรีสิทธิรักษ์

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวนแตง วัดสวนแตง  

สพ ๒๖๖๐/๐๓๔๔
เด็กหญิงณิชาพัชร์ แย้มน้อย

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวนแตง วัดสวนแตง  

สพ ๒๖๖๐/๐๓๔๕
เด็กหญิงธันยพร โพธิศรีทอง

์

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวนแตง วัดสวนแตง  

สพ ๒๖๖๐/๐๓๔๖
เด็กหญิงเปรมมิกา พันธ์จ้อย

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวนแตง วัดสวนแตง  

สพ ๒๖๖๐/๐๓๔๗
เด็กหญิงพรวิภา ชีพนุรัตน์

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวนแตง วัดสวนแตง  

สพ ๒๖๖๐/๐๓๔๘
เด็กหญิงมนัสนันท์ โพธิสิงห์

์

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวนแตง วัดสวนแตง  

สพ ๒๖๖๐/๐๓๔๙
เด็กหญิงรศิตา สวนสมบูรณ์

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวนแตง วัดสวนแตง  

สพ ๒๖๖๐/๐๓๕๐
เด็กชายธรรมนูญ ร่มโพธิไทร

์

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวนแตง วัดสวนแตง  

สพ ๒๖๖๐/๐๓๕๑
เด็กชายพัฒนพงศ์ ปญจวรรณ์

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวนแตง วัดสวนแตง  

สพ ๒๖๖๐/๐๓๕๒
เด็กหญิงกันติชา พันธุ์แตง

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวนแตง วัดสวนแตง  

สพ ๒๖๖๐/๐๓๕๓
เด็กหญิงปณาลี อินหอคอย

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวนแตง วัดสวนแตง  

สพ ๒๖๖๐/๐๓๕๔
เด็กหญิงพรรณภัค มารมณ์พันธุ์

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวนแตง วัดสวนแตง  

สพ ๒๖๖๐/๐๓๕๕
เด็กหญิงพัชราภา ชีพนุรัตน์

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวนแตง วัดสวนแตง  

สพ ๒๖๖๐/๐๓๕๖
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ทองทับ

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวนแตง วัดสวนแตง  

สพ ๒๖๖๐/๐๓๕๗
เด็กหญิงรังสิมา ชีพนุรัตน์

๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวนแตง วัดสวนแตง  

สพ ๒๖๖๐/๐๓๕๘
เด็กหญิงศศิมล วิไลย์

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวนแตง วัดสวนแตง  

สพ ๒๖๖๐/๐๓๕๙
เด็กหญิงศุภรัตน์ วัชระพิมลมิตร

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวนแตง วัดสวนแตง  

สพ ๒๖๖๐/๐๓๖๐
เด็กหญิงนำทิพย์ สีสอด

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวนแตง วัดสวนแตง  

สพ ๒๖๖๐/๐๓๖๑
เด็กหญิงปณิตา ไกรกิจการ

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวนแตง วัดสวนแตง  

สพ ๒๖๖๐/๐๓๖๒
เด็กหญิงกมลฐิชา ออมสิน

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

สพ ๒๖๖๐/๐๓๖๓
เด็กหญิงนัตถการ พลอยประดับ

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

สพ ๒๖๖๐/๐๓๖๔
เด็กหญิงปวิตรา โคตะบิน

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

สพ ๒๖๖๐/๐๓๖๕
เด็กหญิงภคพร ทีเหล็ก

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

สพ ๒๖๖๐/๐๓๖๖
เด็กหญิงศศินี ปานจันทร์

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

สพ ๒๖๖๐/๐๓๖๗
เด็กหญิงธิดารัตน์ พุ่มเปรม

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

สพ ๒๖๖๐/๐๓๖๘
เด็กหญิงภัทราพร ตันทอง

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

สพ ๒๖๖๐/๐๓๖๙
เด็กหญิงพรไพลิน กาวิลเครือ

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

สพ ๒๖๖๐/๐๓๗๐
เด็กชายปณชัย อินรอดวงศ์

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

สพ ๒๖๖๐/๐๓๗๑
เด็กชายศรัณย์ภัทร แย้มสมบูรณ์

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

สพ ๒๖๖๐/๐๓๗๒
เด็กหญิงชลลดา ชาครีย์รัตน์

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

สพ ๒๖๖๐/๐๓๗๓
เด็กหญิงปณณพร วีระสุวรรณ

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

สพ ๒๖๖๐/๐๓๗๔
เด็กหญิงราตรี เรืองทอง

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๑ / ๑๓๒

้
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สพ ๒๖๖๐/๐๓๗๕
เด็กหญิงพลอยชมพู รอดชราสิน

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

สพ ๒๖๖๐/๐๓๗๖
เด็กหญิงศุภลักษณ์ ไทยลา

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

สพ ๒๖๖๐/๐๓๗๗
เด็กหญิงสาวิตรี ชีพนุรัตน์

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

สพ ๒๖๖๐/๐๓๗๘
เด็กหญิงสิริวิมล บุญเสม

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

สพ ๒๖๖๐/๐๓๗๙
เด็กชายนรินทร์ นาคสมพันธ์

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

สพ ๒๖๖๐/๐๓๘๐
เด็กชายพิพัฒน์ กรอบงาม

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

สพ ๒๖๖๐/๐๓๘๑
เด็กชายเอกราช ปรางจันทร์

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

สพ ๒๖๖๐/๐๓๘๒
เด็กหญิงณัฏฐณิชา ปรางจันทร์

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

สพ ๒๖๖๐/๐๓๘๓
เด็กหญิงนิรมล นาคทองอินทร์

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

สพ ๒๖๖๐/๐๓๘๔
เด็กหญิงสิรินทิพย์ วงค์คำภู

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

สพ ๒๖๖๐/๐๓๘๕
เด็กชายวิชยุตม์ สุวรรณหงษ์

๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

สพ ๒๖๖๐/๐๓๘๖
เด็กชายณัฐวุฒิ โพธิงาม

์

๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

สพ ๒๖๖๐/๐๓๘๗
เด็กชายอนุกูล นามโชติ

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

สพ ๒๖๖๐/๐๓๘๘
เด็กหญิงปุณณ์ภัสสร ภานุสุวรรณสุข

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

สพ ๒๖๖๐/๐๓๘๙
เด็กหญิงรุจิรา เช้าสุวรรณ

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

สพ ๒๖๖๐/๐๓๙๐
เด็กหญิงพรพิมล พูลทอง

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนแตงวิทยา วัดสวนแตง  

สพ ๒๖๖๐/๐๓๙๑
เด็กหญิงหทัยรัตน์ แก้วศรีงาม

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ลูกนก วัดไผ่ลูกนก  

สพ ๒๖๖๐/๐๓๙๒
เด็กหญิงนาตาชา ทองสอน

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ลูกนก วัดไผ่ลูกนก  

สพ ๒๖๖๐/๐๓๙๓
เด็กชายตะวัน พลับพลา

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพานิชชีวะอุปถัมภ์ วัดม่วง  

สพ ๒๖๖๐/๐๓๙๔
เด็กชายธนภัทร โพธิทอง

์

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพานิชชีวะอุปถัมภ์ วัดม่วง  

สพ ๒๖๖๐/๐๓๙๕
เด็กหญิงสุชานาถ ลีสุขสาม

๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไผ่แปลกแม่
วัดศรีสันต์มณฑาราม

 

สพ ๒๖๖๐/๐๓๙๖
เด็กหญิงศศินภา สีดอนโปง

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไผ่แปลกแม่
วัดศรีสันต์มณฑาราม

 

สพ ๒๖๖๐/๐๓๙๗
เด็กหญิงชัญญานุช สิงห์ทอง

๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไผ่แปลกแม่
วัดศรีสันต์มณฑาราม

 

สพ ๒๖๖๐/๐๓๙๘
เด็กหญิงชุติมา ขำศิริ

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไผ่แปลกแม่
วัดศรีสันต์มณฑาราม

 

สพ ๒๖๖๐/๐๓๙๙
เด็กชายธนดล ทองเจริญ

๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไผ่แปลกแม่
วัดศรีสันต์มณฑาราม

 

สพ ๒๖๖๐/๐๔๐๐
เด็กชายเทพพิทักษ์ มารูปหมอก

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไผ่แปลกแม่
วัดศรีสันต์มณฑาราม

 

สพ ๒๖๖๐/๐๔๐๑
เด็กหญิงปรารถนา รักรอด

๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไผ่แปลกแม่
วัดศรีสันต์มณฑาราม

 

สพ ๒๖๖๐/๐๔๐๒
เด็กชายพรกนก ขำศิริ

๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไผ่แปลกแม่
วัดศรีสันต์มณฑาราม

 

สพ ๒๖๖๐/๐๔๐๓
เด็กหญิงสุธาสินี พรชุ่ม

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไผ่แปลกแม่
วัดศรีสันต์มณฑาราม

 

สพ ๒๖๖๐/๐๔๐๔
เด็กชายกีรติ สิงห์ทอง

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไผ่แปลกแม่
วัดศรีสันต์มณฑาราม

 

สพ ๒๖๖๐/๐๔๐๕
เด็กชายธนกร พรหมจันทร์แดง

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสังฆจายเถร วัดสังฆจายเถร  

สพ ๒๖๖๐/๐๔๐๖
เด็กชายทรงกรต นกดำ

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสังฆจายเถร วัดสังฆจายเถร  

สพ ๒๖๖๐/๐๔๐๗
เด็กชายเมธา ชีพนุรัตน์

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสังฆจายเถร วัดสังฆจายเถร  

สพ ๒๖๖๐/๐๔๐๘
เด็กชายเมธาพร กุลเพชรอร่าม

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสังฆจายเถร วัดสังฆจายเถร  

สพ ๒๖๖๐/๐๔๐๙
เด็กชายธนพล แก้วสุกใส

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสังฆจายเถร วัดสังฆจายเถร  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๒ / ๑๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๖๐/๐๔๑๐
เด็กชายนาราภัทร คะรัมย์

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสังฆจายเถร วัดสังฆจายเถร  

สพ ๒๖๖๐/๐๔๑๑
เด็กชายณัฐวุฒิ สุวรรณช้าง

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสังฆจายเถร วัดสังฆจายเถร  

สพ ๒๖๖๐/๐๔๑๒
เด็กชายยศพัฒน์ อิมแก้ว

่

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสังฆจายเถร วัดสังฆจายเถร  

สพ ๒๖๖๐/๐๔๑๓
เด็กหญิงพิชญา อินทะชัย

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสังฆจายเถร วัดสังฆจายเถร  

สพ ๒๖๖๐/๐๔๑๔
เด็กหญิงวัลลภา รักรอด

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสังฆจายเถร วัดสังฆจายเถร  

สพ ๒๖๖๐/๐๔๑๕
เด็กหญิงรุ่งนภา ทนเถือน

่

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสังฆจายเถร วัดสังฆจายเถร  

สพ ๒๖๖๐/๐๔๑๖
เด็กหญิงสโรชา ชีพนุรัตน์

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสังฆจายเถร วัดสังฆจายเถร  

สพ ๒๖๖๐/๐๔๑๗
เด็กหญิงนาถตยา โอดไธสง

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสังฆจายเถร วัดสังฆจายเถร  

สพ ๒๖๖๐/๐๔๑๘
เด็กชายทีเด็จ ชัยบุญคุณ

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสังฆจายเถร วัดสังฆจายเถร  

สพ ๒๖๖๐/๐๔๑๙
เด็กชายกิตติธัช พงษ์สุทัศน์

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสังฆจายเถร วัดสังฆจายเถร  

สพ ๒๖๖๐/๐๔๒๐
เด็กชายธีรกานต์ ช้อยสามนาค

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสังฆจายเถร วัดสังฆจายเถร  

สพ ๒๖๖๐/๐๔๒๑
เด็กหญิงหยกตะวัน มากลาง

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสังฆจายเถร วัดสังฆจายเถร  

สพ ๒๖๖๐/๐๔๒๒
เด็กหญิงชุติกาญจน์ วิลาศรี

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสังฆจายเถร วัดสังฆจายเถร  

สพ ๒๖๖๐/๐๔๒๓
เด็กชายวีรยุทธ ทับโชติ

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสังฆจายเถร วัดสังฆจายเถร  

สพ ๒๖๖๐/๐๔๒๔
เด็กหญิงศิริวันดี ษ.สุนทรนิรัตน์

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสังฆจายเถร วัดสังฆจายเถร  

สพ ๒๖๖๐/๐๔๒๕
เด็กชายรชต หอมดอกพุด

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสังฆจายเถร วัดสังฆจายเถร  

สพ ๒๖๖๐/๐๔๒๖
เด็กชายสราวุธ น้อยชุมแพ

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสังฆจายเถร วัดสังฆจายเถร  

สพ ๒๖๖๐/๐๔๒๗
เด็กชายธนากร รอดโพธิทอง

์

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสังฆจายเถร วัดสังฆจายเถร  

สพ ๒๖๖๐/๐๔๒๘
เด็กชายวรวิทย์ สถิตานนท์

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสังฆจายเถร วัดสังฆจายเถร  

สพ ๒๖๖๐/๐๔๒๙
เด็กชายภานุพงษ์ รอดพ่วง

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสังฆจายเถร วัดสังฆจายเถร  

สพ ๒๖๖๐/๐๔๓๐
เด็กชายสิทธิพร จุ้ยเสียงเพราะ

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสังฆจายเถร วัดสังฆจายเถร  

สพ ๒๖๖๐/๐๔๓๑
เด็กชายศุภกร บุญเทียน

๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสังฆจายเถร วัดสังฆจายเถร  

สพ ๒๖๖๐/๐๔๓๒
เด็กชายอำพล คำพูล

๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสังฆจายเถร วัดสังฆจายเถร  

สพ ๒๖๖๐/๐๔๓๓
เด็กชายนันทวุฒิ ผิวพิมพ์ดี

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสังฆจายเถร วัดสังฆจายเถร  

สพ ๒๖๖๐/๐๔๓๔
เด็กชายฐิติวัฒน์ นุ่มพุทธ

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสังฆจายเถร วัดสังฆจายเถร  

สพ ๒๖๖๐/๐๔๓๕
นายชัยวัฒน์ มูลทา

๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสังฆจายเถร วัดสังฆจายเถร  

สพ ๒๖๖๐/๐๔๓๖
เด็กหญิงจินดาลักษณ์ พรมเดช

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสังฆจายเถร วัดสังฆจายเถร  

สพ ๒๖๖๐/๐๔๓๗
เด็กชายศิลาชัย อิทธิประเวศน์

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสำนักตะฆ่า
วัดผดุงศรัทธาราษฎร์

 

สพ ๒๖๖๐/๐๔๓๘
เด็กหญิงนฤมล ทัศนสุวรรณ

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสำนักตะฆ่า
วัดผดุงศรัทธาราษฎร์

 

สพ ๒๖๖๐/๐๔๓๙
เด็กหญิงสุภาวดี จันทวงษ์

๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสำนักตะฆ่า
วัดผดุงศรัทธาราษฎร์

 

สพ ๒๖๖๐/๐๔๔๐
เด็กหญิงธัญพิชชา ศรไกร

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสำนักตะฆ่า
วัดผดุงศรัทธาราษฎร์

 

สพ ๒๖๖๐/๐๔๔๑
เด็กหญิงณัฏพร ผางพันธ์

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระประทุม วัดสระประทุม  

สพ ๒๖๖๐/๐๔๔๒
เด็กหญิงวราภรณ์ บาลลา

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระประทุม วัดสระประทุม  

สพ ๒๖๖๐/๐๔๔๓
เด็กหญิงวราภรณ์ ไหมรุน

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระประทุม วัดสระประทุม  

สพ ๒๖๖๐/๐๔๔๔
เด็กหญิงสุมณฑา พ่วงคำมี

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระประทุม วัดสระประทุม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๓ / ๑๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๖๐/๐๔๔๕
เด็กหญิงสร้อยฟา จำปาทอง

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระประทุม วัดสระประทุม  

สพ ๒๖๖๐/๐๔๔๖
เด็กหญิงพัชชา โสมชัย

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระประทุม วัดสระประทุม  

สพ ๒๖๖๐/๐๔๔๗
นางสาวศิริวรรณ วงษ์งาม

๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสระประทุม วัดสระประทุม  

สพ ๒๖๖๐/๐๔๔๘
เด็กชายจารุกิตติ

์

เมียงแก
๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสระประทุม วัดสระประทุม  

สพ ๒๖๖๐/๐๔๔๙
เด็กชายจิรภัทร จอมแสง

๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสระประทุม วัดสระประทุม  

สพ ๒๖๖๐/๐๔๕๐
เด็กหญิงพิยดา พีรธนารัตน์

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี วัดอินทร์เกษม  

สพ ๒๖๖๐/๐๔๕๑
เด็กหญิงนภัสสร เกษมศักดิ

์

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี วัดอินทร์เกษม  

สพ ๒๖๖๐/๐๔๕๒
เด็กหญิงกนกวรรณ บุญเกิด

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี วัดอินทร์เกษม  

สพ ๒๖๖๐/๐๔๕๓
เด็กหญิงจิดาภา หมืนคำแสน

่

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี วัดอินทร์เกษม  

สพ ๒๖๖๐/๐๔๕๔
เด็กหญิงปวริศา ประนม

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี วัดอินทร์เกษม  

สพ ๒๖๖๐/๐๔๕๕
เด็กหญิงนันทิตา แก้วเรือง

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี วัดอินทร์เกษม  

สพ ๒๖๖๐/๐๔๕๖
เด็กหญิงชนิสรา พรหมจันทร์

๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี วัดอินทร์เกษม  

สพ ๒๖๖๐/๐๔๕๗
เด็กชายธีรภัทร บุญแหยม

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนตลิงชันวิทยา

่

วัดดอนกระรอก  

สพ ๒๖๖๐/๐๔๕๘
เด็กชายพัชรพล เสนเภา

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนตลิงชันวิทยา

่

วัดดอนกระรอก  

สพ ๒๖๖๐/๐๔๕๙
เด็กชายศุภวิชญ์ ปุยอาภรณ์

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตลิงชันวิทยา

่

วัดดอนกระรอก  

สพ ๒๖๖๐/๐๔๖๐
เด็กชายอดิศร ช้อยสามนาค

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนตลิงชันวิทยา

่

วัดดอนกระรอก  

สพ ๒๖๖๐/๐๔๖๑
เด็กหญิงฑิตยา ขันติสถาพร

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนตลิงชันวิทยา

่

วัดดอนกระรอก  

สพ ๒๖๖๐/๐๔๖๒
เด็กหญิงณภัทร เผือกพันธ์มุข

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนตลิงชันวิทยา

่

วัดดอนกระรอก  

สพ ๒๖๖๐/๐๔๖๓
เด็กหญิงแพรพลอย พูลสมบัติ

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตลิงชันวิทยา

่

วัดดอนกระรอก  

สพ ๒๖๖๐/๐๔๖๔
เด็กหญิงมนัสนันท์ แสงรักษาวงษ์

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนตลิงชันวิทยา

่

วัดดอนกระรอก  

สพ ๒๖๖๐/๐๔๖๕
เด็กหญิงสิริลักษณ์ เภารัตน์

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตลิงชันวิทยา

่

วัดดอนกระรอก  

สพ ๒๖๖๐/๐๔๖๖
เด็กหญิงอริษา ทัศกุล

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตลิงชันวิทยา

่

วัดดอนกระรอก  

สพ ๒๖๖๐/๐๔๖๗
เด็กหญิงวรัญู จำปาฮวด

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนตลิงชันวิทยา

่

วัดดอนกระรอก  

สพ ๒๖๖๐/๐๔๖๘
เด็กหญิงสุวิภา ดวงจิตร

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนตลิงชันวิทยา

่

วัดดอนกระรอก  

สพ ๒๖๖๐/๐๔๖๙
เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

บุตรแสงดี
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนตลิงชันวิทยา

่

วัดดอนกระรอก  

สพ ๒๖๖๐/๐๔๗๐
เด็กชายนันทกร สัมฤทธิ

์

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนตลิงชันวิทยา

่

วัดดอนกระรอก  

สพ ๒๖๖๐/๐๔๗๑
เด็กชายรังสรรค์ แก่นเชือชัย

้

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนตลิงชันวิทยา

่

วัดดอนกระรอก  

สพ ๒๖๖๐/๐๔๗๒
เด็กชายสุภกิจ หาญพุฒ

๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตลิงชันวิทยา

่

วัดดอนกระรอก  

สพ ๒๖๖๐/๐๔๗๓
เด็กชายอดิศร เพชรชาติเชือ

้

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนตลิงชันวิทยา

่

วัดดอนกระรอก  

สพ ๒๖๖๐/๐๔๗๔
เด็กหญิงนาตยา โฉมตระการ

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนตลิงชันวิทยา

่

วัดดอนกระรอก  

สพ ๒๖๖๐/๐๔๗๕
เด็กชายชลศักดิ

์

แสนรักสงบ
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนตลิงชันวิทยา

่

วัดดอนกระรอก  

สพ ๒๖๖๐/๐๔๗๖
เด็กชายนันทกร ไชยวงค์

๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนตลิงชันวิทยา

่

วัดดอนกระรอก  

สพ ๒๖๖๐/๐๔๗๗
เด็กชายพัชรพงษ์ วงค์กองแก้ว

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนตลิงชันวิทยา

่

วัดดอนกระรอก  

สพ ๒๖๖๐/๐๔๗๘
เด็กชายสดุดี ศิริศักดิ

์

๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตลิงชันวิทยา

่

วัดดอนกระรอก  

สพ ๒๖๖๐/๐๔๗๙
เด็กหญิงจันทร์จิรา ขันติสถาพร

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนตลิงชันวิทยา

่

วัดดอนกระรอก  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๔ / ๑๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๖๐/๐๔๘๐
เด็กหญิงเจนนิสา บัวชืน

่

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนตลิงชันวิทยา

่

วัดดอนกระรอก  

สพ ๒๖๖๐/๐๔๘๑
เด็กชายธนพล หิรัญกวินไพศาล

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนตลิงชันวิทยา

่

วัดดอนกระรอก  

สพ ๒๖๖๐/๐๔๘๒
เด็กชายธีระ นาคมังสัง

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนตลิงชันวิทยา

่

วัดดอนกระรอก  

สพ ๒๖๖๐/๐๔๘๓
เด็กหญิงเกศรา เมียงแก

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนตลิงชันวิทยา

่

วัดดอนกระรอก  

สพ ๒๖๖๐/๐๔๘๔
เด็กหญิงณิชารีย์ ละมูลมี

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนตลิงชันวิทยา

่

วัดดอนกระรอก  

สพ ๒๖๖๐/๐๔๘๕
เด็กหญิงปยธิดา ทรัพย์ไทย

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนตลิงชันวิทยา

่

วัดดอนกระรอก  

สพ ๒๖๖๐/๐๔๘๖
เด็กหญิงสุนิษา มีสิมมา

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตลิงชันวิทยา

่

วัดดอนกระรอก  

สพ ๒๖๖๐/๐๔๘๗
เด็กหญิงกัลยารัตน์ แก้วศรีงาม

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนตลิงชันวิทยา

่

วัดดอนกระรอก  

สพ ๒๖๖๐/๐๔๘๘
เด็กหญิงชุตินันท์ คุณฑี

๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนตลิงชันวิทยา

่

วัดดอนกระรอก  

สพ ๒๖๖๐/๐๔๘๙
เด็กหญิงทองทิพย์ สุขแก้ว

๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนตลิงชันวิทยา

่

วัดดอนกระรอก  

สพ ๒๖๖๐/๐๔๙๐
เด็กหญิงนิติยา แพงราฎร์

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนตลิงชันวิทยา

่

วัดดอนกระรอก  

สพ ๒๖๖๐/๐๔๙๑
เด็กหญิงบุญตา จงเจริญ

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนตลิงชันวิทยา

่

วัดดอนกระรอก  

สพ ๒๖๖๐/๐๔๙๒
เด็กหญิงบุษยา โพธิสุวรรณ

์

๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนตลิงชันวิทยา

่

วัดดอนกระรอก  

สพ ๒๖๖๐/๐๔๙๓
เด็กหญิงสาวินีย์ จันทร์คำ

๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนตลิงชันวิทยา

่

วัดดอนกระรอก  

สพ ๒๖๖๐/๐๔๙๔
เด็กหญิงอาทิตยา ดอกลำใย

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนตลิงชันวิทยา

่

วัดดอนกระรอก  

สพ ๒๖๖๐/๐๔๙๕
เด็กชายงามพล ยีคิว

่ ้

๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนตลิงชันวิทยา

่

วัดดอนกระรอก  

สพ ๒๖๖๐/๐๔๙๖
เด็กชายถาวร สุขแก้ว

๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนตลิงชันวิทยา

่

วัดดอนกระรอก  

สพ ๒๖๖๐/๐๔๙๗
เด็กชายถิร สังข์ทอง

๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนตลิงชันวิทยา

่

วัดดอนกระรอก  

สพ ๒๖๖๐/๐๔๙๘
นายธีระเดช มานะเว้น

๒๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนตลิงชันวิทยา

่

วัดดอนกระรอก  

สพ ๒๖๖๐/๐๔๙๙
เด็กชายพงษ์พันธ์ แก้วเณร

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนตลิงชันวิทยา

่

วัดดอนกระรอก  

สพ ๒๖๖๐/๐๕๐๐
เด็กหญิงวิศรุตา สูนสิทธิ

์

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามทอง วัดสามทอง  

สพ ๒๖๖๐/๐๕๐๑
เด็กหญิงชไมพร สุขสถิต

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามทอง วัดสามทอง  

สพ ๒๖๖๐/๐๕๐๒
เด็กหญิงวรางคณา

ขวัญกิจประเสริฐ
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามทอง วัดสามทอง  

สพ ๒๖๖๐/๐๕๐๓
เด็กหญิงณิชากานต์ กาฬภักดี

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุวรรณนาคี วัดสุวรรณนาคี  

สพ ๒๖๖๐/๐๕๐๔
เด็กชายณัฐนนท์ โภคพันธุ์

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุวรรณนาคี วัดสุวรรณนาคี  

สพ ๒๖๖๐/๐๕๐๕
เด็กหญิงกชวรรณ ตันเจริญ

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุวรรณนาคี วัดสุวรรณนาคี  

สพ ๒๖๖๐/๐๕๐๖
เด็กชายกฤษดา ปนทอง

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุวรรณนาคี วัดสุวรรณนาคี  

สพ ๒๖๖๐/๐๕๐๗
เด็กหญิงมุธิตา ศรีสวัสดิ

์

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังพระนอน วัดวังพระนอน  

สพ ๒๖๖๐/๐๕๐๘
เด็กหญิงสุดารัตน์ กลินเกษร

่

๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังพระนอน วัดวังพระนอน  

สพ ๒๖๖๐/๐๕๐๙
เด็กชายธนโชติ คงกิจสถิตย์

๑๔/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

วัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

 

สพ ๒๖๖๐/๐๕๑๐
เด็กหญิงกรรณิกา หาวิถี

๑๘/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

วัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

 

สพ ๒๖๖๐/๐๕๑๑
เด็กหญิงรติพร ปนงาม

๑๒/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

วัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

 

สพ ๒๖๖๐/๐๕๑๒
เด็กชายเจษฎากร เสือสังโฆ

๐๖/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

วัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

 

สพ ๒๖๖๐/๐๕๑๓
นางสาวกนกพร ธงชัย

๑๙/๐๑/๒๕๑๙
โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

วัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

 

สพ ๒๖๖๐/๐๕๑๔
เด็กชายกฤตภาส จิตรัตน์

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิงาม

์

วัดไผ่เกาะโพธิงาม

์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๕ / ๑๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๖๐/๐๕๑๕
เด็กชายธันวา พิกุลทอง

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิงาม

์

วัดไผ่เกาะโพธิงาม

์

 

สพ ๒๖๖๐/๐๕๑๖
เด็กหญิงปยะธิดา ทองนวม

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิงาม

์

วัดไผ่เกาะโพธิงาม

์

 

สพ ๒๖๖๐/๐๕๑๗
เด็กหญิงปนัดดา คงสัมฤทธิ

์

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิงาม

์

วัดไผ่เกาะโพธิงาม

์

 

สพ ๒๖๖๐/๐๕๑๘
เด็กหญิงนีรนุจร์ ไพรชัฏ

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิงาม

์

วัดไผ่เกาะโพธิงาม

์

 

สพ ๒๖๖๐/๐๕๑๙
เด็กชายธีรยศ มูลพันธ์

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิงาม

์

วัดไผ่เกาะโพธิงาม

์

 

สพ ๒๖๖๐/๐๕๒๐
เด็กหญิงศรีรักษ์ ดวงแก้ว

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิงาม

์

วัดไผ่เกาะโพธิงาม

์

 

สพ ๒๖๖๐/๐๕๒๑
เด็กชายนที สุขโชติ

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดตาล วัดสองเขตสามัคคี  

สพ ๒๖๖๐/๐๕๒๒
เด็กชายอดิเทพ คล้ายหงษ์

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดตาล วัดสองเขตสามัคคี  

สพ ๒๖๖๐/๐๕๒๓
เด็กหญิงธนาภรณ์ มากสอน

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดตาล วัดสองเขตสามัคคี  

สพ ๒๖๖๐/๐๕๒๔
เด็กหญิงธมลวรรณ ชาวบ้านซ่อง

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดตาล วัดสองเขตสามัคคี  

สพ ๒๖๖๐/๐๕๒๕
เด็กหญิงปรียาภรณ์ ปนงาม

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดตาล วัดสองเขตสามัคคี  

สพ ๒๖๖๐/๐๕๒๖
เด็กหญิงแพรพิไล สะราคำ

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดตาล วัดสองเขตสามัคคี  

สพ ๒๖๖๐/๐๕๒๗
เด็กหญิงสุทธิดา สิงห์พันธ์

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดตาล วัดสองเขตสามัคคี  

สพ ๒๖๖๐/๐๕๒๘
เด็กหญิงสุปรียา ดอกจันทร์

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดตาล วัดสองเขตสามัคคี  

สพ ๒๖๖๐/๐๕๒๙
เด็กหญิงนริสรา พึงพักต์

่

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดตาล วัดสองเขตสามัคคี  

สพ ๒๖๖๐/๐๕๓๐
เด็กหญิงณัฐนรี หอมละออ

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดตาล วัดสองเขตสามัคคี  

สพ ๒๖๖๐/๐๕๓๑
เด็กชายจีรวุฒิ นกทนงค์

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลาดตาล วัดสองเขตสามัคคี  

สพ ๒๖๖๐/๐๕๓๒
เด็กหญิงพรไพลิน วงษ์สุวรรณ

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลาดตาล วัดสองเขตสามัคคี  

สพ ๒๖๖๐/๐๕๓๓
เด็กชายธรรมรัตน์ เอียมงาม

่

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดตาล วัดสองเขตสามัคคี  

สพ ๒๖๖๐/๐๕๓๔
เด็กชายสุภวัทน์ เชือตาพระ

่

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดตาล วัดสองเขตสามัคคี  

สพ ๒๖๖๐/๐๕๓๕
เด็กหญิงชนัญธิดา ทันใจ

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดตาล วัดสองเขตสามัคคี  

สพ ๒๖๖๐/๐๕๓๖
เด็กหญิงชุติมา พิกุลทอง

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดตาล วัดสองเขตสามัคคี  

สพ ๒๖๖๐/๐๕๓๗
เด็กหญิงสุพรรษา แก้วศรีงาม

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดตาล วัดสองเขตสามัคคี  

สพ ๒๖๖๐/๐๕๓๘
เด็กชายอลังการ สุขเกษม

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดตาล วัดสองเขตสามัคคี  

สพ ๒๖๖๐/๐๕๓๙
เด็กหญิงสุนิษา บุญเรืองรอด

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดตาล วัดสองเขตสามัคคี  

สพ ๒๖๖๐/๐๕๔๐
เด็กชายประจวบ แสนฤทธิ

์

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดตาล วัดสองเขตสามัคคี  

สพ ๒๖๖๐/๐๕๔๑
เด็กหญิงอารีรัตน์ แก้วประเสริฐ

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดตาล วัดสองเขตสามัคคี  

สพ ๒๖๖๐/๐๕๔๒
เด็กหญิงสุนิษา กล้าหาญ

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดตาล วัดสองเขตสามัคคี  

สพ ๒๖๖๐/๐๕๔๓
เด็กชายทวีชัย แฟงรักษ์

๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดลาดตาล วัดสองเขตสามัคคี  

สพ ๒๖๖๐/๐๕๔๔
เด็กหญิงภาวินี ปานมณี

๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดลาดตาล วัดสองเขตสามัคคี  

สพ ๒๖๖๐/๐๕๔๕
เด็กชายธนภัทร พันธ์เขตกรณ์

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดลาดตาล วัดสองเขตสามัคคี  

สพ ๒๖๖๐/๐๕๔๖
เด็กชายธีรพล ขำเอียม

่

๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดลาดตาล วัดสองเขตสามัคคี  

สพ ๒๖๖๐/๐๕๔๗
เด็กชายธนกฤต ขำมณี

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยคล้า วัดสองเขตสามัคคี  

สพ ๒๖๖๐/๐๕๔๘
เด็กชายศักดา แดงสุวรรณ

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยคล้า วัดสองเขตสามัคคี  

สพ ๒๖๖๐/๐๕๔๙
เด็กหญิงชุติมา จันทร์เศรษฐี

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยคล้า วัดสองเขตสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๖ / ๑๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๖๐/๐๕๕๐
เด็กชายภานุพงศ์ อิมเกษม

่

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยคล้า วัดสองเขตสามัคคี  

สพ ๒๖๖๐/๐๕๕๑
เด็กชายภูริภัทร สิงห์งาม

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยคล้า วัดสองเขตสามัคคี  

สพ ๒๖๖๐/๐๕๕๒
เด็กหญิงกุลนัท สกุณี

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยคล้า วัดสองเขตสามัคคี  

สพ ๒๖๖๐/๐๕๕๓
เด็กหญิงฐิติมา คงคา

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยคล้า วัดสองเขตสามัคคี  

สพ ๒๖๖๐/๐๕๕๔
เด็กชายกิตตินันท์ สาดวอน

๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยคล้า วัดสองเขตสามัคคี  

สพ ๒๖๖๐/๐๕๕๕
เด็กชายโสภณัฐ ทัพวิเศษ

๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยคล้า วัดสองเขตสามัคคี  

สพ ๒๖๖๐/๐๕๕๖
เด็กหญิงธัญยธรณ์ สินธุสัย

๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยคล้า วัดสองเขตสามัคคี  

สพ ๒๖๖๐/๐๕๕๗
เด็กหญิงนันทิพร เอียมสำอางค์

่

๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยคล้า วัดสองเขตสามัคคี  

สพ ๒๖๖๐/๐๕๕๘
เด็กหญิงพัชรพร อินทรใย

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยคล้า วัดสองเขตสามัคคี  

สพ ๒๖๖๐/๐๕๕๙
เด็กหญิงรัชนีกร คมขำ

๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยคล้า วัดสองเขตสามัคคี  

สพ ๒๖๖๐/๐๕๖๐
เด็กชายณฐวุฒิ เอียมสอาด

่

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านโพธิตะวันตก

์

วัดบ้านโพธิตะวันตก

์

 

สพ ๒๖๖๐/๐๕๖๑
เด็กชายธนพล อ้วนเจริญ

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านโพธิตะวันตก

์

วัดบ้านโพธิตะวันตก

์

 

สพ ๒๖๖๐/๐๕๖๒
เด็กชายสงกรานต์ นามวงศา

๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านโพธิตะวันตก

์

วัดบ้านโพธิตะวันตก

์

 

สพ ๒๖๖๐/๐๕๖๓
เด็กหญิงนวรัตร์ ริอุบล

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านโพธิตะวันตก

์

วัดบ้านโพธิตะวันตก

์

 

สพ ๒๖๖๐/๐๕๖๔
เด็กชายเดชาวัสส์ แก้วพิลา

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านโพธิตะวันตก

์

วัดบ้านโพธิตะวันตก

์

 

สพ ๒๖๖๐/๐๕๖๕
เด็กหญิงอรพิน ยีคิว

่ ้

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านโพธิตะวันตก

์

วัดบ้านโพธิตะวันตก

์

 

สพ ๒๖๖๐/๐๕๖๖
เด็กชายกนกศักดิ

์

สกุลแก้ว
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านโพธิตะวันออก

์

วัดบ้านโพธิตะวันออก

์

 

สพ ๒๖๖๐/๐๕๖๗
เด็กหญิงสุนิสา เชียวชาญ

่

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านโพธิตะวันออก

์

วัดบ้านโพธิตะวันออก

์

 

สพ ๒๖๖๐/๐๕๖๘
เด็กหญิงปริญญา สมบุญรอด

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านโพธิตะวันออก

์

วัดบ้านโพธิตะวันออก

์

 

สพ ๒๖๖๐/๐๕๖๙
เด็กชายจิราวัฒน์ ศรีสัมพันธ์

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประชุมชน วัดประชุมชน  

สพ ๒๖๖๐/๐๕๗๐
เด็กหญิงวาสนา วงษ์สวด

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประชุมชน วัดประชุมชน  

สพ ๒๖๖๐/๐๕๗๑
เด็กหญิงธนัญญา แก่นเชือชัย

้

๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประชุมชน วัดประชุมชน  

สพ ๒๖๖๐/๐๕๗๒
เด็กหญิงสิริมา โชระเวก

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประชุมชน วัดประชุมชน  

สพ ๒๖๖๐/๐๕๗๓
เด็กชายปติรัฐ ประมะคัง

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิท่าทราย

์

วัดโพธิท่าทราย

์

 

สพ ๒๖๖๐/๐๕๗๔
เด็กชายปฏิพล เปยมสะอาด

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิท่าทราย

์

วัดโพธิท่าทราย

์

 

สพ ๒๖๖๐/๐๕๗๕
เด็กชายนพพร สุดสวาท

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิท่าทราย

์

วัดโพธิท่าทราย

์

 

สพ ๒๖๖๐/๐๕๗๖
เด็กหญิงประภัสสร แก้วดี

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิท่าทราย

์

วัดโพธิท่าทราย

์

 

สพ ๒๖๖๐/๐๕๗๗
เด็กหญิงธันยาภรณ์ แช่มช้อย

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิท่าทราย

์

วัดโพธิท่าทราย

์

 

สพ ๒๖๖๐/๐๕๗๘
เด็กหญิงบุษยพรรณ ชาวบ้านโพธิ

์

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิท่าทราย

์

วัดโพธิท่าทราย

์

 

สพ ๒๖๖๐/๐๕๗๙
เด็กหญิงสุพรรณษา มณีอินทร์

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิท่าทราย

์

วัดโพธิท่าทราย

์

 

สพ ๒๖๖๐/๐๕๘๐
เด็กหญิงเจนจิรา ปกสำพันธ์

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิท่าทราย

์

วัดโพธิท่าทราย

์

 

สพ ๒๖๖๐/๐๕๘๑
เด็กชายฐิติศักดิ

์

พิมานรัมย์
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิท่าทราย

์

วัดโพธิท่าทราย

์

 

สพ ๒๖๖๐/๐๕๘๒
เด็กชายพงศ์ปวีร์ เขียวมีผล

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศีรษะเกษ วัดศรีษะเกษ  

สพ ๒๖๖๐/๐๕๘๓
เด็กชายฉัตรชัย ภู่คงพันธุ์

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศีรษะเกษ วัดศรีษะเกษ  

สพ ๒๖๖๐/๐๕๘๔
เด็กชายธราดล กัลพงษ์

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศีรษะเกษ วัดศรีษะเกษ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๗ / ๑๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๖๐/๐๕๘๕
เด็กชายฐิติ ใจดี

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศีรษะเกษ วัดศรีษะเกษ  

สพ ๒๖๖๐/๐๕๘๖
เด็กหญิงนภัทรศร สวนมะลิ

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศีรษะเกษ วัดศรีษะเกษ  

สพ ๒๖๖๐/๐๕๘๗
เด็กชายกิตติชัย จำปาเงิน

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศีรษะเกษ วัดศรีษะเกษ  

สพ ๒๖๖๐/๐๕๘๘
เด็กหญิงสิริพร ภาคโพธิ

์

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศีรษะเกษ วัดศรีษะเกษ  

สพ ๒๖๖๐/๐๕๘๙
เด็กชายบวรมงคล ชาวห้วยหมาก

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพร้าว

วัดไทรงามธรรมธราราม

 

สพ ๒๖๖๐/๐๕๙๐
เด็กหญิงกันยารัตน์ วงษ์จันทร์

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพร้าว

วัดไทรงามธรรมธราราม

 

สพ ๒๖๖๐/๐๕๙๑
เด็กหญิงฐิติมา เสือพงษ์

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพร้าว

วัดไทรงามธรรมธราราม

 

สพ ๒๖๖๐/๐๕๙๒
เด็กหญิงปุณณ์ภัสสร อินทร์ทองน้อย

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพร้าว

วัดไทรงามธรรมธราราม

 

สพ ๒๖๖๐/๐๕๙๓
เด็กหญิงจุติพร พูนพัฒนสุข

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพร้าว

วัดไทรงามธรรมธราราม

 

สพ ๒๖๖๐/๐๕๙๔
เด็กชายธีรพัฒน์ มะลิทอง

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวรจันทร์ วัดวรจันทร์  

สพ ๒๖๖๐/๐๕๙๕
เด็กชายธนพัฒน์ สุทธารส

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวรจันทร์ วัดวรจันทร์  

สพ ๒๖๖๐/๐๕๙๖
เด็กชายธนดล บุญเกิด

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวรจันทร์ วัดวรจันทร์  

สพ ๒๖๖๐/๐๕๙๗
เด็กชายศร ลือยอด

้

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวรจันทร์ วัดวรจันทร์  

สพ ๒๖๖๐/๐๕๙๘
เด็กชายพิทักษ์ ทองมา

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวรจันทร์ วัดวรจันทร์  

สพ ๒๖๖๐/๐๕๙๙
เด็กชายณัฐกิตติ

์

เอียมปราณีต

่

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวรจันทร์ วัดวรจันทร์  

สพ ๒๖๖๐/๐๖๐๐
เด็กชายกรวิชญ์ นิมนวล

่

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวรจันทร์ วัดวรจันทร์  

สพ ๒๖๖๐/๐๖๐๑
เด็กชายภูรินทร์ วิลัย

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวรจันทร์ วัดวรจันทร์  

สพ ๒๖๖๐/๐๖๐๒
เด็กชายยศภัทร แสงมณี

๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวรจันทร์ วัดวรจันทร์  

สพ ๒๖๖๐/๐๖๐๓
เด็กหญิงเกวลิน ถินทวี

่

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวรจันทร์ วัดวรจันทร์  

สพ ๒๖๖๐/๐๖๐๔
เด็กหญิงพิริษา โสมพันธุ์

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวรจันทร์ วัดวรจันทร์  

สพ ๒๖๖๐/๐๖๐๕
เด็กหญิงศศิภา แสงศรี

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวรจันทร์ วัดวรจันทร์  

สพ ๒๖๖๐/๐๖๐๖
เด็กหญิงเมธิสา คำหอมรืน

่

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวรจันทร์ วัดวรจันทร์  

สพ ๒๖๖๐/๐๖๐๗
เด็กหญิงณภัสวรรณ ไกรหา

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวรจันทร์ วัดวรจันทร์  

สพ ๒๖๖๐/๐๖๐๘
เด็กหญิงฑิฆัมพร บุญกอ

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวรจันทร์ วัดวรจันทร์  

สพ ๒๖๖๐/๐๖๐๙
เด็กหญิงนาตาลี ศรีเฮงไพบูลย์

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๖๖๐/๐๖๑๐
เด็กหญิงปยฤดี รัตนะพันธ์

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๖๖๐/๐๖๑๑
เด็กหญิงขวัญจิรา ใจมัน

่

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๖๖๐/๐๖๑๒
เด็กหญิงธนัญชนก นาคใจเสือ

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๖๖๐/๐๖๑๓
เด็กชายพิทักษ์ บัวเพ็ชร

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๖๖๐/๐๖๑๔
เด็กหญิงชลนิภา บุญหาญ

๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๖๖๐/๐๖๑๕
เด็กหญิงศิริวรรณ เอกปชชา

๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๖๖๐/๐๖๑๖
เด็กหญิงวิภาดา เอกปจชา

๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๖๖๐/๐๖๑๗
เด็กหญิงสุธามาศ พลอยสุขใส

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๖๖๐/๐๖๑๘
เด็กหญิงกัลย์สุดา ปรีสวัสดิ

์

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๖๖๐/๐๖๑๙
เด็กชายอรรถพร ศรีสุวรรณ

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระธาตุ วัดพระธาตุ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๘ / ๑๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๖๐/๐๖๒๐
เด็กชายอนันตชัย เปรมจันทร์วงษ์

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระธาตุ วัดพระธาตุ  

สพ ๒๖๖๐/๐๖๒๑
เด็กหญิงรุ่งทิพย์ สุขสำราญ

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระธาตุ วัดพระธาตุ  

สพ ๒๖๖๐/๐๖๒๒
เด็กหญิงนฤมล แตงวงษ์

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระธาตุ วัดพระธาตุ  

สพ ๒๖๖๐/๐๖๒๓
เด็กหญิงปราณปรียา ศรีสุข

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระธาตุ วัดพระธาตุ  

สพ ๒๖๖๐/๐๖๒๔
เด็กหญิงมนัสชนก ประจุไทย

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระธาตุ วัดพระธาตุ  

สพ ๒๖๖๐/๐๖๒๕
เด็กหญิงศศิธร คงสมกาย

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระธาตุ วัดพระธาตุ  

สพ ๒๖๖๐/๐๖๒๖
เด็กหญิงเนตรนภา ยิมโก๊ะ

้

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระธาตุ วัดพระธาตุ  

สพ ๒๖๖๐/๐๖๒๗
เด็กหญิงกิตติกานต์ โชควิไล

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระธาตุ วัดพระธาตุ  

สพ ๒๖๖๐/๐๖๒๘
เด็กชายภาณุพงศ์ สุขยิง

่

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระธาตุ วัดพระธาตุ  

สพ ๒๖๖๐/๐๖๒๙
เด็กชายปรัตถกร ยิมประเสริฐ

้

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระธาตุ วัดพระธาตุ  

สพ ๒๖๖๐/๐๖๓๐
เด็กหญิงนภัสกร แก้วสุกใส

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระธาตุ วัดพระธาตุ  

สพ ๒๖๖๐/๐๖๓๑
เด็กหญิงมาริษา ตาใส

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระธาตุ วัดพระธาตุ  

สพ ๒๖๖๐/๐๖๓๒
เด็กหญิงศศิวิมล จาดพันธุ์อินทร์

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระธาตุ วัดพระธาตุ  

สพ ๒๖๖๐/๐๖๓๓
เด็กหญิงกัญญาวีร์ สุขเกษม

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระธาตุ วัดพระธาตุ  

สพ ๒๖๖๐/๐๖๓๔
เด็กหญิงณภัทร ปนกุมภี

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระธาตุ วัดพระธาตุ  

สพ ๒๖๖๐/๐๖๓๕
เด็กหญิงสุนทริน มุระชีวะ

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระธาตุ วัดพระธาตุ  

สพ ๒๖๖๐/๐๖๓๖
เด็กชายภาณุวัฒน์ หงษ์เวียงจันทร์

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระธาตุ วัดพระธาตุ  

สพ ๒๖๖๐/๐๖๓๗
เด็กชายธัญวิชญ์ ทองใบ

๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพระธาตุ วัดพระธาตุ  

สพ ๒๖๖๐/๐๖๓๘
เด็กชายณัฐกรานต์ ปตเวก

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระธาตุ วัดพระธาตุ  

สพ ๒๖๖๐/๐๖๓๙
เด็กหญิงยุพารัตน์ ยอดเพชร

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพระธาตุ วัดพระธาตุ  

สพ ๒๖๖๐/๐๖๔๐
เด็กหญิงกิงแก้ว

่

ใคร่ครวญ
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพระธาตุ วัดพระธาตุ  

สพ ๒๖๖๐/๐๖๔๑
เด็กชายพิพรรธน์ หงษ์เวียงจันทร์

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระธาตุ วัดพระธาตุ  

สพ ๒๖๖๐/๐๖๔๒
เด็กชายสุรศักดิ

์

นุชนุ่ม
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระธาตุ วัดพระธาตุ  

สพ ๒๖๖๐/๐๖๔๓
เด็กชายรังสิมันตุ์ เปรมจันทร์วงษ์

๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพระธาตุ วัดพระธาตุ  

สพ ๒๖๖๐/๐๖๔๔
เด็กชายเฉลิมชัย แก้วเถือน

่

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระธาตุ วัดพระธาตุ  

สพ ๒๖๖๐/๐๖๔๕
เด็กหญิงนำฝน สงวนทรัพย์

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระธาตุ วัดพระธาตุ  

สพ ๒๖๖๐/๐๖๔๖
เด็กชายธีระพล สุขสำราญ

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพระธาตุ วัดพระธาตุ  

สพ ๒๖๖๐/๐๖๔๗
เด็กหญิงจารุวรรณ ทองรัตน์

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพระธาตุ วัดพระธาตุ  

สพ ๒๖๖๐/๐๖๔๘
เด็กหญิงภาณุมาส ชัยวรกุล

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพระธาตุ วัดพระธาตุ  

สพ ๒๖๖๐/๐๖๔๙
เด็กชายภควัฒน์ ปกการะนัง

๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพระธาตุ วัดพระธาตุ  

สพ ๒๖๖๐/๐๖๕๐
เด็กชายพัทธดลย์ ศรีบุญมี

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สพ ๒๖๖๐/๐๖๕๑
เด็กชายรัชชานนท์ สอดศรี

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สพ ๒๖๖๐/๐๖๕๒
เด็กชายปญญทรัพย์ อินทร์โกษา

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สพ ๒๖๖๐/๐๖๕๓
เด็กชายเฉลิมพงศ์ ชาวบ้านช้าง

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สพ ๒๖๖๐/๐๖๕๔
เด็กชายวีรภัทร กองสาร์

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๙ / ๑๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๖๐/๐๖๕๕
เด็กชายเจนภพ ชีพันธ์

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สพ ๒๖๖๐/๐๖๕๖
เด็กหญิงศิริรัตน์ เกิดคลำ

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สพ ๒๖๖๐/๐๖๕๗
เด็กหญิงพิชชา รุ่งเรืองชนบท

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สพ ๒๖๖๐/๐๖๕๘
เด็กหญิงจารุวรรณ พลา

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สพ ๒๖๖๐/๐๖๕๙
เด็กหญิงประภัสสร จันทร์แปลง

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สพ ๒๖๖๐/๐๖๖๐
เด็กหญิงวรัสนันต์ หลำจรูญ

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สพ ๒๖๖๐/๐๖๖๑
เด็กชายทศพร โพธิพันธุ์

์

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สพ ๒๖๖๐/๐๖๖๒
เด็กชายพงษ์ไพบูลย์ ลิสนิ

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สพ ๒๖๖๐/๐๖๖๓
เด็กหญิงณัฐศรา โชระเวก

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สพ ๒๖๖๐/๐๖๖๔
เด็กชายบรรพต รถมณี

๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สพ ๒๖๖๐/๐๖๖๕
เด็กชายชวน ชมชืน

่

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สพ ๒๖๖๐/๐๖๖๖
เด็กชายระพีพัฒน์ ขวัญงาม

๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สพ ๒๖๖๐/๐๖๖๗
เด็กหญิงศันสนีย์ มีทอง

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สพ ๒๖๖๐/๐๖๖๘
เด็กหญิงฐานิดา หงษ์ทองมอญ

๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สพ ๒๖๖๐/๐๖๖๙
เด็กหญิงอภัสสร ชัยหา

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สพ ๒๖๖๐/๐๖๗๐
เด็กชายณัฐพล ทวีศรี

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สพ ๒๖๖๐/๐๖๗๑
เด็กชายฮัวสันต์ บุญคุ้ม

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สพ ๒๖๖๐/๐๖๗๒
เด็กชายพุฒิพงค์ อิมทอง

่

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สพ ๒๖๖๐/๐๖๗๓
เด็กชายชาติเมธี สุพาสี

๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สพ ๒๖๖๐/๐๖๗๔
เด็กชายทรงกลด สุทธิประภา

๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สพ ๒๖๖๐/๐๖๗๕
เด็กชายนพเก้า แจ็ดทอง

๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 

สพ ๒๖๖๐/๐๖๗๖
เด็กชายกิตติศักดิ

์

เกตุฟก

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดกระจับ วัดลาดกระจับ  

สพ ๒๖๖๐/๐๖๗๗
เด็กชายธนกฤต คุ้มพันธุ์แย้ม

๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลาดกระจับ วัดลาดกระจับ  

สพ ๒๖๖๐/๐๖๗๘
เด็กชายธีรนันท์ จันนุบิน

๐๗/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดลาดกระจับ วัดลาดกระจับ  

สพ ๒๖๖๐/๐๖๗๙
เด็กหญิงสุพิชชา มอญเพ็ชร

๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลาดกระจับ วัดลาดกระจับ  

สพ ๒๖๖๐/๐๖๘๐
เด็กชายธนากร กลำพะบุตร

๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดกระจับ วัดลาดกระจับ  

สพ ๒๖๖๐/๐๖๘๑
เด็กหญิงกานติมา ศิริพันธุ์สิน

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางกุ้ง วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๖๖๐/๐๖๘๒
เด็กหญิงทัศน์วรรณ พักเรือนดี

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางกุ้ง วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๖๖๐/๐๖๘๓
เด็กหญิงปรียาภัทร โตพันธุ์ดี

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางกุ้ง วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๖๖๐/๐๖๘๔
เด็กหญิงแพรวา เคหะนาค

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางกุ้ง วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๖๖๐/๐๖๘๕
เด็กหญิงศิริมา อาจแย้มสรวจ

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางกุ้ง วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๖๖๐/๐๖๘๖
เด็กหญิงศกุนตลา สะราคำ

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางกุ้ง วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๖๖๐/๐๖๘๗
เด็กชายไตรภพ สุขพ่วง

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางกุ้ง วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๖๖๐/๐๖๘๘
เด็กชายสุธิชา ชาวกงจักร์

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางกุ้ง วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๖๖๐/๐๖๘๙
เด็กชายวิศวะ เหลือล้น

๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางกุ้ง วัดดอนโพธิทอง

์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๐ / ๑๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๖๐/๐๖๙๐
เด็กชายภูริพัฒน์ แก้วรัก

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนโพธิทอง

์

วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๖๖๐/๐๖๙๑
เด็กหญิงแพรวพรรณ กรจันทร์

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนโพธิทอง

์

วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๖๖๐/๐๖๙๒
เด็กหญิงณัฐธยาน์ พันธุ์แตง

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนโพธิทอง

์

วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๖๖๐/๐๖๙๓
เด็กหญิงภัทรลัดดา รอดเล็ก

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนโพธิทอง

์

วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๖๖๐/๐๖๙๔
เด็กหญิงธนวรรณ ดอกพุด

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนโพธิทอง

์

วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๖๖๐/๐๖๙๕
เด็กชายณัฐพงษ์ ทวนเงิน

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนโพธิทอง

์

วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๖๖๐/๐๖๙๖
เด็กชายสรศักดิ

์

บุญเจริญ

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนโพธิทอง

์

วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๖๖๐/๐๖๙๗
เด็กชายบวรภัค กรจันทร์

๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนโพธิทอง

์

วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๖๖๐/๐๖๙๘
เด็กชายจิรวัฒน์ ภู่อิน

๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนโพธิทอง

์

วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๖๖๐/๐๖๙๙
เด็กชายณัฐพล ปานเอียม

่

๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนโพธิทอง

์

วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๖๖๐/๐๗๐๐
เด็กหญิงนรีศิลป นาคพร

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนโพธิทอง

์

วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๖๖๐/๐๗๐๑
เด็กหญิงกมลวรรณ โมกขศักดิ

์

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนโพธิทอง

์

วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๖๖๐/๐๗๐๒
เด็กหญิงธนาวรรณ สุวรรณศรี

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนโพธิทอง

์

วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๖๖๐/๐๗๐๓
เด็กชายพงศกร อำพุทรา

๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนโพธิทอง

์

วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๖๖๐/๐๗๐๔
เด็กชายภูริพัตร ดีกาว

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๖๖๐/๐๗๐๕
เด็กชายนาธาน เมธาวีวรโชติ

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๖๖๐/๐๗๐๖
เด็กชายบัณฑิต ศิลาคำ

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๖๖๐/๐๗๐๗
เด็กหญิงจิราพร ใจตรง

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๖๖๐/๐๗๐๘
เด็กหญิงณิศวรา จ่าพันธ์

๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๖๖๐/๐๗๐๙
เด็กหญิงนภสร จงมีธรรม

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอุทุมพราราม วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๖๖๐/๐๗๑๐
เด็กหญิงนริศรา ทองรักษ์

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอุทุมพราราม วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๖๖๐/๐๗๑๑
เด็กหญิงชลธิชา นุ่มพันธุ์

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอุทุมพราราม วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๖๖๐/๐๗๑๒
เด็กชายอนุชิต แปนแก้ว

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอุทุมพราราม วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๖๖๐/๐๗๑๓
เด็กหญิงธิดาพร พวงพิกุล

๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอุทุมพราราม วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๖๖๐/๐๗๑๔
เด็กชายศุภชัย พันธุ์ท้าว

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอุทุมพราราม วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๖๖๐/๐๗๑๕
เด็กหญิงชณิภรณ์ พรหมศรี

๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่รัตนเจดีย์ วัดใหม่รัตนเจดีย์  

สพ ๒๖๖๐/๐๗๑๖
เด็กชายณัฐวุฒิ กล่อมภักดี

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่รัตนเจดีย์ วัดใหม่รัตนเจดีย์  

สพ ๒๖๖๐/๐๗๑๗
เด็กชายภาคภูมิ นพเก้า

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่รัตนเจดีย์ วัดใหม่รัตนเจดีย์  

สพ ๒๖๖๐/๐๗๑๘
เด็กชายฐชิดฐิภูมิ เอียมสุวรรณ

่

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่รัตนเจดีย์ วัดใหม่รัตนเจดีย์  

สพ ๒๖๖๐/๐๗๑๙
เด็กชายธนพงษ์ พันธุ์พ่วง

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่รัตนเจดีย์ วัดใหม่รัตนเจดีย์  

สพ ๒๖๖๐/๐๗๒๐
เด็กชายจิรพงษ์ กาละพงษ์

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่รัตนเจดีย์ วัดใหม่รัตนเจดีย์  

สพ ๒๖๖๐/๐๗๒๑
เด็กชายพรพิพัฒน์ ศรีทองคำ

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่รัตนเจดีย์ วัดใหม่รัตนเจดีย์  

สพ ๒๖๖๐/๐๗๒๒
เด็กหญิงกัณทิมา สุดจิตร

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่รัตนเจดีย์ วัดใหม่รัตนเจดีย์  

สพ ๒๖๖๐/๐๗๒๓
เด็กหญิงวรัญชลี วิลาวงศ์

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่รัตนเจดีย์ วัดใหม่รัตนเจดีย์  

สพ ๒๖๖๐/๐๗๒๔
เด็กหญิงนภัสสรณ์ ฝอยลามโลก

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแก้ว วัดแก้ว  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๑ / ๑๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๖๐/๐๗๒๕
เด็กหญิงบัวชมพู แก้ววิชิต

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแก้ว วัดแก้ว  

สพ ๒๖๖๐/๐๗๒๖
เด็กหญิงสุทธิตา รักอู่

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแก้ว วัดแก้ว  

สพ ๒๖๖๐/๐๗๒๗
เด็กหญิงสุกัญญา ขำอรุณ

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแก้ว วัดแก้ว  

สพ ๒๖๖๐/๐๗๒๘
นายไพศาล โกพัฒน์ตา

๒๙/๐๖/๒๕๐๔

โรงเรียนวัดแก้ว วัดแก้ว  

สพ ๒๖๖๐/๐๗๒๙
นางราตรี มาลาทิพย์

๒๔/๐๗/๒๕๐๖

โรงเรียนวัดแก้ว วัดแก้ว  

สพ ๒๖๖๐/๐๗๓๐
เด็กชายชนาธิป แจ่มสายพงษ์

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดพุทธมงคล  

สพ ๒๖๖๐/๐๗๓๑
เด็กชายวรายุทธ เอียมสอาด

่

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดพุทธมงคล  

สพ ๒๖๖๐/๐๗๓๒
เด็กชายสินทวี กรับทอง

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดพุทธมงคล  

สพ ๒๖๖๐/๐๗๓๓
เด็กชายพัชรพล พึงนา

่

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดพุทธมงคล  

สพ ๒๖๖๐/๐๗๓๔
เด็กชายภูบดินทร์ เปรมปรี

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดพุทธมงคล  

สพ ๒๖๖๐/๐๗๓๕
เด็กชายวันเฉลิม เลียงยันต์

้

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดพุทธมงคล  

สพ ๒๖๖๐/๐๗๓๖
เด็กชายชัยสิทธิ

์

มลิซ้อน
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดพุทธมงคล  

สพ ๒๖๖๐/๐๗๓๗
เด็กชายฐานปกรณ์ ปราบนิกร

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดพุทธมงคล  

สพ ๒๖๖๐/๐๗๓๘
เด็กหญิงรัตนา ศรีสุขใส

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดพุทธมงคล  

สพ ๒๖๖๐/๐๗๓๙
เด็กหญิงฤทัยรัตน์ พึงพงษ์

่

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดพุทธมงคล  

สพ ๒๖๖๐/๐๗๔๐
เด็กหญิงวชิราภรณ์ โสดา

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดพุทธมงคล  

สพ ๒๖๖๐/๐๗๔๑
เด็กหญิงนันทิดา บุญมามาก

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดพุทธมงคล  

สพ ๒๖๖๐/๐๗๔๒
เด็กชายสินภพ ผับแสน

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดพุทธมงคล  

สพ ๒๖๖๐/๐๗๔๓
เด็กชายชนะ สวัสดี

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดพุทธมงคล  

สพ ๒๖๖๐/๐๗๔๔
เด็กชายนราวิชณ์ ทับแว่ว

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดพุทธมงคล  

สพ ๒๖๖๐/๐๗๔๕
เด็กชายกมล สุมา

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาดิน วัดภูเขาดิน  

สพ ๒๖๖๐/๐๗๔๖
เด็กชายศุภากร ถุงทอง

๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาดิน วัดภูเขาดิน  

สพ ๒๖๖๐/๐๗๔๗
เด็กชายรัชพล พิกุล

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาดิน วัดภูเขาดิน  

สพ ๒๖๖๐/๐๗๔๘
เด็กชายวัชรพร สุวรรณมุข

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาดิน วัดภูเขาดิน  

สพ ๒๖๖๐/๐๗๔๙
เด็กชายศรีฉัตรมงคล บุญแช่มชู

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาดิน วัดภูเขาดิน  

สพ ๒๖๖๐/๐๗๕๐
เด็กหญิงกาญจนา นาคพิทักษ์

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาดิน วัดภูเขาดิน  

สพ ๒๖๖๐/๐๗๕๑
เด็กหญิงขวัญฤทัย เจริญ

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาดิน วัดภูเขาดิน  

สพ ๒๖๖๐/๐๗๕๒
เด็กหญิงนัชชา สมบูรณ์

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาดิน วัดภูเขาดิน  

สพ ๒๖๖๐/๐๗๕๓
เด็กหญิงปานตะวัน ปานบุญ

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาดิน วัดภูเขาดิน  

สพ ๒๖๖๐/๐๗๕๔
เด็กหญิงปวีณา เพ็งรุ่ง

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาดิน วัดภูเขาดิน  

สพ ๒๖๖๐/๐๗๕๕
เด็กหญิงพิมชนก เผือกพันมุข

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาดิน วัดภูเขาดิน  

สพ ๒๖๖๐/๐๗๕๖
เด็กหญิงพิชชาภา มิงมีสุข

่

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาดิน วัดภูเขาดิน  

สพ ๒๖๖๐/๐๗๕๗
เด็กหญิงศศิธร สุขนอก

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาดิน วัดภูเขาดิน  

สพ ๒๖๖๐/๐๗๕๘
เด็กหญิงศิริรัตน์ สุพรรณ์

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาดิน วัดภูเขาดิน  

สพ ๒๖๖๐/๐๗๕๙
เด็กหญิงสุพรรษา อินทรักษา

๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาดิน วัดภูเขาดิน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๒ / ๑๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๖๐/๐๗๖๐
เด็กหญิงสุภัทรา ลัยนันท์

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาดิน วัดภูเขาดิน  

สพ ๒๖๖๐/๐๗๖๑
เด็กหญิงสุวรา ล้อดงบัง

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาดิน วัดภูเขาดิน  

สพ ๒๖๖๐/๐๗๖๒
เด็กหญิงอุไรวรรณ เชิดฉาย

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาดิน วัดภูเขาดิน  

สพ ๒๖๖๐/๐๗๖๓
เด็กชายจรัสพงศ์ พุ่มพฤกษ์

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาดิน วัดภูเขาดิน  

สพ ๒๖๖๐/๐๗๖๔
เด็กหญิงจิระนันท์ สนธิเณร

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดสามัคคีธรรม  

สพ ๒๖๖๐/๐๗๖๕
เด็กหญิงธันยาภิญญ์ จำปทอง

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบอน วัดสามัคคีธรรม  

สพ ๒๖๖๐/๐๗๖๖
เด็กชายกาลวงศ์ ศรีสุวรรณ

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม วัดสามัคคีธรรม  

สพ ๒๖๖๐/๐๗๖๗
เด็กชายทรงพล เมืองแก

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม วัดสามัคคีธรรม  

สพ ๒๖๖๐/๐๗๖๘
เด็กชายปรวิชย์ เผือกพันธ์ด่อน

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม วัดสามัคคีธรรม  

สพ ๒๖๖๐/๐๗๖๙
เด็กหญิงบงกช แตงวงศ์

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม วัดสามัคคีธรรม  

สพ ๒๖๖๐/๐๗๗๐
เด็กหญิงรุ่งไพลิน มอญเพ็ชร

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม วัดสามัคคีธรรม  

สพ ๒๖๖๐/๐๗๗๑
เด็กหญิงวรรณิษา ขวัญจาด

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม วัดสามัคคีธรรม  

สพ ๒๖๖๐/๐๗๗๒
เด็กหญิงใบหยก อินทรักษา

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม วัดสามัคคีธรรม  

สพ ๒๖๖๐/๐๗๗๓
เด็กหญิงศรินทร์ยา ชัยชนะ

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม วัดสามัคคีธรรม  

สพ ๒๖๖๐/๐๗๗๔
เด็กชายกิตติพงศ์ พันเขียว

๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม วัดสามัคคีธรรม  

สพ ๒๖๖๐/๐๗๗๕
เด็กชายวีรภัทร ศรีบุญธรรม

๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ วัดสารภี  

สพ ๒๖๖๐/๐๗๗๖
เด็กชายพีรพัฒน์ กรับทอง

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ วัดสารภี  

สพ ๒๖๖๐/๐๗๗๗
เด็กชายพงศ์พัทธ์ มาลาวัลย์

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ วัดสารภี  

สพ ๒๖๖๐/๐๗๗๘
เด็กชายภัทรดล เมฆแช่ม

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ วัดสารภี  

สพ ๒๖๖๐/๐๗๗๙
เด็กหญิงอรอุมา ลาดอก

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ วัดสารภี  

สพ ๒๖๖๐/๐๗๘๐
เด็กหญิงอัจฉรา ม่วงคำ

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ วัดสารภี  

สพ ๒๖๖๐/๐๗๘๑
เด็กหญิงลลิตา ธิตานนท์

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ วัดสารภี  

สพ ๒๖๖๐/๐๗๘๒
เด็กหญิงปทมา สอนกา

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ วัดสารภี  

สพ ๒๖๖๐/๐๗๘๓
เด็กหญิงตวงรัตน์ คงวิเชียร

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ วัดสารภี  

สพ ๒๖๖๐/๐๗๘๔
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ นุ่มจุ้ย

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ วัดสารภี  

สพ ๒๖๖๐/๐๗๘๕
เด็กหญิงดวงเนตร จ่าสะอาด

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ วัดสารภี  

สพ ๒๖๖๐/๐๗๘๖
เด็กหญิงวีรวัลย์ สีปดขน

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ วัดสารภี  

สพ ๒๖๖๐/๐๗๘๗
เด็กหญิงศศิธร รักดี

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ วัดสารภี  

สพ ๒๖๖๐/๐๗๘๘
เด็กชายเมษา จาดช้าง

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ วัดสารภี  

สพ ๒๖๖๐/๐๗๘๙
เด็กหญิงทัศน์วรรณ แจ่มแจ้ง

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ วัดสารภี  

สพ ๒๖๖๐/๐๗๙๐
เด็กชายชลธี ชัยศรี

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ วัดสารภี  

สพ ๒๖๖๐/๐๗๙๑
เด็กหญิงศิริลักษณ์ กลินหอมดี

่

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ วัดสารภี  

สพ ๒๖๖๐/๐๗๙๒
เด็กชายณัฐพล เชิดฉันท์

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ วัดสารภี  

สพ ๒๖๖๐/๐๗๙๓
เด็กชายณัฐพล ธรรมณี

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ วัดสารภี  

สพ ๒๖๖๐/๐๗๙๔
เด็กชายณัฐวัฒน์ ครุฑคำ

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ วัดสารภี  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๓ / ๑๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๖๐/๐๗๙๕
เด็กชายณัฐวุฒิ หงษ์ทอง

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ วัดสารภี  

สพ ๒๖๖๐/๐๗๙๖
เด็กชายนิทิศ ม่วงคำ

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ วัดสารภี  

สพ ๒๖๖๐/๐๗๙๗
เด็กชายวีรภพ โพธิพันธุ์ดี

์

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ วัดสารภี  

สพ ๒๖๖๐/๐๗๙๘
เด็กชายสรยุทธ์ กาบแก้ว

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ วัดสารภี  

สพ ๒๖๖๐/๐๗๙๙
เด็กหญิงฐิติมา จันทร์ม่วง

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ วัดสารภี  

สพ ๒๖๖๐/๐๘๐๐
เด็กหญิงสุวรรณี จันทร์ม่วง

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ วัดสารภี  

สพ ๒๖๖๐/๐๘๐๑
เด็กชายธรรมนูญ นาคคุ้ม

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ วัดสารภี  

สพ ๒๖๖๐/๐๘๐๒
เด็กชายอนุวรรตน์ งามจำรัส

๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ วัดสารภี  

สพ ๒๖๖๐/๐๘๐๓
เด็กชายธานุรัตน์ ทองสา

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ วัดสารภี  

สพ ๒๖๖๐/๐๘๐๔
เด็กหญิงสุภาพร วงษ์กรณ์

๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ วัดสารภี  

สพ ๒๖๖๐/๐๘๐๕
เด็กชายไชยสิทธิ

์

เหล็กไหล

๒๕/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๖๐/๐๘๐๖
เด็กชายฬยาพล สังข์ผาด

๒๔/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๖๐/๐๘๐๗
เด็กหญิงกฤตชญา เถาว์โท

๐๒/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๖๐/๐๘๐๘
เด็กหญิงแก้วมณี สุพันธ์พัช

๐๓/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๖๐/๐๘๐๙
เด็กหญิงณัฐศณิศา เดชบุญ

๒๖/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๖๐/๐๘๑๐
เด็กหญิงนันทวดี ลาภปญญา

๒๖/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๖๐/๐๘๑๑
เด็กหญิงปราณปรียา สายอุทัศน์

๐๓/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๖๐/๐๘๑๒
เด็กหญิงภัทรัตน์ ตันตระกูล

๒๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๖๐/๐๘๑๓
เด็กหญิงศุภิสรา โกลากุล

๑๙/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๖๐/๐๘๑๔
เด็กชายธนวันต์ นำเพชร

๐๗/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๖๐/๐๘๑๕
เด็กชายภณ เตชะปรีชานนท์

๒๖/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๖๐/๐๘๑๖
เด็กชายภานุพันธ์ หอมเย็นใจ

๐๘/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๖๐/๐๘๑๗
เด็กหญิงชญาน์นัน อยู่ระหัส

๒๘/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๖๐/๐๘๑๘
เด็กหญิงชนกกานต์ ทรัพย์วิเชียร

๑๗/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๖๐/๐๘๑๙
เด็กหญิงธีรกานต์ กาญจนะ

๐๒/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๖๐/๐๘๒๐
เด็กหญิงสุภารัตน์ เรืองวงษ์

๒๔/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๖๐/๐๘๒๑
เด็กชายมิงมงคล

่

ประสิทธิ

์

๒๙/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๖๐/๐๘๒๒
เด็กหญิงนพวรรณ น้อยอุทัย

๒๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๖๐/๐๘๒๓
เด็กหญิงพิชามญชุ์ เพชรดำดี

๑๑/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๖๐/๐๘๒๔
เด็กหญิงศศินุช งามภักดิ

์

๐๒/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๖๐/๐๘๒๕
เด็กหญิงอันดา สังกรณีวรรณ์

๐๙/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๖๐/๐๘๒๖
เด็กหญิงอิสรียา ทองงาม

๑๔/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๖๐/๐๘๒๗
เด็กชายธนภัทร สุทธิแสง

๒๒/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๖๐/๐๘๒๘
เด็กชายรณกร จาตุพรธรรม

๑๙/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๖๐/๐๘๒๙
เด็กหญิงชลิตา ศรีจันทร์อ่อน

๑๗/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๔ / ๑๓๒

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๖๐/๐๘๓๐
เด็กหญิงณัฐณิชา ย่าล่า

๑๖/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๖๐/๐๘๓๑
เด็กหญิงปพิชญา พุ่มมัน

่

๐๔/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๖๐/๐๘๓๒
เด็กหญิงพรนารายณ์ เพิมผล

่

๑๘/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๖๐/๐๘๓๓
เด็กหญิงพิทยากรณ์ ดีบุกคำ

๑๓/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๖๐/๐๘๓๔
เด็กชายกีรติ บุญครอง

๑๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๖๐/๐๘๓๕
เด็กชายกุลดิลก จันทร์มา

๑๓/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๖๐/๐๘๓๖
เด็กชายบุรี โวหารวัน

๐๓/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๖๐/๐๘๓๗
เด็กหญิงธนิตา ชิดปรางค์

๑๒/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๖๐/๐๘๓๘
เด็กหญิงนภัสกร ช้างเขียว

๒๘/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๖๐/๐๘๓๙
เด็กหญิงลภัสรดา วงษ์จันทร์ดี

๑๘/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๖๐/๐๘๔๐
เด็กหญิงวรัญญา โพธิทอง

์

๐๑/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๖๐/๐๘๔๑
เด็กหญิงชุติมา ชินวงษ์จันทร์

๑๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๖๐/๐๘๔๒
เด็กหญิงนิพาดา อ้นรักดี

๐๓/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๖๐/๐๘๔๓
เด็กหญิงทิพวิไล ชัยภาณุศักดิ

์

๒๕/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๖๐/๐๘๔๔
เด็กหญิงปณฑิตา โพล้งวงษ์

๑๗/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๖๐/๐๘๔๕
เด็กหญิงพิมพิศา นิลทศร

๒๒/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๖๐/๐๘๔๖
เด็กหญิงหัสญาณี ปกนาง

๓๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๖๐/๐๘๔๗
เด็กชายจิรภัทร เอียมสอาด

่

๒๘/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๖๐/๐๘๔๘
เด็กชายฐิติพงษ์ นาคใหม่

๑๗/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๖๐/๐๘๔๙
เด็กชายถวัลย์ รอดละมูล

๒๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๖๐/๐๘๕๐
เด็กชายธนดล อาจหาญ

๑๕/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๖๐/๐๘๕๑
เด็กหญิงสมบุญ วงศ์เจริญ

๐๕/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๖๐/๐๘๕๒
เด็กหญิงกาญจนา ชาวระหาญ

๐๙/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๖๐/๐๘๕๓
เด็กหญิงกิตตรีนันท์ รัตนปญญา

๐๗/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๖๐/๐๘๕๔
เด็กหญิงสุดารัตน์ อังกานนท์

๐๖/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๖๐/๐๘๕๕
เด็กชายฐฏฤต จิรวิภาสกุล

๒๔/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๖๐/๐๘๕๖
เด็กหญิงภัควลัญชณ์ ทรัพย์สวนแตง

๓๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๖๐/๐๘๕๗
เด็กหญิงสุริศญา พลายแก้ว

๒๒/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๖๐/๐๘๕๘
เด็กชายคณินธิป ไพบูลย์

๑๙/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๖๐/๐๘๕๙
เด็กชายณัฐนนท์ ทองพรม

๒๕/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๖๐/๐๘๖๐
เด็กชายกิตติธัช คุณาศัย

๒๐/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๖๐/๐๘๖๑
เด็กชายปรเมษฐ์ พ่านเผือก

๒๘/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๖๐/๐๘๖๒
เด็กชายภูมิเพชร สันติมาลัย

๑๖/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๖๐/๐๘๖๓
เด็กชายสิทธิภาคย์ ปานนาค

๒๕/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๖๐/๐๘๖๔
เด็กหญิงฐิติพร นุ่มสุข

๑๕/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๖๐/๐๘๖๕
เด็กหญิงภัทธิรา หลิมทอง

๐๔/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๖๐/๐๘๖๖
เด็กหญิงมนสิกาล ฉำดุม

๐๔/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๖๐/๐๘๖๗
เด็กหญิงอารียา อารยะจารุ

๐๙/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๖๐/๐๘๖๘
เด็กชายธนวัฒน์ กรุทวงษ์

๑๐/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๖๐/๐๘๖๙
เด็กหญิงณัฐวรรณ แถลงกิจ

๑๘/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๖๐/๐๘๗๐
เด็กหญิงนิรัชพร คำหรรษา

๐๕/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๖๐/๐๘๗๑
เด็กชายปกรณ์ มาลัยทอง

๑๙/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๖๐/๐๘๗๒
เด็กชายวรากร เกิดศิริ

๑๔/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๖๐/๐๘๗๓
เด็กชายศรีธนนชัย ขวัญเมือง

๒๘/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๖๐/๐๘๗๔
เด็กหญิงจุฑามาศ สว่างศรี

๐๕/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๖๐/๐๘๗๕
เด็กหญิงสุวพิชญ์ รัฐสถาพรชัย

๒๙/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๖๐/๐๘๗๖
เด็กชายถิรวัฒน์ มณีรัตน์

๑๑/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๖๐/๐๘๗๗
เด็กชายพงศกร ประเสริฐ

๑๐/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๖๐/๐๘๗๘
เด็กหญิงชุตินันท์ ศรีจันทร์

๒๓/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๖๐/๐๘๗๙
เด็กหญิงณัฐนันท์ พลายมี

๑๐/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๖๐/๐๘๘๐
เด็กหญิงพัชรากร แฝงเพ็ชร

๑๗/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๖๐/๐๘๘๑
เด็กชายจิตรพัฒน์ สนองญาติ

๑๙/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๖๐/๐๘๘๒
เด็กชายศิรวิทย์ ฉายคณารักษ์

๐๕/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๖๐/๐๘๘๓
เด็กหญิงณราวัลย์ รักษี

๒๘/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๖๐/๐๘๘๔ เด็กหญิงณัฐทกาญจน์
มาเจริญธนโชค

๑๖/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๖๐/๐๘๘๕
เด็กหญิงปวิตรา ศรีชู

๑๐/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๖๐/๐๘๘๖
เด็กหญิงวิภาดา เทียนไชย

๐๗/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๖๐/๐๘๘๗
เด็กหญิงสุฑาทิพย์ สมประพาน

๒๑/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๖๐/๐๘๘๘
เด็กหญิงสุดารัตน์ พลเสน

๐๑/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๖๐/๐๘๘๙
เด็กหญิงสุพรรณี แก้วศรีโท

๒๘/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๖๐/๐๘๙๐
เด็กหญิงสุพัตรา ชูเชิด

๐๔/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๖๐/๐๘๙๑
เด็กหญิงญาดา เทียนสวัสดิ

์

๑๐/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๖๐/๐๘๙๒
เด็กหญิงณัชชา พานิช

๑๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๖๐/๐๘๙๓
เด็กหญิงณิชาภัทร พูลสวัสดิ

์

๒๑/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๖๐/๐๘๙๔
เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์ สืบสมุทร

๑๒/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๖๐/๐๘๙๕
เด็กหญิงกัลยากร บัวมี

๑๔/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๖๐/๐๘๙๖
เด็กหญิงจิรฐา พลายยงค์

๐๒/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๖๐/๐๘๙๗
เด็กหญิงจีรนันท์ ทองสุข

๒๖/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๖๐/๐๘๙๘
เด็กหญิงชนากานต์ ไชยวงษ์แก้ว

๐๗/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๖๐/๐๘๙๙
เด็กหญิงนภาพร แสนทวีสุข

๐๑/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๖ / ๑๓๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๖๐/๐๙๐๐
เด็กชายคหบดี อุ่นพัฒนาศิลป

๐๗/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๖๐/๐๙๐๑
เด็กชายจารุกิตติ

์

บัวนาค
๒๐/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๖๐/๐๙๐๒
เด็กชายภคณัฐ ยุทธเก่ง

๑๙/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๖๐/๐๙๐๓
เด็กชายอภิเดช ทู้ไพเราะ

๑๐/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๖๐/๐๙๐๔
เด็กชายอิทธิรัตน์ ทัศพงศ์ทวีกิจ

๑๘/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๖๐/๐๙๐๕
เด็กหญิงจิรนันท์ พิมพขันธ์

๐๖/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๖๐/๐๙๐๖
เด็กหญิงธิติมา จิตรธรรม

๐๗/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๖๐/๐๙๐๗
เด็กหญิงพิมพ์พินันท์ บุญจง

๐๙/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๖๐/๐๙๐๘
เด็กหญิงอาทิตยา ขุนช้าง

๑๙/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๖๐/๐๙๐๙
เด็กชายจาตุรนต์ ภาคีธรรม

๐๗/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๖๐/๐๙๑๐
เด็กชายณัฐสิทธิ

์

ทรงสว่าง
๐๗/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๖๐/๐๙๑๑
เด็กชายธีรพร โพธิปน

์

๑๖/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๖๐/๐๙๑๒ เด็กหญิงณัฏฐิกาญจน์
ไกรหา

๑๒/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๖๐/๐๙๑๓
เด็กหญิงโสภิตนภา เจริญผล

๐๘/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๖๐/๐๙๑๔
เด็กชายกิตติพิชญ์

เจริญปญญาปราชญ์ ๑๒/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๖๐/๐๙๑๕
เด็กชายณรฐพล มุ่งดี

๑๗/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๖๐/๐๙๑๖
เด็กชายแทนคุณ กุลทอง

๑๕/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๖๐/๐๙๑๗
เด็กชายธีรดนย์ พลายโถ

๐๑/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๖๐/๐๙๑๘
เด็กชายภูวเดช นิลคต

๑๓/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๖๐/๐๙๑๙
เด็กชายวรินทร ทวนเงิน

๒๗/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๖๐/๐๙๒๐
เด็กชายสหพัฒน์ บัวสมบูรณ์

๑๓/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๖๐/๐๙๒๑
เด็กหญิงรัฐทิตยา เมืองช้าง

๒๑/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๖๐/๐๙๒๒
เด็กหญิงศิริกร ร้อยแก้ว

๑๙/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๖๐/๐๙๒๓
เด็กชายกมลภพ ดีมี

๑๑/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๖๐/๐๙๒๔
เด็กชายกษิดิเดช

์

งามวัฒนะ
๑๒/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๖๐/๐๙๒๕
เด็กชายบวรพจน์ เสสังงาม

๑๘/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๖๐/๐๙๒๖
เด็กชายศิวา ด่านตระกูล

๒๓/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๖๐/๐๙๒๗
เด็กชายสัจจภพ สัจจเสนีย์

๐๕/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๖๐/๐๙๒๘
เด็กหญิงธนิตยา อัศวิกุล

๐๒/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๖๐/๐๙๒๙
เด็กหญิงปนัสยา โชครุ่งเจริญชัย

๑๗/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๖๐/๐๙๓๐
เด็กหญิงไปรยา หอมยามเย็น

๑๑/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๖๐/๐๙๓๑
เด็กชายพงศกร อินสว่าง

๑๔/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๖๐/๐๙๓๒
เด็กหญิงบัณฑิตา คำหริง

่

๐๘/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๖๐/๐๙๓๓
เด็กหญิงวินนีย์ เทียนถาวรวงษ์

๑๐/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๖๐/๐๙๓๔
เด็กชายธีรภัทร ประเสริฐสม

๒๑/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๗ / ๑๓๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๖๐/๐๙๓๕
เด็กชายนนทกานต์ บุญส่งดี

๐๔/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๖๐/๐๙๓๖
เด็กชายพีรวิชญ์ วาลมนตรี

๑๙/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๖๐/๐๙๓๗
เด็กชายกนกพล กาฬภักดี

๐๑/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๖๐/๐๙๓๘
เด็กชายธราเทพ ประทีปทอง

๐๔/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๖๐/๐๙๓๙
เด็กหญิงขันติยาภรณ์ ทวนเงิน

๑๖/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๖๐/๐๙๔๐
เด็กหญิงโชติรส พลายละหาร

๐๕/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๖๐/๐๙๔๑
เด็กหญิงไตรวิชชา บึกขุนทด

๒๑/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๖๐/๐๙๔๒
เด็กหญิงสิริกัลยา หมอยาดี

๐๔/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๖๐/๐๙๔๓
เด็กหญิงสุพรรณี โพธิรัชต์

๒๑/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๖๐/๐๙๔๔
เด็กหญิงอภิญญา ตะเพียนทอง

๒๗/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๖๐/๐๙๔๕
เด็กชายชินวัตร มังนิมิตร

่

๓๑/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๖๐/๐๙๔๖
เด็กชายธนภัทร รุ่งแจ้ง

๑๖/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๖๐/๐๙๔๗
เด็กชายปยวัฒน์ สว่างศรี

๐๒/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๖๐/๐๙๔๘
เด็กชายวสุ แก้วปลัง

่

๒๖/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๖๐/๐๙๔๙
เด็กหญิงพัณณิตา ปะนะนิม

่

๑๘/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๖๐/๐๙๕๐
เด็กหญิงพิชยา เพ็ชรพ่วงพันธ์

๓๑/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๖๐/๐๙๕๑
เด็กหญิงเมธินี ศรีทอง

๒๖/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๖๐/๐๙๕๒
เด็กหญิงลภัสรดา แสงอนันต์

๒๒/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๖๐/๐๙๕๓
เด็กหญิงวราภรณ์ มณีอินทร์

๑๓/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๖๐/๐๙๕๔
เด็กชายชยพล โพธิทอง

์

๐๙/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๖๐/๐๙๕๕
เด็กหญิงอรวิภา มะสีพันธ์

๑๔/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๖๐/๐๙๕๖
เด็กหญิงณิชาภา พงษ์รืน

่

๒๒/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๖๐/๐๙๕๗
เด็กชายธีรภัทร เล้าประชา

๒๙/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๖๐/๐๙๕๘
เด็กชายพีรภัทร ม้าทอง

๑๘/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๖๐/๐๙๕๙
เด็กชายยศนนท์ ธรรมศิริ

๑๘/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๖๐/๐๙๖๐
เด็กชายพลภัทร ผิวขาว

๑๑/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๖๐/๐๙๖๑
เด็กหญิงศิริกัญญา บุตรโท

๑๒/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๖๐/๐๙๖๒
เด็กชายกิติธัต พรสี

่

๒๙/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๖๐/๐๙๖๓
เด็กหญิงจุฑามาศ สังข์ภาภรณ์

๒๘/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๖๐/๐๙๖๔
เด็กหญิงณัฐวดี ใจสุข

๑๑/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๖๐/๐๙๖๕
เด็กหญิงนันทิชา คชาอนันต์

๑๑/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๖๐/๐๙๖๖
เด็กหญิงขวัญชีวา พุ่มสีนิล

๒๑/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๖๐/๐๙๖๗
นางสาวณภาภัช โรจนกุล

๓๑/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๖๐/๐๙๖๘
นางสาวสหพร ชืนชวน

่

๒๔/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๖๖๐/๐๙๖๙
นายกฤษณชัย เนินงาม

๐๖/๐๙/๒๕๑๕

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี วัดสุวรรณภูมิ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๘ / ๑๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๖๐/๐๙๗๐
นายเกียรติศักดิ

์

วงษ์โพธิสาร
๐๗/๐๘/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี วัดสุวรรณภูมิ  

สพ ๒๖๖๐/๐๙๗๑
นายคมสันต์ พูลสวัสดิ

์

๒๒/๐๑/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี วัดสุวรรณภูมิ  

สพ ๒๖๖๐/๐๙๗๒
นายเฉลิม โพธิพล

๒๔/๐๓/๒๕๐๗

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี วัดสุวรรณภูมิ  

สพ ๒๖๖๐/๐๙๗๓
นายธนารักษ์ โชระเวก

๒๒/๐๗/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี วัดสุวรรณภูมิ  

สพ ๒๖๖๐/๐๙๗๔
นายธรรมรัตน์ ยังแหยม

๑๐/๐๕/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี วัดสุวรรณภูมิ  

สพ ๒๖๖๐/๐๙๗๕
นายบุญศรี เสาวรส

๒๗/๐๒/๒๕๑๐

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี วัดสุวรรณภูมิ  

สพ ๒๖๖๐/๐๙๗๖
นายประพันธ์ แซ่โค้ว

๓๑/๑๐/๒๕๑๔

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี วัดสุวรรณภูมิ  

สพ ๒๖๖๐/๐๙๗๗
นายปริศ แบงเพชร

๐๔/๐๔/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี วัดสุวรรณภูมิ  

สพ ๒๖๖๐/๐๙๗๘
นายปญญา ทองสุข

๑๖/๐๕/๒๕๐๔

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี วัดสุวรรณภูมิ  

สพ ๒๖๖๐/๐๙๗๙
นายมาโนช ชาวดอนคูณ

๒๘/๐๗/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี วัดสุวรรณภูมิ  

สพ ๒๖๖๐/๐๙๘๐
นายวิชาญ วิชชุชนินทร

๒๔/๐๑/๒๕๐๙

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี วัดสุวรรณภูมิ  

สพ ๒๖๖๐/๐๙๘๑
นายวิทยา ทวีเกษม

๐๑/๑๐/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี วัดสุวรรณภูมิ  

สพ ๒๖๖๐/๐๙๘๒
นายศิลปชัย ทรัพย์เมธากูล

๒๘/๐๔/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี วัดสุวรรณภูมิ  

สพ ๒๖๖๐/๐๙๘๓
นายสมปอง เพ็ชรปานกัน

๒๑/๐๕/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี วัดสุวรรณภูมิ  

สพ ๒๖๖๐/๐๙๘๔
นายสุชาติ สายทิพย์

๐๑/๐๑/๒๕๐๐
เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี วัดสุวรรณภูมิ  

สพ ๒๖๖๐/๐๙๘๕
นายสุทรรศน์ กาลวัย

๑๕/๐๑/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี วัดสุวรรณภูมิ  

สพ ๒๖๖๐/๐๙๘๖
นายโสภณ คำกลินหอม

่

๐๙/๐๒/๒๕๑๖

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี วัดสุวรรณภูมิ  

สพ ๒๖๖๐/๐๙๘๗
นายอนันต์ ยาจุล

๒๗/๐๘/๒๕๒๐

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี วัดสุวรรณภูมิ  

สพ ๒๖๖๐/๐๙๘๘
นายอนุรักษ์ เรือนใจมัน

่

๑๙/๐๙/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี วัดสุวรรณภูมิ  

สพ ๒๖๖๐/๐๙๘๙
นายเอนก รุ่งเรือง

๐๑/๐๗/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี วัดสุวรรณภูมิ  

สพ ๒๖๖๐/๐๙๙๐
เด็กหญิงพลอยไพลิน

กว้านวิพิธกาญจน์ ๒๕/๐๗/๒๕๔๗

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี วัดแค  

สพ ๒๖๖๐/๐๙๙๑
เด็กหญิงรัชชา พนมเขต

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี วัดแค  

สพ ๒๖๖๐/๐๙๙๒
เด็กชายชัยทัต สงวนทรัพย์

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี วัดแค  

สพ ๒๖๖๐/๐๙๙๓
เด็กชายนัชชานนท์ ศรีมณฑา

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี วัดแค  

สพ ๒๖๖๐/๐๙๙๔
เด็กหญิงต้นอ้อ ยังพะยอ

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี วัดแค  

สพ ๒๖๖๐/๐๙๙๕
เด็กชายสุเมธ นักใจธรรม

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี วัดแค  

สพ ๒๖๖๐/๐๙๙๖
เด็กหญิงโสภิดา ภู่พิริยะ

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี วัดแค  

สพ ๒๖๖๐/๐๙๙๗
เด็กชายดนุพล มีขวัญ

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี วัดแค  

สพ ๒๖๖๐/๐๙๙๘
เด็กหญิงกานต์ธิดา บุณยานันต์

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี วัดแค  

สพ ๒๖๖๐/๐๙๙๙
เด็กหญิงธนัฏฐา บุญยศ

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี วัดแค  

สพ ๒๖๖๐/๑๐๐๐
เด็กหญิงปาณิสรา หวานชะเอม

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี วัดแค  

สพ ๒๖๖๐/๑๐๐๑
เด็กหญิงพิมลวรรณ อุปวงศ์

๐๒/๐๘/๒๕๔๖

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี วัดแค  

สพ ๒๖๖๐/๑๐๐๒
เด็กหญิงภารดี อ่อนเยียม

่

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี วัดแค  

สพ ๒๖๖๐/๑๐๐๓
เด็กหญิงมาริสา คงดี

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี วัดแค  

สพ ๒๖๖๐/๑๐๐๔
เด็กหญิงวันวรรษา ปล้องน้อยวงษ์

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี วัดแค  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๙ / ๑๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๖๐/๑๐๐๕
เด็กหญิงวิลาสินี หงษ์เงิน

๐๒/๐๘/๒๕๔๖

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี วัดแค  

สพ ๒๖๖๐/๑๐๐๖
เด็กหญิงสิตานันท์ ทรัพย์ประเสริฐ

๐๒/๐๘/๒๕๔๖

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี วัดแค  

สพ ๒๖๖๐/๑๐๐๗
เด็กหญิงสุวนันท์ ปนทอง

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี วัดแค  

สพ ๒๖๖๐/๑๐๐๘
เด็กหญิงจิดาภา

พันทธนาสุขกรณ์
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี วัดแค  

สพ ๒๖๖๐/๑๐๐๙
เด็กหญิงธมลวรรณ ปนสมบัติ

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี วัดแค  

สพ ๒๖๖๐/๑๐๑๐
เด็กหญิงธมลวรรณ พุทธมีผล

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี วัดแค  

สพ ๒๖๖๐/๑๐๑๑
เด็กหญิงเกวลิน จันทร์ดี

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี วัดแค  

สพ ๒๖๖๐/๑๐๑๒
เด็กหญิงตรีรัตน์ โมอุ่ม

๑๘/๐๑/๒๕๔๗

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี วัดแค  

สพ ๒๖๖๐/๑๐๑๓
เด็กหญิงนภัสสิริ ตรีเกษม

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี วัดแค  

สพ ๒๖๖๐/๑๐๑๔
เด็กหญิงนิรญา เกิดสำราญ

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี วัดแค  

สพ ๒๖๖๐/๑๐๑๕
เด็กหญิงพชรวรรณ จันทร์สุวรรณ์

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี วัดแค  

สพ ๒๖๖๐/๑๐๑๖
เด็กหญิงพรพิรุณ มีสันเทียะ

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี วัดแค  

สพ ๒๖๖๐/๑๐๑๗
เด็กหญิงวรรโณทัย ทองศิริ

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี วัดแค  

สพ ๒๖๖๐/๑๐๑๘
เด็กหญิงหฤทัย คูประสิทธ์รัตน์

๑๖/๐๑/๒๕๔๗

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี วัดแค  

สพ ๒๖๖๐/๑๐๑๙
เด็กหญิงอภิรมยา ชืนตา

่

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี วัดแค  

สพ ๒๖๖๐/๑๐๒๐
เด็กหญิงอัจฉริยาพร รอดม่วง

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี วัดแค  

สพ ๒๖๖๐/๑๐๒๑
เด็กหญิงเจนจิรา พุ่มพานทอง

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี วัดแค  

สพ ๒๖๖๐/๑๐๒๒
เด็กชายอภิวัฒน์ หวานชะเอม

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี วัดแค  

สพ ๒๖๖๐/๑๐๒๓
เด็กหญิงฉวีวรรณ คุ่ยสนใจ

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี วัดแค  

สพ ๒๖๖๐/๑๐๒๔
เด็กหญิงณิชา จันทร์ตรี

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี วัดแค  

สพ ๒๖๖๐/๑๐๒๕
เด็กหญิงธนิดาภา โพธิระมาตร

์

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี วัดแค  

สพ ๒๖๖๐/๑๐๒๖
เด็กหญิงเพียงฟา สว่างศรี

๑๓/๐๓/๒๕๔๖

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี วัดแค  

สพ ๒๖๖๐/๑๐๒๗
เด็กหญิงสาวิตรี กาญจนศุกร

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี วัดแค  

สพ ๒๖๖๐/๑๐๒๘
เด็กชายชลวัต แขวงโสภา

๐๑/๐๙/๒๕๔๕

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี วัดแค  

สพ ๒๖๖๐/๑๐๒๙
นายปุรินทร์ แหยมพลอย

๑๖/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี วัดแค  

สพ ๒๖๖๐/๑๐๓๐
เด็กชายพิศุทธิ

์

บุตรฉำ
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี วัดแค  

สพ ๒๖๖๐/๑๐๓๑
เด็กหญิงธันย์ชนก รุ่งสว่าง

๐๕/๐๘/๒๕๔๕

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี วัดแค  

สพ ๒๖๖๐/๑๐๓๒
เด็กหญิงพรฟา โพธิไพจิตร

์

๑๑/๐๕/๒๕๔๖

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี วัดแค  

สพ ๒๖๖๐/๑๐๓๓
เด็กหญิงกุลณัฐ อันฉิม

๋

๑๘/๐๗/๒๕๔๕

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี วัดแค  

สพ ๒๖๖๐/๑๐๓๔
เด็กหญิงสิริวิมล เมฆา

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี วัดแค  

สพ ๒๖๖๐/๑๐๓๕
เด็กชายธนาธิป แก้วแดง

๐๖/๐๔/๒๕๔๖

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี วัดแค  

สพ ๒๖๖๐/๑๐๓๖
เด็กหญิงศิริวรรณ ตันเจริญ

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี วัดแค  

สพ ๒๖๖๐/๑๐๓๗
เด็กหญิงศิวาพร พิกุลทอง

๐๔/๐๙/๒๕๔๕

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี วัดแค  

สพ ๒๖๖๐/๑๐๓๘
นางสาวณฐพร ศรีเกิด

๐๗/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี วัดแค  

สพ ๒๖๖๐/๑๐๓๙
นายณัฐกร อินทร์ทุมาร

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี วัดแค  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๓๐ / ๑๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๖๐/๑๐๔๐
นางสาวชนัตดา รักษี

๑๙/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี วัดแค  

สพ ๒๖๖๐/๑๐๔๑
นายพชร สิงห์ไกร

๐๖/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี วัดแค  

สพ ๒๖๖๐/๑๐๔๒
นางสาวจิรนันท์ คำมา

๒๕/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี วัดแค  

สพ ๒๖๖๐/๑๐๔๓
นางสาวชวิศา เร่งสุทธิ

๑๐/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี วัดแค  

สพ ๒๖๖๐/๑๐๔๔
นางสาวบุณยนุช เกตุถิน

๑๕/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี วัดแค  

สพ ๒๖๖๐/๑๐๔๕
นางสาวลลิตา เกิดโภคา

๐๕/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี วัดแค  

สพ ๒๖๖๐/๑๐๔๖
นางสาววรณัน อยู่เย็น

๑๘/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี วัดแค  

สพ ๒๖๖๐/๑๐๔๗
นางสาวศิริลักษณ์ จอมพงษ์

๐๗/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี วัดแค  

สพ ๒๖๖๐/๑๐๔๘
นางสาวสิริยาพร บุญขันธ์

๒๐/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี วัดแค  

สพ ๒๖๖๐/๑๐๔๙
นางสาวสุนันท์ สีสม

๑๕/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี วัดแค  

สพ ๒๖๖๐/๑๐๕๐
นายจิรายุ แก้วประเสริฐ

๐๓/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี วัดแค  

สพ ๒๖๖๐/๑๐๕๑
นายณัฐนนท์ เนตรทิพย์

๑๔/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี วัดแค  

สพ ๒๖๖๐/๑๐๕๒
นายพัสกร จีนคง

๐๔/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี วัดแค  

สพ ๒๖๖๐/๑๐๕๓
นายปณฑิวัฒน์ สกุลพราหมณ์

๒๑/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี วัดแค  

สพ ๒๖๖๐/๑๐๕๔
นางสาวณัฏฐกันย์ ยะมูลเหล็ก

๐๙/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี วัดแค  

สพ ๒๖๖๐/๑๐๕๕
นางสาวพัชราภรณ์ เอียมสำอางค์

่

๑๖/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี วัดแค  

สพ ๒๖๖๐/๑๐๕๖
นายภาคภูมิ นรารักษ์

๒๒/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี วัดแค  

สพ ๒๖๖๐/๑๐๕๗
นายอรนนท์ คงวัฒนา

๑๕/๐๖/๒๕๔๒

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี วัดแค  

สพ ๒๖๖๐/๑๐๕๘
นางสาวธนพร ฉวีวัฒน์

๒๒/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี วัดแค  

สพ ๒๖๖๐/๑๐๕๙
นางสาววรกมล อุดมพงษ์

๐๔/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี วัดแค  

สพ ๒๖๖๐/๑๐๖๐
นางสาวศิลปากร มาลัยนาค

๑๒/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี วัดแค  

สพ ๒๖๖๐/๑๐๖๑
เด็กชายกิจจาณัฎฐ์ หลวงทัพชัย

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนกลาง วัดดอนกลาง  

สพ ๒๖๖๐/๑๐๖๒
เด็กชายศักดา จันทร์เศรษฐี

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนโพ วัดพระลอย  

สพ ๒๖๖๐/๑๐๖๓
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ชาวบ้านซ่อง

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนโพ วัดพระลอย  

สพ ๒๖๖๐/๑๐๖๔
เด็กหญิงวรรณพร ชิอุบล

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนโพ วัดพระลอย  

สพ ๒๖๖๐/๑๐๖๕
เด็กหญิงอุบลวรรณ จันทร์ขำ

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนโพ วัดพระลอย  

สพ ๒๖๖๐/๑๐๖๖
เด็กหญิงวสุวดี คล้ายมาลา

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนโพ วัดพระลอย  

สพ ๒๖๖๐/๑๐๖๗
เด็กหญิงปวันรัตน์ ปานชา

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนโพ วัดพระลอย  

สพ ๒๖๖๐/๑๐๖๘
เด็กชายสาวิตร ไชยสกุล

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนโพ วัดพระลอย  

สพ ๒๖๖๐/๑๐๖๙
เด็กชายคมสัน จิตใจฉำ

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนโพ วัดพระลอย  

สพ ๒๖๖๐/๑๐๗๐
เด็กชายสกรรจ์ เหลืองเจริญพร

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนโพ วัดพระลอย  

สพ ๒๖๖๐/๑๐๗๑
เด็กชายสุธิราช เย็นมนัส

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนโพ วัดพระลอย  

สพ ๒๖๖๐/๑๐๗๒
เด็กหญิงสุภาวดี หวานชะเอม

๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนโพ วัดพระลอย  

สพ ๒๖๖๐/๑๐๗๓
เด็กหญิงเดือนเพ็ญ นวมพันธ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมเหยงคณ์ วัดมเหยงคณ์  

สพ ๒๖๖๐/๑๐๗๔
เด็กชายจีรภัทร ลภัสจิโรภาส

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิหารแดง วัดสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๓๑ / ๑๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๖๐/๑๐๗๕
เด็กชายณภัทร กันกุล

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิหารแดง วัดสว่างอารมณ์  

สพ ๒๖๖๐/๑๐๗๖
เด็กชายมงคล ชูสกุล

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิหารแดง วัดสว่างอารมณ์  

สพ ๒๖๖๐/๑๐๗๗
เด็กหญิงศรัณยา รัตนรงค์

๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิหารแดง วัดสว่างอารมณ์  

สพ ๒๖๖๐/๑๐๗๘
เด็กหญิงสุภมาศ ค้างคีรี

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิหารแดง วัดสว่างอารมณ์  

สพ ๒๖๖๐/๑๐๗๙
เด็กหญิงสุมาลี บาเปย

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิหารแดง วัดสว่างอารมณ์  

สพ ๒๖๖๐/๑๐๘๐
เด็กชายนภัสกร ด้วงปลี

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระกระโจม วัดสระกระโจม  

สพ ๒๖๖๐/๑๐๘๑
เด็กหญิงทิพวรรณ หลันเจริญ

่

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระกระโจม วัดสระกระโจม  

สพ ๒๖๖๐/๑๐๘๒
เด็กหญิงอิสรีย์ เล่นวารี

๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระกระโจม วัดสระกระโจม  

สพ ๒๖๖๐/๑๐๘๓
เด็กหญิงวิลาสินี สาระโท

๐๒/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี วัดสวนไทรวนาราม  

สพ ๒๖๖๐/๑๐๘๔
เด็กหญิงธนาภรณ์ ขนิษฐา

๑๖/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี

วัดหนองกะดวง  

สพ ๒๖๖๐/๑๐๘๕
เด็กหญิงวิไลพร ผาสุขโอษฐ์

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชีธาราม วัดชีธาราม  

สพ ๒๖๖๐/๑๐๘๖
เด็กหญิงปวีณ์สุดา มีนิล

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชีธาราม วัดชีธาราม  

สพ ๒๖๖๐/๑๐๘๗
เด็กหญิงสุนิษา สุวรรณสิงห์

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชีธาราม วัดชีธาราม  

สพ ๒๖๖๐/๑๐๘๘
เด็กหญิงกชกร เกตุสุริวงค์

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชีธาราม วัดชีธาราม  

สพ ๒๖๖๐/๑๐๘๙
เด็กหญิงรุ่งฤดี ศรีสอาด

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองแจง วัดสระพระยา  

สพ ๒๖๖๐/๑๐๙๐
เด็กชายอานนท์ การะเกตุ

๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองแจง วัดสระพระยา  

สพ ๒๖๖๐/๑๐๙๑
เด็กหญิงนภสร บางเอียม

่

๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองแจง วัดสระพระยา  

สพ ๒๖๖๐/๑๐๙๒
เด็กหญิงศณัฐชา มามีสุข

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองแจง วัดสระพระยา  

สพ ๒๖๖๐/๑๐๙๓
เด็กหญิงกัญญณัฐ อินตรา

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า วัดคลองสิบหก  

สพ ๒๖๖๐/๑๐๙๔
เด็กชายฐิตินันท์ จันทร์สุวรรณ

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า วัดคลองสิบหก  

สพ ๒๖๖๐/๑๐๙๕
เด็กหญิงกาญจนา จ้อยเจริญ

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า วัดคลองสิบหก  

สพ ๒๖๖๐/๑๐๙๖
เด็กหญิงสุนิสา

ธรรมศาสตร์สิทธ์
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า วัดคลองสิบหก  

สพ ๒๖๖๐/๑๐๙๗
เด็กชายธิติพงศ์ คนเพียร

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า วัดคลองสิบหก  

สพ ๒๖๖๐/๑๐๙๘
เด็กหญิงสราวดี ใจแก้ว

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า วัดคลองสิบหก  

สพ ๒๖๖๐/๑๐๙๙
เด็กหญิงศิริภรณ์ สังเวียน

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า วัดจิกรากข่า  

สพ ๒๖๖๐/๑๑๐๐
เด็กหญิงไอรฎา ทัดเกษร

๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า วัดจิกรากข่า  

สพ ๒๖๖๐/๑๑๐๑
เด็กหญิงรวิภา อินทร์ละม่อม

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า วัดจิกรากข่า  

สพ ๒๖๖๐/๑๑๐๒
เด็กหญิงถาวรีย์ เผ่าพงษ์คล้าย

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า วัดจิกรากข่า  

สพ ๒๖๖๐/๑๑๐๓
เด็กชายกฤษณะ ในพิมาย

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า วัดจิกรากข่า  

สพ ๒๖๖๐/๑๑๐๔
เด็กชายธนภัทธ พ่วงพรหม

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า วัดจิกรากข่า  

สพ ๒๖๖๐/๑๑๐๕
เด็กชายพิภพ พรสุสรรณ์

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า วัดจิกรากข่า  

สพ ๒๖๖๐/๑๑๐๖
เด็กหญิงสาวิณี บุญให้

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า วัดจิกรากข่า  

สพ ๒๖๖๐/๑๑๐๗
เด็กหญิงจันทิดา โพธิพันธุ์

์

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า วัดจิกรากข่า  

สพ ๒๖๖๐/๑๑๐๘
เด็กชายธนาธิป ท้าวโสม

๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า วัดจิกรากข่า  

สพ ๒๖๖๐/๑๑๐๙
เด็กชายศราวุฒิ เภาเสน

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า วัดจิกรากข่า  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๓๒ / ๑๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๖๐/๑๑๑๐
เด็กชายทศพล ทนเถือน

่

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า วัดจิกรากข่า  

สพ ๒๖๖๐/๑๑๑๑

เด็กหญิงนริศรา ปานนุ้ย
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า วัดจิกรากข่า  

สพ ๒๖๖๐/๑๑๑๒

เด็กหญิงสุจิตรา พงษ์ช้างอยู่
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า วัดจิกรากข่า  

สพ ๒๖๖๐/๑๑๑๓

เด็กหญิงอุทุมพร เอียมพันธ์ฉิม

่

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า วัดจิกรากข่า  

สพ ๒๖๖๐/๑๑๑๔

เด็กหญิงสุนันทา ชนะพาล
๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า วัดจิกรากข่า  

สพ ๒๖๖๐/๑๑๑๕

เด็กหญิงภัทราภรณ์ บุญรอด
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๖๖๐/๑๑๑๖
เด็กหญิงสุภพรรณนีย์ ภู่มาลา

๐๓/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๖๖๐/๑๑๑๗

นายปฐมชัย ยิมละม้าย

้

๒๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา

วัดบ้านลวดสามัคคีธรรม (บ้านลวด)

 

สพ ๒๖๖๐/๑๑๑๘

นายนันทกานต์ นิจฉัย
๐๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา

วัดบ้านลวดสามัคคีธรรม (บ้านลวด)

 

สพ ๒๖๖๐/๑๑๑๙

เด็กชายสิทธิชาญ ดอกลำเจียก
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา วัดหนองกะมาน  

สพ ๒๖๖๐/๑๑๒๐
เด็กหญิงวาสิตา บุญทิม

๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา วัดหนองกะมาน  

สพ ๒๖๖๐/๑๑๒๑

เด็กหญิงสุวนันท์ จันทวงษ์
๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา วัดหนองกะมาน  

สพ ๒๖๖๐/๑๑๒๒

นางสาวณัฐธิดา ปนเสือ
๒๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา วัดหนองกะมาน  

สพ ๒๖๖๐/๑๑๒๓

นางสาวสุวรรณา เนตรสว่าง
๐๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา วัดหนองกะมาน  

สพ ๒๖๖๐/๑๑๒๔
เด็กหญิงบุษยาภรณ์ ดาเชิงเขา

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา วัดหนองโกสูง  

สพ ๒๖๖๐/๑๑๒๕

เด็กชายตรีวิทย์ ดวงรัตน์
๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา วัดหนองโกสูง  

สพ ๒๖๖๐/๑๑๒๖

เด็กหญิงวันวิสา พลอยกระโทก
๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา วัดหนองโกสูง  

สพ ๒๖๖๐/๑๑๒๗

เด็กหญิงศิริรัตน์ แก้วเรือง
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา วัดหนองโกสูง  

สพ ๒๖๖๐/๑๑๒๘

เด็กชายณัฐวุฒิ ทองยำ
๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา วัดหนองโกสูง  

สพ ๒๖๖๐/๑๑๒๙

เด็กหญิงวรกานต์ พงษ์ประยูร

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา วัดหนองโกสูง  

สพ ๒๖๖๐/๑๑๓๐
เด็กหญิงวิชดาพร ผาสุข

๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา วัดหนองโกสูง  

สพ ๒๖๖๐/๑๑๓๑

เด็กหญิงสุกัญญา เกิดวัน
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา วัดหนองโกสูง  

สพ ๒๖๖๐/๑๑๓๒

เด็กหญิงสุภัทรา กังอำนวยชัย
๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา วัดหนองโกสูง  

สพ ๒๖๖๐/๑๑๓๓

เด็กหญิงอนนทพร เข็มพุดซา
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา วัดหนองโกสูง  

สพ ๒๖๖๐/๑๑๓๔

เด็กหญิงธารทิพย์ นาคกระจ่าง
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา วัดหนองสาหร่าย  

สพ ๒๖๖๐/๑๑๓๕

เด็กหญิงชณิกานต์ เดชผดุง
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา วัดห้วยวันดี  

สพ ๒๖๖๐/๑๑๓๖

เด็กหญิงทวีติยา วงษ์สุวรรณ
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา วัดห้วยวันดี  

สพ ๒๖๖๐/๑๑๓๗

เด็กหญิงสุภาพรรณ รัตนขันธ์
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา วัดห้วยวันดี  

สพ ๒๖๖๐/๑๑๓๘

เด็กหญิงพัชรพร หอมไม่หาย
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา วัดห้วยวันดี  

สพ ๒๖๖๐/๑๑๓๙

เด็กชายธีรพัฒน์ โพธิด้วง

์

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา วัดห้วยวันดี  

สพ ๒๖๖๐/๑๑๔๐
เด็กหญิงณัฏฐณิชา ไกลหา

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา วัดห้วยวันดี  

สพ ๒๖๖๐/๑๑๔๑

เด็กหญิงบุษยากร สิงห์พราย
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา วัดห้วยวันดี  

สพ ๒๖๖๐/๑๑๔๒

เด็กชายวรวิช สารีกุล
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสานแตร วัดหนองสานแตร  

สพ ๒๖๖๐/๑๑๔๓

เด็กหญิงวนิดา แปนยิม

้

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสานแตร วัดหนองสานแตร  

สพ ๒๖๖๐/๑๑๔๔

เด็กหญิงอารียา ชัยพรึก
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสานแตร วัดหนองสานแตร  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๓๓ / ๑๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๖๐/๑๑๔๕

เด็กชายอดิเรก ฉายารัตน์
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสานแตร วัดหนองสานแตร  

สพ ๒๖๖๐/๑๑๔๖

เด็กชายธนวัฒน์ กลินโฉม

่

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองสานแตร วัดหนองสานแตร  

สพ ๒๖๖๐/๑๑๔๗

เด็กชายสุทัศน์ ดวงจันทร์
๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองสานแตร วัดหนองสานแตร  

สพ ๒๖๖๐/๑๑๔๘

เด็กหญิงดวงกมล สว่างศรี
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองสานแตร วัดหนองสานแตร  

สพ ๒๖๖๐/๑๑๔๙

เด็กหญิงณัฐกานต์ อินทรเทศ
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองสานแตร วัดหนองสานแตร  

สพ ๒๖๖๐/๑๑๕๐
เด็กหญิงสกลสุภา อ่อนกล่อม

๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองสานแตร วัดหนองสานแตร  

สพ ๒๖๖๐/๑๑๕๑

เด็กชายจักรพันธ์ รูปสม
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดธัญญวารี  

สพ ๒๖๖๐/๑๑๕๒

เด็กหญิงชิดชนก อุบล
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดธัญญวารี  

สพ ๒๖๖๐/๑๑๕๓

เด็กหญิงนลินี สุขสวัสดิ

์

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดธัญญวารี  

สพ ๒๖๖๐/๑๑๕๔

เด็กหญิงบุษรากร นาคปรีชา

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดธัญญวารี  

สพ ๒๖๖๐/๑๑๕๕

เด็กหญิงสุวภัทร สิทธิชัย
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดธัญญวารี  

สพ ๒๖๖๐/๑๑๕๖

เด็กหญิงเณศรา เวศกัณฑ์กาฬ
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดธัญญวารี  

สพ ๒๖๖๐/๑๑๕๗

เด็กหญิงธีญาฎา แสงทอง
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดธัญญวารี  

สพ ๒๖๖๐/๑๑๕๘
เด็กหญิงบวรลักษณ์ แก้วพานทอง

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดธัญญวารี  

สพ ๒๖๖๐/๑๑๕๙

เด็กหญิงพิมลรัตน์ มีชนะ
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดธัญญวารี  

สพ ๒๖๖๐/๑๑๖๐
เด็กหญิงภัทรวดี จันทะแพน

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดธัญญวารี  

สพ ๒๖๖๐/๑๑๖๑

เด็กหญิงชมพูนุช สว่างศรี

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดธัญญวารี  

สพ ๒๖๖๐/๑๑๖๒

เด็กหญิงปทมา มณีอินทร์
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดธัญญวารี  

สพ ๒๖๖๐/๑๑๖๓

เด็กหญิงวราภรณ์ วงษ์สุวรรณ
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดธัญญวารี  

สพ ๒๖๖๐/๑๑๖๔

เด็กหญิงวิยะดา มาลัย
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดธัญญวารี  

สพ ๒๖๖๐/๑๑๖๕

เด็กหญิงรุจจิรา พินิจนารถ

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดไร่รถ  

สพ ๒๖๖๐/๑๑๖๖

เด็กหญิงวรวรรณ กุ่มแก้ว
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดไร่รถ  

สพ ๒๖๖๐/๑๑๖๗

เด็กหญิงชลธิชา โพธิกุล
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดไร่รถ  

สพ ๒๖๖๐/๑๑๖๘

เด็กหญิงศิริญญา โสดา
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดไร่รถ  

สพ ๒๖๖๐/๑๑๖๙

เด็กหญิงสรัลพร สามทอง
๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดไร่รถ  

สพ ๒๖๖๐/๑๑๗๐
เด็กหญิงสุพัชศิริ จำปาสัก

๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดไร่รถ  

สพ ๒๖๖๐/๑๑๗๑

เด็กหญิงอมรรัตน์ สมวัฒน์
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดไร่รถ  

สพ ๒๖๖๐/๑๑๗๒

เด็กหญิงกมลรัตน์ พึงนิล

่

๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดไร่รถ  

สพ ๒๖๖๐/๑๑๗๓

เด็กหญิงภัคจิราพร พรมทอง
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดไร่รถ  

สพ ๒๖๖๐/๑๑๗๔

เด็กหญิงศรัญญา ศรีบุญธรรม
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดไร่รถ  

สพ ๒๖๖๐/๑๑๗๕

เด็กหญิงศิริลักษณ์ สว่างศรี
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดไร่รถ  

สพ ๒๖๖๐/๑๑๗๖

เด็กหญิงขนิษฐา กวางทอง
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดสวนไทรวนาราม  

สพ ๒๖๖๐/๑๑๗๗

เด็กหญิงนิธิพร ฝายอินทร์
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดสวนไทรวนาราม  

สพ ๒๖๖๐/๑๑๗๘

เด็กหญิงพนิตพร น้อมศักดิศรี

์

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดสวนไทรวนาราม  

สพ ๒๖๖๐/๑๑๗๙

เด็กหญิงพิมพ์ชนก บุญสิงห์
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดสวนไทรวนาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๓๔ / ๑๓๒

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๖๐/๑๑๘๐
เด็กหญิงสุชาดา อินสว่าง

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดสวนไทรวนาราม  

สพ ๒๖๖๐/๑๑๘๑

เด็กหญิงชลธิชา หอมสุวรรณ
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดสวนไทรวนาราม  

สพ ๒๖๖๐/๑๑๘๒

เด็กหญิงปวีณ์ธิดา ช้อยทรัพย์
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดสวนไทรวนาราม  

สพ ๒๖๖๐/๑๑๘๓

เด็กหญิงกฤตยา หนองบอน
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดสวนไทรวนาราม  

สพ ๒๖๖๐/๑๑๘๔

เด็กหญิงกาญจนา พึงเจริญ

่

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดสวนไทรวนาราม  

สพ ๒๖๖๐/๑๑๘๕

เด็กหญิงปณิดา ปาลพันธ์
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดสวนไทรวนาราม  

สพ ๒๖๖๐/๑๑๘๖

เด็กหญิงวิภาวี รุ่งวารินทร์
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดสวนไทรวนาราม  

สพ ๒๖๖๐/๑๑๘๗

นางสาววิภาดา สนสมบัติ
๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดสวนไทรวนาราม  

สพ ๒๖๖๐/๑๑๘๘

นางสาวสศิประภา มะลิอ่อง

๒๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดสวนไทรวนาราม  

สพ ๒๖๖๐/๑๑๘๙

นางสาวธัญรดา ดอกไม้
๑๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดสวนไทรวนาราม  

สพ ๒๖๖๐/๑๑๙๐
นางสาวชนิตา ศรีสวัสดิ

์

๐๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดสวนไทรวนาราม  

สพ ๒๖๖๐/๑๑๙๑

นางสาวทิพวรรณ นิลปานกัน
๒๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดสวนไทรวนาราม  

สพ ๒๖๖๐/๑๑๙๒

นายนภัทร์ ศรีคล้ายเงิน
๑๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดสวนไทรวนาราม  

สพ ๒๖๖๐/๑๑๙๓

นางสาวสุภัสสรา รุดไพร
๐๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดสวนไทรวนาราม  

สพ ๒๖๖๐/๑๑๙๔

นางสาวสุนิสา สวัสดี
๑๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดสวนไทรวนาราม  

สพ ๒๖๖๐/๑๑๙๕

นางสาวนฤมล นพวานศรี

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดหนองบุญเกิด  

สพ ๒๖๖๐/๑๑๙๖

นายสุรเชษฐ์ จันทรัตน์
๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดหนองบุญเกิด  

สพ ๒๖๖๐/๑๑๙๗

เด็กหญิงณัฐณิชา ม่วงดี
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดหนองบุญเกิด  

สพ ๒๖๖๐/๑๑๙๘

เด็กหญิงประภาพร กำพันธ์ดี
๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดหนองบุญเกิด  

สพ ๒๖๖๐/๑๑๙๙

เด็กหญิงรวีนิภา ห่อทอง
๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดหนองบุญเกิด  

สพ ๒๖๖๐/๑๒๐๐
เด็กหญิงศุภาวดี แหนพันธุ์

๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดหนองบุญเกิด  

สพ ๒๖๖๐/๑๒๐๑
นางสาวจีรนันท์ ศรีเชือ

้

๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดหนองบุญเกิด  

สพ ๒๖๖๐/๑๒๐๒
เด็กหญิงโชติรส สนธิเณร

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๖๖๐/๑๒๐๓
เด็กชายขุมทอง อินสว่าง

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๖๖๐/๑๒๐๔
เด็กชายสันต์ทราย ด้วงละม้าย

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๖๖๐/๑๒๐๕
เด็กชายเมธาสิทธิ

์

แก้วเกตุ
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๖๖๐/๑๒๐๖
เด็กหญิงณัฎฐณิชา รัญจุล

๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๖๖๐/๑๒๐๗
เด็กชายอนิรุตต์ วรสิทธิ

์

๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดดอนเจดีย์  

สพ ๒๖๖๐/๑๒๐๘
เด็กชายวชิรวิทย์ ศรีบุญเรือง

๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดสระศรีเจริญ  

สพ ๒๖๖๐/๑๒๐๙
เด็กชายอริญชัย สินทรา

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระหลวง วัดสระหลวง  

สพ ๒๖๖๐/๑๒๑๐
เด็กหญิงอรอุษา แปนทอง

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแขม
วัดหนองแขมพัฒนา

 

สพ ๒๖๖๐/๑๒๑๑

เด็กหญิงฐิติมน นาคะ
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยม้าลอย วัดห้วยม้าลอย  

สพ ๒๖๖๐/๑๒๑๒

เด็กหญิงสุพิชชา ขุนณรงค์

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุบ่องปาขี วัดพุบ่อง  

สพ ๒๖๖๐/๑๒๑๓

เด็กหญิงวราวรรณ ผิวอ่อนดี
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยหินดำ วัดม่วงฆะ  

สพ ๒๖๖๐/๑๒๑๔

เด็กชายปฏิพล พะง้า
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยหินดำ วัดม่วงฆะ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๓๕ / ๑๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๖๐/๑๒๑๕

เด็กชายอิทธิฤทธิ

์

กรึงไกร
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยหินดำ วัดม่วงฆะ  

สพ ๒๖๖๐/๑๒๑๖

เด็กชายธนาธิป งามยิง

่

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยหินดำ วัดม่วงฆะ  

สพ ๒๖๖๐/๑๒๑๗

เด็กชายธีรภัทร หมวดผา
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยหินดำ วัดม่วงฆะ  

สพ ๒๖๖๐/๑๒๑๘

เด็กหญิงนำฝน สุกมล
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยหินดำ วัดม่วงฆะ  

สพ ๒๖๖๐/๑๒๑๙

เด็กหญิงกมลชนก กาละภักดี
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยหินดำ วัดม่วงฆะ  

สพ ๒๖๖๐/๑๒๒๐
เด็กหญิงนิติรส ช่ออัญชัญ

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยหินดำ วัดม่วงฆะ  

สพ ๒๖๖๐/๑๒๒๑

เด็กหญิงกิตติพร ศรีษะ
๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย วัดละว้าวังควาย  

สพ ๒๖๖๐/๑๒๒๒

เด็กหญิงดวงกมล แผนสมบูรณ์
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย วัดละว้าวังควาย  

สพ ๒๖๖๐/๑๒๒๓

เด็กชายธณะพล งามยิง

่

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย วัดละว้าวังควาย  

สพ ๒๖๖๐/๑๒๒๔

เด็กชายอำนาจ จำปาสูง
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย วัดละว้าวังควาย  

สพ ๒๖๖๐/๑๒๒๕

เด็กหญิงนำทิพย์ งามยิง

่

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย วัดละว้าวังควาย  

สพ ๒๖๖๐/๑๒๒๖

เด็กหญิงปาวีณา พันทุม
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย วัดละว้าวังควาย  

สพ ๒๖๖๐/๑๒๒๗

เด็กหญิงลัลนา สวัสดิกระสินธุ์

์

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย วัดละว้าวังควาย  

สพ ๒๖๖๐/๑๒๒๘

เด็กชายกฤษณะ โอไก้

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย วัดละว้าวังควาย  

สพ ๒๖๖๐/๑๒๒๙

เด็กชายเจตนา งามยิง

่

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย วัดละว้าวังควาย  

สพ ๒๖๖๐/๑๒๓๐
เด็กหญิงนารีรัตน์ จันทา

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย วัดละว้าวังควาย  

สพ ๒๖๖๐/๑๒๓๑

เด็กชายณัฐพงษ์ ทัดทอง
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย วัดละว้าวังควาย  

สพ ๒๖๖๐/๑๒๓๒

เด็กชายปยะศักดิ

์

นำพุ
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย วัดละว้าวังควาย  

สพ ๒๖๖๐/๑๒๓๓

เด็กชายศุภชัย สังเวท

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย วัดละว้าวังควาย  

สพ ๒๖๖๐/๑๒๓๔

เด็กหญิงจิตตรา แสนชู
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย วัดละว้าวังควาย  

สพ ๒๖๖๐/๑๒๓๕

เด็กชายวัชระ มาบุญ
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย วัดละว้าวังควาย  

สพ ๒๖๖๐/๑๒๓๖

เด็กชายสราวุธ เนตรลา
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย วัดละว้าวังควาย  

สพ ๒๖๖๐/๑๒๓๗
เด็กหญิงนงค์ลักษณ์ งามยิง

่

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย วัดละว้าวังควาย  

สพ ๒๖๖๐/๑๒๓๘

เด็กหญิงฐิติมา ภาคานาม
๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย วัดละว้าวังควาย  

สพ ๒๖๖๐/๑๒๓๙

เด็กชายกิตติพงษ์ มูรธากร
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย วัดละว้าวังควาย  

สพ ๒๖๖๐/๑๒๔๐
เด็กชายวุฒิชัย ลาซา

๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย วัดละว้าวังควาย  

สพ ๒๖๖๐/๑๒๔๑

เด็กหญิงสุนิสา นำพุรุ่งเรือง
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย วัดละว้าวังควาย  

สพ ๒๖๖๐/๑๒๔๒

นายจักรพงศ์ สันติ
๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย วัดละว้าวังควาย  

สพ ๒๖๖๐/๑๒๔๓

เด็กชายวัชรินทร์ ทรัพย์ประเทือง
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย วัดละว้าวังควาย  

สพ ๒๖๖๐/๑๒๔๔

เด็กชายปณชัย มีคุ้ม

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคอกช้าง วัดคอกช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๒๔๕

เด็กชายภัทรดนัย สอนดอนไพร
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคอกช้าง วัดคอกช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๒๔๖

เด็กชายภูมิธรรม ดีบุกคำ

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคอกช้าง วัดคอกช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๒๔๗

เด็กชายวัชระ สระทองคาน
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคอกช้าง วัดคอกช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๒๔๘

เด็กหญิงวรรณนิดา ชัวเอ้

้

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคอกช้าง วัดคอกช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๒๔๙

เด็กหญิงอภิญญา คำกองแก้ว

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคอกช้าง วัดคอกช้าง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๓๖ / ๑๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๖๐/๑๒๕๐
เด็กชายกิตติภูมิ แก้วบัวดี

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก วัดองค์พระ  

สพ ๒๖๖๐/๑๒๕๑

เด็กชายณรงค์วิทย์ ไพรศรี
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก วัดองค์พระ  

สพ ๒๖๖๐/๑๒๕๒

เด็กชายสิโรดม ลำไยพงศธร
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก วัดองค์พระ  

สพ ๒๖๖๐/๑๒๕๓

เด็กหญิงสุพิชชา ดอนลอย
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก วัดองค์พระ  

สพ ๒๖๖๐/๑๒๕๔

เด็กหญิงสุนิสา เจเถือน

่

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก วัดองค์พระ  

สพ ๒๖๖๐/๑๒๕๕

เด็กชายสิทธิชาติ ตาลเสียน

้

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก วัดองค์พระ  

สพ ๒๖๖๐/๑๒๕๖

เด็กชายนันทกร แร่เพชร
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก วัดองค์พระ  

สพ ๒๖๖๐/๑๒๕๗

เด็กหญิงพรชิตา แซ่อึง

้

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก วัดองค์พระ  

สพ ๒๖๖๐/๑๒๕๘

เด็กหญิงพรสวรรค์ แสงสว่าง
๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก วัดองค์พระ  

สพ ๒๖๖๐/๑๒๕๙

เด็กหญิงสวย -
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไผ่สีทอง วัดองค์พระ  

สพ ๒๖๖๐/๑๒๖๐
เด็กชายกิตติพล พานิชชา

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไผ่สีทอง วัดองค์พระ  

สพ ๒๖๖๐/๑๒๖๑

เด็กชายณัฐวุฒิ อู่อรุณ
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไผ่สีทอง วัดองค์พระ  

สพ ๒๖๖๐/๑๒๖๒

เด็กชายเกรียงไกร ทองงาม
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไผ่สีทอง วัดองค์พระ  

สพ ๒๖๖๐/๑๒๖๓

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

พูขุนทด
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไผ่สีทอง วัดองค์พระ  

สพ ๒๖๖๐/๑๒๖๔

เด็กชายณัฐภูมิ ขุนพิลึก
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไผ่สีทอง วัดองค์พระ  

สพ ๒๖๖๐/๑๒๖๕

เด็กชายพลากร บุญมีช่วย
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไผ่สีทอง วัดองค์พระ  

สพ ๒๖๖๐/๑๒๖๖

เด็กชายวิวรรธน์ แก่นโสภา

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไผ่สีทอง วัดองค์พระ  

สพ ๒๖๖๐/๑๒๖๗

เด็กหญิงกาญจนา แซ่เล้า
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไผ่สีทอง วัดองค์พระ  

สพ ๒๖๖๐/๑๒๖๘

เด็กหญิงชุลีพร พันธุ์โพธิ

์

๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไผ่สีทอง วัดองค์พระ  

สพ ๒๖๖๐/๑๒๖๙

เด็กหญิงภัชรา สังข์ทอง
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไผ่สีทอง วัดองค์พระ  

สพ ๒๖๖๐/๑๒๗๐
เด็กหญิงเมธาพร เกิดแก้ว

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไผ่สีทอง วัดองค์พระ  

สพ ๒๖๖๐/๑๒๗๑

เด็กชายกิตติกร ฟกสุวรรณ์
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไผ่สีทอง วัดองค์พระ  

สพ ๒๖๖๐/๑๒๗๒

เด็กชายเกรียงไกร อินทรักษ์
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไผ่สีทอง วัดองค์พระ  

สพ ๒๖๖๐/๑๒๗๓

เด็กชายจิรภัทร ดอกสารภี

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไผ่สีทอง วัดองค์พระ  

สพ ๒๖๖๐/๑๒๗๔

เด็กชายนัทธภูมิ อินทร์ชีลอง

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไผ่สีทอง วัดองค์พระ  

สพ ๒๖๖๐/๑๒๗๕

เด็กหญิงจิตรลดา ศรีประเสริฐ
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไผ่สีทอง วัดองค์พระ  

สพ ๒๖๖๐/๑๒๗๖

เด็กชายพงศกร ทองบู่
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไผ่สีทอง วัดองค์พระ  

สพ ๒๖๖๐/๑๒๗๗

เด็กหญิงบัณฑิตา ฟกสุวรรณ์
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไผ่สีทอง วัดองค์พระ  

สพ ๒๖๖๐/๑๒๗๘

เด็กชายนคร ดาชมภู
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเสลา วัดดงเสลา  

สพ ๒๖๖๐/๑๒๗๙

เด็กชายวุฒิกร แสนแก้ว
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเสลา วัดดงเสลา  

สพ ๒๖๖๐/๑๒๘๐
เด็กชายสุกฤษฏิ

์

ศรีโยธา
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเสลา วัดดงเสลา  

สพ ๒๖๖๐/๑๒๘๑

เด็กหญิงศิริขวัญ แสงพระจันทร์
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเสลา วัดดงเสลา  

สพ ๒๖๖๐/๑๒๘๒

เด็กหญิงศศิมาพร เจริญสุข
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเสลา วัดดงเสลา  

สพ ๒๖๖๐/๑๒๘๓

เด็กหญิงสิรินุช น้อยแก้ว
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเสลา วัดดงเสลา  

สพ ๒๖๖๐/๑๒๘๔

เด็กหญิงมธุรส แก้วกาวี
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเสลา วัดดงเสลา  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๓๗ / ๑๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๖๐/๑๒๘๕

เด็กหญิงนิยุตา ตาลเพชร
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเสลา วัดดงเสลา  

สพ ๒๖๖๐/๑๒๘๖

นางสาวเพียงรฐา มาสว่าง
๑๐/๐๔/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านทุ่งนาตาปน วัดทุ่งนาตาปน  

สพ ๒๖๖๐/๑๒๘๗

เด็กชายกิติพันธุ์ เเปนพ่วง
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งนาตาปน วัดทุ่งนาตาปน  

สพ ๒๖๖๐/๑๒๘๘

เด็กชายชัยภิวัฒน์ สุขเพ็ง
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งนาตาปน วัดทุ่งนาตาปน  

สพ ๒๖๖๐/๑๒๘๙

เด็กชายธนวัฒน์ กุญชรกิตติคุณ
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งนาตาปน วัดทุ่งนาตาปน  

สพ ๒๖๖๐/๑๒๙๐
เด็กชายวีรพงศ์ ชัยชนะ

๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งนาตาปน วัดทุ่งนาตาปน  

สพ ๒๖๖๐/๑๒๙๑

เด็กหญิงพรนภา แก้วบัวดี

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งนาตาปน วัดทุ่งนาตาปน  

สพ ๒๖๖๐/๑๒๙๒

เด็กหญิงลักขณา วิทยาพันธุ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งนาตาปน วัดทุ่งนาตาปน  

สพ ๒๖๖๐/๑๒๙๓

เด็กหญิงลาวัลย์ วิทยาพันธุ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งนาตาปน วัดทุ่งนาตาปน  

สพ ๒๖๖๐/๑๒๙๔

เด็กหญิงศิริมา จันทร์ไข่
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งนาตาปน วัดทุ่งนาตาปน  

สพ ๒๖๖๐/๑๒๙๕

เด็กหญิงณัฐธิชา พัดเพชร
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งนาตาปน วัดทุ่งนาตาปน  

สพ ๒๖๖๐/๑๒๙๖

เด็กหญิงณิชากร ทองเจริญ
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพุนำร้อน วัดพุนำร้อน  

สพ ๒๖๖๐/๑๒๙๗

นายพีรพัฒน์ ธัญญเจริญ
๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านพุนำร้อน วัดพุนำร้อน  

สพ ๒๖๖๐/๑๒๙๘

ว่าทีร้อยตรีพิษณุ

่

สีตะระโส

๒๘/๑๑/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านพุนำร้อน วัดพุนำร้อน  

สพ ๒๖๖๐/๑๒๙๙

นายสาทิตย์ ครุฑจันทร์
๒๘/๐๑/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านพุนำร้อน วัดพุนำร้อน  

สพ ๒๖๖๐/๑๓๐๐
เด็กหญิงวรรณิษา ขุมสุวรรณ์

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดเขานางงาม  

สพ ๒๖๖๐/๑๓๐๑
เด็กหญิงขวัญจิรา กาฬภักดี

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดเขานางงาม  

สพ ๒๖๖๐/๑๓๐๒
เด็กหญิงฐิติมา พลูคล้าย

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดเขานางงาม  

สพ ๒๖๖๐/๑๓๐๓
เด็กหญิงทิพธัญญา ขุนณรงค์

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดเขานางงาม  

สพ ๒๖๖๐/๑๓๐๔
เด็กหญิงสาวิตรี เกียรติมนตรี

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดเขานางงาม  

สพ ๒๖๖๐/๑๓๐๕
เด็กหญิงพรรณปพร อัมพร

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดเขานางงาม  

สพ ๒๖๖๐/๑๓๐๖
เด็กหญิงภณิดา แซ่ตัง

้

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดเขานางงาม  

สพ ๒๖๖๐/๑๓๐๗
เด็กหญิงศุภกานต์ สวัสดิศรี

์

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดเขานางงาม  

สพ ๒๖๖๐/๑๓๐๘
เด็กชายธนาดูล กาฬภักดี

๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนปญญาประเสริฐวิทยา วัดเขาสวรรค์  

สพ ๒๖๖๐/๑๓๐๙
เด็กชายปฏิภาณ พิมพ์มา

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนปญญาประเสริฐวิทยา วัดเขาสวรรค์  

สพ ๒๖๖๐/๑๓๑๐
เด็กชายสัชฌุกร แก้วมุกดา

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปญญาประเสริฐวิทยา วัดเขาสวรรค์  

สพ ๒๖๖๐/๑๓๑๑

เด็กหญิงกชกร เทพสถิตย์
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปญญาประเสริฐวิทยา วัดเขาสวรรค์  

สพ ๒๖๖๐/๑๓๑๒

เด็กหญิงสลิลทิพย์ สะราคำ
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปญญาประเสริฐวิทยา วัดเขาสวรรค์  

สพ ๒๖๖๐/๑๓๑๓ เด็กหญิงอนัญญาภรณ์
คำนวน

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปญญาประเสริฐวิทยา วัดเขาสวรรค์  

สพ ๒๖๖๐/๑๓๑๔

เด็กหญิงจารุพร กาฬภักดี
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนปญญาประเสริฐวิทยา วัดเขาสวรรค์  

สพ ๒๖๖๐/๑๓๑๕

เด็กหญิงรสรินทร์ ขาวเงิน
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปญญาประเสริฐวิทยา วัดเขาสวรรค์  

สพ ๒๖๖๐/๑๓๑๖

เด็กหญิงเอมอร สิงห์สม
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนปญญาประเสริฐวิทยา วัดเขาสวรรค์  

สพ ๒๖๖๐/๑๓๑๗

เด็กหญิงกิตติมา สลาประโคน
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปญญาประเสริฐวิทยา วัดเขาสวรรค์  

สพ ๒๖๖๐/๑๓๑๘

เด็กหญิงอลิตา ธัญญเจริญ
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปญญาประเสริฐวิทยา วัดเขาสวรรค์  

สพ ๒๖๖๐/๑๓๑๙

เด็กหญิงศรัญญา แผนสมบูรณ์
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนปญญาประเสริฐวิทยา วัดเขาสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๓๘ / ๑๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๖๐/๑๓๒๐
เด็กหญิงอรณี สมเพ็ชร

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปญญาประเสริฐวิทยา วัดเขาสวรรค์  

สพ ๒๖๖๐/๑๓๒๑

เด็กหญิงนันทิชา สายชายเพ็ชร
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปญญาประเสริฐวิทยา วัดเขาสวรรค์  

สพ ๒๖๖๐/๑๓๒๒
เด็กหญิงกิตติกาญจน์ ขุนณรงค์

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๖๖๐/๑๓๒๓

เด็กหญิงภัคจิรา จันทร์ฉาย
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๖๖๐/๑๓๒๔

เด็กหญิงรจนา จำปา
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๖๖๐/๑๓๒๕

เด็กหญิงอจิรวดี ผลศิริ
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๖๖๐/๑๓๒๖

เด็กชายธรรมนิตย์ ดีปญญา
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๖๖๐/๑๓๒๗

เด็กชายธันวา สามบุญคล้า
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๖๖๐/๑๓๒๘

เด็กชายภาณุวัฒน์ พลแก้ว
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๖๖๐/๑๓๒๙

เด็กชายภูริพัฒน์ แก่นเพชร
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๖๖๐/๑๓๓๐
เด็กหญิงณฐิกา พิมพขันธ์

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๖๖๐/๑๓๓๑

เด็กชายณัฐวุฒิ อินสว่าง
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๖๖๐/๑๓๓๒

เด็กชายนฤนาท แสนโพธิ

์

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๖๖๐/๑๓๓๓

เด็กหญิงนิราภร ขุนณรงค์
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๖๖๐/๑๓๓๔

เด็กหญิงวรรณวิษา เทพจิตร
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๖๖๐/๑๓๓๕

เด็กหญิงสุวพัชร รังษีบุตร
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๖๖๐/๑๓๓๖

เด็กชายปติภัทร คงทน
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๖๖๐/๑๓๓๗

เด็กชายณัฐพงษ์ สินธุศรี
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๖๖๐/๑๓๓๘

เด็กชายกฤษฎา แสนคำ
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๖๖๐/๑๓๓๙

เด็กชายณัฐกิตต์ ไวสูงเนิน
๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๖๖๐/๑๓๔๐
เด็กชายณัฐภราดร ศรีสุมัง

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๖๖๐/๑๓๔๑

เด็กชายพงศกร อินทพันธ์
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๖๖๐/๑๓๔๒

เด็กชายรัตนากร เรือศรีจันทร์
๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๖๖๐/๑๓๔๓

เด็กชายวัชระพล บุญสร้าง
๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๖๖๐/๑๓๔๔

เด็กชายสุชิน บุญสร้าง
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๖๖๐/๑๓๔๕

เด็กหญิงกฤษณา เปยงแล่

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๖๖๐/๑๓๔๖

เด็กหญิงจินภา สุสุนทร
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๖๖๐/๑๓๔๗

เด็กหญิงชลธิชา ธรรมขันธ์
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๖๖๐/๑๓๔๘

เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ สง่าไกร
๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๖๖๐/๑๓๔๙

เด็กหญิงญะโนทัย ปนทอง
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๖๖๐/๑๓๕๐
เด็กหญิงทินมณี คำมี

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๖๖๐/๑๓๕๑

เด็กหญิงธิดารัตน์ ทองสินธุ์
๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๖๖๐/๑๓๕๒

เด็กหญิงนุดี แก้วสระแสน
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๖๖๐/๑๓๕๓

เด็กหญิงปรารถนา หมวดผา
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๖๖๐/๑๓๕๔

เด็กหญิงเพชร สว่างศรี
๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๓๙ / ๑๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๖๐/๑๓๕๕

เด็กหญิงภัทรปภา เปรมสินชยากร
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๖๖๐/๑๓๕๖

เด็กหญิงสุภาพร หมวดผา
๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๖๖๐/๑๓๕๗

เด็กหญิงโสรยา คำลักษณ์

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๖๖๐/๑๓๕๘

เด็กหญิงโสรยา ศรีแนม
๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๖๖๐/๑๓๕๙

เด็กชายเกรียงไกร สุขเงิน
๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๖๖๐/๑๓๖๐
เด็กชายญาณวิชญ์ จำปาเทศ

๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๖๖๐/๑๓๖๑

เด็กชายณัฐพงษ์ สมบุญดี
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๖๖๐/๑๓๖๒

เด็กชายธนพล อ่อนคำสี
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๖๖๐/๑๓๖๓

เด็กชายธีรเดช หวานฉำ
๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๖๖๐/๑๓๖๔

เด็กชายนฤบดี หอมเย็น
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๖๖๐/๑๓๖๕

เด็กชายภาณุศักดิ

์

สุวิโร
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๖๖๐/๑๓๖๖

เด็กชายวุฒินันต์ ทาเอือ

้

๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๖๖๐/๑๓๖๗

เด็กชายอำนาจ พรมมา
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๖๖๐/๑๓๖๘

เด็กหญิงกัลยาณี ปาละยา
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๖๖๐/๑๓๖๙

เด็กหญิงจุฑามาศ ช้างเผือก
๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๖๖๐/๑๓๗๐
เด็กหญิงชนม์สิตา เนตรลา

๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๖๖๐/๑๓๗๑

เด็กหญิงพรรณธร ทับทิม
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๖๖๐/๑๓๗๒

เด็กหญิงพีรยา พุทธกูล
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๖๖๐/๑๓๗๓

นางสาวภัชณัฐดา ปทุมวัน
๑๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๖๖๐/๑๓๗๔

เด็กหญิงมินตรา ดอกระกำ
๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๖๖๐/๑๓๗๕

เด็กหญิงสุขุมาภรณ์ บาลนคร
๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๖๖๐/๑๓๗๖

เด็กหญิงสุตาภัทร กาฬภักดี
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๖๖๐/๑๓๗๗

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

คงเพ็ชร
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๖๖๐/๑๓๗๘

นางสาวอารยา นิลวัฒน์
๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๖๖๐/๑๓๗๙

เด็กชายณัฐวุฒิ สมพรภักดิ

์

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๖๖๐/๑๓๘๐
เด็กชายพงษ์พัฒน์ แผลงฤทธิ

์

๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๖๖๐/๑๓๘๑

เด็กหญิงฉัฎวิมล อินทโสม

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๖๖๐/๑๓๘๒

เด็กหญิงเดือนเพ็ญ นาคสัมพันธ์
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๖๖๐/๑๓๘๓
เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์ แสงสว่าง

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๖๖๐/๑๓๘๔

เด็กหญิงพัชราภรณ์ คุณชมพู
๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๖๖๐/๑๓๘๕

เด็กหญิงพันธ์ภัสสา แตงทอง
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๖๖๐/๑๓๘๖

เด็กหญิงวิภวานี คำด่าน
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๖๖๐/๑๓๘๗

เด็กหญิงหฤทัย คำปาน
๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๖๖๐/๑๓๘๘

เด็กหญิงอรสา แพงสี
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านช้างวิทยา
วัดพระธาตุมหาพรหม

 

สพ ๒๖๖๐/๑๓๘๙ เด็กหญิงกัญญาลักษณ์
พรมมา

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านช้างวิทยา
วัดพระธาตุมหาพรหม

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๔๐ / ๑๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๖๐/๑๓๙๐
เด็กหญิงสุณิษา เทพณรงค์

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนด่านช้างวิทยา
วัดพระธาตุมหาพรหม

 

สพ ๒๖๖๐/๑๓๙๑

เด็กชายอนุพงษ์ ชีพนุรัตน์
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านช้างวิทยา
วัดพระธาตุมหาพรหม

 

สพ ๒๖๖๐/๑๓๙๒

เด็กหญิงชุติกาญจน์ เพ็งอุ่น
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านช้างวิทยา
วัดพระธาตุมหาพรหม

 

สพ ๒๖๖๐/๑๓๙๓

เด็กชายภานุพงศ์ รุ่งเรือง
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่กิโล 8 วัดหนองโดน  

สพ ๒๖๖๐/๑๓๙๔

เด็กชายกิตติพงศ์ ด้วงละไม้
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่กิโล 8 วัดหนองโดน  

สพ ๒๖๖๐/๑๓๙๕

เด็กชายพงศ์พัทธ์ สาระยิง

่

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่กิโล 8 วัดหนองโดน  

สพ ๒๖๖๐/๑๓๙๖

เด็กชายแสงชัย หาญตระกูลสุข
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่กิโล 8 วัดหนองโดน  

สพ ๒๖๖๐/๑๓๙๗

เด็กชายอิสรา สงวนพันธ์
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่กิโล 8 วัดหนองโดน  

สพ ๒๖๖๐/๑๓๙๘

เด็กชายธัชชัย อุทา
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่กิโล 8 วัดหนองโดน  

สพ ๒๖๖๐/๑๓๙๙

เด็กชายนิรุตติ

์

สาดสี
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่กิโล 8 วัดหนองโดน  

สพ ๒๖๖๐/๑๔๐๐
เด็กชายกิรติศักดิ

์

พับขุนทด
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่กิโล 8 วัดหนองโดน  

สพ ๒๖๖๐/๑๔๐๑
เด็กหญิงศิริลักษณ์ กันทะวงศ์

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่กิโล 8 วัดหนองโดน  

สพ ๒๖๖๐/๑๔๐๒
เด็กหญิงปยพร บุญญานุรักษ์

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่กิโล 8 วัดหนองโดน  

สพ ๒๖๖๐/๑๔๐๓
เด็กหญิงพรไพรินทร์ พูลสวัสดิ

์

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่กิโล 8 วัดหนองโดน  

สพ ๒๖๖๐/๑๔๐๔
เด็กหญิงวราภา รอดโต

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่กิโล 8 วัดหนองโดน  

สพ ๒๖๖๐/๑๔๐๕
เด็กหญิงสุภัสสรา สะราคำ

๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่กิโล 8 วัดหนองโดน  

สพ ๒๖๖๐/๑๔๐๖
เด็กชายเกือกูล

้

เจียกวัฒนา
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่กิโล 8 วัดหนองโดน  

สพ ๒๖๖๐/๑๔๐๗
เด็กชายพลพชร คุ้มทรัพย์

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่กิโล 8 วัดหนองโดน  

สพ ๒๖๖๐/๑๔๐๘
เด็กชายอรรณพ นุ่มผล

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่กิโล 8 วัดหนองโดน  

สพ ๒๖๖๐/๑๔๐๙
เด็กชายชลธี คุ้มครอง

๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่กิโล 8 วัดหนองโดน  

สพ ๒๖๖๐/๑๔๑๐
เด็กชายฐิติศักดิ

์

ตังหงษ์

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระบัวกำ วัดหนองแขนปอก  

สพ ๒๖๖๐/๑๔๑๑

เด็กชายศุภณัฐ กาฬภักดี
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระบัวกำ วัดหนองแขนปอก  

สพ ๒๖๖๐/๑๔๑๒

เด็กชายชลันธร วิเชียรลำ
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสระบัวกำ วัดหนองแขนปอก  

สพ ๒๖๖๐/๑๔๑๓

เด็กหญิงสุทธิดา บัวคลี

่

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่ามะนาว วัดท่ามะนาว  

สพ ๒๖๖๐/๑๔๑๔

เด็กหญิงอาภัสรา เล็กลับ
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่ามะนาว วัดท่ามะนาว  

สพ ๒๖๖๐/๑๔๑๕

เด็กหญิงรุ่งทิวา คมขำ
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่ามะนาว วัดท่ามะนาว  

สพ ๒๖๖๐/๑๔๑๖

เด็กหญิงสิริชนม์ ชาวโคราช
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่ามะนาว วัดท่ามะนาว  

สพ ๒๖๖๐/๑๔๑๗

เด็กหญิงศิริรัตน์ มังคะล า
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่ามะนาว วัดท่ามะนาว  

สพ ๒๖๖๐/๑๔๑๘

เด็กชายนันทพงศ์ จรรยาธรรม
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่ามะนาว วัดท่ามะนาว  

สพ ๒๖๖๐/๑๔๑๙

เด็กชายธนภัทร ปานทอง
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดยางนอน วัดยางนอน  

สพ ๒๖๖๐/๑๔๒๐
เด็กหญิงภัสสร พูลสวัสดิ

์

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดยางนอน วัดยางนอน  

สพ ๒๖๖๐/๑๔๒๑

เด็กชายภาณุพงศ์ สว่างสุข
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดยางนอน วัดยางนอน  

สพ ๒๖๖๐/๑๔๒๒

เด็กหญิงสุชานันท์ สวนดอกไม้
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดยางนอน วัดยางนอน  

สพ ๒๖๖๐/๑๔๒๓

เด็กชายวทัญู ปนทะกูล

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดยางนอน วัดยางนอน  

สพ ๒๖๖๐/๑๔๒๔

เด็กหญิงณัฐพร สิงห์ทอง
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยางนอน วัดยางนอน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๔๑ / ๑๓๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๖๐/๑๔๒๕

เด็กชายธนบดี โพธิคงคา
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยางนอน วัดยางนอน  

สพ ๒๖๖๐/๑๔๒๖

เด็กชายจักริน บุญโต
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยางนอน วัดยางนอน  

สพ ๒๖๖๐/๑๔๒๗

เด็กหญิงกฤติยา อินโต
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยางนอน วัดยางนอน  

สพ ๒๖๖๐/๑๔๒๘

เด็กชายวชิรวิทย์ คล้ายนาค
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยางนอน วัดยางนอน  

สพ ๒๖๖๐/๑๔๒๙

เด็กหญิงเกศรินทร์ แก้วกำเนิด
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดยางนอน วัดยางนอน  

สพ ๒๖๖๐/๑๔๓๐
เด็กหญิงรัตน์ศิรินทร์ แก้วกำเนิด

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยางนอน วัดยางนอน  

สพ ๒๖๖๐/๑๔๓๑

เด็กชายฉลวย มะนาวหวาน
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดยางนอน วัดยางนอน  

สพ ๒๖๖๐/๑๔๓๒

เด็กชายวิทวัส อยู่ยุติ
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดยางนอน วัดยางนอน  

สพ ๒๖๖๐/๑๔๓๓

เด็กชายวิศรุต อยู่ยุติ
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดยางนอน วัดยางนอน  

สพ ๒๖๖๐/๑๔๓๔

เด็กชายจิรายุ มะนาวหวาน
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดยางนอน วัดยางนอน  

สพ ๒๖๖๐/๑๔๓๕

เด็กชายปยพนธ์ เทียงพุก

่

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดยางนอน วัดยางนอน  

สพ ๒๖๖๐/๑๔๓๖

เด็กชายธนากร พูลสวัสดิ

์

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดยางนอน วัดยางนอน  

สพ ๒๖๖๐/๑๔๓๗

เด็กชายอรรณพ มีวงษ์
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดยางนอน วัดยางนอน  

สพ ๒๖๖๐/๑๔๓๘

เด็กหญิงณัฐกานต์ เทียงตรง

่

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดยางนอน วัดยางนอน  

สพ ๒๖๖๐/๑๔๓๙

เด็กหญิงบุศยมาศ โสขุมา
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดยางนอน วัดยางนอน  

สพ ๒๖๖๐/๑๔๔๐
เด็กหญิงรสสุคนธ์ จอมแสง

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดยางนอน วัดยางนอน  

สพ ๒๖๖๐/๑๔๔๑

เด็กชายศุภโชค ผัดฟอง
๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดยางนอน วัดยางนอน  

สพ ๒๖๖๐/๑๔๔๒

เด็กชายตะวัน ราตรี
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดยางนอน วัดยางนอน  

สพ ๒๖๖๐/๑๔๔๓

เด็กชายภาระวี เหมือนแก้ว
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดยางนอน วัดยางนอน  

สพ ๒๖๖๐/๑๔๔๔

เด็กชายณัฐพล สิงห์ทอง
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดยางนอน วัดยางนอน  

สพ ๒๖๖๐/๑๔๔๕

เด็กชายนิรุธ อินโต
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดยางนอน วัดยางนอน  

สพ ๒๖๖๐/๑๔๔๖

เด็กชายจิตตวรรณ สอนง่าย
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดยางนอน วัดยางนอน  

สพ ๒๖๖๐/๑๔๔๗

เด็กหญิงเทพธิดา แตงทอง
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดยางนอน วัดยางนอน  

สพ ๒๖๖๐/๑๔๔๘

เด็กชายวโรดม ธัญญเจริญ

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดยางนอน วัดยางนอน  

สพ ๒๖๖๐/๑๔๔๙
เด็กหญิงจันทราทิพย์ แคะนาค

๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดยางนอน วัดยางนอน  

สพ ๒๖๖๐/๑๔๕๐
เด็กชายอิทธิพัทธ์ อ้นฉำ

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามเอก วัดสามเอก  

สพ ๒๖๖๐/๑๔๕๑

เด็กชายนวพล ชูศาสตร์
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามเอก วัดสามเอก  

สพ ๒๖๖๐/๑๔๕๒

เด็กหญิงพิราภรณ์ คงจ้อย
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามเอก วัดสามเอก  

สพ ๒๖๖๐/๑๔๕๓

เด็กชายภูริพัฒน์ ศรีสุข
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามเอก วัดสามเอก  

สพ ๒๖๖๐/๑๔๕๔

เด็กชายรัชชานนท์ มันปาน

่

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามเอก วัดสามเอก  

สพ ๒๖๖๐/๑๔๕๕

เด็กชายจักริน ภูแล่นนา
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามเอก วัดสามเอก  

สพ ๒๖๖๐/๑๔๕๖

เด็กหญิงอรณิษา ใจเย็น
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามเอก วัดสามเอก  

สพ ๒๖๖๐/๑๔๕๗

เด็กหญิงนันทิกานต์ เพ็ชรักษ์
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามเอก วัดสามเอก  

สพ ๒๖๖๐/๑๔๕๘

เด็กชายพลกฤต ยอดย้อย

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามเอก วัดสามเอก  

สพ ๒๖๖๐/๑๔๕๙

เด็กชายภัคนันท์ อุณาวรรณ์
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสามเอก วัดสามเอก  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๔๒ / ๑๓๒

้
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สพ ๒๖๖๐/๑๔๖๐
เด็กหญิงสิรินดา ลอยสี

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามเอก วัดสามเอก  

สพ ๒๖๖๐/๑๔๖๑

เด็กหญิงชนนิกานต์ สุขเงิน
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสามเอก วัดสามเอก  

สพ ๒๖๖๐/๑๔๖๒

เด็กหญิงอรณิชา ใจเย็น
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสามเอก วัดสามเอก  

สพ ๒๖๖๐/๑๔๖๓

เด็กชายภัคธร รัตนะไพจิตต์
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามเอก วัดสามเอก  

สพ ๒๖๖๐/๑๔๖๔

เด็กชายวรากร มะนาวหวาน
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสามเอก วัดสามเอก  

สพ ๒๖๖๐/๑๔๖๕

เด็กชายอรรถพล มีวงษ์
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสามเอก วัดสามเอก  

สพ ๒๖๖๐/๑๔๖๖

เด็กหญิงพันวิรา นางแย้ม
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสามเอก วัดสามเอก  

สพ ๒๖๖๐/๑๔๖๗

เด็กชายนิรุษ ขาวจันทร์
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสามเอก วัดสามเอก  

สพ ๒๖๖๐/๑๔๖๘

เด็กชายวิศรุต นาเอก
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสามเอก วัดสามเอก  

สพ ๒๖๖๐/๑๔๖๙

เด็กหญิงชุติมา หนูแย้ม
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสามเอก วัดสามเอก  

สพ ๒๖๖๐/๑๔๗๐
เด็กหญิงบุญธิดา ฉาดฉาน

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสามเอก วัดสามเอก  

สพ ๒๖๖๐/๑๔๗๑

นายธีรพันธ์ อ้นฉำ
๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสามเอก วัดสามเอก  

สพ ๒๖๖๐/๑๔๗๒

นายธนาธิป แหวนทองคำ
๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสามเอก วัดสามเอก  

สพ ๒๖๖๐/๑๔๗๓

นายบุณยกร อินมงคล
๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสามเอก วัดสามเอก  

สพ ๒๖๖๐/๑๔๗๔

นายศรุต หนูแย้ม
๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสามเอก วัดสามเอก  

สพ ๒๖๖๐/๑๔๗๕

เด็กชายนัฐพงษ์ ใจเย็น
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสามเอก วัดสามเอก  

สพ ๒๖๖๐/๑๔๗๖

เด็กหญิงณัฐธยาน์ แตงโสภา
๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสามเอก วัดสามเอก  

สพ ๒๖๖๐/๑๔๗๗

นางสาวนรินนิภา ขุมทอง
๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสามเอก วัดสามเอก  

สพ ๒๖๖๐/๑๔๗๘

นายกันตพงษ์ ขาวจันทร์
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสามเอก วัดสามเอก  

สพ ๒๖๖๐/๑๔๗๙

นางสาวมธุรส เขาแก้ว

๑๘/๑๑/๒๕๒๑

โรงเรียนวัดสามเอก วัดสามเอก  

สพ ๒๖๖๐/๑๔๘๐
เด็กหญิงธัญพิชชา อ่อนดี

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกาบบัว วัดกาบบัว  

สพ ๒๖๖๐/๑๔๘๑

เด็กหญิงภัทรธิดา มูลสถาน
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกาบบัว วัดกาบบัว  

สพ ๒๖๖๐/๑๔๘๒

เด็กชายจิรภัทร ศรีโมรา
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประชุมสงฆ์ วัดเขาดิน  

สพ ๒๖๖๐/๑๔๘๓

เด็กหญิงเนตรนภา บุญสังข์
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประชุมสงฆ์ วัดเขาดิน  

สพ ๒๖๖๐/๑๔๘๔

เด็กหญิงสุนิษา นำเพชร
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประชุมสงฆ์ วัดเขาดิน  

สพ ๒๖๖๐/๑๔๘๕

เด็กชายนัสธพนธ์ ราตรี
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปากดงท่าศาล วัดปากดงท่าศาล  

สพ ๒๖๖๐/๑๔๘๖

เด็กชายปยวัฒน์ ไทยพยัคฆ์
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปากดงท่าศาล วัดปากดงท่าศาล  

สพ ๒๖๖๐/๑๔๘๗

เด็กชายสิริภัทร ราจันพันธ์
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปากดงท่าศาล วัดปากดงท่าศาล  

สพ ๒๖๖๐/๑๔๘๘

เด็กหญิงอริสรา กาฬภักดี
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทุ่งกฐิน วัดทุ่งกฐิน  

สพ ๒๖๖๐/๑๔๘๙

เด็กหญิงณัฐชยา ขาวเงิน
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทุ่งกฐิน วัดทุ่งกฐิน  

สพ ๒๖๖๐/๑๔๙๐
เด็กชายวงศธร มงคลธารวัฒน

๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทุ่งกฐิน วัดทุ่งกฐิน  

สพ ๒๖๖๐/๑๔๙๑

เด็กชายศิวกร จันทะแจ่ม
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทุ่งกฐิน วัดทุ่งกฐิน  

สพ ๒๖๖๐/๑๔๙๒

เด็กชายภาณุพงษ์ กาฬภักดี
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทุ่งกฐิน วัดทุ่งกฐิน  

สพ ๒๖๖๐/๑๔๙๓

เด็กหญิงฐิตินันท์ อุ่มแสง
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งกฐิน วัดทุ่งกฐิน  

สพ ๒๖๖๐/๑๔๙๔

เด็กชายสิทธิโชค ฤทธฺิทรงเมือง

์

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งกฐิน วัดทุ่งกฐิน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๔๓ / ๑๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๖๐/๑๔๙๕

นางสาวจารุณี ใจฉำ
๒๘/๐๕/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านลาด วัดบ้านลาด  

สพ ๒๖๖๐/๑๔๙๖

เด็กหญิงอินทิรา สำเนาวงค์
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง วัดหนองกระทุ่ม  

สพ ๒๖๖๐/๑๔๙๗

เด็กชายรพีภัทร มามาตร
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง วัดหนองกระทุ่ม  

สพ ๒๖๖๐/๑๔๙๘

เด็กชายรัฐนันท์ รุ่งโรจน์
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง วัดหนองกระทุ่ม  

สพ ๒๖๖๐/๑๔๙๙

เด็กหญิงพรศิริ ไทยอ่อน
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง วัดหนองกระทุ่ม  

สพ ๒๖๖๐/๑๕๐๐
เด็กหญิงมนต์ธกานต์ ศรีชลวงศ์

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง วัดหนองกระทุ่ม  

สพ ๒๖๖๐/๑๕๐๑
เด็กหญิงจุฑาธิบดิ

์

แก่นพรม
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง วัดหนองกระทุ่ม  

สพ ๒๖๖๐/๑๕๐๒
เด็กหญิงณัฏฐนิชา นรสิงห์

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง วัดหนองกระทุ่ม  

สพ ๒๖๖๐/๑๕๐๓
เด็กชายณัฐพล แก่นโกมล

๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง วัดหนองกระทุ่ม  

สพ ๒๖๖๐/๑๕๐๔
เด็กชายจตุพร ศูนย์สิทธิ

์

๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง วัดหนองกระทุ่ม  

สพ ๒๖๖๐/๑๕๐๕
เด็กชายพรพิพัฒน์ มามาตร

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง วัดหนองกระทุ่ม  

สพ ๒๖๖๐/๑๕๐๖
เด็กชายนพณัฐ จันทร์ประสิทธิ

์

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง วัดหนองกระทุ่ม  

สพ ๒๖๖๐/๑๕๐๗
นายจิรวัฒน์ พึงสุข

่

๓๐/๐๑/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง วัดหนองกระทุ่ม  

สพ ๒๖๖๐/๑๕๐๘
เด็กชายธนวัฒน์ ขุนณรงค์

๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

สพ ๒๖๖๐/๑๕๐๙
เด็กชายจิรวัฒน์ อินทนะ

๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

สพ ๒๖๖๐/๑๕๑๐
เด็กชายธนวัฒน์ นพวงค์

๐๑/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

สพ ๒๖๖๐/๑๕๑๑

เด็กหญิงปณิดา พวงเคลือ
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

สพ ๒๖๖๐/๑๕๑๒

เด็กหญิงจรรยพร เทพมณี
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

สพ ๒๖๖๐/๑๕๑๓

เด็กหญิงกชกร จันทา
๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

สพ ๒๖๖๐/๑๕๑๔

เด็กหญิงรัตนากร ปานเพ็ชร
๐๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

สพ ๒๖๖๐/๑๕๑๕

เด็กชายวรรณศิริ บรรยงค์
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนา วัดใหม่หนองนา  

สพ ๒๖๖๐/๑๕๑๖

เด็กชายศิวกร กู้เกียรติกำธร
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนา วัดใหม่หนองนา  

สพ ๒๖๖๐/๑๕๑๗

เด็กหญิงโชติกา รถมะณี
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนา วัดใหม่หนองนา  

สพ ๒๖๖๐/๑๕๑๘

เด็กชายนิพัทธ์ ลีจ่อย

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนา วัดใหม่หนองนา  

สพ ๒๖๖๐/๑๕๑๙

เด็กหญิงกชกร วิมูลชาติ
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนา วัดใหม่หนองนา  

สพ ๒๖๖๐/๑๕๒๐
เด็กหญิงชลนิสา เกษสวาสดิ

์

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนา วัดใหม่หนองนา  

สพ ๒๖๖๐/๑๕๒๑

เด็กชายฐิตินันท์ ลีจ่อย
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนา วัดใหม่หนองนา  

สพ ๒๖๖๐/๑๕๒๒
เด็กหญิงขนิษฐามาศ กาฬภักดี

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนา วัดใหม่หนองนา  

สพ ๒๖๖๐/๑๕๒๓

เด็กชายธนทรัพย์ เอียมชืน

่ ่

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนา วัดใหม่หนองนา  

สพ ๒๖๖๐/๑๕๒๔

เด็กชายฐิติพันธ์ รถมะณี
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนา วัดใหม่หนองนา  

สพ ๒๖๖๐/๑๕๒๕

เด็กหญิงจีรนันท์ แซ่กัง
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนา วัดใหม่หนองนา  

สพ ๒๖๖๐/๑๕๒๖

เด็กหญิงวรรณวิสา ทองนวน
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนา วัดใหม่หนองนา  

สพ ๒๖๖๐/๑๕๒๗

เด็กชายวรพล เขาแก้ว
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกำมะเชียร วัดกำมะเชียร  

สพ ๒๖๖๐/๑๕๒๘

เด็กหญิงณัฐริกา กาฬษร
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกำมะเชียร วัดกำมะเชียร  

สพ ๒๖๖๐/๑๕๒๙

เด็กชายเตวิช เอียมจันทร์

่

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกำมะเชียร วัดกำมะเชียร  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๔๔ / ๑๓๒

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๖๐/๑๕๓๐
เด็กชายคชพงษ์ เสาวรส

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกำมะเชียร วัดกำมะเชียร  

สพ ๒๖๖๐/๑๕๓๑

เด็กหญิงพิมพ์ปวี เกิดวงษ์
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกำมะเชียร วัดกำมะเชียร  

สพ ๒๖๖๐/๑๕๓๒

เด็กชายกิตติศักดิ

์

คำชม
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๕๓๓

เด็กชายณัฐวุฒิ นำจันทร์
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๕๓๔

เด็กชายเดชาวัฒน์ ศรีสุข
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๕๓๕

เด็กชายอดิเทพ รักศรี
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๕๓๖

เด็กหญิงเกตนิภา อินโต
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๕๓๗

เด็กหญิงมาระวี ฟรังโก้
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๕๓๘

เด็กหญิงศิระพัฒน์ ตรีเดชา
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๕๓๙

เด็กหญิงอศิตา รัตถาภรณ์กุล
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๕๔๐
เด็กชายณัฐวุฒิ ช้างสัน

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๕๔๑

เด็กชายธนภัทร พาทีธรรม
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๕๔๒

เด็กชายนพกร โตทอง

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๕๔๓

เด็กชายพงศภัค สะระคำ
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๕๔๔

เด็กชายศุภณัฐ เสนเภา
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๕๔๕

เด็กหญิงนำฝน ไชยสงค์
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๕๔๖

เด็กหญิงพิมพ์ชนก บุญพรหม
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๕๔๗

เด็กชายทัตเทพ ด้วงเหม
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๕๔๘

เด็กชายธนวิชญ์ ชวดนันท์
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๕๔๙

เด็กชายปริญญา เมืองวงษ์
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๕๕๐
เด็กชายพงศ์พนิช วัฒนพันธ์

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๕๕๑
เด็กหญิงกมลลักษณ์ สูงปานเขา

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๕๕๒

เด็กหญิงเพ็ญนภา อ้วนสอาด

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๕๕๓

เด็กชายนัฐนันท์ วิทยกุล
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๕๕๔

เด็กชายวสุพล มากบุญ
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๕๕๕

เด็กชายวีรภัทร์ อินทร์สุข
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๕๕๖

เด็กหญิงจิราพร สุ่มประเสริฐ
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๕๕๗

เด็กหญิงเอมฤดี อุบลรัศมี
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๕๕๘

เด็กชายกิตติ กาฬษร
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๕๕๙

เด็กหญิงโชติกา กาฬษร
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๕๖๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ ลาโพธิ

์

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๕๖๑

เด็กหญิงนำทิพย์ แจ่มศรี
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๕๖๒

เด็กหญิงวาสินี อินโต
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๕๖๓

เด็กชายวิศรุต อินโต
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๕๖๔

เด็กชายอภิวัฒน์ แจ้งประยูร
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๔๕ / ๑๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๖๐/๑๕๖๕

เด็กชายอมรเชษฐ์ สันติพลากร
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๕๖๖

เด็กหญิงกนกวรรณ กลินนำหอม

่

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๕๖๗

เด็กหญิงจิรนันท์ รุ่งเรือง
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๕๖๘

เด็กหญิงชนิดา นนทีอุทก
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๕๖๙

เด็กหญิงญาณินทร จิตประพาส
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๕๗๐
เด็กหญิงดาหวัน นาคใหม่

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๕๗๑

เด็กหญิงปรียาภรณ์ ทับทอง
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๕๗๒

เด็กหญิงมาริษา พุดลา
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๕๗๓

เด็กหญิงอติพร นาคสังข์
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๕๗๔

เด็กชายเขมทัต พงษ์บุปผา
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๕๗๕

เด็กชายจิรากร นำทิพย์
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๕๗๖

เด็กชายณัฐภัทร เข็มเงิน
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๕๗๗

เด็กชายวศิน กลินถือศิล

่

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๕๗๘

เด็กชายศุภสัณห์ ปานทอง
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๕๗๙

เด็กชายอัฐพล เหมือนทิพย์
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๕๘๐
เด็กหญิงกุลภรณ์ ดีจริง

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๕๘๑

เด็กหญิงณัฐนิชา เณรแตง
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๕๘๒

เด็กหญิงโยธิตา วงษ์ธรรม
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๕๘๓

เด็กหญิงสุภา อินทนะ
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๕๘๔

เด็กหญิงเอืองฟา

้

ปนศิริ

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๕๘๕

เด็กชายจีระพัฒณ์ พิศวงค์
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๕๘๖

เด็กชายชญานนท์ โพธิใต้

์

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๕๘๗

เด็กชายพัทธพล นำทองคำ
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๕๘๘

เด็กชายศุภกร หอมยามเย็น
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๕๘๙

เด็กหญิงวรัญญา รุ่งโรจน์สมบัติ
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๕๙๐
เด็กหญิงสุนิษา รุ่งเรือง

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๕๙๑

เด็กชายคฑาวุธ สุขศิริ
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๕๙๒

เด็กชายญาณวุฒิ พรมโสภา
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๕๙๓

เด็กชายอติชาติ หมันมานะ

่

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๕๙๔

เด็กหญิงชลนิชา เปรมทอง

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๕๙๕

เด็กชายกฤต แก้วเจริญสีทอง
๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๕๙๖

เด็กชายกันตพัชร หมอรอดครุฑ
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๕๙๗

เด็กชายสรวินท์ ขุนสุข
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๕๙๘

เด็กหญิงพรชิตา มะนาวหวาน
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๕๙๙

เด็กหญิงพัชลิดา มะนาวหวาน
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๔๖ / ๑๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๖๐/๑๖๐๐
เด็กชายชัชวาล ศรีเอียม

่

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๖๐๑
เด็กชายภัทรภณ อินทปจ

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๖๐๒
เด็กชายวุฒิภัทร รัตนวงษ์

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๖๐๓
เด็กชายสราวุฒิ แสงจันทร์

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๖๐๔
เด็กหญิงมรกต หรังทอง

่

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๖๐๕
เด็กหญิงวารีรัตน์ สังข์นครา

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๖๐๖
เด็กหญิงวีรปริยา ขุมทอง

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๖๐๗
เด็กหญิงสุนันทา รุ่งเรือง

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๖๐๘
เด็กหญิงสุภาวดี มะลิทอง

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๖๐๙
เด็กหญิงณัฎฐณิชา มากทรัพย์

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๖๑๐
เด็กชายกิตติภูมิ บุญแทน

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๖๑๑

เด็กชายภาณุพงศ์ รุ่งเรือง
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๖๑๒
เด็กหญิงกิตติยาภรณ์ วัดน้อย

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๖๑๓

เด็กหญิงจิตรานุช อ่อนจันทร์

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๖๑๔

เด็กหญิงธนัชชา พัฒนศรี
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๖๑๕

เด็กหญิงแพรวา พูลสวัสดิ

์

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๖๑๖

เด็กหญิงสุจิตรา ชูศรี
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๖๑๗

เด็กหญิงสุชัญญา รักพึง

่

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๖๑๘

เด็กหญิงสุพรรณิภา มะนาวหวาน
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๖๑๙

เด็กหญิงปอแก้ว พูลสวัสดิ

์

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๖๒๐
เด็กหญิงรินรดา ครคง

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๖๒๑

เด็กหญิงอภิชญา จิวบุญ

๋

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๖๒๒

เด็กชายนัฐวุฒิ อยู่ศรี
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๖๒๓

เด็กชายพีรณัฐ นุุ่มดี
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๖๒๔

เด็กชายศรายุธ ขวัญคุ้ม
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๖๒๕

เด็กหญิงกนกวรรณ ราตรี
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๖๒๖

เด็กหญิงกวิตา ภูฆัง
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๖๒๗

เด็กหญิงณัฐสิมา บุญนาค
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๖๒๘

เด็กหญิงอนันตญา สายภัทรานุสรณ์
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๖๒๙

เด็กชายวชิรพล เพชรไปล่
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๖๓๐
เด็กชายสมรักษ์ ไทยมานิตย์

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๖๓๑

เด็กหญิงพัชรพร นาคกร
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๖๓๒

เด็กหญิงมิรันตี พรรณบุตรี
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๖๓๓

เด็กชายจิรศักดิ

์

ใยน้อย
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๖๓๔

เด็กหญิงกฤติยา พ่อพิลา
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๔๗ / ๑๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๖๐/๑๖๓๕

เด็กหญิงชมพูนุท อินทจร
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๖๓๖

เด็กหญิงรวิสรา รุ่งเรือง
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๖๓๗

เด็กหญิงวรัญญา สีมาณรงค์
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๖๓๘

เด็กชายชินวัตร ขุมทอง
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๖๓๙

เด็กชายนรากร เทพพันธุ์
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๖๔๐
เด็กชายภูมิภัตร ใสแสง

๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๖๔๑

เด็กหญิงจิตรานุช พวงมาลี
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๖๔๒

เด็กหญิงจิราภา คงจ้อย
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๖๔๓

เด็กหญิงชวิศา สุรามาตร์
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๖๔๔

เด็กหญิงณฐินี เจตนเสน
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๖๔๕

เด็กหญิงณัฐธิดา สินธุ
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๖๔๖

เด็กหญิงทิวากร สดคมขำ
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๖๔๗

เด็กหญิงเบ็ญจมาศ ทังทอง

่

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๖๔๘ เด็กหญิงประภาพรรณ
สนธิศรี

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๖๔๙

เด็กหญิงวริษา สูงปานเขา
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๖๕๐
เด็กหญิงสรัญญา วงษ์จันทร์

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๖๕๑

เด็กหญิงสุรางคนา พานิช
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๖๕๒

เด็กหญิงสุวนนท์ ทองรอด
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๖๕๓

เด็กชายจตุรพร ข้องหลิม
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๖๕๔

เด็กชายฐาปกรณ์ ปนตระกูล

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๖๕๕

เด็กชายเสฏฐพงษ์ อินทรศักดิ

์

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๖๕๖

เด็กหญิงธัญลักษณ์ เจตนเสน
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๖๕๗

เด็กหญิงนภัสชา ดารอด
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๖๕๘

เด็กหญิงปรัชญาพร
วรวุฒิ  ณ  อยุธยา ๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๖๕๙

เด็กหญิงปุษยา มีพิมพ์

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๖๖๐
เด็กหญิงสุนิษา อาจพันธุ์

๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๖๖๑

เด็กชายภูริช ก้อนทอง
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๖๖๒

เด็กชายสรวิศ เกือทอง

้

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๖๖๓

เด็กชายสุภชัย เพชรคง
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๖๖๔

เด็กชายสุรสิทธิ

์

แดงเปย
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๖๖๕

เด็กชายเอกรินทร์ อินทปต
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๖๖๖

เด็กหญิงกมลวรรณ เพียงเกตุ
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๖๖๗

เด็กหญิงกัญญ์วรา พุฒพิมเสน
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๖๖๘

เด็กหญิงจุฑามาศ ไกรศรี
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๖๖๙

เด็กหญิงชลิดา โพธิยา

์

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๔๘ / ๑๓๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๖๐/๑๖๗๐
เด็กหญิงชวัลษิตารัต คชกูล

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๖๗๑

เด็กหญิงฐิติรัตน์ คนตรง
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๖๗๒

เด็กหญิงณิชา สะราคำ
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๖๗๓

เด็กหญิงปวีณาพร โตแย้ม
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๖๗๔

เด็กหญิงพรไพลิน ฤทธิรักษ์
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๖๗๕

เด็กหญิงสิตานัน เข็มเพ็ชร์
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๖๗๖

เด็กหญิงอินทราณี ดีใจ

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๖๗๗

เด็กชายโสภณ แก้วน้อย
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๖๗๘

เด็กชายก้องเกียรติ สะราคำ
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๖๗๙

เด็กชายจินลดา กลินจันทร์

่

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๖๘๐
เด็กชายตะวัน กัณหสินวัฒนา

๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๖๘๑

เด็กชายธนัย บทมาตย์
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๖๘๒

เด็กชายผดุงศักดิ

์

เอมสวัสดิ

์

๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๖๘๓

เด็กชายภากร เล้าประเสริฐศรี
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๖๘๔

เด็กชายยุทธนา ห้องหาญ
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๖๘๕

เด็กหญิงนภสร พุ่มโพธิ

์

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๖๘๖

เด็กหญิงปนิดา รุ่งเรือง
๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๖๘๗

เด็กหญิงพรนภา ราตรี
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๖๘๘

เด็กหญิงพิรดา เล้าประเสริฐศรี
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๖๘๙

เด็กหญิงวราพร ทองไพรวรรณ
๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๖๙๐
เด็กหญิงศุภกานต์ ดวงจินดา

๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๖๙๑

เด็กหญิงสาธิตา พรหมทัต
๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๖๙๒

เด็กหญิงอรณิชชา จิตสุภาโภคิน
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๖๙๓

เด็กชายคฑาวุธ ศรีสุข
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๖๙๔

เด็กชายจิรวัฒน์ มันทับ

่

๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๖๙๕

เด็กชายชัชชัย วรนุช
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๖๙๖

เด็กชายณรงค์เดช จันทร
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๖๙๗

เด็กชายนันทชัย ยมรักษ์
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๖๙๘

เด็กชายพงศกร นำแก้ว
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๖๙๙

เด็กชายภาคย์ภูมิ เพิมเติม

่

๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๗๐๐
เด็กชายวรเมธ ใจมัน

่

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๗๐๑
เด็กชายวิศรุต ดียิง

่

๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๗๐๒
เด็กชายศุภากร สีดาลี

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๗๐๓
เด็กหญิงกุลจิรา ปนทะกูล

๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๗๐๔
เด็กหญิงธดาภรณ์ สุมเมา

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๔๙ / ๑๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๖๐/๑๗๐๕
เด็กหญิงนภัสวรรณ อรชร

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๗๐๖
เด็กหญิงปญญาษา ทิพย์สิงห์

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๗๐๗
เด็กหญิงเพ็ญนภา เพชรมณี

๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๗๐๘
เด็กหญิงอรปริญ จิตสุภาโภคิน

๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๗๐๙
เด็กชายกิตติภูมิ อ่อนดี

๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๗๑๐
เด็กชายชินดนัย เกาะแก้ว

๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๗๑๑

เด็กชายณัชพล อิงคะวะระ
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๗๑๒

เด็กชายทรงพล วรรณะวงศ์
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๗๑๓

เด็กชายธนวัฒน์ อัครชาติ
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๗๑๔

เด็กชายพงษ์ศิริ สุโลรัมย์
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๗๑๕

เด็กชายพีรณัฐ ทองม่วง
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๗๑๖

เด็กชายสนธยา ทิมทะวงษ์
๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๗๑๗

เด็กชายสุรเชษฐ์ ใจแสน
๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๗๑๘

นายอรรถพงษ์ เจริญธรรม
๐๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๗๑๙

เด็กหญิงกุสุมา กาฬภักดี
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๗๒๐
เด็กหญิงธาราทิพย์ วงศ์หรีด

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๗๒๑

เด็กหญิงนริศรา กาฬภักดี
๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๗๒๒

เด็กหญิงนิชาภัทร กาฬภักดี
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๗๒๓

เด็กหญิงปทมวรรณ ใจแสน
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๗๒๔

เด็กหญิงวรนุช ไพบูลย์
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๗๒๕

เด็กหญิงวาสิตา ศรีสุวรรณ
๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๗๒๖

เด็กหญิงศุภิสรา ดำกลิน

่

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๗๒๗

เด็กหญิงสิริพิมล ปลืมกมล

้

๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๗๒๘

เด็กหญิงอภิญญา ยาวิเศษ
๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๗๒๙

เด็กหญิงอรปรียา ดวงแก้ว
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๗๓๐
เด็กชายจักรวุฒิ เอียดทองคำ

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๗๓๑

เด็กชายชัยพล บุญพร
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๗๓๒

เด็กชายธนดล พูลเพิม

่

๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๗๓๓

เด็กชายธนสิน เดชบำรุง

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๗๓๔

เด็กชายนรวิชญ์ วงษ์เกิด
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๗๓๕

เด็กชายปฏิธาร กาฬภักดี
๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๗๓๖

เด็กชายมนต์ชัย โพธิไทร

์

๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๗๓๗

เด็กชายศิริโชค คงจ้อย
๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๗๓๘

เด็กหญิงกานต์ธิดา หลวงแพร่ง
๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๗๓๙

เด็กหญิงชนากานต์ ปาสลุง
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๕๐ / ๑๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๖๐/๑๗๔๐
เด็กหญิงปนัดดา พวงสุข

๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๗๔๑

เด็กหญิงพัชรา กลินมณฑา

่

๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๗๔๒

เด็กหญิงวรสรณ์ มีสวัสดิ

์

๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๗๔๓

เด็กชายรัฐวัฒน์ หิรัญวงษ์
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๗๔๔

เด็กชายณัฐวุฒิ อินโต
๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๗๔๕

เด็กชายติณณภพ เหมหงษา
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๗๔๖

เด็กชายทิพากร นรสิงห์
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๗๔๗

เด็กชายวงศธร เพชรชะไอ
๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๗๔๘

เด็กชายสิรดนัย สีนำเงิน
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๗๔๙

เด็กชายสุภาพัชร์ ผาสุขขันธ์
๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๗๕๐
เด็กชายหฤษฎ์ สามี

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๗๕๑

เด็กหญิงกนกวรรณ สว่างศรี
๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๗๕๒

เด็กหญิงเกวลี ศรีโมรา
๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๗๕๓
เด็กหญิงจินต์กัญญา อินพักทัน

๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๗๕๔

เด็กหญิงชนิดาภา ชมตะลุ
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๗๕๕

เด็กหญิงชุติมณฑน์ หมวกทอง
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๗๕๖

เด็กหญิงธนพร จวบยศ
๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๗๕๗

เด็กหญิงธิติสุดา อุ่นช่วง
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๗๕๘

เด็กหญิงนภสร การะเกตุ
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๗๕๙
เด็กหญิงประกายดาว กาฬภักดี

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๗๖๐
เด็กหญิงปรียาภรณ์ ภูษิตาภรณ์

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๗๖๑

เด็กหญิงเพ็ญนิภา จิตต์ผ่อง
๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๗๖๒

เด็กหญิงมาริษา คำพฤกษ์
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๗๖๓

เด็กหญิงรสริน ช้างวงศ์
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๗๖๔
เด็กหญิงอรุณลักษณ์ ฉายสิน

๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๗๖๕

เด็กชายกิตติศักดิ

์

แผนสมบุญ
๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๗๖๖

นายชัยวัฒน์ กลำพิชัย
๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๗๖๗

เด็กชายนนทพัทธ์ แก้วมงคลชัย
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๗๖๘

เด็กชายภาคภูมิ ร่มโพธิชี

์

๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๗๖๙

เด็กชายภีรพัฒน์ โกฎกลางดอน
๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๗๗๐
เด็กชายศุภสิน ม่วงงาม

๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๗๗๑

เด็กชายอนุสรณ์ กลำพิชัย
๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๗๗๒

เด็กหญิงกุลณัฐ ทับทิม

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๗๗๓

เด็กหญิงจริยา ด้วงน้อย
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๗๗๔

เด็กหญิงชไมพร ชาวห้วยหมาก
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๕๑ / ๑๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๖๐/๑๗๗๕

เด็กหญิงนิรชา จันทร์ลอย
๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๗๗๖

เด็กหญิงบุษกร สุวรรณ์
๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๗๗๗

เด็กหญิงมัณฑนา รุ่งเรือง
๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๗๗๘

เด็กชายศุทธิสิทธิ

์

ภัครชีวีวัฒน์
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๗๗๙

เด็กชายเจนถ์ภพ สร้อยพวงนาค
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๗๘๐
เด็กชายญัฐพล คนตรง

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๗๘๑

เด็กชายณัฐภัทร นำจันทร์
๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๗๘๒

เด็กชายธนพัฒน์ สุขใส
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๗๘๓

เด็กชายธีรเมธ ช่างทอง
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๗๘๔

เด็กชายนนทวัฒน์ ทองคำสุก
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๗๘๕

เด็กชายนันทวัฒน์ สงวนศักดิ

์

๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๗๘๖

เด็กชายเนติธร สร้อยพวงนาค
๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๗๘๗

เด็กชายบวรลักษณ์ อยู่คง
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๗๘๘

เด็กชายพงศกร รถมณี
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๗๘๙

เด็กชายสุธินันท์ นุ่มดี
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๗๙๐
เด็กชายอินทรเดช

พึงบุญ ณ อยุธยา

่

๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๗๙๑

เด็กหญิงดวงพร พวงมาลี
๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๗๙๒

เด็กหญิงธนพร สมใจบุญ
๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๗๙๓

เด็กหญิงนำเพชร ม่วงสังข์
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๗๙๔

เด็กหญิงพัชรพร มะลิทอง
๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๗๙๕

เด็กหญิงแพรทอง พร้อมมูล
๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๗๙๖

เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ พิชิตพร
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๗๙๗

เด็กหญิงภูมิพัฒน์ จงชาญสิทโธ
๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๗๙๘

เด็กหญิงรุจิรา เพียโบราณ
๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๗๙๙

เด็กหญิงวรรณิดา นรสิงห์
๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๘๐๐
เด็กหญิงสุวิรากร เหลืองอรุณ

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๘๐๑
เด็กชายเจษฎาภรณ์ ด้วงปาน

๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๘๐๒
เด็กชายธนภูมิ สุวรรณศรี

๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๘๐๓
เด็กชายธราธร อินโต

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๘๐๔
เด็กชายศุภกร จันทร์เงิน

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๘๐๕
เด็กชายศุภณัฐ คชคง

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๘๐๖
เด็กชายโสภณ คล้ายแจ้ง

๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๘๐๗
เด็กชายอติวิชญ์ พูลสวัสดิ

์

๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๘๐๘
เด็กหญิงจตุพร จิตสำราญ

๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๘๐๙
เด็กหญิงฐนิชา ปลืมศรี

้

๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๕๒ / ๑๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๖๐/๑๘๑๐
เด็กหญิงณัฐกานต์ กายแก้ว

๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๘๑๑

เด็กหญิงดนตรี อ่อนสอาด
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๘๑๒

เด็กหญิงภาสินี ขาวเงิน

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๘๑๓

เด็กหญิงเยาวพา โตเอียม

่

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๘๑๔

เด็กหญิงรัตนพร นำแก้ว
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๘๑๕

เด็กหญิงศิริกาญจน์ นำจันทร์

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๘๑๖

เด็กชายณรงค์รัชต์ รายณะสุข
๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๘๑๗

เด็กชายณัฐวัตร ดวงแก้ว
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๘๑๘

เด็กชายติณณภพ รุ่งโรจน์ธีระ

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๘๑๙

เด็กชายปวรปรัชญ์ เลิศดรุณาณํติ
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๘๒๐
เด็กชายภูมิพัฒน์ เพิมพูน

่

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๘๒๑

เด็กชายวรวิทย์ ช่างยา

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๘๒๒

เด็กชายอนุชิต เข็มเงิน
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๘๒๓

เด็กหญิงกันตินันท์ มิงสมร

่

๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๘๒๔

เด็กหญิงจิตรี โสขุมา
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๘๒๕

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ชาวม่วงขวัญ
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๘๒๖

เด็กหญิงนัฐชา ทับทิม
๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๘๒๗
เด็กหญิงเนตรอัปสร โสภาสิทธิ

์

๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๘๒๘

เด็กหญิงบัญจรัตน์ จันชืน

่

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๘๒๙

เด็กหญิงพิชญา พูลสวัสดิ

์

๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๘๓๐
เด็กหญิงมุทิตา ริตพวง

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๘๓๑

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ทองรอด
๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๘๓๒

เด็กหญิงวิลาสินี ปสสา
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๘๓๓

เด็กหญิงสุรีวัลย์ เซียงไร้
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๘๓๔

เด็กชายจีรดนัย สวนดอกไม้
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๘๓๕

เด็กหญิงปาริฉัตร อินโต
๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๘๓๖

เด็กหญิงวรรณรดา สุขเจริญ
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๘๓๗

นายเจตนิพัทธ์ ศรีประเสริฐ
๐๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๘๓๘

นายณัฐกิจ สมอาจ

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๘๓๙

นายนพดล ศรีคำ
๑๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๘๔๐
นางสาวอัปสร บูรณชีวะ

๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๘๔๑

นายมนัส พาที
๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๘๔๒

นายอัครเดช ยอดไม้งาม
๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๘๔๓

นางสาวปาริชาติ นิลทับ
๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๘๔๔

นายปยพัทธ์ ศิลปชัย

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๕๓ / ๑๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๖๐/๑๘๔๕

นายพีรพัฒน์ สดคมขำ
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๘๔๖

นายวัชรพล กอแก้ว
๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๘๔๗

นายวัฒนพล กอแก้ว
๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๘๔๘

นายธนานัญ ชิรปญญานนท์

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๘๔๙

นายเดโชพล รอดหลง
๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๘๕๐
นางสาวอรวรรณ เข็มทอง

๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๘๕๑

นายณภัทร ดีพิจารณ์
๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๘๕๒

นายพิพัฒน์พงษ์ พุ่มเฉลียว

่

๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๘๕๓

นายรณกร ยอดดำเนิน
๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๘๕๔

นายธิติวุฒ จับจุ๊
๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๘๕๕

นางสาวสุพิชญา ภูผา
๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๘๕๖

นายวรท เฉิดไธสง
๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๘๕๗

นางสาวทัชชานันท์ แย้มทับ
๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๘๕๘

นางสาวพิมพ์มาดา สะราคำ
๒๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๘๕๙

นางสาวศุภลักษ์ เพ็งผล
๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๘๖๐
นายกิตติวรา อินทรกสิกร

๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๘๖๑

นายธีราภัทร นาคใหม่
๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๘๖๒

นางสาววริศรา แก้วม่วง

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๘๖๓

นางสาวเขมิกา นาเอก
๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๘๖๔

นางสาวภัทรพร เมธีธรรมสาร
๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๘๖๕

นายธนากูล วงษ์จันทร์
๒๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๘๖๖

นายนิศันย์ นุตพงษ์
๑๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๘๖๗

นางสาวศศิพิมล นุนละออง
๐๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๘๖๘

นายอัครเดช เถือนไพร

่

๒๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๘๖๙

นางสาวปาริชาติ โอนตึง

่

๑๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๘๗๐
นายเอนก เกตุแก้ว

๑๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๘๗๑

นายณัฐพล เพ็ชรรักษ์
๐๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๘๗๒

นายธนพัฒน์ สมจิตร
๒๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๘๗๓

นางสาวธัญรดา ยิมแย้ม

้

๐๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๘๗๔

นายธวัชชัย สินวัฒนาพานิช
๐๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๘๗๕

นายสวภัทร สุดสวาท
๑๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๘๗๖

นางสาวกนกวรรณ บุญนาม
๐๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๘๗๗

นางสาวกาญจนา อยู่ชุ่ม
๒๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๘๗๘

นางสาวมนัสกานต์ ผิวคราม
๐๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๘๗๙

นายณัฏฐชัย ยินดีทรัพย์
๓๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๕๔ / ๑๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๖๐/๑๘๘๐
นายนัฐนันท์ เชอรัมย์

๒๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๘๘๑

นายรัฏฐพิชญ์ ล้วนศักดิศรี

์

๑๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๘๘๒

นายประจักษ์ พันธุ์แตง
๒๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๘๘๓

นางสาวกัญญาณัฐ กายแก้ว
๑๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๘๘๔

นางสาวรัตนาวดี ทรัพย์สิน
๐๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๘๘๕

นางสาวสุภัทรา เริมรัตน์

่

๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๘๘๖

นายยศภัทร กาฬษร
๑๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๘๘๗

นายภควัตร สุเมธาพันธุ์
๒๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๘๘๘

นายธนาธิป จำปาเงิน
๒๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๘๘๙

นายพงศกร ชูทอง
๑๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๘๙๐
นายณัฐพล คำรุ่ง

๐๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๘๙๑

นายภาณุพงษ์ จันทร์เรือง
๒๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๘๙๒

นายวันฉัตร มะลิทอง
๐๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๘๙๓

นายชนาธิป ขุมทอง
๑๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๘๙๔

นายธรีภัทร ขำเกิด
๓๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๘๙๕

นางสาวสุณิสา อินทนะ
๐๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๘๙๖

นายธีธัช ก้อนทอง
๑๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๘๙๗

นายอรรถ มะหาดไทย
๑๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๘๙๘

นางสาวจินตนา มหิงษา

๑๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๘๙๙

นางสาวตรีรัตน์ กุลฉิม
๑๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๙๐๐
นางสาวบงกช ชินวงษ์

๐๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๙๐๑
นายสิริศักดิ

์

ศรีละวรรณ
๐๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๙๐๒
นางสาวกนกวรรณ นาคปน

๒๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๙๐๓
นางสาวธนัชญา นาสวัสดิ

์

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๙๐๔
นางสาวเจนจิรา ดีรักษา

๒๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๙๐๕
เด็กหญิงวรัญญา โชคบัณฑิต

๑๙/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๖๖๐/๑๙๐๖
เด็กชายกษมา สมบุญดี

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเตียน วัดท่าเตียน  

สพ ๒๖๖๐/๑๙๐๗
เด็กชายพานิช ชูทอง

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเตียน วัดท่าเตียน  

สพ ๒๖๖๐/๑๙๐๘
เด็กชายเจษฎา โม้มกลาง

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าเตียน วัดท่าเตียน  

สพ ๒๖๖๐/๑๙๐๙
เด็กหญิงกัญญรัตน์ เข็มเพ็ชร์

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเตียน วัดท่าเตียน  

สพ ๒๖๖๐/๑๙๑๐
เด็กหญิงณัฐธิดา พุทธเนตร

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าเตียน วัดท่าเตียน  

สพ ๒๖๖๐/๑๙๑๑

เด็กหญิงกิตตาภรณ์ นาเอก
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าเตียน วัดท่าเตียน  

สพ ๒๖๖๐/๑๙๑๒

เด็กชายโจอี 

้

-พงศ์
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าเตียน วัดท่าเตียน  

สพ ๒๖๖๐/๑๙๑๓

เด็กชายยุทธนา เปยมสินธุ์
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังกุลา วัดวังกุลา  

สพ ๒๖๖๐/๑๙๑๔

เด็กชายณัฐวุฒิ ฉิมพาลี
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังกุลา วัดวังกุลา  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๕๕ / ๑๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๖๐/๑๙๑๕

เด็กชายสุทธิพจน์ อินทพงษ์
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังกุลา วัดวังกุลา  

สพ ๒๖๖๐/๑๙๑๖

เด็กชายวิริทธิพล

์

รอดบู่
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังกุลา วัดวังกุลา  

สพ ๒๖๖๐/๑๙๑๗

เด็กหญิงสุดใจ ดามี
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังกุลา วัดวังกุลา  

สพ ๒๖๖๐/๑๙๑๘

เด็กหญิงชลลดา เกิดแก้ว
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังกุลา วัดวังกุลา  

สพ ๒๖๖๐/๑๙๑๙

เด็กชายสิทธิพร มันปาน

่

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังกุลา วัดวังกุลา  

สพ ๒๖๖๐/๑๙๒๐
เด็กหญิงบุญญารักษ์ ด้วงปาน

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังกุลา วัดวังกุลา  

สพ ๒๖๖๐/๑๙๒๑
เด็กหญิงเบญจวรรณ วรรณเสรี

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา วัดกุ่มโคก  

สพ ๒๖๖๐/๑๙๒๒
เด็กหญิงปรัชญานันท์ อิมแตง

่

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา วัดกุ่มโคก  

สพ ๒๖๖๐/๑๙๒๓

เด็กหญิงพรชิตา จันหา
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา วัดกุ่มโคก  

สพ ๒๖๖๐/๑๙๒๔

เด็กหญิงมาลิสา สิงห์ประเสริฐ
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา วัดกุ่มโคก  

สพ ๒๖๖๐/๑๙๒๕

เด็กหญิงธดาภรณ์ สบายจิต
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา วัดกุ่มโคก  

สพ ๒๖๖๐/๑๙๒๖

เด็กชายกฤตภัค พลนาค
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวุ้งสุทธาวาส วัดวุ้งสุทธาวาส  

สพ ๒๖๖๐/๑๙๒๗

เด็กชายพงศ์พัทษ์ คิดงาม
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว วัดหนองตาแก้ว  

สพ ๒๖๖๐/๑๙๒๘

เด็กชายกิตติพศ สรรพสุข
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว วัดหนองตาแก้ว  

สพ ๒๖๖๐/๑๙๒๙

เด็กหญิงกชพร มีพิมพ์
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว วัดหนองตาแก้ว  

สพ ๒๖๖๐/๑๙๓๐
เด็กหญิงมิงขวัญ

่

จูบาง
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว วัดหนองตาแก้ว  

สพ ๒๖๖๐/๑๙๓๑

เด็กหญิงกชกร ยิมจันทร์

้

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว วัดหนองตาแก้ว  

สพ ๒๖๖๐/๑๙๓๒

เด็กหญิงธันยพร สุจริตธุระการ

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว วัดหนองตาแก้ว  

สพ ๒๖๖๐/๑๙๓๓

เด็กชายไตรภพ ทองศรี
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว วัดหนองตาแก้ว  

สพ ๒๖๖๐/๑๙๓๔

เด็กชายปรเมศ สอนรอด
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว วัดหนองตาแก้ว  

สพ ๒๖๖๐/๑๙๓๕

เด็กหญิงสุจิตตรา นิมทอง

่

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว วัดหนองตาแก้ว  

สพ ๒๖๖๐/๑๙๓๖

เด็กหญิงพัชราภา จันทร์แบน
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว วัดหนองตาแก้ว  

สพ ๒๖๖๐/๑๙๓๗

เด็กหญิงดวงฤทัย โพธิศรี

์

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูเมือง วัดใหม่คูเมือง  

สพ ๒๖๖๐/๑๙๓๘

เด็กหญิงจิรนันท์ มะนาวหวาน
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูเมือง วัดใหม่คูเมือง  

สพ ๒๖๖๐/๑๙๓๙

เด็กชายธีรสันต์ พูลสวัสดิ

์

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนพัฒนาปากนำ วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๖๐/๑๙๔๐
เด็กชายสัภยา คงเกิด

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพัฒนาปากนำ วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๖๐/๑๙๔๑

เด็กชายปณณวัฒน์ นุ่มดี
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพัฒนาปากนำ วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๖๐/๑๙๔๒

เด็กหญิงสุนทรี แดงจุ้ย
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนพัฒนาปากนำ วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๖๐/๑๙๔๓

เด็กหญิงวราพร หรังทอง

่

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพัฒนาปากนำ วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๖๐/๑๙๔๔

เด็กหญิงชุติกาญจน์ บุญส่ง
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพัฒนาปากนำ วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๖๐/๑๙๔๕

เด็กหญิงนันทกร สูงปานเขา
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพัฒนาปากนำ วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๖๐/๑๙๔๖

เด็กชายภาคภูมิ นำทิพย์
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒนาปากนำ วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๖๐/๑๙๔๗

เด็กหญิงศศิวิมล อุดมเดชาภักดี
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒนาปากนำ วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๖๐/๑๙๔๘

เด็กชายยศภัทร สุขสวัสดิ

์

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพัฒนาปากนำ วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๖๐/๑๙๔๙

เด็กชายธีรศักดิ

์

เข็มเงิน
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒนาปากนำ วัดเดิมบาง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๕๖ / ๑๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๖๐/๑๙๕๐
เด็กหญิงเกสรา โอรัก

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพัฒนาปากนำ วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๖๐/๑๙๕๑

เด็กชายอนุชาติ คุ้มเรือง
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเดิมบาง วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๖๐/๑๙๕๒

เด็กชายอนันตไชย สุขจิต
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเดิมบาง วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๖๐/๑๙๕๓

เด็กหญิงอาทิตยา กอแก้ว
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเดิมบาง วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๖๐/๑๙๕๔

เด็กชายสิทธิโชค ม่วงงาม
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเดิมบาง วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๖๐/๑๙๕๕

เด็กชายสิทธินนท์ ทังทอง

่

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเดิมบาง วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๖๐/๑๙๕๖

เด็กชายภาคภูมิ แตงโสภา
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเดิมบาง วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๖๐/๑๙๕๗

เด็กหญิงดารวรรณ พูลเพิม

่

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเดิมบาง วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๖๐/๑๙๕๘

เด็กหญิงธนกร อรัญพันธ์

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเดิมบาง วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๖๐/๑๙๕๙

เด็กหญิงศิรภัสสร พิกุลสด
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเดิมบาง วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๖๐/๑๙๖๐
เด็กหญิงอภิจารวี นุ่มดี

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเดิมบาง วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๖๐/๑๙๖๑

เด็กชายชินวัตร ลาภบุญเรือง
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเดิมบาง วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๖๐/๑๙๖๒

เด็กชายกิตติพงษ์ เหมือนแก้ว

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเดิมบาง วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๖๐/๑๙๖๓

เด็กหญิงกิงกมล

่

นาคชัย
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเดิมบาง วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๖๐/๑๙๖๔

เด็กหญิงกัลยา ยาวิเศษ
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเดิมบาง วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๖๐/๑๙๖๕

เด็กหญิงจิราภรณ์ พูลเพิม

่

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเดิมบาง วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๖๐/๑๙๖๖

เด็กหญิงมนัสนันท์ มาตราช
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเดิมบาง วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๖๐/๑๙๖๗

นางสาววิภา มณีอินทร์
๒๗/๐๘/๒๕๐๑

โรงเรียนวัดเดิมบาง วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๖๐/๑๙๖๘

นางอุบล ทองดี
๒๔/๐๑/๒๕๐๕

โรงเรียนวัดเดิมบาง วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๖๐/๑๙๖๙

เด็กชายพลากร ทองคำ
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๖๐/๑๙๗๐
เด็กชายการัณยภาส พจน์รังษี

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๖๐/๑๙๗๑

เด็กชายภควรรษ เขาแก้ว
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๖๐/๑๙๗๒

เด็กหญิงพรนภัส ธรรมสอน
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๖๐/๑๙๗๓

เด็กหญิงแพรวศิริ องครักษ์
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๖๐/๑๙๗๔

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ภูษิต
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๖๐/๑๙๗๕

เด็กชายมณตรา โพธิใต้

์

๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๖๐/๑๙๗๖

เด็กหญิงนภัสวรรณ คงดำ
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๖๐/๑๙๗๗

เด็กชายเขมราช ศรีโมรา
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๖๐/๑๙๗๘

เด็กหญิงสุปรียา คงมัน

่

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๖๐/๑๙๗๙

เด็กชายฐิติพันธ์ จันทร
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๖๐/๑๙๘๐
เด็กหญิงศราวดี เขาแก้ว

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๖๐/๑๙๘๑

เด็กชายทศพล เข็มเงิน
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๖๐/๑๙๘๒

เด็กชายธัญเทพ สีใส
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๖๐/๑๙๘๓

เด็กชายภูวดล พูลพินิจ
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๖๐/๑๙๘๔

เด็กหญิงปวริศา ดำเจริญศักดิ

์

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๕๗ / ๑๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๖๐/๑๙๘๕

เด็กหญิงอชิตา พัดศรี
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๖๐/๑๙๘๖

เด็กหญิงณัฐนันท์ สามารถรัมย์
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๖๐/๑๙๘๗

เด็กหญิงฐิติรัตน์ ปทวี
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๖๐/๑๙๘๘

เด็กชายพัชร์พล วงศ์จตุพัฒน์
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๖๐/๑๙๘๙

เด็กชายปยวุธ พุ่มเหล็ง
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๖๐/๑๙๙๐
เด็กชายธานินทร์ คำแผง

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๖๐/๑๙๙๑

เด็กหญิงวรัญญา มีแก้ว
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๖๐/๑๙๙๒

เด็กชายภูชิต พิศาลวรพงศ์
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๖๐/๑๙๙๓

เด็กชายกิตติณัฏฐ์ รุ่งเรือง
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๖๐/๑๙๙๔

เด็กชายนภัสกร นาเอก
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๖๐/๑๙๙๕

เด็กหญิงกนกพร แสงสว่าง
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๖๐/๑๙๙๖

เด็กหญิงณัฏฐณิชา คำดี
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๖๐/๑๙๙๗
เด็กหญิงนนทกาญจน์

จันทร์ธรรม
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๖๐/๑๙๙๘

เด็กชายอธิชา เปยมศิลป
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๖๐/๑๙๙๙

เด็กชายปยะ บุญโก
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๖๐/๒๐๐๐
เด็กหญิงวิมลิน ศรีสุวรรณ

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๖๐/๒๐๐๑
เด็กหญิงสมิตานัน อนันตสุข

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๖๐/๒๐๐๒
เด็กหญิงธัญดา ดิษฐ์กระจัน

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๖๐/๒๐๐๓
เด็กหญิงไอศิกา ปรึกษา

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๖๐/๒๐๐๔
เด็กหญิงทอฝน พิมพ์เบ้าธรรม

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๖๐/๒๐๐๕
เด็กชายศุภกิจ ฝาแก้วจันทร์

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๖๐/๒๐๐๖
เด็กชายณัฐนันทน์ เถือนไพร

่

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๖๐/๒๐๐๗
เด็กชายณัฐดนัย เถือนไพร

่

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๖๐/๒๐๐๘
เด็กหญิงสุกฤตา ภาคินหิรัญ

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๖๐/๒๐๐๙
เด็กหญิงปณณพร ทองบุราณ

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๖๐/๒๐๑๐
เด็กหญิงทิพวรรณ อยู่สุวรรณ

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๖๐/๒๐๑๑
เด็กชายปยวัฒน์ หอมรส

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๖๐/๒๐๑๒
เด็กชายวรวิทย์ แจ้งสว่าง

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๖๐/๒๐๑๓
เด็กหญิงกรนันท์ รังเจริญ

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๖๐/๒๐๑๔
เด็กหญิงพิมญาดา เขตร์กร

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๖๐/๒๐๑๕
เด็กชายเจษฎากร ดอกดิน

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๖๐/๒๐๑๖
เด็กหญิงอัจฉริยา เอียมสำอาง

่

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๖๐/๒๐๑๗
เด็กชายยศกร โพธิรัง

์

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๖๐/๒๐๑๘
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ งิวงาม

้

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๖๐/๒๐๑๙
เด็กหญิงฐิติกานต์ กองรส

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๕๘ / ๑๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๖๐/๒๐๒๐
เด็กหญิงแพรวา รัตนชาติพงศ์

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๖๐/๒๐๒๑
เด็กหญิงกรกฏ วัตนพลพิทักษ์

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๖๐/๒๐๒๒
เด็กชายพิพัฒน์พงศ์ คงคุ้ม

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๖๐/๒๐๒๓
เด็กชายยศภัทร นำจันทร์

๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๖๐/๒๐๒๔
เด็กหญิงสุธาวี นุ่มดี

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๖๐/๒๐๒๕
เด็กหญิงปทิตตา สะราคำ

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๖๐/๒๐๒๖
เด็กหญิงปุญยนุช มาซิว

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๖๐/๒๐๒๗
เด็กหญิงกัญวรรณ นำแก้ว

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๖๐/๒๐๒๘
เด็กชายนนทพัทธ์ สันติบวรวงศ์

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๖๐/๒๐๒๙
เด็กชายลัทธพล จันทร์เทียง

่

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๖๐/๒๐๓๐
เด็กชายทรงพล เข็มเงิน

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๖๐/๒๐๓๑
เด็กหญิงรวิกานต์ โพธิทองคำ

์

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๖๐/๒๐๓๒
เด็กหญิงอัญณดา ท้วมทวยหาญ

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๖๐/๒๐๓๓
เด็กชายชยทัต นาคสังข์

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๖๐/๒๐๓๔
เด็กหญิงวิชญาพร บุญจงค์

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๖๐/๒๐๓๕
เด็กชายกรวิชญ์ เชียวชาญ

่

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๖๐/๒๐๓๖
เด็กหญิงสิริกร อุฤทธิ

์

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๖๐/๒๐๓๗
เด็กชายบพิตร วารีนิล

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๖๐/๒๐๓๘
เด็กชายปภังกร ประภาวินวงศ์

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๖๐/๒๐๓๙
เด็กหญิงอัฉริยา นำแก้ว

๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๖๐/๒๐๔๐
เด็กหญิงเมธาพร บุญมี

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๖๐/๒๐๔๑
เด็กหญิงกัญญาณัฐ สวนดอกไม้

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๖๐/๒๐๔๒
เด็กชายคณาธิป แก้วลอดมา

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๖๐/๒๐๔๓
เด็กชายปภาวิน อ้อยรักษา

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๖๐/๒๐๔๔
เด็กหญิงศศิรดา กล้าหาญ

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๖๐/๒๐๔๕
เด็กหญิงณัฐพร เลิกเทศ

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๖๐/๒๐๔๖
เด็กชายมิลาน บลานช์ชาร์ด

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๖๐/๒๐๔๗
เด็กหญิงทีน่า บรานชาร์ด

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๖๐/๒๐๔๘
เด็กชายณฐกร ทองใบ

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๖๐/๒๐๔๙
เด็กหญิงภิชาฎา ศรีสุข

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๖๐/๒๐๕๐
เด็กหญิงรุจิดา เนตรวงค์

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๖๐/๒๐๕๑
เด็กชายชัยนรินทร์ แมลงภู่

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๖๐/๒๐๕๒
เด็กชายสุวรรณรัตน์ ขอเชือกลาง

้

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๖๐/๒๐๕๓
เด็กชายธนัท นำเพชร

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม วัดเดิมบาง  

สพ ๒๖๖๐/๒๐๕๔
เด็กชายบวรพจน์ หอมสุวรรณ

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าทอง วัดท่าทอง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๕๙ / ๑๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๖๐/๒๐๕๕
เด็กชายณภัทร เกตุประทุม

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าทอง วัดท่าทอง  

สพ ๒๖๖๐/๒๐๕๖
เด็กชายณัฐนนท์ ศรีเพ็ญจันทร์

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าทอง วัดท่าทอง  

สพ ๒๖๖๐/๒๐๕๗
เด็กชายธนายุต สุขโข

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าทอง วัดท่าทอง  

สพ ๒๖๖๐/๒๐๕๘
เด็กหญิงกรรวี กัลยา

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าทอง วัดท่าทอง  

สพ ๒๖๖๐/๒๐๕๙
เด็กหญิงโชติกา ปองฉิม

๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าทอง วัดท่าทอง  

สพ ๒๖๖๐/๒๐๖๐
เด็กหญิงชุติมา รุ่มรืน

่

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าทอง วัดท่าทอง  

สพ ๒๖๖๐/๒๐๖๑
เด็กหญิงสุพรรณษา ขุมทอง

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าทอง วัดท่าทอง  

สพ ๒๖๖๐/๒๐๖๒
เด็กหญิงนพจิรา ครคง

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าทอง วัดท่าทอง  

สพ ๒๖๖๐/๒๐๖๓
เด็กหญิงธนพร กลินขวัญ

่

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าทอง วัดท่าทอง  

สพ ๒๖๖๐/๒๐๖๔
เด็กหญิงกิตติมา ศรีโมรา

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าทอง วัดท่าทอง  

สพ ๒๖๖๐/๒๐๖๕
เด็กหญิงธนัชญา โฉมเชิด

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าทอง วัดท่าทอง  

สพ ๒๖๖๐/๒๐๖๖
เด็กหญิงบุษกร ทิพย์โรจน์

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าทอง วัดท่าทอง  

สพ ๒๖๖๐/๒๐๖๗
เด็กชายภาณุวิชญ์ ศรีโมรา

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าทอง วัดท่าทอง  

สพ ๒๖๖๐/๒๐๖๘
เด็กชายรัชพล อ่อนสอาด

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปากนำ วัดปากนำ  

สพ ๒๖๖๐/๒๐๖๙
เด็กหญิงอาภัสสรา เอมอยู่

๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปากนำ วัดปากนำ  

สพ ๒๖๖๐/๒๐๗๐
เด็กหญิงฐิติวรดา สุพรรณ

๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปากนำ วัดปากนำ  

สพ ๒๖๖๐/๒๐๗๑
เด็กหญิงเจตสุดา สิวสงวน

่

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปากนำ วัดปากนำ  

สพ ๒๖๖๐/๒๐๗๒
เด็กหญิงรุ่งทิพย์ หอมยามเย็น

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปากนำ วัดปากนำ  

สพ ๒๖๖๐/๒๐๗๓
เด็กชายจิรายุ คำดี

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปากนำ วัดปากนำ  

สพ ๒๖๖๐/๒๐๗๔
เด็กชายศราวิน สุขแสง

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปากนำ วัดปากนำ  

สพ ๒๖๖๐/๒๐๗๕
เด็กชายดนัย ก้อนทอง

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปากนำ วัดปากนำ  

สพ ๒๖๖๐/๒๐๗๖
เด็กชายธราเทพ ปรึกษา

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปากนำ วัดปากนำ  

สพ ๒๖๖๐/๒๐๗๗
เด็กชายจักริน กัลยา

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปากนำ วัดปากนำ  

สพ ๒๖๖๐/๒๐๗๘
เด็กชายยศพล ใยแจ่ม

๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปากนำ วัดปากนำ  

สพ ๒๖๖๐/๒๐๗๙
เด็กหญิงศุภกร นาคทอง

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปากนำ วัดปากนำ  

สพ ๒๖๖๐/๒๐๘๐
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ สิวสงวน

่

๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปากนำ วัดปากนำ  

สพ ๒๖๖๐/๒๐๘๑
นางประชิต ศิริอุปถัมภ์

๑๕/๐๓/๒๕๐๓

โรงเรียนวัดฉวาก วัดฉวาก  

สพ ๒๖๖๐/๒๐๘๒
นางสาวเรณู พุ่มพวง

๒๑/๐๑/๒๕๓๒

โรงเรียนวัดฉวาก วัดฉวาก  

สพ ๒๖๖๐/๒๐๘๓
เด็กหญิงวริญญา มนตรีอุปถัมภ์

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุ  

สพ ๒๖๖๐/๒๐๘๔
เด็กหญิงปวันรัตน์ ปรึกษา

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุ  

สพ ๒๖๖๐/๒๐๘๕
เด็กหญิงสุพัธตรา ศรีเดช

๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุ  

สพ ๒๖๖๐/๒๐๘๖
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ กลินหอม

่

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุ  

สพ ๒๖๖๐/๒๐๘๗
เด็กหญิงอำพร ม่วงกร

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุ  

สพ ๒๖๖๐/๒๐๘๘
เด็กชายธนัญชัย กาฬษร

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุ  

สพ ๒๖๖๐/๒๐๘๙
เด็กหญิงชุติมา ใจเย็น

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๖๐ / ๑๓๒

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๖๐/๒๐๙๐
เด็กหญิงอุมาพร หนูแย้ม

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุ  

สพ ๒๖๖๐/๒๐๙๑
เด็กหญิงบุณยสุดา ผิวชาว

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุ  

สพ ๒๖๖๐/๒๐๙๒
เด็กชายยศกร ดียิง

่

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอู่ตะเภา วัดอู่ตะเภา  

สพ ๒๖๖๐/๒๐๙๓
เด็กชายวราเทพ นำทิพย์

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอู่ตะเภา วัดอู่ตะเภา  

สพ ๒๖๖๐/๒๐๙๔
เด็กชายณัฐดนัย สุขแก้ว

๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอู่ตะเภา วัดอู่ตะเภา  

สพ ๒๖๖๐/๒๐๙๕
เด็กหญิงจิตรลดา ปานสุวรรณ

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอู่ตะเภา วัดอู่ตะเภา  

สพ ๒๖๖๐/๒๐๙๖
เด็กหญิงสายสุดา ชูชี

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอู่ตะเภา วัดอู่ตะเภา  

สพ ๒๖๖๐/๒๐๙๗
เด็กหญิงสุพรรณา สาศิริ

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอู่ตะเภา วัดอู่ตะเภา  

สพ ๒๖๖๐/๒๐๙๘
เด็กหญิงอมราวดี เขียววิราช

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอู่ตะเภา วัดอู่ตะเภา  

สพ ๒๖๖๐/๒๐๙๙
เด็กชายมินา ปาว

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอู่ตะเภา วัดอู่ตะเภา  

สพ ๒๖๖๐/๒๑๐๐
เด็กหญิงศศิกานต์ ศรีสวัสดิ

์

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอู่ตะเภา วัดอู่ตะเภา  

สพ ๒๖๖๐/๒๑๐๑
เด็กหญิงอุสรา ทองอยู่

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอู่ตะเภา วัดอู่ตะเภา  

สพ ๒๖๖๐/๒๑๐๒
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ทักษิณาวุฒิ

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนขาด วัดดอนขาด  

สพ ๒๖๖๐/๒๑๐๓
เด็กหญิงอารีรัตน์ กงสะเด็น

๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนไข่เต่า วัดดอนยอ  

สพ ๒๖๖๐/๒๑๐๔
เด็กชายกันตินันท์ วงษ์เวียงจันทร์

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่มุ้ง วัดดอนยอ  

สพ ๒๖๖๐/๒๑๐๕
เด็กหญิงทิพวรรณ อุบาลี

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังนำเย็น วัดดอนยอ  

สพ ๒๖๖๐/๒๑๐๖
เด็กชายดนัย ชมนัด

๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังนำเย็น วัดดอนยอ  

สพ ๒๖๖๐/๒๑๐๗
เด็กหญิงอรอนงค์ สุวรรณศรี

๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตะลุ่ม วัดตะลุ่ม  

สพ ๒๖๖๐/๒๑๐๘
เด็กชายชาตรี ภาดาแก้ว

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 วัดตะลุ่ม  

สพ ๒๖๖๐/๒๑๐๙
เด็กหญิงสิรินทรา ศรีวิเชียร

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 วัดตะลุ่ม  

สพ ๒๖๖๐/๒๑๑๐
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ชารี

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 วัดตะลุ่ม  

สพ ๒๖๖๐/๒๑๑๑

เด็กหญิงอภัสสร อัฏฎาลกะศิริ
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 วัดตะลุ่ม  

สพ ๒๖๖๐/๒๑๑๒

เด็กหญิงนัทชา กากี

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 วัดตะลุ่ม  

สพ ๒๖๖๐/๒๑๑๓

เด็กหญิงปรียาภรณ์ แสวงผล
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 วัดตะลุ่ม  

สพ ๒๖๖๐/๒๑๑๔

เด็กหญิงมนพร แก้วสระแสน
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 วัดตะลุ่ม  

สพ ๒๖๖๐/๒๑๑๕

เด็กหญิงรัตนากร กุณามาก
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 วัดตะลุ่ม  

สพ ๒๖๖๐/๒๑๑๖

เด็กหญิงอาริยา มาตรวิจิตร
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 วัดตะลุ่ม  

สพ ๒๖๖๐/๒๑๑๗

เด็กชายจิรภัทร สามเพชรเจริญ
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 วัดตะลุ่ม  

สพ ๒๖๖๐/๒๑๑๘

เด็กหญิงกัลยรัตน์ เทพท้วม
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 วัดตะลุ่ม  

สพ ๒๖๖๐/๒๑๑๙

เด็กหญิงปนัดดา ประทุมมัง
๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 วัดตะลุ่ม  

สพ ๒๖๖๐/๒๑๒๐
เด็กชายบดินทร์ เสมอมา

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 วัดตะลุ่ม  

สพ ๒๖๖๐/๒๑๒๑

เด็กชายโยธิน อินทรีย์วงศ์

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 วัดตะลุ่ม  

สพ ๒๖๖๐/๒๑๒๒

เด็กชายพงศกร ขุมทอง
๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 วัดตะลุ่ม  

สพ ๒๖๖๐/๒๑๒๓

นางสาววรรณษา กลินหอม

่

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 วัดตะลุ่ม  

สพ ๒๖๖๐/๒๑๒๔

นายคณัสนันท์ เผือกดี
๒๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 วัดตะลุ่ม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๖๑ / ๑๓๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๖๐/๒๑๒๕

นางสาวพัชราภรณ์ โรยโนรี
๑๑/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 วัดตะลุ่ม  

สพ ๒๖๖๐/๒๑๒๖

นางสาวพัชรพร กรรไกร
๓๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 วัดตะลุ่ม  

สพ ๒๖๖๐/๒๑๒๗

เด็กหญิงนิชา บัวบังใบ
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางจิก วัดบางจิก  

สพ ๒๖๖๐/๒๑๒๘

เด็กหญิงรัตติการ เรือนแก้ว
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์  

สพ ๒๖๖๐/๒๑๒๙

เด็กหญิงปยวรรณ จำปาดี
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์  

สพ ๒๖๖๐/๒๑๓๐
เด็กหญิงชวาลา ผิวอ่อน

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์  

สพ ๒๖๖๐/๒๑๓๑

เด็กชายอชิตะ กิจทชล
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สพ ๒๖๖๐/๒๑๓๒

เด็กหญิงสุวัจณี แจ่มสน
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สพ ๒๖๖๐/๒๑๓๓

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ ลงทอง
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สพ ๒๖๖๐/๒๑๓๔

เด็กหญิงปวีนุช ชวนประสงค์
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สพ ๒๖๖๐/๒๑๓๕

เด็กชายวันชนะ กรสุวรรณ
๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สพ ๒๖๖๐/๒๑๓๖

เด็กหญิงปาริฉัตร ฮวบลอยฟา
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สพ ๒๖๖๐/๒๑๓๗

เด็กชายศรสุธา ฉำกลิน

่

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สพ ๒๖๖๐/๒๑๓๘

เด็กชายบอล -
๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สพ ๒๖๖๐/๒๑๓๙

เด็กหญิงศิริลักษณ์ สันทะหุโม
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สพ ๒๖๖๐/๒๑๔๐
เด็กหญิงวิชุดา เสือคำราม

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สพ ๒๖๖๐/๒๑๔๑

นางสาวศิรินภา จันทร์มา
๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดช่องลม วัดช่องลม  

สพ ๒๖๖๐/๒๑๔๒

เด็กชายสุพิชัย มงคลลาภ
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดช่องลม วัดช่องลม  

สพ ๒๖๖๐/๒๑๔๓

เด็กชายพชรพล ทรัพย์ผล
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดช่องลม วัดช่องลม  

สพ ๒๖๖๐/๒๑๔๔

เด็กชายทรงพล อ่อนแสง
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดช่องลม วัดช่องลม  

สพ ๒๖๖๐/๒๑๔๕

เด็กหญิงสุดารัตน์ มังจิว

่ ๋

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดช่องลม วัดช่องลม  

สพ ๒๖๖๐/๒๑๔๖

เด็กชายเจษฎา พิมใจใส
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดช่องลม วัดช่องลม  

สพ ๒๖๖๐/๒๑๔๗

เด็กชายอรัญ บุญประเสริฐ
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดช่องลม วัดช่องลม  

สพ ๒๖๖๐/๒๑๔๘

เด็กหญิงสุพัตรา แพงสี
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดช่องลม วัดช่องลม  

สพ ๒๖๖๐/๒๑๔๙

เด็กหญิงปรียา จิณฤทธิ

์

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทรงกระเทียม วัดทรงกระเทียม  

สพ ๒๖๖๐/๒๑๕๐
เด็กชายกมล อินรอดวงษ์

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเสาธงทอง วัดเสาธงทอง  

สพ ๒๖๖๐/๒๑๕๑

เด็กหญิงวนิดา บุญล้น
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเสาธงทอง วัดเสาธงทอง  

สพ ๒๖๖๐/๒๑๕๒

เด็กหญิงจันทร์จิรา โห้นา
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเสาธง วัดบ้านสูตร  

สพ ๒๖๖๐/๒๑๕๓

เด็กหญิงภณิดา เวชภู
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเสาธง วัดบ้านสูตร  

สพ ๒๖๖๐/๒๑๕๔

เด็กหญิงจิดาภา กุศลสนอง

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหมี

่

วัดบ้านหมี

่

 

สพ ๒๖๖๐/๒๑๕๕

เด็กชายณัฐพงศ์ จำปาทอง
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิตะควน

์

วัดโพธิตะควน

์

 

สพ ๒๖๖๐/๒๑๕๖

เด็กหญิงภทรกร อุทัด
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิตะควน

์

วัดโพธิตะควน

์

 

สพ ๒๖๖๐/๒๑๕๗

เด็กหญิงสร้อยฟา เปลียนสุข

่

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิตะควน

์

วัดโพธิตะควน

์

 

สพ ๒๖๖๐/๒๑๕๘

เด็กหญิงทิพพรัตน์ ดวงจันทร์
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิศรี

์

วัดโพธิศรี

์

 

สพ ๒๖๖๐/๒๑๕๙

เด็กหญิงสุวัจนี มะหมัด
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโพธิศรี

์

วัดโพธิศรี

์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๖๒ / ๑๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๖๐/๒๑๖๐
เด็กหญิงกรณิการ์ สว่างประเสริฐ

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาพฤกษ์ วัดปาพฤกษ์  

สพ ๒๖๖๐/๒๑๖๑

เด็กหญิงปทิตตา รืนณรงค์

่

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาพฤกษ์ วัดปาพฤกษ์  

สพ ๒๖๖๐/๒๑๖๒

เด็กหญิงยุพาพร ปาเปา
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาพฤกษ์ วัดปาพฤกษ์  

สพ ๒๖๖๐/๒๑๖๓

เด็กหญิงขวัญศิริ ศรีเจริญ

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาพฤกษ์ วัดปาพฤกษ์  

สพ ๒๖๖๐/๒๑๖๔

เด็กหญิงพาขวัญ เรืองเดช
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาพฤกษ์ วัดปาพฤกษ์  

สพ ๒๖๖๐/๒๑๖๕

เด็กหญิงปรียาภรณ์ แสนสุข

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาพฤกษ์ วัดปาพฤกษ์  

สพ ๒๖๖๐/๒๑๖๖

เด็กหญิงสุรีย์พร โตทัพ
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาพฤกษ์ วัดปาพฤกษ์  

สพ ๒๖๖๐/๒๑๖๗

เด็กหญิงณัชชา โพธิไพจิตร

์

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปาพฤกษ์ วัดปาพฤกษ์  

สพ ๒๖๖๐/๒๑๖๘

เด็กชายศุภวัฒน์ ปนทอง
๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปาพฤกษ์ วัดปาพฤกษ์  

สพ ๒๖๖๐/๒๑๖๙

เด็กชายพุฒิพงษ์ พงษ์พุฒ
๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปาพฤกษ์ วัดปาพฤกษ์  

สพ ๒๖๖๐/๒๑๗๐
เด็กหญิงวรรณชิดา พุ่มภักดี

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปาพฤกษ์ วัดปาพฤกษ์  

สพ ๒๖๖๐/๒๑๗๑

เด็กหญิงภสวรรณ อิศร
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม วัดกระทุ่มทอง  

สพ ๒๖๖๐/๒๑๗๒

เด็กหญิงมินต์ติยา

้

ปามูล
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม วัดกระทุ่มทอง  

สพ ๒๖๖๐/๒๑๗๓

เด็กหญิงนำหนึง

่

โพธิบุญ

์

๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม วัดกระทุ่มทอง  

สพ ๒๖๖๐/๒๑๗๔

เด็กชายธนภัทร ศรีสังข์งาม
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบางปลาม้า วัดบางยีหน

่

 

สพ ๒๖๖๐/๒๑๗๕

เด็กหญิงระวีวรรณ มะคุ้มใจ
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบางปลาม้า วัดบางยีหน

่

 

สพ ๒๖๖๐/๒๑๗๖

เด็กหญิงสิตานันท์ สนธิรอด
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบางปลาม้า วัดบางยีหน

่

 

สพ ๒๖๖๐/๒๑๗๗

เด็กหญิงธนภรณ์ พรหมมาพันธุ์

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศาลาท่าทราย วัดศาลาท่าทราย  

สพ ๒๖๖๐/๒๑๗๘

เด็กหญิงนฤมล
เตชะพิบูลย์ทรัพย์ ๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศาลาท่าทราย วัดศาลาท่าทราย  

สพ ๒๖๖๐/๒๑๗๙

เด็กหญิงธนพร รุ่งเรือง

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิศรี

์

วัดสูงสุมารมหันตาราม

 

สพ ๒๖๖๐/๒๑๘๐
เด็กหญิงสิรินภา วงษ์สุวรรณ

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิศรี

์

วัดสูงสุมารมหันตาราม

 

สพ ๒๖๖๐/๒๑๘๑

เด็กหญิงขวัญชนก เปลืองทุกข์

้

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิศรี

์

วัดสูงสุมารมหันตาราม

 

สพ ๒๖๖๐/๒๑๘๒

เด็กหญิงฐานิตา สืบปรุ
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิศรี

์

วัดสูงสุมารมหันตาราม

 

สพ ๒๖๖๐/๒๑๘๓

เด็กชายอภิรักษ์ แสงหิรัญ
๐๓/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ

์

วัดดอนตาจีน  

สพ ๒๖๖๐/๒๑๘๔

นางสาวปยะมาศ ผินกลับ
๒๓/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ

์

วัดดาว  

สพ ๒๖๖๐/๒๑๘๕

นางสาวพรสุดา ฉะอ้อน
๑๒/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ

์

วัดดาว  

สพ ๒๖๖๐/๒๑๘๖

นางสาวสุธิดา เหลียมครุฑ

่

๒๐/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ

์

วัดดาว  

สพ ๒๖๖๐/๒๑๘๗

เด็กหญิงภัทรวรรณ ขุนพินิจ
๒๗/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ

์

วัดท่าเจริญ  

สพ ๒๖๖๐/๒๑๘๘

นายชลสิทธิ

์

ขุนพินิจ
๐๔/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ

์

วัดท่าเจริญ  

สพ ๒๖๖๐/๒๑๘๙

นางสาวณีวรรรณา มะลิทอง
๐๗/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ

์

วัดท่าเจริญ  

สพ ๒๖๖๐/๒๑๙๐
นางสาววิปศยา สมิงไพร

๐๔/๑๑/๒๕๔๑ โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ

์

วัดท่าเจริญ  

สพ ๒๖๖๐/๒๑๙๑

นางสาวสายไหม เครือแก้ว
๑๑/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ

์

วัดท่าเจริญ  

สพ ๒๖๖๐/๒๑๙๒

เด็กชายธนทัต อินจินดา
๐๓/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ

์

วัดบางแม่หม้าย  

สพ ๒๖๖๐/๒๑๙๓

เด็กชายธีรภัทร ศรีอุบล
๒๔/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ

์

วัดบางแม่หม้าย  

สพ ๒๖๖๐/๒๑๙๔

เด็กหญิงบุษยา พนมกุล
๐๓/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ

์

วัดบางแม่หม้าย  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๖๓ / ๑๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๖๐/๒๑๙๕

เด็กหญิงเมขลา อิมพลับ

่

๐๗/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ

์

วัดบางแม่หม้าย  

สพ ๒๖๖๐/๒๑๙๖

เด็กหญิงวรรณษา ฤทธิศิริ

์

๑๓/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ

์

วัดบางแม่หม้าย  

สพ ๒๖๖๐/๒๑๙๗

เด็กหญิงศิริวรรณ ม่วงเกตุมา
๒๑/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ

์

วัดบางแม่หม้าย  

สพ ๒๖๖๐/๒๑๙๘

เด็กหญิงสิริยากร โพธิภิรมย์

์

๐๗/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ

์

วัดบางแม่หม้าย  

สพ ๒๖๖๐/๒๑๙๙

เด็กหญิงสิริวิมล บุญมา
๑๖/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ

์

วัดบางแม่หม้าย  

สพ ๒๖๖๐/๒๒๐๐
เด็กหญิงอัญชิษฐา เอกลาภ

๒๔/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ

์

วัดบางแม่หม้าย  

สพ ๒๖๖๐/๒๒๐๑
เด็กหญิงกิงสวรรค์

่

โตเอียม

่

๐๒/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ

์

วัดบางแม่หม้าย  

สพ ๒๖๖๐/๒๒๐๒
เด็กชายณัฐวุฒิ กรัดจินดา

๑๗/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดกลาง  

สพ ๒๖๖๐/๒๒๐๓
เด็กชายณัฐสิทธิ

์

แสนคูณ
๑๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดกลาง  

สพ ๒๖๖๐/๒๒๐๔
เด็กหญิงนลินี มงคลฉัตร

๑๓/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)
วัดกลาง  

สพ ๒๖๖๐/๒๒๐๕
เด็กชายวัสพล โพธะ

๑๘/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดกลาง  

สพ ๒๖๖๐/๒๒๐๖
เด็กชายอิทธิศักดิ

์

สะอาดเอียม

่

๐๗/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)
วัดกลาง  

สพ ๒๖๖๐/๒๒๐๗
นายฐนกร ซือตระกูล

้

๐๗/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)
วัดกลาง  

สพ ๒๖๖๐/๒๒๐๘
เด็กหญิงชนัญชิดา ทรัพย์ผล

๒๗/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)
วัดกลาง  

สพ ๒๖๖๐/๒๒๐๙
เด็กหญิงพรรณพัชร น้อยอุทัย

๒๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)
วัดกลาง  

สพ ๒๖๖๐/๒๒๑๐
เด็กหญิงสิตางค์ ขำรัตน์

๑๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)
วัดกลาง  

สพ ๒๖๖๐/๒๒๑๑

เด็กชายเจษฎา วัดอ่อน
๐๓/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดกลาง  

สพ ๒๖๖๐/๒๒๑๒

เด็กชายธัชชัย ดวงแก้ว
๐๓/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดกลาง  

สพ ๒๖๖๐/๒๒๑๓

เด็กชายปณชัย กลินเกษร

่

๑๗/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)
วัดกลาง  

สพ ๒๖๖๐/๒๒๑๔

เด็กชายพิพัฒน์ ศรีไพรงาม
๐๕/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดกลาง  

สพ ๒๖๖๐/๒๒๑๕

เด็กหญิงพรกนก วงษ์อินตรา
๑๐/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดกลาง  

สพ ๒๖๖๐/๒๒๑๖

เด็กชายภูธเนศ ศรีถัทธ์
๐๓/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดกลาง  

สพ ๒๖๖๐/๒๒๑๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ มิงโมรา

่

๒๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)
วัดกลาง  

สพ ๒๖๖๐/๒๒๑๘

เด็กหญิงปณิตา การสมศักดิ

์

๐๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)
วัดกลาง  

สพ ๒๖๖๐/๒๒๑๙

เด็กหญิงวันวิสา ศรีโมลา
๐๒/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดกลาง  

สพ ๒๖๖๐/๒๒๒๐
เด็กชายณัฐภัทร มลาศาสตร์

๒๙/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)
วัดกลาง  

สพ ๒๖๖๐/๒๒๒๑

เด็กชายทิวา ริทธิวงศ์
๑๙/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดกลาง  

สพ ๒๖๖๐/๒๒๒๒

เด็กชายนพรัตน์ ดิษฐทรัพย์

๑๒/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดกลาง  

สพ ๒๖๖๐/๒๒๒๓

เด็กชายนัฐภัทร ชำนาญศิลป
๒๕/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดกลาง  

สพ ๒๖๖๐/๒๒๒๔

เด็กชายรวีโรจน์ สีสวย
๐๓/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดกลาง  

สพ ๒๖๖๐/๒๒๒๕

เด็กชายศักดิรินทร์

์

ทวีสุข
๒๗/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดกลาง  

สพ ๒๖๖๐/๒๒๒๖

เด็กหญิงกระแต น้อยอุทัย
๐๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดกลาง  

สพ ๒๖๖๐/๒๒๒๗

เด็กหญิงศุภวรรณ อินทร์สเกตุ
๐๔/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดกลาง  

สพ ๒๖๖๐/๒๒๒๘

เด็กหญิงเสาวรส วงษ์รอด
๐๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดกลาง  

สพ ๒๖๖๐/๒๒๒๙

เด็กชายจุฑาวัฒน์ จันทร์โคตร์
๑๕/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๖๔ / ๑๓๒

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๖๐/๒๒๓๐
เด็กชายศุภชัย ตันเหลียง

้

๑๙/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดกลาง  

สพ ๒๖๖๐/๒๒๓๑

เด็กหญิงพนาวดี เฟองฟู
๐๗/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดกลาง  

สพ ๒๖๖๐/๒๒๓๒

เด็กหญิงรัตนาวดี แตงเลียง

้

๒๕/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)
วัดกลาง  

สพ ๒๖๖๐/๒๒๓๓

เด็กหญิงสุภาวดี ประจุทรัพย์
๐๑/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดกลาง  

สพ ๒๖๖๐/๒๒๓๔

เด็กชายชนนทภัทร ใจแสน

๒๘/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดกลาง  

สพ ๒๖๖๐/๒๒๓๕

เด็กชายธนพล มีเกิด
๑๔/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดกลาง  

สพ ๒๖๖๐/๒๒๓๖

เด็กชายสุริเยนทร์ กลินเกษร

่

๑๓/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)
วัดกลาง  

สพ ๒๖๖๐/๒๒๓๗

เด็กหญิงชฎาภา พันเมือง
๒๑/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดกลาง  

สพ ๒๖๖๐/๒๒๓๘

เด็กหญิงณัชชา ล่วงลือ
๐๕/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดกลาง  

สพ ๒๖๖๐/๒๒๓๙

เด็กหญิงณัฐมน สังข์สุวรรณ
๑๖/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดกลาง  

สพ ๒๖๖๐/๒๒๔๐
เด็กหญิงพรไพรินทร์ บุญประเสริฐ

๐๓/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)
วัดกลาง  

สพ ๒๖๖๐/๒๒๔๑

เด็กหญิงยุพารัตน์ ศรีเกตุสุข
๑๕/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดกลาง  

สพ ๒๖๖๐/๒๒๔๒

เด็กหญิงวิรดา วัชวงษ์
๓๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดกลาง  

สพ ๒๖๖๐/๒๒๔๓

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ผ่องใส
๐๙/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดกลาง  

สพ ๒๖๖๐/๒๒๔๔

เด็กชายพงศ์ภัค โพธิไพจิตร

์

๑๙/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)
วัดกลาง  

สพ ๒๖๖๐/๒๒๔๕

เด็กชายสรศักดิ

์

สุภานนท์
๒๗/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดกลาง  

สพ ๒๖๖๐/๒๒๔๖

เด็กหญิงกุลธิดา อำพันทอง
๒๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดกลาง  

สพ ๒๖๖๐/๒๒๔๗

เด็กหญิงปณิดา นิลสกุล
๑๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดกลาง  

สพ ๒๖๖๐/๒๒๔๘

เด็กหญิงพิชญาพา นิลแสง
๐๔/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดกลาง  

สพ ๒๖๖๐/๒๒๔๙

เด็กหญิงสโรชา เหลืองสถิตย์
๒๐/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดกลาง  

สพ ๒๖๖๐/๒๒๕๐
เด็กชายปาณรวัฐ วงษ์บุญเพ็ง

๒๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)
วัดกลาง  

สพ ๒๖๖๐/๒๒๕๑

เด็กชายพลพล เทียงตรงดี

่

๒๔/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)
วัดกลาง  

สพ ๒๖๖๐/๒๒๕๒

เด็กชายอนันต์สิทธิ

์

ศิริโสพล
๑๘/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดกลาง  

สพ ๒๖๖๐/๒๒๕๓

เด็กชายอนุพงศ์ แทนคุ้มทอง
๒๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดกลาง  

สพ ๒๖๖๐/๒๒๕๔

เด็กหญิงณัฏฐณิชา กิจนิมิตร

๑๑/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดกลาง  

สพ ๒๖๖๐/๒๒๕๕

เด็กหญิงธิดาพร ฉิมพาลี
๑๖/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดกลาง  

สพ ๒๖๖๐/๒๒๕๖

เด็กหญิงภคพร เกิดจรัส
๑๐/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดกลาง  

สพ ๒๖๖๐/๒๒๕๗

เด็กหญิงรัตนา ศรีจ้อยวงศ์
๑๕/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดกลาง  

สพ ๒๖๖๐/๒๒๕๘

เด็กชายคมสัน ชุ่มชืน

่

๒๕/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)
วัดกลาง  

สพ ๒๖๖๐/๒๒๕๙

เด็กหญิงธิติมา วงษ์วิจารณ์
๑๗/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดกลาง  

สพ ๒๖๖๐/๒๒๖๐
เด็กหญิงปนัดดา สุดจิตจูน

๒๒/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)
วัดกลาง  

สพ ๒๖๖๐/๒๒๖๑

เด็กชายฐากร นทีภัทรโชติ
๑๓/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดกลาง  

สพ ๒๖๖๐/๒๒๖๒

เด็กหญิงจินดา มณีประเสริฐ
๑๓/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดกลาง  

สพ ๒๖๖๐/๒๒๖๓

เด็กหญิงจีรนันท์ จานสิบสี
๓๐/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดกลาง  

สพ ๒๖๖๐/๒๒๖๔

เด็กหญิงปณชญา สุวรรณโต

๒๓/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๖๕ / ๑๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๖๐/๒๒๖๕

เด็กหญิงพัชราภรณ์ เลาหบุตร
๒๓/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดกลาง  

สพ ๒๖๖๐/๒๒๖๖

เด็กหญิงพรวลัย หงษ์เงิน
๒๓/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดกลาง  

สพ ๒๖๖๐/๒๒๖๗

เด็กหญิงสุภักร์ สมใจเพ็ง
๒๑/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดกลาง  

สพ ๒๖๖๐/๒๒๖๘

เด็กหญิงสุภาภรณ์ แสงทอง
๑๗/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดกลาง  

สพ ๒๖๖๐/๒๒๖๙

เด็กหญิงณัฏฐา บุญเรือน
๐๘/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดกลาง  

สพ ๒๖๖๐/๒๒๗๐
เด็กหญิงรัตนาวลี วงศ์พันธุ์

๐๓/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)
วัดกลาง  

สพ ๒๖๖๐/๒๒๗๑
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ศรีปานนาค

๓๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)
วัดกลาง  

สพ ๒๖๖๐/๒๒๗๒

เด็กชายสมยศ พร้าเพรียง
๐๒/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดกลาง  

สพ ๒๖๖๐/๒๒๗๓
เด็กหญิงเนตรตะวัน ดาวกระจาย

๐๕/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)
วัดกลาง  

สพ ๒๖๖๐/๒๒๗๔

เด็กหญิงพรชนก เนียมรัตน์
๐๓/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดกลาง  

สพ ๒๖๖๐/๒๒๗๕

เด็กหญิงพิยดา พูลเพิม

่

๐๑/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)
วัดกลาง  

สพ ๒๖๖๐/๒๒๗๖

เด็กหญิงสุภาวดี สมหวัง
๒๖/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดกลาง  

สพ ๒๖๖๐/๒๒๗๗

เด็กชายไกรสร ทองอินทร์
๓๑/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดกลาง  

สพ ๒๖๖๐/๒๒๗๘

เด็กหญิงกัลยรัตน์ แตงโสภา
๒๕/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดกลาง  

สพ ๒๖๖๐/๒๒๗๙

เด็กหญิงกิตติวรรณ ศรีดี
๒๓/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดกลาง  

สพ ๒๖๖๐/๒๒๘๐
เด็กหญิงธัญพร คุรุเศรณี

๓๐/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)
วัดกลาง  

สพ ๒๖๖๐/๒๒๘๑

เด็กหญิงนิลาวัลย์ จินดาวงษ์
๑๕/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดกลาง  

สพ ๒๖๖๐/๒๒๘๒

เด็กหญิงอัญธิชา แสงกระจ่าง
๑๖/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดกลาง  

สพ ๒๖๖๐/๒๒๘๓

เด็กชายณัฐนันท์ ศรีเพียงจันทร์
๑๗/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดกลาง  

สพ ๒๖๖๐/๒๒๘๔

เด็กหญิงสุชัญญา ธรรมโหร
๒๙/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดกลาง  

สพ ๒๖๖๐/๒๒๘๕

เด็กชายศิวกร แสงมณี
๐๙/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดกลาง  

สพ ๒๖๖๐/๒๒๘๖

เด็กชายอัครปวินท์ ว่องเดชากิตติ

์

๒๖/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)
วัดกลาง  

สพ ๒๖๖๐/๒๒๘๗

เด็กหญิงขวัญชีวา แสนหิน
๐๗/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดกลาง  

สพ ๒๖๖๐/๒๒๘๘

เด็กหญิงปยฉัตร เกตุพืช
๒๙/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดกลาง  

สพ ๒๖๖๐/๒๒๘๙

เด็กหญิงต้นนรี ใจชือ

่

๑๖/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดกลาง  

สพ ๒๖๖๐/๒๒๙๐
เด็กหญิงพัชราภรณ์ พรหมจันทร์

๑๑/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดกลาง  

สพ ๒๖๖๐/๒๒๙๑

เด็กหญิงพิชชา พุ่มฉัตร
๐๒/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดกลาง  

สพ ๒๖๖๐/๒๒๙๒

เด็กหญิงวรกันต์ ศรีอ่อนรอด
๒๖/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดกลาง  

สพ ๒๖๖๐/๒๒๙๓

เด็กชายปฏิพัทธ์ ติวิพันธ์
๒๑/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดกลาง  

สพ ๒๖๖๐/๒๒๙๔

เด็กหญิงกัลยาภรณ์ หลำจรูญ
๐๔/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดกลาง  

สพ ๒๖๖๐/๒๒๙๕

เด็กหญิงจุฑาพัฒน์ กลัดเนินกุ่ม
๐๔/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดกลาง  

สพ ๒๖๖๐/๒๒๙๖

เด็กหญิงศุภธิดา กลมเกลียว
๒๐/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดกลาง  

สพ ๒๖๖๐/๒๒๙๗

เด็กหญิงณัฐณิชา ภู่แก้ว
๐๙/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดกลาง  

สพ ๒๖๖๐/๒๒๙๘

นางสาวอรพรรณ ภู่ประพันธ์
๒๕/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดกลาง  

สพ ๒๖๖๐/๒๒๙๙
นางสาวอัสสราภรณ์ อภิเดช

๓๑/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)
วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๖๖ / ๑๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๖๐/๒๓๐๐
นายอิทธิกร สิงขรอาจ

๓๐/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)
วัดกลาง  

สพ ๒๖๖๐/๒๓๐๑
นางสาวพิมรดา มีแก้ว

๐๓/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)
วัดกลาง  

สพ ๒๖๖๐/๒๓๐๒
นายคณพจน์ ศรีจันทร์งาม

๒๗/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดกลาง  

สพ ๒๖๖๐/๒๓๐๓
นายชญานินทร์ ภูษาทอง

๑๕/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)
วัดกลาง  

สพ ๒๖๖๐/๒๓๐๔
นางสาวจุฑาทิพย์ ศรีเจริญจิระ

๒๒/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดกลาง  

สพ ๒๖๖๐/๒๓๐๕
นางสาวชนาธินาถ ขุนพลนาควาส

๑๕/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)
วัดกลาง  

สพ ๒๖๖๐/๒๓๐๖
นางสาววิภาดา มงคลธง

๐๔/๐๖/๒๕๔๓ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)
วัดกลาง  

สพ ๒๖๖๐/๒๓๐๗
นางสาวอัญชลีพร พราหมสกุล

๒๒/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)
วัดกลาง  

สพ ๒๖๖๐/๒๓๐๘
เด็กหญิงกุลธิดา สะกิจ

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปากคลองกุ่ม วัดทวิชาตาราม  

สพ ๒๖๖๐/๒๓๐๙
เด็กชายพิพัฒน์ วิหคทอง

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสวนหงส์ วัดสวนหงส์  

สพ ๒๖๖๐/๒๓๑๐
เด็กชายภาวัต โพธิเงินงาม

๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดสวนหงส์ วัดสวนหงส์  

สพ ๒๖๖๐/๒๓๑๑

เด็กหญิงธนัชพร เปรมจันทร์วงษ์
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดสวนหงส์ วัดสวนหงส์  

สพ ๒๖๖๐/๒๓๑๒

เด็กหญิงสุภาพร มาดหนองจอก
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสวนหงส์ วัดสวนหงส์  

สพ ๒๖๖๐/๒๓๑๓

เด็กหญิงสุกัญญา มาดหนองจอก
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสวนหงส์ วัดสวนหงส์  

สพ ๒๖๖๐/๒๓๑๔

เด็กชายกฤชชัย ราตรีมีชัย
๐๘/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๖๖๐/๒๓๑๕

เด็กชายพงศกร จันทร์เรือง
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนสุทธาวาส วัดดอนสุทธาวาส  

สพ ๒๖๖๐/๒๓๑๖

เด็กหญิงญาณภัทร พันธุ์งาม
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนสุทธาวาส วัดดอนสุทธาวาส  

สพ ๒๖๖๐/๒๓๑๗

เด็กหญิงรจนา ขอพึง

่

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนสุทธาวาส วัดดอนสุทธาวาส  

สพ ๒๖๖๐/๒๓๑๘

เด็กชายสรวุฒิ พาบุดดา
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธินฤมิตร

์

วัดโพธินฤมิตร

์

 

สพ ๒๖๖๐/๒๓๑๙

เด็กชายปวีกรณ์ ศรีวังยาง
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธินฤมิตร

์

วัดโพธินฤมิตร

์

 

สพ ๒๖๖๐/๒๓๒๐
เด็กหญิงธิภาภรณ์ แสงอินทร์

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธินฤมิตร

์

วัดโพธินฤมิตร

์

 

สพ ๒๖๖๐/๒๓๒๑

เด็กชายธนพล รักขยัน
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธินฤมิตร

์

วัดโพธินฤมิตร

์

 

สพ ๒๖๖๐/๒๓๒๒

เด็กชายชยพล แจ้งเนตร
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธินฤมิตร

์

วัดโพธินฤมิตร

์

 

สพ ๒๖๖๐/๒๓๒๓

เด็กหญิงชลธิชา เอียมประเสริฐ

่

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธินฤมิตร

์

วัดโพธินฤมิตร

์

 

สพ ๒๖๖๐/๒๓๒๔

เด็กชายณัฐดนัย สีนากสุก

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพังม่วง วัดสามจุ่น  

สพ ๒๖๖๐/๒๓๒๕

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

แซ่ลี

้

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพังม่วง วัดสามจุ่น  

สพ ๒๖๖๐/๒๓๒๖

เด็กหญิงภัสราศิณี สุวรรณประทีป
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพังม่วง วัดสามจุ่น  

สพ ๒๖๖๐/๒๓๒๗

เด็กหญิงมนชนก ชัยเกตุ
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพังม่วง วัดสามจุ่น  

สพ ๒๖๖๐/๒๓๒๘

เด็กหญิงสุจิตตรา ศรีทอง
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพังม่วง วัดสามจุ่น  

สพ ๒๖๖๐/๒๓๒๙

เด็กหญิงภัทรวดี ศรีนาค
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพังม่วง วัดสามจุ่น  

สพ ๒๖๖๐/๒๓๓๐
เด็กหญิงวิลาวัณย์ ผันอากาศ

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพังม่วง วัดสามจุ่น  

สพ ๒๖๖๐/๒๓๓๑

เด็กหญิงพิชญา อยู่นันต์
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพังม่วง วัดสามจุ่น  

สพ ๒๖๖๐/๒๓๓๒

เด็กชายปฏิภาณ เสร็จกิจ
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามจุ่น วัดสามจุ่น  

สพ ๒๖๖๐/๒๓๓๓

เด็กหญิงชนิดา จับทอง
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามจุ่น วัดสามจุ่น  

สพ ๒๖๖๐/๒๓๓๔

เด็กหญิงจิดาภา พลเสน
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามจุ่น วัดสามจุ่น  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๖๗ / ๑๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๖๐/๒๓๓๕

เด็กหญิงสุภาลัย โชคชัย
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามจุ่น วัดสามจุ่น  

สพ ๒๖๖๐/๒๓๓๖

เด็กชายคุโณดม สีหา
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไก่เตีย

้

วัดไก่เตีย

้

 

สพ ๒๖๖๐/๒๓๓๗

เด็กชายจารุวิทย์ มิงพา

่

๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไก่เตีย

้

วัดไก่เตีย

้

 

สพ ๒๖๖๐/๒๓๓๘

เด็กหญิงกิตติยา ดอกพุด
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไก่เตีย

้

วัดไก่เตีย

้

 

สพ ๒๖๖๐/๒๓๓๙

เด็กหญิงณัฐพร ขุนสอาดศรี
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไก่เตีย

้

วัดไก่เตีย

้

 

สพ ๒๖๖๐/๒๓๔๐
เด็กหญิงตรีรัตน์ คณนา

๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไก่เตีย

้

วัดไก่เตีย

้

 

สพ ๒๖๖๐/๒๓๔๑

เด็กหญิงวรัชญา จัตตุวงษ์
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบรรไดทอง วัดบรรไดทอง  

สพ ๒๖๖๐/๒๓๔๒

เด็กหญิงมยุรฉัตร สว่างแจ้ง
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบรรไดทอง วัดบรรไดทอง  

สพ ๒๖๖๐/๒๓๔๓

เด็กชายณัฐวัตร เศรษฐสิงห์
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบรรไดทอง วัดบรรไดทอง  

สพ ๒๖๖๐/๒๓๔๔

เด็กชายอิทธิ แก้วศรีงาม
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบรรไดทอง วัดบรรไดทอง  

สพ ๒๖๖๐/๒๓๔๕

เด็กหญิงสุวิมล สุขสมพงษ์
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า วัดลาดปลาเค้า  

สพ ๒๖๖๐/๒๓๔๖

เด็กหญิงศศิธร ปานนาค
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า วัดลาดปลาเค้า  

สพ ๒๖๖๐/๒๓๔๗

เด็กหญิงวาสนา เล็กทิมทอง
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า วัดลาดปลาเค้า  

สพ ๒๖๖๐/๒๓๔๘

เด็กชายศุภกฤต เกตุก้อง
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดสัปรสเทศ  

สพ ๒๖๖๐/๒๓๔๙

เด็กชายศุภณัฐ พลอยสุกใส
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสัปรสเทศ วัดสัปรสเทศ  

สพ ๒๖๖๐/๒๓๕๐
เด็กหญิงอภิญญา รุ่งนพรัตน์

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสัปรสเทศ วัดสัปรสเทศ  

สพ ๒๖๖๐/๒๓๕๑

เด็กหญิงชานิสา แจ้งประจักษ์
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสัปรสเทศ วัดสัปรสเทศ  

สพ ๒๖๖๐/๒๓๕๒

เด็กชายประณิธาน โพธิประพันธ์

์

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดม่วงเจริญผล วัดม่วงเจริญผล  

สพ ๒๖๖๐/๒๓๕๓

เด็กชายเสฏฐวุฒิ โฉมงาม

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดม่วงเจริญผล วัดม่วงเจริญผล  

สพ ๒๖๖๐/๒๓๕๔

เด็กหญิงรุจิรา แย้มสมบูรณ์
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดม่วงเจริญผล วัดม่วงเจริญผล  

สพ ๒๖๖๐/๒๓๕๕
เด็กหญิงกาญจนาพร พุทธโกษา

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดม่วงเจริญผล วัดม่วงเจริญผล  

สพ ๒๖๖๐/๒๓๕๖

เด็กหญิงธารทิพย์ ม่วงพันธุ์
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดม่วงเจริญผล วัดม่วงเจริญผล  

สพ ๒๖๖๐/๒๓๕๗

เด็กหญิงกัลยาศิริ คุ้ยอินทร์
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี วัดเกาะ  

สพ ๒๖๖๐/๒๓๕๘
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ เทียงสาย

่

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี วัดเกาะ  

สพ ๒๖๖๐/๒๓๕๙

เด็กชายโกวิท แก้วกียูร
๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี วัดเกาะ  

สพ ๒๖๖๐/๒๓๖๐
เด็กชายนัทธพงษ์ คงมัน

่

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนบุบผาราม วัดดอนบุบผาราม  

สพ ๒๖๖๐/๒๓๖๑

เด็กชายภูชิสส์ นาคกลินกูล

่

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนบุบผาราม วัดดอนบุบผาราม  

สพ ๒๖๖๐/๒๓๖๒

เด็กหญิงญาณิศา แก้วเขียว
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปูเจ้า วัดปูเจ้า  

สพ ๒๖๖๐/๒๓๖๓

เด็กชายเสกข์ เกาะแก้ว
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยาง วัดยาง  

สพ ๒๖๖๐/๒๓๖๔

เด็กชายพสุภาคย์ พิลาธรรม
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๖๖๐/๒๓๖๕

เด็กหญิงกนิษฐา แสงอินทร์
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๖๖๐/๒๓๖๖
เด็กหญิงกัญญาพัชร บุญทับ

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๖๖๐/๒๓๖๗

เด็กหญิงกัลยา สุกใส
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๖๖๐/๒๓๖๘

เด็กหญิงพัชรี เรืองวงษ์
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๖๖๐/๒๓๖๙

เด็กหญิงณัฏฐณิชา วงษ์อ่อน
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๖๘ / ๑๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๖๐/๒๓๗๐
เด็กหญิงพลอยชมพู มากทรัพย์

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๖๖๐/๒๓๗๑
เด็กชายพรรษฐนนท แซ่ลิม

้

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๖๖๐/๒๓๗๒

เด็กหญิงศิญารัตน์ สระสิทธิ

์

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๖๖๐/๒๓๗๓

เด็กชายณฐภัค คงมัน

่

๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๖๖๐/๒๓๗๔

เด็กหญิงตวงพร ชาลีแสน
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๖๖๐/๒๓๗๕

เด็กหญิงปยธิดา สมงาม
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๖๖๐/๒๓๗๖

เด็กหญิงพนาไพร กาฬภักดี
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๖๖๐/๒๓๗๗

เด็กหญิงเพียงหทัย เหล่าสะพาน
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๖๖๐/๒๓๗๘

เด็กหญิงอริยบุตรี คงธนชุติกุล
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๖๖๐/๒๓๗๙

เด็กชายวีรศักดิ

์

บุญอาจ
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๖๖๐/๒๓๘๐
เด็กชายสิรวิชญ์ จันทร์แดง

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๖๖๐/๒๓๘๑

เด็กชายเนมิราช ท่าทราย
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๖๖๐/๒๓๘๒

เด็กหญิงธนาภา สวยสม
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๖๖๐/๒๓๘๓

เด็กหญิงปรวรรณ เนียงสาย
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๖๖๐/๒๓๘๔

เด็กหญิงแพรวา ปติคาม
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๖๖๐/๒๓๘๕

เด็กหญิงศศิตา แหมไธสง
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๖๖๐/๒๓๘๖

เด็กชายธีรภัทร บุญเรืองรอด
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๖๖๐/๒๓๘๗

เด็กหญิงจิตฐิมา ทานะผล
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๖๖๐/๒๓๘๘

เด็กหญิงนฤพร อู่สุวรรณ
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๖๖๐/๒๓๘๙

เด็กหญิงศศิมา ชาวปลายนา
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๖๖๐/๒๓๙๐
เด็กหญิงสุดารัตน์ กรัดเพ็ชร

๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๖๖๐/๒๓๙๑

เด็กชายณัฐวุฒิ จันทร์เทวี
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๖๖๐/๒๓๙๒

เด็กชายศุภชัย เถือนกุล

่

๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๖๖๐/๒๓๙๓

เด็กหญิงชรัญธร บำรุงโชค
๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๖๖๐/๒๓๙๔

เด็กหญิงชุติมา พลเสน
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๖๖๐/๒๓๙๕

เด็กหญิงปอรรัชม์ พญาวราปญ
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๖๖๐/๒๓๙๖

เด็กหญิงรัตนา ท้าวลา
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๖๖๐/๒๓๙๗

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ วงษ์สุวรรณ
๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๖๖๐/๒๓๙๘

เด็กหญิงลักษมี แซ่ลี

่

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๖๖๐/๒๓๙๙

เด็กหญิงอรปรียา แก้ววันทอง
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๖๖๐/๒๔๐๐
เด็กชายพนธกร เมืองจินดา

๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๖๖๐/๒๔๐๑
เด็กชายจิรวัฒน์ พวงบุบผา

๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๖๖๐/๒๔๐๒
เด็กชายณัฐวุฒิ อำทอง

๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๖๖๐/๒๔๐๓
เด็กชายทรงพล หีบแก้ว

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๖๖๐/๒๔๐๔
เด็กชายธนวัฒน์ จอมพงษ์รืน

่

๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๖๙ / ๑๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๖๐/๒๔๐๕
เด็กหญิงธิดา โพธิสิงห์

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๖๖๐/๒๔๐๖
เด็กหญิงนภัสวรรณ แก้วกำเนิด

๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๖๖๐/๒๔๐๗
เด็กหญิงสิริมา รักดี

๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๖๖๐/๒๔๐๘
เด็กชายกิตติพงษ์ ลูกอินท์

๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๖๖๐/๒๔๐๙
เด็กชายนครินทร์ ฤทธิเดช

๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๖๖๐/๒๔๑๐
เด็กชายภาสกร นาคอิม

่

๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๖๖๐/๒๔๑๑

เด็กหญิงชนิกานต์ ทิมปา
๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๖๖๐/๒๔๑๒

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ วงษ์อ่อน
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๖๖๐/๒๔๑๓

เด็กหญิงศิรินันท์ พรมโสภา
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๖๖๐/๒๔๑๔
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ขวัญมี

๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๖๖๐/๒๔๑๕

เด็กหญิงณัฎฐธิดา เสือครองทรัยพ์
๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๖๖๐/๒๔๑๖

เด็กหญิงปริยาภัทร พูลสุวรรณ

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๖๖๐/๒๔๑๗

เด็กหญิงพิมพ์ศิริ ล้นเหลือ
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๖๖๐/๒๔๑๘

เด็กหญิงมณิสรา ศรีสุวรรณ

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๖๖๐/๒๔๑๙

เด็กหญิงมัณธิดา ศรีศักดา
๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๖๖๐/๒๔๒๐
เด็กหญิงอารียา โพธิศรี

์

๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๖๖๐/๒๔๒๑

เด็กชายปรัชญา ศรีอ่อน
๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๖๖๐/๒๔๒๒

เด็กหญิงณัชพร ชาวเขาดิน
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๖๖๐/๒๔๒๓

เด็กชายทินกร ช้างโต
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๖๖๐/๒๔๒๔

เด็กชายสุรพงษ์ วงษ์เทียง

่

๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๖๖๐/๒๔๒๕

เด็กหญิงเวธนี โสภณศรีสุข
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๖๖๐/๒๔๒๖

เด็กหญิงปภัสรา ศิลยานันท์
๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๖๖๐/๒๔๒๗

นางสาวเมจิรา แพนสมบัติ
๐๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๖๖๐/๒๔๒๘

นางสาวเพียงฟา มารุตรมย์

๑๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๖๖๐/๒๔๒๙

นางสาวจุฑาทิพย์ บุญเรืองรอด
๐๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๖๖๐/๒๔๓๐
นางสาวณัฐวรรณ แย้มประโคน

๐๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๖๖๐/๒๔๓๑

นางสาวกัญญารัตน์ พรมสุวรรณ
๒๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๖๖๐/๒๔๓๒

นางสาวรพีพรรณ ดอกกุหลาบ
๑๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๖๖๐/๒๔๓๓

นางสาวชมพูนุช ศรีศักดา
๐๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๖๖๐/๒๔๓๔

นายพชร วรรธนะบูรณ์
๑๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๖๖๐/๒๔๓๕

นายอภินันท์ เกษตรพันธุ์
๑๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๖๖๐/๒๔๓๖

นายวรพล โฉมงาม
๐๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๖๖๐/๒๔๓๗

นางสาวสุภัสสร สุวรรณประทีป
๒๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๖๖๐/๒๔๓๘

นางสาวธีรารัตน์ พวงมาลัย
๑๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๖๖๐/๒๔๓๙

เด็กหญิงเขมกร สุขประเสริฐ

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีประจันต์ วัดพยัคฆาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๗๐ / ๑๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๖๐/๒๔๔๐
เด็กหญิงขนิษฐี ดาวเรือง

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังพลับเหนือ วัดวังพลับเหนือ  

สพ ๒๖๖๐/๒๔๔๑

เด็กหญิงลดาวัลย์ บุญนาค
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังพลับเหนือ วัดวังพลับเหนือ  

สพ ๒๖๖๐/๒๔๔๒

เด็กชายกฤษณพงษ์ บุญนาค
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังพลับเหนือ วัดวังพลับเหนือ  

สพ ๒๖๖๐/๒๔๔๓

เด็กหญิงระพีพรรณ ศรีวิเชียร

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเสาธงทอง วัดเสาธงทอง  

สพ ๒๖๖๐/๒๔๔๔

เด็กชายกาก้า พม่า
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดวังตะกู  

สพ ๒๖๖๐/๒๔๔๕

เด็กหญิงกนกพร เจริญสุข
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดวังตะกู  

สพ ๒๖๖๐/๒๔๔๖

เด็กหญิงบัณฑิตา ภูแม่นำ
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดวังตะกู  

สพ ๒๖๖๐/๒๔๔๗

เด็กหญิงเอเอ พม่า
๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดวังตะกู  

สพ ๒๖๖๐/๒๔๔๘

เด็กชายแสงอรุณ ใหมเกิด
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดวังตะกู  

สพ ๒๖๖๐/๒๔๔๙

เด็กหญิงวิชญาพร แก้วสระแสน
๒๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู

วัดวังตะกู  

สพ ๒๖๖๐/๒๔๕๐
เด็กชายนวพล เสียงแหลม

๑๘/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู
วัดวังตะกู  

สพ ๒๖๖๐/๒๔๕๑

เด็กหญิงอริสา ทองสุข
๐๙/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู

วัดวังตะกู  

สพ ๒๖๖๐/๒๔๕๒

เด็กหญิงธิชาฎา สอดศรี
๐๘/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู

วัดวังตะกู  

สพ ๒๖๖๐/๒๔๕๓

เด็กหญิงกมลวรรณ สมกุล

๒๖/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู
วัดวังตะกู  

สพ ๒๖๖๐/๒๔๕๔

เด็กชายไชยทัตน์ ติดยงค์
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะพังกร่าง วัดสะพังกร่าง  

สพ ๒๖๖๐/๒๔๕๕

เด็กชายรัชชานนท์ เหยือแสวง

่

๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะพังกร่าง วัดสะพังกร่าง  

สพ ๒๖๖๐/๒๔๕๖

เด็กชายสุเทพ ใจดี
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะพังกร่าง วัดสะพังกร่าง  

สพ ๒๖๖๐/๒๔๕๗

เด็กชายธนโชติ พุทธเจริญ
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะพังกร่าง วัดสะพังกร่าง  

สพ ๒๖๖๐/๒๔๕๘

เด็กชายพูนลาภ แสงธรรมนาถ
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะพังกร่าง วัดสะพังกร่าง  

สพ ๒๖๖๐/๒๔๕๙

เด็กหญิงปภัศรา วรรณดี
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะพังกร่าง วัดสะพังกร่าง  

สพ ๒๖๖๐/๒๔๖๐
เด็กหญิงชาลิณี ดีดเปาะ

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะพังกร่าง วัดสะพังกร่าง  

สพ ๒๖๖๐/๒๔๖๑

เด็กหญิงนาตยา อีดี
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะพังกร่าง วัดสะพังกร่าง  

สพ ๒๖๖๐/๒๔๖๒

เด็กชายปาณรวัฒน์ ใจซือ

่

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะพังกร่าง วัดสะพังกร่าง  

สพ ๒๖๖๐/๒๔๖๓

เด็กหญิงณัฐณิชา ภู่วงษ์
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะพังกร่าง วัดสะพังกร่าง  

สพ ๒๖๖๐/๒๔๖๔
เด็กหญิงพลอยชมพู ติดยงค์

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะพังกร่าง วัดสะพังกร่าง  

สพ ๒๖๖๐/๒๔๖๕

เด็กชายพรเทพ อ่อนดี
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกงูเห่า วัดโคกงูเห่า  

สพ ๒๖๖๐/๒๔๖๖

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ ขุริดี
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกงูเห่า วัดโคกงูเห่า  

สพ ๒๖๖๐/๒๔๖๗

เด็กหญิงอรวรรณ หอมหวลดี
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกงูเห่า วัดโคกงูเห่า  

สพ ๒๖๖๐/๒๔๖๘

เด็กหญิงอริสา คชายุทธ
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกงูเห่า วัดโคกงูเห่า  

สพ ๒๖๖๐/๒๔๖๙

เด็กหญิงพิมพ์วิมล ผิวบาง
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกงูเห่า วัดโคกงูเห่า  

สพ ๒๖๖๐/๒๔๗๐
เด็กหญิงพิมพ์วิภา ผิวบาง

๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกงูเห่า วัดโคกงูเห่า  

สพ ๒๖๖๐/๒๔๗๑

เด็กหญิงสุมาลี หอมใจดี
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกงูเห่า วัดโคกงูเห่า  

สพ ๒๖๖๐/๒๔๗๒

เด็กชายกิตติศักดิ

์

เกิดโภคา
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดดงตาล (วโรสุธาประชาสรรค์)

วัดดงตาล  

สพ ๒๖๖๐/๒๔๗๓

เด็กหญิงนรมน หงษ์โต
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดดงตาล (วโรสุธาประชาสรรค์)

วัดดงตาล  

สพ ๒๖๖๐/๒๔๗๔

เด็กหญิงณัฐรัตน์ วงษ์ปรีดี
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดดงตาล (วโรสุธาประชาสรรค์)

วัดดงตาล  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๗๑ / ๑๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๖๐/๒๔๗๕

เด็กหญิงธนาภา อาจหาญ
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดดงตาล (วโรสุธาประชาสรรค์)

วัดดงตาล  

สพ ๒๖๖๐/๒๔๗๖

เด็กหญิงนิรชา หมอยาดี
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดดงตาล (วโรสุธาประชาสรรค์)

วัดดงตาล  

สพ ๒๖๖๐/๒๔๗๗

เด็กชายสหราช ศรีทองอ่อน
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดดงตาล (วโรสุธาประชาสรรค์)

วัดดงตาล  

สพ ๒๖๖๐/๒๔๗๘

เด็กหญิงวิรัชฎา อยู่ฤทธิ

์

๑๘/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลวัดดงตาล (วโรสุธาประชาสรรค์)

วัดดงตาล  

สพ ๒๖๖๐/๒๔๗๙

เด็กชายปฏิภาณ พม่า
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดดงตาล (วโรสุธาประชาสรรค์)

วัดดงตาล  

สพ ๒๖๖๐/๒๔๘๐
เด็กหญิงธันยาภรณ์ ศรีสังข์งาม

๐๙/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลวัดดงตาล (วโรสุธาประชาสรรค์)

วัดดงตาล  

สพ ๒๖๖๐/๒๔๘๑

เด็กชายอดิศร แซ่ด่าน
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดดงตาล (วโรสุธาประชาสรรค์)

วัดดงตาล  

สพ ๒๖๖๐/๒๔๘๒

เด็กหญิงปวีณา พระพิทักษ์
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางบอน วัดบางบอน  

สพ ๒๖๖๐/๒๔๘๓

เด็กหญิงนันทิชา เหน็บศรี
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางบอน วัดบางบอน  

สพ ๒๖๖๐/๒๔๘๔

เด็กหญิงสุพิชญา พุทธิฤทธิ

์

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางบอน วัดบางบอน  

สพ ๒๖๖๐/๒๔๘๕

เด็กชายเรืองศักดิ

์

บุญประเสริฐ
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางบอน วัดบางบอน  

สพ ๒๖๖๐/๒๔๘๖

เด็กหญิงวรรณวิษา งามสง่า
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางบอน วัดบางบอน  

สพ ๒๖๖๐/๒๔๘๗

เด็กหญิงมินรดา รูปคมสัน
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางบอน วัดบางบอน  

สพ ๒๖๖๐/๒๔๘๘

เด็กชายชวนินทร์ เกิดผล
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางบอน วัดบางบอน  

สพ ๒๖๖๐/๒๔๘๙

เด็กชายณัฐวุฒิ มหาเจริญ
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางบอน วัดบางบอน  

สพ ๒๖๖๐/๒๔๙๐
เด็กชายวิลาศ สมใจ

๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าจัด วัดท่าจัด  

สพ ๒๖๖๐/๒๔๙๑

เด็กชายปุณญธร วรรณโส
๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าจัด วัดท่าจัด  

สพ ๒๖๖๐/๒๔๙๒

เด็กหญิงนุชษรา โทสูงเนิน

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าจัด วัดท่าจัด  

สพ ๒๖๖๐/๒๔๙๓

เด็กชายธวัชชัย เนตรพรม
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าจัด วัดท่าจัด  

สพ ๒๖๖๐/๒๔๙๔

เด็กหญิงอังคนา สาเมาะสะอิแม
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าจัด วัดท่าจัด  

สพ ๒๖๖๐/๒๔๙๕

เด็กชายสิทธิคุณ เภาดี
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าจัด วัดท่าจัด  

สพ ๒๖๖๐/๒๔๙๖

เด็กหญิงสิยากร พินพวง
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเนินพระปรางค์ วัดเนินพระปรางค์  

สพ ๒๖๖๐/๒๔๙๗
เด็กหญิงแพรวพรรณ เทียนทองดี

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเนินพระปรางค์ วัดเนินพระปรางค์  

สพ ๒๖๖๐/๒๔๙๘

เด็กหญิงจุฬารัตน์ รัตน
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเนินพระปรางค์ วัดเนินพระปรางค์  

สพ ๒๖๖๐/๒๔๙๙

เด็กหญิงพัชราภรณ์ กาบแก้ว

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเนินพระปรางค์ วัดเนินพระปรางค์  

สพ ๒๖๖๐/๒๕๐๐
เด็กหญิงธีรภัทร์ ผิวทองอ่อน

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเนินพระปรางค์ วัดเนินพระปรางค์  

สพ ๒๖๖๐/๒๕๐๑
เด็กหญิงวรัญญา นิมนวลดี

่

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเนินพระปรางค์ วัดเนินพระปรางค์  

สพ ๒๖๖๐/๒๕๐๒
เด็กชายธนภัทร พินพวง

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเนินพระปรางค์ วัดเนินพระปรางค์  

สพ ๒๖๖๐/๒๕๐๓
เด็กชายวรภพ พุ่มงาม

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเนินพระปรางค์ วัดเนินพระปรางค์  

สพ ๒๖๖๐/๒๕๐๔
เด็กชายฉัตรินทร์ เกิดโภคา

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเนินพระปรางค์ วัดเนินพระปรางค์  

สพ ๒๖๖๐/๒๕๐๕
นายธันวา พูลสวัสดิ

์

๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเนินพระปรางค์ วัดเนินพระปรางค์  

สพ ๒๖๖๐/๒๕๐๖
เด็กหญิงรัตติยา พูลสวัสดิ

์

๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเนินพระปรางค์ วัดเนินพระปรางค์  

สพ ๒๖๖๐/๒๕๐๗
เด็กหญิงอิน แสงทอง

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเนินพระปรางค์ วัดเนินพระปรางค์  

สพ ๒๖๖๐/๒๕๐๘
เด็กชายธีรเดช สานนท์

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเนินพระปรางค์ วัดเนินพระปรางค์  

สพ ๒๖๖๐/๒๕๐๙
เด็กชายกิติกร เทศธรรม

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวขาว วัดหนองวัลย์เปรียง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๗๒ / ๑๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๖๐/๒๕๑๐
เด็กหญิงชุติมา สายลีรักษ์

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวขาว วัดหนองวัลย์เปรียง  

สพ ๒๖๖๐/๒๕๑๑

เด็กหญิงนำฝน ศรีโพธิ

์

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวขาว วัดหนองวัลย์เปรียง  

สพ ๒๖๖๐/๒๕๑๒

เด็กชายพงศ์ศิริ แตงอ่อน
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา วัดหนองวัลย์เปรียง  

สพ ๒๖๖๐/๒๕๑๓

เด็กชายพีระพงศ์ ทองปราณีต
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา วัดหนองวัลย์เปรียง  

สพ ๒๖๖๐/๒๕๑๔

เด็กชายพีระพล คำพิลา
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา วัดหนองวัลย์เปรียง  

สพ ๒๖๖๐/๒๕๑๕

เด็กชายศิวกร โพธิพิจิตร

์

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา วัดหนองวัลย์เปรียง  

สพ ๒๖๖๐/๒๕๑๖

เด็กชายอานนท์ รอดผุย
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา วัดหนองวัลย์เปรียง  

สพ ๒๖๖๐/๒๕๑๗

เด็กหญิงณัฐณิชา สุขกากิจ
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา วัดหนองวัลย์เปรียง  

สพ ๒๖๖๐/๒๕๑๘

เด็กหญิงณัฐนิชา จารุภูมิก
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา วัดหนองวัลย์เปรียง  

สพ ๒๖๖๐/๒๕๑๙

เด็กหญิงอุมาภรณ์ วงษ์น้อย
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา วัดหนองวัลย์เปรียง  

สพ ๒๖๖๐/๒๕๒๐
เด็กชายชัยรัตน์ ยางศรี

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา วัดหนองวัลย์เปรียง  

สพ ๒๖๖๐/๒๕๒๑

เด็กหญิงณัฐพร แจนอาษา

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา วัดหนองวัลย์เปรียง  

สพ ๒๖๖๐/๒๕๒๒

เด็กชายตรีเพชร อ่อนดีกุล
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา วัดหนองวัลย์เปรียง  

สพ ๒๖๖๐/๒๕๒๓

เด็กชายธงชัย ธรรมขันติสุข
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา วัดหนองวัลย์เปรียง  

สพ ๒๖๖๐/๒๕๒๔

เด็กชายธีรภัทร จันทร์ดี
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา วัดหนองวัลย์เปรียง  

สพ ๒๖๖๐/๒๕๒๕

เด็กชายบุญธัช ผิวทองอ่อน
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา วัดหนองวัลย์เปรียง  

สพ ๒๖๖๐/๒๕๒๖

เด็กชายพายุ ออมสิน
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา วัดหนองวัลย์เปรียง  

สพ ๒๖๖๐/๒๕๒๗

เด็กหญิงสุชาดา ดอนไพรเพชร
๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา วัดหนองวัลย์เปรียง  

สพ ๒๖๖๐/๒๕๒๘

เด็กหญิงอภัสรา ชาวข้าวไร่
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา วัดหนองวัลย์เปรียง  

สพ ๒๖๖๐/๒๕๒๙

เด็กชายพุฒิพงค์ วิหคโต
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา วัดหนองวัลย์เปรียง  

สพ ๒๖๖๐/๒๕๓๐
เด็กชายศราวุฒิ ศรีน้อยเมือง

๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา วัดหนองวัลย์เปรียง  

สพ ๒๖๖๐/๒๕๓๑

เด็กหญิงปรารถนา ภูฆัง
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา วัดหนองวัลย์เปรียง  

สพ ๒๖๖๐/๒๕๓๒

เด็กหญิงเพ็ญนภา กาบทอง
๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา วัดหนองวัลย์เปรียง  

สพ ๒๖๖๐/๒๕๓๓

เด็กหญิงวิมาลัย รัตพันธ์
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา วัดหนองวัลย์เปรียง  

สพ ๒๖๖๐/๒๕๓๔

เด็กหญิงสุภาพร กลับสงวน
๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา วัดหนองวัลย์เปรียง  

สพ ๒๖๖๐/๒๕๓๕

เด็กชายอภิวัฒน์ กลินขจร

่

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา วัดหนองวัลย์เปรียง  

สพ ๒๖๖๐/๒๕๓๖

เด็กหญิงกรรธิมาย ออมสิน
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา วัดหนองวัลย์เปรียง  

สพ ๒๖๖๐/๒๕๓๗

เด็กหญิงจินตนา ไชยนาน

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา วัดหนองวัลย์เปรียง  

สพ ๒๖๖๐/๒๕๓๘

เด็กหญิงทิพย์วรรณ เพ็ชรปานกัน
๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา วัดหนองวัลย์เปรียง  

สพ ๒๖๖๐/๒๕๓๙

เด็กหญิงอัญรยา นำใจดี
๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา วัดหนองวัลย์เปรียง  

สพ ๒๖๖๐/๒๕๔๐
เด็กชายธนพล อินทมณี

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา วัดหนองวัลย์เปรียง  

สพ ๒๖๖๐/๒๕๔๑

นายวรรธนะ บัวดอนไพร
๑๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา วัดหนองวัลย์เปรียง  

สพ ๒๖๖๐/๒๕๔๒

นางสาวมนปริยา สีทา
๐๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา วัดหนองวัลย์เปรียง  

สพ ๒๖๖๐/๒๕๔๓

เด็กหญิงอรนภา เพ็ชรสุดใจ
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต วัดศรีเฉลิมเขต  

สพ ๒๖๖๐/๒๕๔๔

เด็กชายณัฐภัทร ปนกรวด
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต วัดศรีเฉลิมเขต  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๗๓ / ๑๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๖๐/๒๕๔๕

เด็กชายปวีณ์วัฒน์ วิมูลชาติ
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต วัดศรีเฉลิมเขต  

สพ ๒๖๖๐/๒๕๔๖

เด็กชายธนพัฒน์ ธรรมจะดี
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต วัดศรีเฉลิมเขต  

สพ ๒๖๖๐/๒๕๔๗

เด็กหญิงวรพิชชา อุบลเลิศ
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต วัดศรีเฉลิมเขต  

สพ ๒๖๖๐/๒๕๔๘

เด็กชายกณวรรธน์ จันคมณี

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๖๖๐/๒๕๔๙
เด็กหญิงสุวรรณณิสา สังสุดชา

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๖๖๐/๒๕๕๐
เด็กชายพสธร ทนเถือน

่

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๖๖๐/๒๕๕๑

เด็กหญิงนวพร สดเสมอ
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๖๖๐/๒๕๕๒

เด็กหญิงณัฐฌา สอิงทอง

้

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๖๖๐/๒๕๕๓
เด็กหญิงอนัญลักษณ์ ศรีจันทร์

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๖๖๐/๒๕๕๔

เด็กหญิงไปรยา สำเร็จทรัพย์
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๖๖๐/๒๕๕๕

เด็กหญิงฐิติยา สระทอง
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๖๖๐/๒๕๕๖

เด็กชายวัชรพล เม่นหรุ่ม
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๖๖๐/๒๕๕๗ เด็กหญิงพรรณารายณ์
ใจเอือย

้

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๖๖๐/๒๕๕๘

เด็กหญิงพัชราภา เอกปชชา
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๖๖๐/๒๕๕๙

เด็กหญิงชุติมณฑน์ ใจตรง
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๖๖๐/๒๕๖๐
เด็กหญิงกชามาส ชาติพุทธิพงศ์

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๖๖๐/๒๕๖๑

เด็กหญิงศศิวิมล เอกปชชา
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๖๖๐/๒๕๖๒

เด็กหญิงกุลนิษฐ์
ทรัพย์สมบูรณ์ชัย

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๖๖๐/๒๕๖๓

เด็กหญิงเจนนภา เกิดแย้ม
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๖๖๐/๒๕๖๔

เด็กชายศิวัฒน์ สวยลำ
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๖๖๐/๒๕๖๕
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ด่านปาน

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๖๖๐/๒๕๖๖

เด็กหญิงฐิตาพร พระชนะ
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๖๖๐/๒๕๖๗

เด็กหญิงวรรณพร มูลยาพอ
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๖๖๐/๒๕๖๘

เด็กหญิงวรรณษา ตองดำ
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๖๖๐/๒๕๖๙

เด็กหญิงณัฐชา สามงานแสน

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๖๖๐/๒๕๗๐
เด็กหญิงปยธิดา จำเมือง

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๖๖๐/๒๕๗๑

เด็กหญิงบัณฑิตา สำสมบูรณ์ชัย

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๖๖๐/๒๕๗๒

เด็กหญิงสุกัญญา คงใย

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๖๖๐/๒๕๗๓

เด็กหญิงนพเรศ สมพงษ์
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๖๖๐/๒๕๗๔

เด็กหญิงจิรวรรณ ชาญสมร
๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๖๖๐/๒๕๗๕

เด็กชายศุภมิตร ใจหาญ
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๖๖๐/๒๕๗๖

นายศุภชัย ใจนำ
๑๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๖๖๐/๒๕๗๗

เด็กหญิงปาริฉัตร หกพีน้อง

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๖๖๐/๒๕๗๘

นางสาวณัฏฐ์พัชร์ แจ้งโพธิ

์

๐๑/๐๓/๒๕๒๗

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๖๖๐/๒๕๗๙

นางสาวธีร์มาภัสร์ สามงามแสน
๐๓/๐๖/๒๕๐๔

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๗๔ / ๑๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๖๐/๒๕๘๐
นางวิมลรัตน์ วงษ์กัณหา

๐๘/๐๗/๒๕๒๐
โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๖๖๐/๒๕๘๑

นางสาวหทัยรัตน์ โลหะ
๑๕/๐๖/๒๕๓๕

โรงเรียนวัดทุ่งคอก วัดทุ่งคอก  

สพ ๒๖๖๐/๒๕๘๒

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ตรีรัตนาศร
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา วัดหนองวัลย์เปรียง  

สพ ๒๖๖๐/๒๕๘๓

เด็กชายยงศิลป ศรีจันทร์เคน
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา วัดหนองวัลย์เปรียง  

สพ ๒๖๖๐/๒๕๘๔

เด็กชายธีรศักดิ

์

ธูปโพธิ

์

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา วัดหนองวัลย์เปรียง  

สพ ๒๖๖๐/๒๕๘๕

เด็กชายธนวัฒน์ ยังมีผล
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา วัดหนองวัลย์เปรียง  

สพ ๒๖๖๐/๒๕๘๖

เด็กชายณัฐนนท์ มูลภูเขียว
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา วัดหนองวัลย์เปรียง  

สพ ๒๖๖๐/๒๕๘๗

เด็กหญิงณัฐมน พิมพา
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา วัดหนองวัลย์เปรียง  

สพ ๒๖๖๐/๒๕๘๘

เด็กชายชัยตรี กระต่ายทอง
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา วัดหนองวัลย์เปรียง  

สพ ๒๖๖๐/๒๕๘๙

เด็กชายพงศ์ษกรณ์ โสปนธิ
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา วัดหนองวัลย์เปรียง  

สพ ๒๖๖๐/๒๕๙๐
เด็กชายธวัชชัย มีมา

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา วัดหนองวัลย์เปรียง  

สพ ๒๖๖๐/๒๕๙๑

เด็กชายสุชาติ ยศหนองทุ่ม
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา วัดหนองวัลย์เปรียง  

สพ ๒๖๖๐/๒๕๙๒

เด็กหญิงดวงกมล วงศ์คำรัตน์
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา วัดหนองวัลย์เปรียง  

สพ ๒๖๖๐/๒๕๙๓

เด็กชายวันชัย จันทร์ศรี

ั

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา วัดหนองวัลย์เปรียง  

สพ ๒๖๖๐/๒๕๙๔

นางสาวชลธิชา ผิวเกลียง

้

๐๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา วัดหนองวัลย์เปรียง  

สพ ๒๖๖๐/๒๕๙๕

เด็กชายถิรวัฒน์ ผิวคล้าย
๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา วัดหนองวัลย์เปรียง  

สพ ๒๖๖๐/๒๕๙๖

เด็กหญิงรัตนาวดี จันทบุตร
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา วัดหนองวัลย์เปรียง  

สพ ๒๖๖๐/๒๕๙๗

นายภาณุพงศ์ วงศ์ขันต์

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา วัดหนองวัลย์เปรียง  

สพ ๒๖๖๐/๒๕๙๘

นางสาววิภาดา บำรุงจิต
๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา วัดหนองวัลย์เปรียง  

สพ ๒๖๖๐/๒๕๙๙

นายเกียรติศักดิ

์

ประสาทกลาง
๐๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา วัดหนองวัลย์เปรียง  

สพ ๒๖๖๐/๒๖๐๐
เด็กชายพงศกร บุญมี

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไชยนาราษฎร์ วัดไชยนาราษฎร์  

สพ ๒๖๖๐/๒๖๐๑
เด็กหญิงสิรามล ขำดี

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไชยนาราษฎร์ วัดไชยนาราษฎร์  

สพ ๒๖๖๐/๒๖๐๒
เด็กหญิงพลอยพิชชา สว่างใจธรรม

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไชยนาราษฎร์ วัดไชยนาราษฎร์  

สพ ๒๖๖๐/๒๖๐๓
เด็กชายณรงกรณ์ สุริย์แสง

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไชยนาราษฎร์ วัดไชยนาราษฎร์  

สพ ๒๖๖๐/๒๖๐๔
เด็กหญิงธีมาภรณ์ ปนแก้ว

๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไชยนาราษฎร์ วัดไชยนาราษฎร์  

สพ ๒๖๖๐/๒๖๐๕
เด็กหญิงญาณิศา ชาวเมือง

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไชยนาราษฎร์ วัดไชยนาราษฎร์  

สพ ๒๖๖๐/๒๖๐๖
นายธนทัช สอนดี

๐๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดไชยนาราษฎร์  

สพ ๒๖๖๐/๒๖๐๗
นายพุทธิชัย คำจันทร์

๒๗/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดไชยนาราษฎร์  

สพ ๒๖๖๐/๒๖๐๘
เด็กชายฌาตินันต์ ปานทองคำ

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๖๖๐/๒๖๐๙
เด็กชายก้องภพ เรือนทองดี

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๖๖๐/๒๖๑๐
เด็กชายปฏิพัทธ์ บูรณโพธิทอง

์

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๖๖๐/๒๖๑๑

เด็กชายพีระฉัตร เจ๊กเผือกหอม
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๖๖๐/๒๖๑๒
เด็กชายภณห์นกรณ์ ปรางสร

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๖๖๐/๒๖๑๓

เด็กชายมิงขวัญ

่

สุขเจริญ
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๖๖๐/๒๖๑๔

เด็กชายสุพีพัฒน์ โพธิงาม

์

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๗๕ / ๑๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๖๐/๒๖๑๕

เด็กหญิงณัฎธินี จันทร์หอม
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๖๖๐/๒๖๑๖

เด็กหญิงนภสวรรณ บุญวงษ์
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๖๖๐/๒๖๑๗

เด็กหญิงปริณดา ไท้พันธุ์
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๖๖๐/๒๖๑๘

เด็กหญิงพิศชานันท์ จันทร์หอมกุล
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๖๖๐/๒๖๑๙

เด็กหญิงรินดา นุ่มศรีนวล

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๖๖๐/๒๖๒๐
เด็กหญิงศิวาพร ศรีแจ่มดี

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๖๖๐/๒๖๒๑

เด็กหญิงอารียา ศิริพล
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๖๖๐/๒๖๒๒

เด็กหญิงอินทุอร หงษ์โต
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๖๖๐/๒๖๒๓

เด็กชายกล้าณรงค์ เนียมเท้า
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๖๖๐/๒๖๒๔

เด็กชายก้องเกียรติ แก้ววิหค
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๖๖๐/๒๖๒๕

เด็กชายจักรพันธ์ เฟองนคร
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๖๖๐/๒๖๒๖

เด็กชายชาติชาย ชาวโพธิสระ

์

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๖๖๐/๒๖๒๗

เด็กชายณัฐภูมิ ชาวนาฟาง
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๖๖๐/๒๖๒๘

เด็กชายพงศธร ธรรมขันติสุข
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๖๖๐/๒๖๒๙

เด็กชายภูผา เหมือนด้วง
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๖๖๐/๒๖๓๐
เด็กชายสัมฤทธิ

์

คล้ายสุบรรณ
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๖๖๐/๒๖๓๑
เด็กหญิงกัญญารัตน์ จันทสิงห์

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๖๖๐/๒๖๓๒

เด็กหญิงกันธิชา ศรีรุ่งเรือง
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๖๖๐/๒๖๓๓

เด็กหญิงกัลยารัตน์ พูลสุวรรณ
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๖๖๐/๒๖๓๔

เด็กหญิงจิราวรรณ จันทร์โอ
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๖๖๐/๒๖๓๕

เด็กหญิงชุติมา คำหอมรืน

่

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๖๖๐/๒๖๓๖

เด็กหญิงดวงกมล สุกลีวนัด
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๖๖๐/๒๖๓๗

เด็กหญิงนภัสสร ลิมะตระกูล
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๖๖๐/๒๖๓๘

เด็กหญิงนันทิดา จันทะโสม
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๖๖๐/๒๖๓๙

เด็กหญิงมณฑิรา เฟองนคร
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๖๖๐/๒๖๔๐
เด็กหญิงสุธิดา บานไม่รู้โรย

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๖๖๐/๒๖๔๑

เด็กชายคมชาญ ยวงใย
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๖๖๐/๒๖๔๒

เด็กชายจิรวัฒน์ ขุนทะยา
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๖๖๐/๒๖๔๓

เด็กชายณัฐพงษ์ ชาวนาฟาง
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๖๖๐/๒๖๔๔

เด็กชายดนุพัฒน์ จันทร์หอมหวล
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๖๖๐/๒๖๔๕

เด็กชายนิธิกร บุญศรี
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๖๖๐/๒๖๔๖

เด็กชายพีรพัฒน์ พิญเพียร

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๖๖๐/๒๖๔๗

เด็กชายรพีภัทร แก้วกงพาน
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๖๖๐/๒๖๔๘

เด็กชายวศิลป จิตประทุม
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๖๖๐/๒๖๔๙

เด็กชายวาติกร สิงคะ
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๗๖ / ๑๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๖๐/๒๖๕๐
เด็กชายศุภสัณห์ มาพันธ์

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๖๖๐/๒๖๕๑

เด็กชายสัญชัย ใจเบิกบาน
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๖๖๐/๒๖๕๒

เด็กชายอนุวัฒน์ ไทรน้อย
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๖๖๐/๒๖๕๓

เด็กหญิงกมลวรรณ ไกรทองสุข
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๖๖๐/๒๖๕๔

เด็กหญิงขวัญมนัส จิตอ้าย
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๖๖๐/๒๖๕๕

เด็กหญิงพรพิมล วงศา
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๖๖๐/๒๖๕๖
เด็กหญิงพรรณปพร แสงใส

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๖๖๐/๒๖๕๗

เด็กหญิงสุนิสา ลึกลำ

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๖๖๐/๒๖๕๘
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ แสงเลิศลำ

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๖๖๐/๒๖๕๙

เด็กชายจักรพงค์ กาบแก้ว
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๖๖๐/๒๖๖๐
เด็กชายชินพัฒน์ จันทร์เรือง

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๖๖๐/๒๖๖๑

เด็กชายณัฐวุฒิ ขำเรือง
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๖๖๐/๒๖๖๒

เด็กชายนัฐธี แสงเกตุ
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๖๖๐/๒๖๖๓

เด็กชายปฏิภาณ เสาวงจันทร์
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๖๖๐/๒๖๖๔

เด็กชายพงศภัค ฉายะยันต์
๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๖๖๐/๒๖๖๕

เด็กชายอานนท์ ขำดี
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๖๖๐/๒๖๖๖

เด็กหญิงนันธิดา อยู่ซา

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๖๖๐/๒๖๖๗

เด็กหญิงปรียานุช มีจันเพชร

่

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๖๖๐/๒๖๖๘

เด็กหญิงพนิดา สืบสาย
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๖๖๐/๒๖๖๙

เด็กหญิงลิราวดี บูชาธรรม
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๖๖๐/๒๖๗๐
เด็กหญิงศรีสุดา พันโท

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๖๖๐/๒๖๗๑

เด็กหญิงหทัยรัตน์ นาคทองอินทร์
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๖๖๐/๒๖๗๒

เด็กหญิงอาทิตยา ฤทธิสกุลวงษ์

์

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๖๖๐/๒๖๗๓

เด็กชายณัฐวุฒิ รุ่งสว่าง
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๖๖๐/๒๖๗๔

เด็กชายปฏิภาณ อาจสุวรรณ
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๖๖๐/๒๖๗๕

เด็กชายพิธิวัฒน์ แดงประเสริฐ

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๖๖๐/๒๖๗๖

เด็กชายวิริยะ ผิวผ่อง
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๖๖๐/๒๖๗๗

เด็กชายสรยุทธ สุขกลำ
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๖๖๐/๒๖๗๘

เด็กชายสุทธิพจน์ วัลมาลี
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๖๖๐/๒๖๗๙

เด็กหญิงมินตรา วิวัฒน์กสิกิจ

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๖๖๐/๒๖๘๐
เด็กชายปริวัฒน์ ปานอำพันธ์

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๖๖๐/๒๖๘๑

เด็กชายจีรเดช ปรางศร
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๖๖๐/๒๖๘๒

เด็กชายณัฐิวุฒิ ทูลเศียร
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๖๖๐/๒๖๘๓

เด็กชายธีรพล จันทร์หอมหวล
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๖๖๐/๒๖๘๔

เด็กชายธีรศักดิ

์

จันทร์หอมหวล
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๗๗ / ๑๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๖๐/๒๖๘๕

เด็กชายศาสตรา มุสิจะ

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๖๖๐/๒๖๘๖

เด็กหญิงจันทกานต์ สิริไพบูลย์
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๖๖๐/๒๖๘๗

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ทองคำดี

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๖๖๐/๒๖๘๘

เด็กหญิงพรฤดี ทองมา
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๖๖๐/๒๖๘๙

เด็กหญิงรุ่งลาวัณย์ โชระเวก
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๖๖๐/๒๖๙๐
เด็กชายณัฐวัฒน์ ปานอำพันธ์

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๖๖๐/๒๖๙๑

เด็กชายธนดล จันทร์ขันตี
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๖๖๐/๒๖๙๒

เด็กชายธนากร พลับพลึงศรี
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๖๖๐/๒๖๙๓

เด็กชายขวัญชัย จันอุทัย
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๖๖๐/๒๖๙๔

เด็กชายณัฐวุฒิ พงษ์อักษร
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๖๖๐/๒๖๙๕

เด็กชายธนาธรณ์ แต่งตัง

้

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๖๖๐/๒๖๙๖

เด็กชายเอกราช ปานสังข์

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๖๖๐/๒๖๙๗

เด็กชายธีรเดช จันทร์บริบูรณ์
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๖๖๐/๒๖๙๘

เด็กชายเอกชัย สุกรี
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๖๖๐/๒๖๙๙

เด็กหญิงชุติมา หงษ์โต
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๖๖๐/๒๗๐๐
เด็กหญิงณัฐริการ์ กกนอก

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๖๖๐/๒๗๐๑
เด็กหญิงนันทัชพร คล้ายสุวรรณ์

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๖๖๐/๒๗๐๒
เด็กชายนวดล สุริย์แสง

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๖๖๐/๒๗๐๓
นางสาวอังคณา บุญครอง

๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๖๖๐/๒๗๐๔
นางสาวเสาวลักษณ์ จันทร์บริบูรณ์

๒๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๖๖๐/๒๗๐๕
เด็กหญิงณิชา เทศทอง

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์ราษฎร์

 

สพ ๒๖๖๐/๒๗๐๖
เด็กชายพิเชษฐ ปนแก้ว

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์ราษฎร์

 

สพ ๒๖๖๐/๒๗๐๗
เด็กชายวันชัย มุ่งพังกลาง

๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์ราษฎร์

 

สพ ๒๖๖๐/๒๗๐๘
เด็กหญิงสิริมา ภู่ระหงษ์

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์ราษฎร์

 

สพ ๒๖๖๐/๒๗๐๙
เด็กหญิงอัญชิสา เทศนาม

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์ราษฎร์

 

สพ ๒๖๖๐/๒๗๑๐
เด็กหญิงนันทกานต์ เรือนนาค

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์ราษฎร์

 

สพ ๒๖๖๐/๒๗๑๑

เด็กหญิงนิลรัตน์ดา ใจซือ

่

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์ราษฎร์

 

สพ ๒๖๖๐/๒๗๑๒

เด็กหญิงนำเพชร แสงนาค
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์ราษฎร์

 

สพ ๒๖๖๐/๒๗๑๓

เด็กหญิงอภิชญา ทุมวงษ์
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์ราษฎร์

 

สพ ๒๖๖๐/๒๗๑๔

เด็กหญิงสิริวรรณ ปนฑะศิริ
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์)
วัดบางสะแก  

สพ ๒๖๖๐/๒๗๑๕

เด็กหญิงปาริฉัตร ศรีเจริญ
๐๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์)

วัดบางสะแก  

สพ ๒๖๖๐/๒๗๑๖

เด็กชายธนชัย มูลทองน้อย
๐๖/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์)

วัดบางสะแก  

สพ ๒๖๖๐/๒๗๑๗

เด็กชายภาณุวัฒน์ ยงสว่าง
๐๖/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์)

วัดบางสะแก  

สพ ๒๖๖๐/๒๗๑๘

เด็กหญิงโชษิตา สูงเนิน
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์)
วัดบางสะแก  

สพ ๒๖๖๐/๒๗๑๙

เด็กหญิงปวรวรรณ ยงพิศาลภพ
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์)
วัดบางสะแก  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๗๘ / ๑๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๖๐/๒๗๒๐
เด็กชายรชานนท์ ปลัดศรีช่วย

๒๖/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์)

วัดบางสะแก  

สพ ๒๖๖๐/๒๗๒๑

เด็กชายทวีศักดิ

์

ศรีแจ่มดี
๐๙/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์)

วัดบางสะแก  

สพ ๒๖๖๐/๒๗๒๒

เด็กชายสมพงษ์ แซ่ตัง

้

๒๙/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์)

วัดบางสะแก  

สพ ๒๖๖๐/๒๗๒๓
เด็กหญิงลักษณ์ชนก สิงห์อุดม

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทับกระดาน วัดทับกระดาน  

สพ ๒๖๖๐/๒๗๒๔

เด็กชายนวพล แสนแก้ว
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทับกระดาน วัดทับกระดาน  

สพ ๒๖๖๐/๒๗๒๕

เด็กหญิงอภิญญา ใจซือ

่

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทับกระดาน วัดทับกระดาน  

สพ ๒๖๖๐/๒๗๒๖

เด็กหญิงเอือมพร

้

แก้วบัวดี
๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทับกระดาน วัดทับกระดาน  

สพ ๒๖๖๐/๒๗๒๗

เด็กชายนิพนธ์ โพธิดา

์

๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทับกระดาน วัดทับกระดาน  

สพ ๒๖๖๐/๒๗๒๘

เด็กชายพิสิษฐ์ ชนาสินถาวรเวท
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๖๖๐/๒๗๒๙

เด็กชายณัฐดนัย ผลเรืองวิไลแสง
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๖๖๐/๒๗๓๐
เด็กหญิงศุภรัตน์ จิตนิยม

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๖๖๐/๒๗๓๑

เด็กหญิงภารดี รอดสูง

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๖๖๐/๒๗๓๒

เด็กชายโภคิน ดอนเจดีย์
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๖๖๐/๒๗๓๓

เด็กชายอรรถสิทธิ

์

คำแปน
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๖๖๐/๒๗๓๔

เด็กชายอมรเทพ โพธิศรี

์

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๖๖๐/๒๗๓๕

เด็กชายพงศกร ส่งบุญ
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๖๖๐/๒๗๓๖

เด็กชายเฉลิมชัย ห้วยหงษ์ทอง
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๖๖๐/๒๗๓๗

เด็กหญิงสุนิษา วงษ์ไว
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๖๖๐/๒๗๓๘

เด็กหญิงนงนภัส ลำเลิศ
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๖๖๐/๒๗๓๙

เด็กหญิงธนพร ใจอดทน
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๖๖๐/๒๗๔๐
เด็กหญิงปราณปริยา ปานศรีแก้ว

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๖๖๐/๒๗๔๑

เด็กหญิงปวริศา เถียรประภากุล
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๖๖๐/๒๗๔๒

เด็กหญิงอภิญญา ขยันหา

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๖๖๐/๒๗๔๓

เด็กชายอริญชัย ปนแก้ว
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๖๖๐/๒๗๔๔

เด็กชายไกรวิชญ์ หงส์จำรัสศิลป
๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๖๖๐/๒๗๔๕

เด็กชายกิตติศักดิ

์

แดงงาม
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์ วัดเทพพิทักษ์  

สพ ๒๖๖๐/๒๗๔๖

เด็กหญิงณัฐพร พุฒจีน
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์ วัดเทพพิทักษ์  

สพ ๒๖๖๐/๒๗๔๗

เด็กหญิงประวีณา แซ่ลิม

้

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์ วัดเทพพิทักษ์  

สพ ๒๖๖๐/๒๗๔๘

เด็กชายสิทธิชัย ผิวเกลียง

้

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองพันเทา วัดหนองพันเทา  

สพ ๒๖๖๐/๒๗๔๙

เด็กหญิงรุ่งนภา นวลละออ

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองพันเทา วัดหนองพันเทา  

สพ ๒๖๖๐/๒๗๕๐
เด็กชายอัมรินทร์ ใจดี

๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองพันเทา วัดหนองพันเทา  

สพ ๒๖๖๐/๒๗๕๑

เด็กหญิงกัณลยา มานะมาก
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองพันเทา วัดหนองพันเทา  

สพ ๒๖๖๐/๒๗๕๒

เด็กหญิงมนัสนันท์ เอกปชชา

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพรสวรรค์ วัดพรสวรรค์  

สพ ๒๖๖๐/๒๗๕๓

เด็กชายธนพงษ์ พวงทอง
๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพรสวรรค์ วัดพรสวรรค์  

สพ ๒๖๖๐/๒๗๕๔

เด็กชายจิรวัฒน์ ศรีรัตน์
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพรสวรรค์ วัดพรสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๗๙ / ๑๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๖๐/๒๗๕๕

เด็กชายณฐพงศ์ สาราณียะพงษ์
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพรสวรรค์ วัดพรสวรรค์  

สพ ๒๖๖๐/๒๗๕๖

เด็กหญิงกรรณิการ์ เกตุเห่ง
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพรสวรรค์ วัดพรสวรรค์  

สพ ๒๖๖๐/๒๗๕๗

เด็กหญิงนิศารัตน์ สุจจิตพร
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพรสวรรค์ วัดพรสวรรค์  

สพ ๒๖๖๐/๒๗๕๘

เด็กหญิงรวิพร ดวงแก้ว
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาพนมนาง วัดบวรศิริธรรม  

สพ ๒๖๖๐/๒๗๕๙

เด็กชายจิรพงศ์ แช่มชืน

่

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาพนมนาง วัดบวรศิริธรรม  

สพ ๒๖๖๐/๒๗๖๐
เด็กชายรัฐภูมิ แก้วเปยก

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาพนมนาง วัดบวรศิริธรรม  

สพ ๒๖๖๐/๒๗๖๑

เด็กหญิงวาสิตา สังข์ขาว
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาพนมนาง วัดบวรศิริธรรม  

สพ ๒๖๖๐/๒๗๖๒

เด็กหญิงช่อผะกา เหมมาลา
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาพนมนาง วัดบวรศิริธรรม  

สพ ๒๖๖๐/๒๗๖๓

เด็กหญิงกฤษติยา พานทอง
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาพนมนาง วัดบวรศิริธรรม  

สพ ๒๖๖๐/๒๗๖๔ เด็กหญิงหยาดนำทิพย์
แสงสุวรรณ

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาพนมนาง วัดบวรศิริธรรม  

สพ ๒๖๖๐/๒๗๖๕

เด็กชายวรชิต วัฒนกิจไพศาล
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาพนมนาง วัดบวรศิริธรรม  

สพ ๒๖๖๐/๒๗๖๖

เด็กหญิงพิน พนมนาง
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาพนมนาง วัดบวรศิริธรรม  

สพ ๒๖๖๐/๒๗๖๗

เด็กชายกิตติศักดิ

์

อ้นทา
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาพนมนาง วัดบวรศิริธรรม  

สพ ๒๖๖๐/๒๗๖๘

เด็กชายอภิรักษ์ คงทน
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาพนมนาง วัดบวรศิริธรรม  

สพ ๒๖๖๐/๒๗๖๙

เด็กชายธีรภัทร์ แสงสุวรรณ
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาพนมนาง วัดบวรศิริธรรม  

สพ ๒๖๖๐/๒๗๗๐
เด็กชายอภิรักษ์ ทรัพย์อุดมสุข

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาพนมนาง วัดบวรศิริธรรม  

สพ ๒๖๖๐/๒๗๗๑

เด็กหญิงเยาวรักษ์ มอญภาษา
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกระดี

่

วัดหนองกระดี

่

 

สพ ๒๖๖๐/๒๗๗๒

เด็กหญิงมนสิชา ผิวคล้าย
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกระดี

่

วัดหนองกระดี

่

 

สพ ๒๖๖๐/๒๗๗๓

เด็กหญิงจิราวรรณ วงษ์แปน
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกระดี

่

วัดหนองกระดี

่

 

สพ ๒๖๖๐/๒๗๗๔

เด็กหญิงสุรีย์พร คำเอก
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกระดี

่

วัดหนองกระดี

่

 

สพ ๒๖๖๐/๒๗๗๕

เด็กหญิงทิพย์อักษร รองทอง
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกระดี

่

วัดหนองกระดี

่

 

สพ ๒๖๖๐/๒๗๗๖

เด็กหญิงรุ้งเพชร ผิวขำ
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกระดี

่

วัดหนองกระดี

่

 

สพ ๒๖๖๐/๒๗๗๗

เด็กหญิงพลอยฟา ทนเถือน

่

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกระดี

่

วัดหนองกระดี

่

 

สพ ๒๖๖๐/๒๗๗๘

เด็กชายธนโชติ ชินคำ
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกระดี

่

วัดหนองกระดี

่

 

สพ ๒๖๖๐/๒๗๗๙

เด็กชายธารา ฤทธิสุวรรณ

์

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกระทู้ วัดหนองกระทู้  

สพ ๒๖๖๐/๒๗๘๐
เด็กหญิงเกศกนก ทิพย์พานทอง

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกระทู้ วัดหนองกระทู้  

สพ ๒๖๖๐/๒๗๘๑

เด็กหญิงวิชุดา ขำนอก
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกระทู้ วัดหนองกระทู้  

สพ ๒๖๖๐/๒๗๘๒

เด็กชายฐิติกรณ์ หอมอ่อน
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกระทู้ วัดหนองกระทู้  

สพ ๒๖๖๐/๒๗๘๓

เด็กชายพิสิษฐ์ บุญเสมอกุล
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกระทู้ วัดหนองกระทู้  

สพ ๒๖๖๐/๒๗๘๔

เด็กชายอดิศร แซ่ลี

้

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกระทู้ วัดหนองกระทู้  

สพ ๒๖๖๐/๒๗๘๕

เด็กชายพุฒิเมธ บดีรัฐ
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกระทู้ วัดหนองกระทู้  

สพ ๒๖๖๐/๒๗๘๖

เด็กชายศรัณย์ ผาเปา
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกระทู้ วัดหนองกระทู้  

สพ ๒๖๖๐/๒๗๘๗

เด็กชายวุฒิชัย แซ่ไหล
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกระทู้ วัดหนองกระทู้  

สพ ๒๖๖๐/๒๗๘๘

เด็กหญิงวลาวัลย์ หว่างสุภาพ
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกระทู้ วัดหนองกระทู้  

สพ ๒๖๖๐/๒๗๘๙

เด็กหญิงณัฐชา สระวงษ์
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกระทู้ วัดหนองกระทู้  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๘๐ / ๑๓๒

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๖๐/๒๗๙๐
เด็กหญิงพลอยไพลิน สิงห์โต

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกระทู้ วัดหนองกระทู้  

สพ ๒๖๖๐/๒๗๙๑

เด็กหญิงสโรชา วัดปลัง

่

๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกระทู้ วัดหนองกระทู้  

สพ ๒๖๖๐/๒๗๙๒

เด็กหญิงธนธร วงษ์ไสว
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกระทู้ วัดหนองกระทู้  

สพ ๒๖๖๐/๒๗๙๓

เด็กหญิงสลิลทิพย์ ทาเหล็ก
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร
วัดโบสถ์ดอนลำแพน

 

สพ ๒๖๖๐/๒๗๙๔

เด็กหญิงอรพิมล แซ่คู
๒๒/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

วัดโบสถ์ดอนลำแพน
 

สพ ๒๖๖๐/๒๗๙๕

เด็กชายมงคล กล้าหาญ
๐๘/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา)

วัดรางบัวทอง  

สพ ๒๖๖๐/๒๗๙๖

เด็กชายกันต์กวี เทียนปญจะ
๐๗/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา)

วัดรางบัวทอง  

สพ ๒๖๖๐/๒๗๙๗

เด็กชายธีรศักดิ

์

บุตรา
๑๑/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา)

วัดรางบัวทอง  

สพ ๒๖๖๐/๒๗๙๘

เด็กหญิงกมลชนก ใจซือกุล

่

๒๔/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา)
วัดรางบัวทอง  

สพ ๒๖๖๐/๒๗๙๙

เด็กหญิงวิลาวรรณ พลายยงค์
๒๒/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา)

วัดรางบัวทอง  

สพ ๒๖๖๐/๒๘๐๐
เด็กหญิงธัญญารัตน์ แจ้งจิตร์

๑๙/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา)

วัดรางบัวทอง  

สพ ๒๖๖๐/๒๘๐๑
เด็กหญิงอัจจิมา อรุณฉาย

๐๒/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา)
วัดรางบัวทอง  

สพ ๒๖๖๐/๒๘๐๒
เด็กชายศุภชัย ติเยาว์

๒๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา)
วัดรางบัวทอง  

สพ ๒๖๖๐/๒๘๐๓
เด็กชายจักรกฤษณ์ ทองมา

๓๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว
วัดลาดบัวหอม  

สพ ๒๖๖๐/๒๘๐๔
เด็กชายจิรพัทธิ

์

ศรีแจ่มดี
๒๘/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว

วัดลาดบัวหอม  

สพ ๒๖๖๐/๒๘๐๕
เด็กชายชนะชัย สุขนิรันดร์

๑๘/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว
วัดลาดบัวหอม  

สพ ๒๖๖๐/๒๘๐๖
เด็กชายชลสิทธิ

์

พึงยอด

่

๐๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว
วัดลาดบัวหอม  

สพ ๒๖๖๐/๒๘๐๗
เด็กชายธีระพัฒน์ แย้มพิกุล

๐๓/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว
วัดลาดบัวหอม  

สพ ๒๖๖๐/๒๘๐๘
เด็กชายรพีภัทร จุติพงษ์รักษา

๑๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว
วัดลาดบัวหอม  

สพ ๒๖๖๐/๒๘๐๙
เด็กชายศุภกิตติ

์

ศรีสิงห์
๒๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว

วัดลาดบัวหอม  

สพ ๒๖๖๐/๒๘๑๐
เด็กชายวรรณสิงห์ ศิลาจิว

๋

๒๘/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว
วัดลาดบัวหอม  

สพ ๒๖๖๐/๒๘๑๑

เด็กหญิงจารุวรรณ ทองมา
๒๓/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว

วัดลาดบัวหอม  

สพ ๒๖๖๐/๒๘๑๒

เด็กหญิงจิริยา ก้านบัว
๒๕/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว

วัดลาดบัวหอม  

สพ ๒๖๖๐/๒๘๑๓

เด็กหญิงวริษฐา คำหอมกุล

๑๔/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว
วัดลาดบัวหอม  

สพ ๒๖๖๐/๒๘๑๔

เด็กหญิงสิดารัศมิ

์

พูลพืชชน
๐๔/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว

วัดลาดบัวหอม  

สพ ๒๖๖๐/๒๘๑๕
เด็กหญิงพรเพชรรัตน์ เชียงเงิน

๑๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว
วัดลาดบัวหอม  

สพ ๒๖๖๐/๒๘๑๖

เด็กชายดนุเดช รุ่งสว่าง
๐๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว

วัดลาดบัวหอม  

สพ ๒๖๖๐/๒๘๑๗

เด็กชายพันธ์ธวัช อัมพรรัตน์
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดประทุมทอง วัดลาดประทุมทอง  

สพ ๒๖๖๐/๒๘๑๘

เด็กหญิงแพรนภา นิลดี
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดประทุมทอง วัดลาดประทุมทอง  

สพ ๒๖๖๐/๒๘๑๙

เด็กชายณัชพล โพธ์เจริญ
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดประทุมทอง วัดลาดประทุมทอง  

สพ ๒๖๖๐/๒๘๒๐
เด็กชายณัฏฐากร ร่มโพธิชี

์

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดประทุมทอง วัดลาดประทุมทอง  

สพ ๒๖๖๐/๒๘๒๑

เด็กชายกิตติพงษ์ ฮวดศรี
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดประทุมทอง วัดลาดประทุมทอง  

สพ ๒๖๖๐/๒๘๒๒

เด็กหญิงธัญวรรณ โกศล
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดประทุมทอง วัดลาดประทุมทอง  

สพ ๒๖๖๐/๒๘๒๓

เด็กหญิงฑิฆัมพร บุญมี
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดประทุมทอง วัดลาดประทุมทอง  

สพ ๒๖๖๐/๒๘๒๔

เด็กหญิงวิญาดา ผิวผ่อง
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดประทุมทอง วัดลาดประทุมทอง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๘๑ / ๑๓๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๖๐/๒๘๒๕

เด็กชายศิริโชค สูงปานเขา
๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลาดประทุมทอง วัดลาดประทุมทอง  

สพ ๒๖๖๐/๒๘๒๖

เด็กหญิงนฤมล เจริญทรัพย์
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคก 7 ลูก วัดโคกเจ็ดลูก  

สพ ๒๖๖๐/๒๘๒๗

เด็กชายศุภกิจ โฉมศรี
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าข้าม วัดท่าข้าม  

สพ ๒๖๖๐/๒๘๒๘

เด็กชายณัฐวุฒิ สิงห์โตศรี
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าข้าม วัดท่าข้าม  

สพ ๒๖๖๐/๒๘๒๙

เด็กหญิงศศิธร ศรีภักดี
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าข้าม วัดท่าข้าม  

สพ ๒๖๖๐/๒๘๓๐
เด็กหญิงเขมิกา นาคชัย

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าข้าม วัดท่าข้าม  

สพ ๒๖๖๐/๒๘๓๑

เด็กหญิงสุพัตรา จิรวงศ์รุ่งเรือง
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าข้าม วัดท่าข้าม  

สพ ๒๖๖๐/๒๘๓๒

เด็กหญิงญาณิศา อินขันตรี
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าข้าม วัดท่าข้าม  

สพ ๒๖๖๐/๒๘๓๓

เด็กชายภาณุพงษ์ เพ็งรักษ์
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมะม่วง วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๒๘๓๔

เด็กหญิงทิพย์วรรณ สังข์เงิน
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมะม่วง วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๒๘๓๕

เด็กหญิงปนิตา ดาวเรือง
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมะม่วง วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๒๘๓๖

เด็กหญิงปนัดดา เล้าอรุณ
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมะม่วง วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๒๘๓๗
เด็กหญิงชวัลลักษณ์ กรีเทพ

๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมะม่วง วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๒๘๓๘ เด็กหญิงมณฑกาญจน์
กองจะริตร์

๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองมะม่วง วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๒๘๓๙

เด็กชายภูริพัตร์ วัลมาลี
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไผ่ตาโม้ วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๒๘๔๐
เด็กหญิงบัณฑิตา ขำดี

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไผ่ตาโม้ วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๒๘๔๑

เด็กชายกิตติ เสาวงจันทร์
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไผ่ตาโม้ วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๒๘๔๒

เด็กชายธนวินท์ แจ่มแจ้ง
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไผ่ตาโม้ วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๒๘๔๓

เด็กชายพีรพัฒน์ ภิรมย์เมือง
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไผ่ตาโม้ วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๒๘๔๔

เด็กชายภาณุพงศ์ อ่อนละมูล
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไผ่ตาโม้ วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๒๘๔๕

เด็กชายอภิชาติ ชาวโพธิสระ

์

๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไผ่ตาโม้ วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๒๘๔๖

เด็กหญิงกนกวรรณ เสาวงจันทร์
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไผ่ตาโม้ วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๒๘๔๗

เด็กหญิงพรพรรณ ช้อยขุนทด
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไผ่ตาโม้ วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๒๘๔๘

เด็กหญิงวัลยา เกตุแก้ว
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไผ่ตาโม้ วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๒๘๔๙

เด็กหญิงศศิวารี รักพวงทอง
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไผ่ตาโม้ วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๒๘๕๐
เด็กหญิงอัญชลี ศรีตองอ่อน

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไผ่ตาโม้ วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๒๘๕๑

เด็กชายดนวัต ธัญญเจริญ

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไผ่ตาโม้ วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๒๘๕๒

เด็กชายสุรศักดิ

์

ใจสุขดี
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๒๘๕๓

เด็กชายศิวกร แก้วสวัสดิ

์

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๒๘๕๔

เด็กชายธนพล ใจธรรม
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๒๘๕๕

เด็กชายชัยพร จิตต์มันการ

่

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๒๘๕๖

เด็กชายศรัณย์ จันทร์เรือง
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๒๘๕๗

เด็กชายสิริศักดิ

์

เชือโตหลวง

้

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๒๘๕๘

เด็กชายณัฐนนท์ เพชรสุวรรณ
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๒๘๕๙

เด็กชายณัฐพงษ์ แสนกระจาย
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๘๒ / ๑๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๖๐/๒๘๖๐
เด็กหญิงภัทรวดี แก้วพรม

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๒๘๖๑

เด็กหญิงมัชฌิมา ขุนคงมี
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๒๘๖๒

เด็กหญิงกนกพร ทระเพ็ชร
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๒๘๖๓

เด็กหญิงอรยา คงขวัญเมือง
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๒๘๖๔

เด็กหญิงพรทิวา ทรัพย์ผล

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๒๘๖๕
เด็กหญิงหทัยกาญจน์ แก้วสวัสดิ

์

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๒๘๖๖

เด็กหญิงอทิตยา ศรีภักดี
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๒๘๖๗

เด็กชายรัตนพล ศรีอุบล
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๒๘๖๘

เด็กชายพงศกร ศรีสวัสดิ

์

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๒๘๖๙

เด็กชายฐิติวัฒน์ ทองประดิษฐ์
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๒๘๗๐
เด็กชายณัฐวุฒิ กลินหอม

่

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๒๘๗๑

เด็กชายขจรศักดิ

์

สุกรีวนัส
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๒๘๗๒

เด็กชายอัครเดช อุบลม่วง
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๒๘๗๓

เด็กชายสรการ สำเนียงใส
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๒๘๗๔

เด็กชายมงคล นิลพันธ์
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๒๘๗๕

เด็กชายพิชัยลักษณ์ ศรีสังข์งาม
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๒๘๗๖

เด็กหญิงณัฏฐนันท์ รอดดอนไพร
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๒๘๗๗

เด็กหญิงณีรนุช สมุทรวณิช
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๒๘๗๘

เด็กหญิงวริศรา พันธุ์สมบูรณ์

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๒๘๗๙
เด็กหญิงพรรณภิมาศ ยอดพรหม

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๒๘๘๐
เด็กหญิงใบเฟร์น ยลประเวส

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๒๘๘๑

เด็กหญิงเบญญาภัค คงคาหลวง
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๒๘๘๒

เด็กหญิงวณิชยา จุติพงษ์รักษา
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๒๘๘๓

เด็กหญิงสุวิตตา แจ่มจำรัส
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๒๘๘๔

เด็กหญิงณัชชา ปานอำพันธ์
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๒๘๘๕

เด็กชายอาทิตย์ โพธิกุล
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๒๘๘๖

เด็กชายโชคชัย พิมพิรัตน์
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๒๘๘๗

เด็กชายสหรัช วันเกิด
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๒๘๘๘

เด็กชายชิติพัทธ์ แย้มประเสริฐ
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๒๘๘๙

เด็กชายชนะพล บูชา
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๒๘๙๐
เด็กชายวิทวัส น่วมศรีนวล

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๒๘๙๑

เด็กชายจารุวัฒน์ หนูประเสริฐ
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๒๘๙๒

เด็กหญิงทอขวัญ บุญนำ
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๒๘๙๓

เด็กหญิงจตุพร กาบแก้ว
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๒๘๙๔

เด็กหญิงวาสนา ปนะถา
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๘๓ / ๑๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๖๐/๒๘๙๕

เด็กหญิงชุติมา สายศิลป
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๒๘๙๖

เด็กหญิงหทัยชนก ทิตยวงษ์

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๒๘๙๗

เด็กหญิงปยาอร ทองคำแท้
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๒๘๙๘

เด็กหญิงแสงสุณี พูลทองคำ
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๒๘๙๙

เด็กหญิงฟาใส เรือนทอง
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๒๙๐๐
เด็กหญิงวนิดา เกตุกิงแก้ว

่

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๒๙๐๑
เด็กหญิงนรรฑพร ภิรมกิจ

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๒๙๐๒
เด็กชายวัชรพล ทองบ่อ

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๒๙๐๓
เด็กหญิงพัชรินทร์ ร่มโพธิชี

์

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๒๙๐๔
เด็กหญิงขวัญพิชชา โพธิกุล

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๒๙๐๕
เด็กชายจักรพันธ์ ประพันธ์

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๒๙๐๖
เด็กหญิงเยาวพา ลบแย้ม

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๒๙๐๗
เด็กหญิงดวงพร บูชา

๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๒๙๐๘
เด็กชายปรัชญา โตงามรักษ์

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๒๙๐๙
เด็กชายธัชชัย ดีประสงค์

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๒๙๑๐
เด็กหญิงปารวี จันทร์แดง

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๒๙๑๑

เด็กหญิงนภัสสร น้อยลา
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๒๙๑๒

เด็กหญิงกณิศา จุ้ยใจเหิม
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดย่านซือ

่

วัดใหม่ชัยมงคล  

สพ ๒๖๖๐/๒๙๑๓

เด็กหญิงสิริพร คงคาหลวง
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๒๙๑๔

เด็กชายพงศ์พิพัฒน์ คงคาหลวง
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๒๙๑๕

เด็กหญิงณิชาวีร์ ไพรเถือน

่

๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๒๙๑๖

เด็กชายธนทัต แร่รุณ
๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๒๙๑๗

เด็กชายวีระชัย คงคาหลวง
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๒๙๑๘

เด็กชายจุลศักดิ

์

กุลธนสิริ
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๒๙๑๙

เด็กชายนวดล สีเขียว
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๒๙๒๐
เด็กชายวรายุทธ ไกรชมภู

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๒๙๒๑

เด็กชายศุภชัย บัวจันทร์บุญ
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๒๙๒๒

เด็กหญิงชนกสุดา อุบลสมุทร
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๒๙๒๓

เด็กหญิงชนิสรา ม่วงลี
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๒๙๒๔

เด็กหญิงธนาพร ใจธรรม
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๒๙๒๕
เด็กหญิงธัญญาวรรณ เมฆอรุณ

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๒๙๒๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ กุศลเอียม

่

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๒๙๒๗

เด็กหญิงเบญจพร รืนกวี

่

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๒๙๒๘ เด็กหญิงพลอยนำเพชร
จงกลณี

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๒๙๒๙

เด็กหญิงมินตรา พูดเพราะ
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๘๔ / ๑๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๖๐/๒๙๓๐
เด็กหญิงวรรณวิษา สมัครรัฐกิจ

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๒๙๓๑

เด็กหญิงวาสนา ล้อมมหาดไทย
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๒๙๓๒

เด็กหญิงอรจิรา แจ่มจำรัส

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๒๙๓๓

เด็กหญิงชนัญชิดา เนตรลือชา
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๒๙๓๔

เด็กชายจิรายุ ตังกุลานุพันธ์
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๒๙๓๕

เด็กชายชาติชาย แสนคนึง
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๒๙๓๖

เด็กชายฐานันดร คนใจดี
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๒๙๓๗

เด็กชายณัฎฐกิตติ

์

อาจยุทธ
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๒๙๓๘

เด็กชายธนภัทร หอมจันทร์

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๒๙๓๙

เด็กชายพิชัยยุทธ แจ้งดี
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๒๙๔๐
เด็กชายเอกพงษ์ แก้วบุบผา

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๒๙๔๑
เด็กหญิงกฤตยลักษณ์

สายศิลป
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๒๙๔๒

เด็กหญิงพัชราภา พินิจการ
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๒๙๔๓

เด็กหญิงภานุมาส ฟาหวัน

่

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๒๙๔๔

เด็กหญิงเมย์ธาวลัย พิมพ์เพ็ชร์
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๒๙๔๕

เด็กหญิงรุ่งอรุณ มีกำปง
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๒๙๔๖

เด็กหญิงสุริวรรณ รุ่งแจ้งดี

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๒๙๔๗

เด็กหญิงสุลัดดา นาคเรืองศรี
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๒๙๔๘

เด็กหญิงอรจิรา หอมอุดม

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๒๙๔๙

เด็กหญิงอรอุมา ลำพันธุ์
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๒๙๕๐
เด็กหญิงอารยา สท้านภพ

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๒๙๕๑

เด็กชายไกรลาศ กรรเจียก
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๒๙๕๒

เด็กชายขรรค์ชัย บุญลือพันธ์
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๒๙๕๓

เด็กชายธนพล ใจซือ

่

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๒๙๕๔

เด็กชายธนะชัย ศรีดาวเดือน
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๒๙๕๕

เด็กชายธีรภัทร์ ปนมงเล
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๒๙๕๖

เด็กชายปรเมศร์ ตรุวรรณ์
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๒๙๕๗

เด็กชายสมยศ กาบผัก

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๒๙๕๘

เด็กชายเสกสรร เกิดเสวี
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๒๙๕๙

เด็กชายอำนาจ เมฆอรุณ
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๒๙๖๐
เด็กหญิงจุฑารัตน์ เอียมสอาด

่

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๒๙๖๑

เด็กหญิงบุญนิศา เสาวงษ์จันทร์
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๒๙๖๒

เด็กหญิงพัชรพร แก้วเกิดเถือน

่

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๒๙๖๓

เด็กหญิงแพรวา เจนการ
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๒๙๖๔

เด็กชายจิรายุ ดอนงาม

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๘๕ / ๑๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๖๐/๒๙๖๕

เด็กชายชนาธิป ดีพุ่ม
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๒๙๖๖
เด็กชายณัฐชยานนท์ ปราบภัย

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๒๙๖๗

เด็กชายธนัญชัย ดีพุ่ม
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๒๙๖๘

เด็กชายไผทเทพ ไกรสาลี
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๒๙๖๙

เด็กชายวีระพล ปอมสกุล
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๒๙๗๐
เด็กชายศุภกร ไทยงามศิลป

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๒๙๗๑

เด็กชายสรวิช บุญประเสริฐ
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๒๙๗๒

เด็กชายอัมรินทร์ ศรีประเสริฐ
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๒๙๗๓

เด็กหญิงจารุเนตร วะระสิน
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๒๙๗๔

เด็กหญิงณัฐธิดา ปราบภัย
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๒๙๗๕

เด็กหญิงพรทิพย์ บุตรบำรุง
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๒๙๗๖
เด็กหญิงภัทรพรรณ มูลทองชุน

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๒๙๗๗

เด็กหญิงมนัสนันท์ สืบตระกูล
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๒๙๗๘

เด็กหญิงศิริวรรณ แก้วมีศรี
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๒๙๗๙

เด็กหญิงศุภวรรณ แพงพันตอง
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๒๙๘๐
เด็กชายกฤษณะ ไกรสาลี

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๒๙๘๑

เด็กชายเทียนชัย รุ่งบุญ
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๒๙๘๒

เด็กชายธนภัทร แก้วทองพันธุ์
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๒๙๘๓

เด็กชายธนากร มูลทองฟก
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๒๙๘๔

เด็กชายธานัทร์ บุญช่วย
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๒๙๘๕

เด็กชายวสันต์ แก้วมณี
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๒๙๘๖

เด็กชายวุฒิศักดิ

์

กาลสมทบ
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๒๙๘๗

เด็กชายศุภณัฏฐ์ จันทร
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๒๙๘๘

เด็กชายสุริยา พุ่มสาขา

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๒๙๘๙

เด็กหญิงจุฑามาศ วงศ์ทองดี
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๒๙๙๐
เด็กหญิงชนัญณภัทร เขียวคดี

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๒๙๙๑

เด็กหญิงธนัชญา คงคาหลวง
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๒๙๙๒

เด็กหญิงนฤมล นมนาน
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๒๙๙๓

เด็กหญิงปภาวี ปนแก้ว
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๒๙๙๔

เด็กหญิงสมพิศ อำพันธ์พึง

่

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๒๙๙๕

เด็กหญิงอุดมรัตน์ เปลียนศรีเมือง

่

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๒๙๙๖

เด็กชายสุรเชษฏ์ ตันหยง
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๒๙๙๗

เด็กชายเมธา ขานหัวโทน
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๒๙๙๘

เด็กชายภูวดล ปราบภัย
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๒๙๙๙

เด็กชายภูวดล อ่อนน้อม
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๘๖ / ๑๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๖๐/๓๐๐๐
เด็กชายวงศธร แจ่มจำรัส

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๓๐๐๑
เด็กชายธีรภัทร เทศฐา

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๓๐๐๒
เด็กหญิงณัฐนันท์ สิงหเสนี

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๓๐๐๓
เด็กหญิงศิริพร นาคประสูตร

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๓๐๐๔
เด็กชายนิรัช สีพาติง

่

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๓๐๐๕
เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ คงขวัญเมือง

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๓๐๐๖
เด็กชายภานุพงค์ วัฒนาวงษ์

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๓๐๐๗
เด็กชายอภิรักษ์ บูชา

๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๓๐๐๘
เด็กหญิงกมลพร ทองคำ

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๓๐๐๙
เด็กหญิงยุพารัตน์ ธีรศิลป

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๓๐๑๐
เด็กหญิงวาริน หม้อทิพย์

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๓๐๑๑
เด็กหญิงอัญชิสา วงษ์วาลย์

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๓๐๑๒
เด็กชายเกรียงเดช มะลินิน

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๓๐๑๓
เด็กชายจิรโชติ สุขสมกิจ

๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๓๐๑๔
เด็กชายธาดาศักดิ

์

บุญลือพันธ์
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๓๐๑๕
เด็กหญิงวัลวิภา เวชอินทร์

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๓๐๑๖
เด็กชายกัศกร พวงมาลัย

๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๓๐๑๗
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ดิษฐพูล
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๓๐๑๘
เด็กชายกิตติศักดิ

์

นมนาน
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๓๐๑๙
เด็กชายชลธิชา มารยาท

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๓๐๒๐
เด็กชายบุญนเรศ กำลังเสือ

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๓๐๒๑
เด็กหญิงคณิตา ใหม่บุญมาก

๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๓๐๒๒
เด็กหญิงมินตรา ภิญโญ

๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๓๐๒๓
เด็กหญิงอนงค์นาถ มะโนมัน

่

๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๓๐๒๔
เด็กชายจินดาพร ประดุจแก้ว

๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๓๐๒๕
เด็กชายชนะชัย คงขวัญเมือง

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๓๐๒๖
เด็กหญิงชนัฏนันทน์ มลิซ้อน

๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๓๐๒๗
เด็กหญิงสุภาพิชญ์ คงสิทธิ

์

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๓๐๒๘
เด็กชายจักรวาล กลินคำดี

่

๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๓๐๒๙
เด็กชายทองปาน สว่างศรี

๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๓๐๓๐
เด็กชายธนกฤษ แร่รุณ

๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๓๐๓๑
เด็กชายธนพล ฝงศิลป

๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๓๐๓๒
เด็กชายศรายุทธ เหิมทะยาน

๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๓๐๓๓
นายพงษ์เพชร โพธิเหลือง

์

๐๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๓๐๓๔
นางสาวพรพรรณ์ ธัญญาดี

๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๘๗ / ๑๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๖๐/๓๐๓๕
นายญาณสรณ์ รุ่งเรือง

๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๓๐๓๖
เด็กชายธวัชชัย เล็บครุฑ

๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๓๐๓๗
เด็กชายวสันต์ โลศิริ

๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๓๐๓๘
นางสาววิภาดา ทัศนากร

๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๓๐๓๙
เด็กหญิงอริสา รัตน์ไทรแก้ว

๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๓๐๔๐
เด็กหญิงดาราวรรณ จำเนียรกุล

๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๓๐๔๑
นางสาวรัชดาภรณ์ นมนาน

๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๓๐๔๒
นางสาวเสาวณี ปานผิวแก้ว

๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๓๐๔๓
นายขวัญชัย บุญธรรม

๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๓๐๔๔
เด็กหญิงณธีมาพร บุญจันทร์

๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๓๐๔๕
นางสาวทิวาพร ฝงศิลป

๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๓๐๔๖
นางสาวแพรวพรรณ จำปาทอง

๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๓๐๔๗
นายสรรเพชญ เสนศรี

๐๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๓๐๔๘
นายสิรภพ หมันเขตกรณ์

่

๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๓๐๔๙
นายศิริชัย บุญลือพันธ์

๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๓๐๕๐
นายเศรษฐ์พล เอียมสอาด

่

๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๓๐๕๑
นายวีรภัทร นิลประเสริฐ

๐๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๓๐๕๒
นายธนพัต รู้รอบดี

๐๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๓๐๕๓
นายธีรศักดิ

์

พูลทองคำ
๑๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๓๐๕๔
นายยุทธนา ประคองพันธ์

๒๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๓๐๕๕
นายเอกภพ มูลประหัส

๒๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๓๐๕๖
นางสาวปรางค์ทิพย์ พรมมา

๑๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๓๐๕๗
นางสาวณัฏฐณิชา จีนหลี

๑๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๖๖๐/๓๐๕๘
เด็กหญิงอุมากร สอนแก้ว

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางสาม วัดบางสาม  

สพ ๒๖๖๐/๓๐๕๙
เด็กหญิงปาณิตา แก้วไซอินทร์

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางสาม วัดบางสาม  

สพ ๒๖๖๐/๓๐๖๐
เด็กหญิงอารีรัตน์ บูชา

๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางสาม วัดบางสาม  

สพ ๒๖๖๐/๓๐๖๑
เด็กชายเกรียงไกร

อุดมโชคเจริญสุข
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางสาม วัดบางสาม  

สพ ๒๖๖๐/๓๐๖๒
เด็กชายณัฐศักดิ

์

บริสุทธิ

์

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางสาม วัดบางสาม  

สพ ๒๖๖๐/๓๐๖๓
เด็กชายธนเดช ตูพานิช

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางสาม วัดบางสาม  

สพ ๒๖๖๐/๓๐๖๔
เด็กชายภูริพัฒน์ เหมกุล

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางสาม วัดบางสาม  

สพ ๒๖๖๐/๓๐๖๕
เด็กหญิงชญานิศ แก้วสวัสดิ

์

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางสาม วัดบางสาม  

สพ ๒๖๖๐/๓๐๖๖
เด็กหญิงพิชชาภา บูชา

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางสาม วัดบางสาม  

สพ ๒๖๖๐/๓๐๖๗
เด็กหญิงณัฐฉลดา ฉลาดเลิศ

๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางสาม วัดบางสาม  

สพ ๒๖๖๐/๓๐๖๘
เด็กหญิงธนพร สุพรรณชาติ

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางสาม วัดบางสาม  

สพ ๒๖๖๐/๓๐๖๙
เด็กชายวรากร พิธีพันธ์ศิริ

๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ วัดทองประดิษฐ์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๘๘ / ๑๓๒

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๖๐/๓๐๗๐
เด็กชายวสันต์ บุบผาชาติ

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ วัดทองประดิษฐ์  

สพ ๒๖๖๐/๓๐๗๑
เด็กชายเชียวชาญ

่

โพธิงาม

์

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ วัดทองประดิษฐ์  

สพ ๒๖๖๐/๓๐๗๒
เด็กชายพุฒิพงศ์ สวยสม

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ วัดทองประดิษฐ์  

สพ ๒๖๖๐/๓๐๗๓
เด็กหญิงเบญญพร บุญปก

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ วัดทองประดิษฐ์  

สพ ๒๖๖๐/๓๐๗๔
เด็กหญิงปนัดดา น่วมสีนวน

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ วัดทองประดิษฐ์  

สพ ๒๖๖๐/๓๐๗๕
เด็กหญิงธิดาทิพย์ ศรีขาว

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ วัดทองประดิษฐ์  

สพ ๒๖๖๐/๓๐๗๖
เด็กหญิงพิชญ์ญาดา เล็กคุนา

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ วัดทองประดิษฐ์  

สพ ๒๖๖๐/๓๐๗๗
เด็กหญิงพิชญ์คัมพร เล็กคุนา

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ วัดทองประดิษฐ์  

สพ ๒๖๖๐/๓๐๗๘
เด็กชายวัชรพงษ์ ธรรมแพทย์

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ วัดทองประดิษฐ์  

สพ ๒๖๖๐/๓๐๗๙
เด็กชายศุภสิน เหมือนศรีเพ็ง

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ วัดทองประดิษฐ์  

สพ ๒๖๖๐/๓๐๘๐
เด็กหญิงวิชิตา สอนแก้ว

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ วัดทองประดิษฐ์  

สพ ๒๖๖๐/๓๐๘๑
เด็กหญิงศศิวิมล มีเสถียร

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ วัดทองประดิษฐ์  

สพ ๒๖๖๐/๓๐๘๒
เด็กหญิงศศิโสม เอมหอม

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ วัดทองประดิษฐ์  

สพ ๒๖๖๐/๓๐๘๓
เด็กชายพงศ์พันธุ์ แก้วไซดวง

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ วัดทองประดิษฐ์  

สพ ๒๖๖๐/๓๐๘๔
เด็กชายภูวนัส แสงสวาท

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ วัดทองประดิษฐ์  

สพ ๒๖๖๐/๓๐๘๕
เด็กหญิงพรชิตา รุ่งเจริญ

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ วัดทองประดิษฐ์  

สพ ๒๖๖๐/๓๐๘๖
เด็กหญิงชลธิชา แสงกำ

๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ วัดทองประดิษฐ์  

สพ ๒๖๖๐/๓๐๘๗
เด็กชายนิวัฒน์ หมโมรี

๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ วัดทองประดิษฐ์  

สพ ๒๖๖๐/๓๐๘๘
เด็กชายนัฐวัฒน์ พุ่มเมฆ

๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ วัดทองประดิษฐ์  

สพ ๒๖๖๐/๓๐๘๙
เด็กชายธนวัฒน์ สำเนียงใส

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ วัดทองประดิษฐ์  

สพ ๒๖๖๐/๓๐๙๐
เด็กหญิงกนกอร เมืองรามัญ

๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ วัดทองประดิษฐ์  

สพ ๒๖๖๐/๓๐๙๑
เด็กหญิงพัชรา หิตะวัน

๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ วัดทองประดิษฐ์  

สพ ๒๖๖๐/๓๐๙๒
เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

เกลียงใหญ่

้

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่นพรัตน์ วัดใหม่นพรัตน์  

สพ ๒๖๖๐/๓๐๙๓
เด็กชายอนุเทพ ใจตรง

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่นพรัตน์ วัดใหม่นพรัตน์  

สพ ๒๖๖๐/๓๐๙๔
เด็กชายธนทรัพย์ ช่างกลึง

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่นพรัตน์ วัดใหม่นพรัตน์  

สพ ๒๖๖๐/๓๐๙๕
เด็กหญิงสุทธิดา ใจเอือย

้

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่นพรัตน์ วัดใหม่นพรัตน์  

สพ ๒๖๖๐/๓๐๙๖
เด็กหญิงสุพัตรา แซ่ลิม

้

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่นพรัตน์ วัดใหม่นพรัตน์  

สพ ๒๖๖๐/๓๐๙๗
เด็กหญิงรมิดา ขำเรือง

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่นพรัตน์ วัดใหม่นพรัตน์  

สพ ๒๖๖๐/๓๐๙๘
เด็กหญิงนิสา เขียวแก้ว

้

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่นพรัตน์ วัดใหม่นพรัตน์  

สพ ๒๖๖๐/๓๐๙๙
เด็กหญิงสุชาดา ชายสีอ่อน

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่นพรัตน์ วัดใหม่นพรัตน์  

สพ ๒๖๖๐/๓๑๐๐
เด็กชายก้องภพ เรือนทองดี

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่นพรัตน์ วัดใหม่นพรัตน์  

สพ ๒๖๖๐/๓๑๐๑
เด็กหญิงอัญชลี รูปงามสม

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่นพรัตน์ วัดใหม่นพรัตน์  

สพ ๒๖๖๐/๓๑๐๒
เด็กชายทรงกรต ทองจันทร์

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่พิบูลย์ผล วัดใหม่พิบูลย์ผล  

สพ ๒๖๖๐/๓๑๐๓
เด็กชายประสบโชค ศรีตองอ่อน

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่พิบูลย์ผล วัดใหม่พิบูลย์ผล  

สพ ๒๖๖๐/๓๑๐๔
เด็กหญิงศศิกานต์ บูชา

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่พิบูลย์ผล วัดใหม่พิบูลย์ผล  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๘๙ / ๑๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๖๐/๓๑๐๕
เด็กหญิงปยวรรณ ดอกพุฒ

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่พิบูลย์ผล วัดใหม่พิบูลย์ผล  

สพ ๒๖๖๐/๓๑๐๖
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ทองคงหาญ
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่พิบูลย์ผล วัดใหม่พิบูลย์ผล  

สพ ๒๖๖๐/๓๑๐๗
เด็กหญิงชญานี คุ้มตะสิน

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่พิบูลย์ผล วัดใหม่พิบูลย์ผล  

สพ ๒๖๖๐/๓๑๐๘
เด็กหญิงฐิติมา บูชา

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่พิบูลย์ผล วัดใหม่พิบูลย์ผล  

สพ ๒๖๖๐/๓๑๐๙
เด็กหญิงปนัดดา คุ้มตะสิน

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่พิบูลย์ผล วัดใหม่พิบูลย์ผล  

สพ ๒๖๖๐/๓๑๑๐
เด็กหญิงพันธ์นิพา สายทรัพย์

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่พิบูลย์ผล วัดใหม่พิบูลย์ผล  

สพ ๒๖๖๐/๓๑๑๑

เด็กหญิงสุมาลี ร่มโพธิ

์

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่พิบูลย์ผล วัดใหม่พิบูลย์ผล  

สพ ๒๖๖๐/๓๑๑๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ แสงอาทิตย์
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่พิบูลย์ผล วัดใหม่พิบูลย์ผล  

สพ ๒๖๖๐/๓๑๑๓

เด็กชายปรมินทร์ ทองเชือ

้

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่พิบูลย์ผล วัดใหม่พิบูลย์ผล  

สพ ๒๖๖๐/๓๑๑๔

เด็กหญิงเอมมิกา ชะเอม
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๖๖๐/๓๑๑๕

เด็กหญิงปนัดดา แก้วประดิษฐ์

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๖๖๐/๓๑๑๖

เด็กหญิงมัลลิกา ศรีโพธิงาม

์

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๖๖๐/๓๑๑๗

เด็กหญิงสุจิตรา วรรณดี
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๖๖๐/๓๑๑๘

เด็กชายณภัทร เข็มทอง
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๖๖๐/๓๑๑๙

เด็กชายปวริศ นาใต้

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๖๖๐/๓๑๒๐
เด็กชายพีรพัฒน์ สำเนียงดี

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๖๖๐/๓๑๒๑

เด็กหญิงศศิมา ไตรทองอยู่
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๖๖๐/๓๑๒๒

เด็กชายภูพิภัค ศรีโพธิ

์

๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๖๖๐/๓๑๒๓

เด็กชายสิทธิโชค พลอยขาว
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๖๖๐/๓๑๒๔

เด็กหญิงเพชรดา กองม่วง
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๖๖๐/๓๑๒๕

เด็กชายจตุรภัทร สถาปตานนท์
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๖๖๐/๓๑๒๖

เด็กหญิงสุรัสวดี ขุนไม้งาม

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๖๖๐/๓๑๒๗

เด็กหญิงญาโณทัย ผ่องแผ้ว
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๖๖๐/๓๑๒๘

เด็กหญิงณัฎฐณิชา ชูนินทร์
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๖๖๐/๓๑๒๙

เด็กหญิงณัฐินันท์ โคศิลา
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๖๖๐/๓๑๓๐
เด็กหญิงนฤมล ใจซือ

่

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๖๖๐/๓๑๓๑

เด็กหญิงวรรณพร เพ็ชรศรีงาม
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๖๖๐/๓๑๓๒

เด็กหญิงสมัญญา กีสุข

่

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๖๖๐/๓๑๓๓

เด็กหญิงสุทัตตา ดาผิวดี

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๖๖๐/๓๑๓๔

เด็กหญิงสุภานัน ดาผิวดี

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๖๖๐/๓๑๓๕

เด็กชายกฤษดา อินทร์ทองน้อย
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๖๖๐/๓๑๓๖

เด็กชายธนกฤต สิริประภาพรรณ
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๖๖๐/๓๑๓๗

เด็กชายธนัยนันท์ ตังศิริเสถียร

้

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๖๖๐/๓๑๓๘

เด็กหญิงเขมิกา ทรัพย์ธนพันธุ์
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๖๖๐/๓๑๓๙

เด็กหญิงณัฏฐธิดา โสวัตร์
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๙๐ / ๑๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๖๐/๓๑๔๐
เด็กหญิงปรารถนา คุ้มเฟอง

๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๖๖๐/๓๑๔๑

เด็กหญิงเมธาวี บุญครอง
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๖๖๐/๓๑๔๒

เด็กชายปรมี ปะนันตัง
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๖๖๐/๓๑๔๓

เด็กหญิงเกตุศราพร บุญใส
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๖๖๐/๓๑๔๔

เด็กหญิงอริสา หมีไม้
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๖๖๐/๓๑๔๕

เด็กชายสมรักษ์ ทัดดอกไม้

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๖๖๐/๓๑๔๖

เด็กหญิงอริสา ใจแจ้ง
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๖๖๐/๓๑๔๗

เด็กชายไชยภัทร คูนำวัฒนา
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๖๖๐/๓๑๔๘

เด็กหญิงนุชจรี หุ่นศิลป
๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๖๖๐/๓๑๔๙

เด็กหญิงพัชริน เพียรสร้างสรร
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๖๖๐/๓๑๕๐
เด็กหญิงศุภัทรชา โพธิสุวรรณ

์

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๖๖๐/๓๑๕๑

เด็กหญิงสุชาดา ศรีอ่อนดี
๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๖๖๐/๓๑๕๒

เด็กชายณัฐพงษ์ สร้อยสน
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๖๖๐/๓๑๕๓

เด็กชายพลวัฒน์ สาน้อย

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๖๖๐/๓๑๕๔

เด็กชายรชานนท์ ศรีมงคลถาวร
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๖๖๐/๓๑๕๕

เด็กหญิงอุ้มฤดี กันฉาย
๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๖๖๐/๓๑๕๖

เด็กชายกำพลเดช หงษ์ทอง
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๖๖๐/๓๑๕๗

เด็กชายอาทิตย์ ชูดี
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๖๖๐/๓๑๕๘

เด็กหญิงชลิดา ดวงล้อมจันทร์
๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๖๖๐/๓๑๕๙

เด็กหญิงณัฐพิมล ไทรงาม
๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๖๖๐/๓๑๖๐
เด็กหญิงทรงอัปสร ชืนใจฉำ

่

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๖๖๐/๓๑๖๑

เด็กชายพีรภัทร์ ทัศนเจริญ
๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๖๖๐/๓๑๖๒

เด็กชายเขมนันท์ เครือวัลย์

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๖๖๐/๓๑๖๓

นายพงศกร วันดี
๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๖๖๐/๓๑๖๔

เด็กชายเจษฎา แก้วบัวดี
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๖๖๐/๓๑๖๕

นางสาวชญานิศ น้อยพันธ์
๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๖๖๐/๓๑๖๖

นางสาวศศิกานต์ เปรมเสถียร
๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๖๖๐/๓๑๖๗

นางสาววาเลน เทียนปญจะ
๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๖๖๐/๓๑๖๘

นายธนชัย วิเศษชาญชัย
๑๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๖๖๐/๓๑๖๙

นางสาวจิดาภา ศิราโรจน์
๑๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๖๖๐/๓๑๗๐
นางสาวอุไรวรรณ วงษ์บัวงาม

๐๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๖๖๐/๓๑๗๑

นางสาวกรณ์สุดา นำสวัสดิ

์

๑๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๖๖๐/๓๑๗๒

นายวรพล จันทร์วงษ์
๐๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๖๖๐/๓๑๗๓

นายอณาวิน ชมผิวดี
๐๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๖๖๐/๓๑๗๔

นางสาวกรรณิการ์ จ้อยแพง
๑๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๙๑ / ๑๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๖๐/๓๑๗๕

นางสาวเมธาวี อินโคลาด
๑๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๖๖๐/๓๑๗๖

นางสาวอณิศรา กันพร้อม
๑๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๖๖๐/๓๑๗๗

นางสาวอิงทิรา ศรีบุญผล
๐๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๖๖๐/๓๑๗๘

เด็กหญิงพรพิมล นกใหญ่
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๖๖๐/๓๑๗๙

เด็กหญิงสุชาดา เอียมสุวรรณ
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๖๖๐/๓๑๘๐
เด็กหญิงพรรณพัชษา ถัวทอง

่

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๖๖๐/๓๑๘๑

เด็กหญิงอัจฉรา ละอองนวล
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๖๖๐/๓๑๘๒

เด็กหญิงสิริยากร โชติหิรัญสิริ
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๖๖๐/๓๑๘๓

นางสาวธัญดา เนือนิม

้ ่

๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๖๖๐/๓๑๘๔

นางสาวปุณยนุช ตังธงชัยวิริยะ

้

๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๖๖๐/๓๑๘๕

นางสาวรุจิอร ขาวประเสริฐ
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๖๖๐/๓๑๘๖

นางสาวกฤษณา นิรันดร์
๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๖๖๐/๓๑๘๗

นางสาวสุวรรณี พลเวียง
๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๖๖๐/๓๑๘๘

นางสาวช่อทิพย์ แตงอ่อน
๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๖๖๐/๓๑๘๙

นางสาวอัญมณี ธรรมรังสี
๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๖๖๐/๓๑๙๐
เด็กชายพงษ์เทพ สอนแก้ว

๐๗/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดใหม่อัมพวัน วัดอัมพวัน  

สพ ๒๖๖๐/๓๑๙๑

เด็กหญิงนิสา คำปาน
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดใหม่อัมพวัน วัดอัมพวัน  

สพ ๒๖๖๐/๓๑๙๒

เด็กหญิงกุสุมา โพธิทอง

์

๐๔/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดใหม่อัมพวัน วัดอัมพวัน  

สพ ๒๖๖๐/๓๑๙๓

เด็กชายชิดชัย ศรีรอบรู้
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๖๖๐/๓๑๙๔

เด็กชายธีรยุทธ บุญทองสุข
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๖๖๐/๓๑๙๕

เด็กชายปฏิพัทธิ

์

ใจบุญ
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๖๖๐/๓๑๙๖

เด็กชายศราวุฒิ คนงานดี
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๖๖๐/๓๑๙๗

เด็กหญิงศศิ ช่างเรือนกุล
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๖๖๐/๓๑๙๘

เด็กหญิงอาทิตยา เรืองขจร
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๖๖๐/๓๑๙๙

เด็กชายธีรพงศ์ แสงนุตร์
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๖๖๐/๓๒๐๐
เด็กชายปาราเมศ ราชสิงห์

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๖๖๐/๓๒๐๑
เด็กชายสุทธิรักษ์ เวชกุล

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๖๖๐/๓๒๐๒
เด็กชายสุประกิจ ช่างเรือนกุล

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๖๖๐/๓๒๐๓
เด็กชายอานนท์ เกรียงไกร

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๖๖๐/๓๒๐๔
เด็กหญิงกนกวรรณ อริกุล

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๖๖๐/๓๒๐๕
เด็กหญิงจตุรวรรณ ขันทเขต

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๖๖๐/๓๒๐๖
เด็กหญิงณภัทร พันธุจันทร์

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๖๖๐/๓๒๐๗
เด็กหญิงหยกมณี ตะเคียนเกลียง

้

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๖๖๐/๓๒๐๘
เด็กหญิงสุนิสา กองม่วง

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๖๖๐/๓๒๐๙
เด็กชายธนากร เมฆดี

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๙๒ / ๑๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๖๐/๓๒๑๐
เด็กชายพงศกร จงรักภักดี

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๖๖๐/๓๒๑๑

เด็กหญิงธิตินันท์ โพธิเรียง

์

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๖๖๐/๓๒๑๒

เด็กหญิงปรัชญา คงอายา
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๖๖๐/๓๒๑๓

เด็กหญิงสุธาสินี ทรัพย์ประเสริฐ
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๖๖๐/๓๒๑๔

เด็กหญิงสุนันท์ เทพทอง
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๖๖๐/๓๒๑๕

เด็กชายปภัส ปนสุข
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๖๖๐/๓๒๑๖

เด็กหญิงวริษฐา โพธิเรียง

์

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๖๖๐/๓๒๑๗

เด็กชายวิสูตร กองม่วง
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๖๖๐/๓๒๑๘

เด็กหญิงสุภาพร ใจหนักแน่น
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๖๖๐/๓๒๑๙
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ ดวงเนตรงาม

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๖๖๐/๓๒๒๐
เด็กชายคมกริช ผาสูงเนิน

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๖๖๐/๓๒๒๑

นายณัชพล เกิดโภคา
๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๖๖๐/๓๒๒๒

เด็กชายวุฒิชัย รุณคุณยง
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๖๖๐/๓๒๒๓

เด็กชายจุฑาภัทร นามหุ้น
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๖๖๐/๓๒๒๔

เด็กชายอิทธิฤทธิ

์

มีแก้วน้อย
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๖๖๐/๓๒๒๕

เด็กชายฐิตินันท์ คำพันธ์
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๖๖๐/๓๒๒๖

เด็กหญิงสุธิดา เชิดฉาย

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๖๖๐/๓๒๒๗

เด็กหญิงญาณิศา หงษ์กลัด
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๖๖๐/๓๒๒๘

เด็กชายฐิติพันธ์ ทองคำดี
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๖๖๐/๓๒๒๙

เด็กหญิงรัชนีวรรณ เตียบฉายพันธ์
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๖๖๐/๓๒๓๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์ เชิดฉันท์

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๖๖๐/๓๒๓๑

เด็กหญิงธันย์ชนก บุญทนาวงศ์
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๖๖๐/๓๒๓๒

เด็กหญิงพัชรินทร์ คำมา
๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๖๖๐/๓๒๓๓

เด็กชายสหรัฐ สร้อยสำราญ
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๖๖๐/๓๒๓๔

เด็กหญิงปยพร โดยคำดี
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๖๖๐/๓๒๓๕

เด็กหญิงพรชนก เริมรักษ์

่

๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๖๖๐/๓๒๓๖

เด็กหญิงปวีณา เหมือนสังข์ดี
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๖๖๐/๓๒๓๗

เด็กชายวิชญ์ภาส คนแรงดี

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านประทุนทอง วัดศรีประทุนทอง  

สพ ๒๖๖๐/๓๒๓๘

เด็กหญิงอภิริสา แซ่อึง

๊

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดร่มโพธิทอง

์

 

สพ ๒๖๖๐/๓๒๓๙

เด็กหญิงณัฐณิชา โพยนอก
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดร่มโพธิทอง

์

 

สพ ๒๖๖๐/๓๒๔๐
เด็กหญิงปทุมพร พุ่มจำรัส

๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดร่มโพธิทอง

์

 

สพ ๒๖๖๐/๓๒๔๑

เด็กชายญาณกร เปรมสินชยากร
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรางกร่าง วัดรางกร่าง  

สพ ๒๖๖๐/๓๒๔๒

เด็กชายธัชชัย ขุนศรีเจริญ
๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดรางกร่าง วัดรางกร่าง  

สพ ๒๖๖๐/๓๒๔๓

เด็กชายธีรพงศ์ จันทร์เรือง
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธิอ้น

์

วัดโพธิอ้น

์

 

สพ ๒๖๖๐/๓๒๔๔

เด็กชายรัชภูมิ โพธิสระ

์

๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธิอ้น

์

วัดโพธิอ้น

์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๙๓ / ๑๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๖๐/๓๒๔๕

เด็กชายทรงภูมิ อิมโอษฐ์

่

๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธิอ้น

์

วัดโพธิอ้น

์

 

สพ ๒๖๖๐/๓๒๔๖

เด็กหญิงจุฑารัตน์ เสือขำ
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธิอ้น

์

วัดโพธิอ้น

์

 

สพ ๒๖๖๐/๓๒๔๗
เด็กหญิงเกศกานดา ฉิมเดช

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธิอ้น

์

วัดโพธิอ้น

์

 

สพ ๒๖๖๐/๓๒๔๘

เด็กหญิงฐิติมา ทองประดิษฐ์
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธิอ้น

์

วัดโพธิอ้น

์

 

สพ ๒๖๖๐/๓๒๔๙

เด็กหญิงพัชรีภรณ์ แสงยนต์
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธิอ้น

์

วัดโพธิอ้น

์

 

สพ ๒๖๖๐/๓๒๕๐
เด็กหญิงณัฐพร มีใจมัน

่

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธิอ้น

์

วัดโพธิอ้น

์

 

สพ ๒๖๖๐/๓๒๕๑

เด็กหญิงอภิชญา ศรีเอียม

่

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธิอ้น

์

วัดโพธิอ้น

์

 

สพ ๒๖๖๐/๓๒๕๒

เด็กชายศิวรุจ เล้าพานิชวัฒนา
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

วัดหนองผักนาก วัดหนองผักนาก  

สพ ๒๖๖๐/๓๒๕๓

เด็กชายธีรพัฒน์ ใจมัน

่

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

วัดหนองผักนาก วัดหนองผักนาก  

สพ ๒๖๖๐/๓๒๕๔

เด็กหญิงธัญลักษณ์ อัตโถ
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

วัดหนองผักนาก วัดหนองผักนาก  

สพ ๒๖๖๐/๓๒๕๕

นายอภิรักษ์ พึงเจริญ

่

๓๐/๐๖/๒๕๔๕

วัดหนองผักนาก วัดหนองผักนาก  

สพ ๒๖๖๐/๓๒๕๖

เด็กชายวีรพล สว่างศรี
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

วัดหนองผักนาก วัดหนองผักนาก  

สพ ๒๖๖๐/๓๒๕๗

เด็กหญิงปนัดดา ลักษณงามเลิศ
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

วัดหนองผักนาก วัดหนองผักนาก  

สพ ๒๖๖๐/๓๒๕๘

นางสาวเนตรชนก กัญญาประสิทธิ

์

๒๘/๐๗/๒๕๔๕

วัดหนองผักนาก วัดหนองผักนาก  

สพ ๒๖๖๐/๓๒๕๙

เด็กหญิงพรพรรณ โพธิกร่าง

์

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

วัดหนองผักนาก วัดหนองผักนาก  

สพ ๒๖๖๐/๓๒๖๐
เด็กชายชยังกูร รักสี

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสระ วัดลาดสิงห์  

สพ ๒๖๖๐/๓๒๖๑

เด็กชายธนกฤต อู่อรุณ
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสระ วัดลาดสิงห์  

สพ ๒๖๖๐/๓๒๖๒

เด็กชายธนดล มณีอินทร์
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสระ วัดลาดสิงห์  

สพ ๒๖๖๐/๓๒๖๓

เด็กชายปราโมทย์ อู่สุวรรณ
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสระ วัดลาดสิงห์  

สพ ๒๖๖๐/๓๒๖๔

เด็กชายภาณุพงศ์ สาระวงษ์
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสระ วัดลาดสิงห์  

สพ ๒๖๖๐/๓๒๖๕

เด็กชายวีรทรัพย์ แก้วพันธุ์

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสระ วัดลาดสิงห์  

สพ ๒๖๖๐/๓๒๖๖

เด็กชายสุทีวัส คลังวรรณ
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านสระ วัดลาดสิงห์  

สพ ๒๖๖๐/๓๒๖๗

เด็กชายฐิติศักดิ

์

อู่อรุณ
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสระ วัดลาดสิงห์  

สพ ๒๖๖๐/๓๒๖๘

เด็กหญิงกนิษฐา บุญธรรม
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสระ วัดลาดสิงห์  

สพ ๒๖๖๐/๓๒๖๙

เด็กหญิงกนกวรรณ ฉิมพาลี
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านสระ วัดลาดสิงห์  

สพ ๒๖๖๐/๓๒๗๐
เด็กหญิงชณิตา อู่สุวรรณ

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสระ วัดลาดสิงห์  

สพ ๒๖๖๐/๓๒๗๑

เด็กหญิงณัฐภัทร พลายระหาร
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสระ วัดลาดสิงห์  

สพ ๒๖๖๐/๓๒๗๒

เด็กหญิงมัจจิมา เฟองฟุง
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสระ วัดลาดสิงห์  

สพ ๒๖๖๐/๓๒๗๓

เด็กหญิงสุภาวิดา ระวิวรรณ
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสระ วัดลาดสิงห์  

สพ ๒๖๖๐/๓๒๗๔

เด็กหญิงนิภาพร งามขำ

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านสระ วัดลาดสิงห์  

สพ ๒๖๖๐/๓๒๗๕

เด็กหญิงศศิภา อ่อนวิมล
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านสระ วัดลาดสิงห์  

สพ ๒๖๖๐/๓๒๗๖

เด็กหญิงพฤทธิพร เกตุรัตน์

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดสิงห์ วัดลาดสิงห์  

สพ ๒๖๖๐/๓๒๗๗

เด็กหญิงรติรส อู่อรุณ
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดสิงห์ วัดลาดสิงห์  

สพ ๒๖๖๐/๓๒๗๘

เด็กชายวัชรากร ชาวบ้านกร่าง
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดสิงห์ วัดลาดสิงห์  

สพ ๒๖๖๐/๓๒๗๙

เด็กชายโชติสุทธิ

์

พลายละหาร
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดสิงห์ วัดลาดสิงห์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๙๔ / ๑๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๖๐/๓๒๘๐
เด็กชายภูริวัฒน์ บุญรัตน์

๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลาดสิงห์ วัดลาดสิงห์  

สพ ๒๖๖๐/๓๒๘๑

เด็กชายณัฐพล แสนรักวงศ์
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดสิงห์ วัดลาดสิงห์  

สพ ๒๖๖๐/๓๒๘๒
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ วงษ์สวัสดิ

์

๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลาดสิงห์ วัดลาดสิงห์  

สพ ๒๖๖๐/๓๒๘๓

เด็กหญิงศิรินทร์ญา กันสังข์
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดสิงห์ วัดลาดสิงห์  

สพ ๒๖๖๐/๓๒๘๔

เด็กหญิงนัชชา แก้วหา

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดสิงห์ วัดลาดสิงห์  

สพ ๒๖๖๐/๓๒๘๕

เด็กชายกฤติภัทร ละมูลมี
๐๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลาดสิงห์ วัดลาดสิงห์  

สพ ๒๖๖๐/๓๒๘๖

เด็กชายพงษ์กร นรสิงห์
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่สระพลอย วัดลาดสิงห์  

สพ ๒๖๖๐/๓๒๘๗

เด็กชายพีรวัส อู่อรุณ
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่สระพลอย วัดลาดสิงห์  

สพ ๒๖๖๐/๓๒๘๘

เด็กชายรัชภูมิ อิมสำราญ

่

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่สระพลอย วัดลาดสิงห์  

สพ ๒๖๖๐/๓๒๘๙

เด็กชายอภินันท์ ใจมณี
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่สระพลอย วัดลาดสิงห์  

สพ ๒๖๖๐/๓๒๙๐
เด็กชายกาญ ชาวบ้านกร่าง

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่สระพลอย วัดลาดสิงห์  

สพ ๒๖๖๐/๓๒๙๑

เด็กหญิงเกศรินทร์ เริมรัตน์

่

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่สระพลอย วัดลาดสิงห์  

สพ ๒๖๖๐/๓๒๙๒

เด็กหญิงปยดา พันพัว
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่สระพลอย วัดลาดสิงห์  

สพ ๒๖๖๐/๓๒๙๓

เด็กหญิงวนิดา วงษ์สุวรรณ
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่สระพลอย วัดลาดสิงห์  

สพ ๒๖๖๐/๓๒๙๔

เด็กหญิงอริสา ร่มโพธิชี

์

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่สระพลอย วัดลาดสิงห์  

สพ ๒๖๖๐/๓๒๙๕

เด็กหญิงจุฑามาศ กิงจำปา

่

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมาบพะยอม วัดมาบพยอม  

สพ ๒๖๖๐/๓๒๙๖

เด็กหญิงนิตยา กำเสียงใส
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมาบพะยอม วัดมาบพยอม  

สพ ๒๖๖๐/๓๒๙๗

เด็กหญิงสมฤทัย เกตุวงษ์
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมาบพะยอม วัดมาบพยอม  

สพ ๒๖๖๐/๓๒๙๘

เด็กหญิงพรนภา นำดอกไม้
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมาบพะยอม วัดมาบพยอม  

สพ ๒๖๖๐/๓๒๙๙

เด็กหญิงพิชชาพร จำปาทอง
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมาบพะยอม วัดมาบพยอม  

สพ ๒๖๖๐/๓๓๐๐
เด็กชายปานตะวัน ยิมละม้าย

้

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมาบพะยอม วัดมาบพยอม  

สพ ๒๖๖๐/๓๓๐๑
เด็กชายคมกฤช พงษ์กันยา

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองทราย วัดหนองทราย  

สพ ๒๖๖๐/๓๓๐๒
เด็กชายภุมรัตน์ เถาว์เบา

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองทราย วัดหนองทราย  

สพ ๒๖๖๐/๓๓๐๓
เด็กหญิงจิดาภา ใจเทียง

่

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองทราย วัดหนองทราย  

สพ ๒๖๖๐/๓๓๐๔
เด็กหญิงชนิกานต์ จันทร์แก้ว

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองทราย วัดหนองทราย  

สพ ๒๖๖๐/๓๓๐๕
เด็กชายอรรถพร พันธุ์เอก

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองทราย วัดหนองทราย  

สพ ๒๖๖๐/๓๓๐๖
เด็กหญิงสุพัตรา นันทฤทธิ

์

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองทราย วัดหนองทราย  

สพ ๒๖๖๐/๓๓๐๗
เด็กหญิงธิดารัตน์ อ่อนวิมล

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองทราย วัดหนองทราย  

สพ ๒๖๖๐/๓๓๐๘
เด็กหญิงเจนจิรา อาจปาสา

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองทราย วัดหนองทราย  

สพ ๒๖๖๐/๓๓๐๙
เด็กหญิงนารี ทองเจริญ

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองทราย วัดหนองทราย  

สพ ๒๖๖๐/๓๓๑๐
เด็กชายกฤษฎา สุวรรณวงษ์

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองราชวัตร วัดหนองราชวัตร  

สพ ๒๖๖๐/๓๓๑๑

เด็กหญิงพรพิมล ไชยเดช
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองราชวัตร วัดหนองราชวัตร  

สพ ๒๖๖๐/๓๓๑๒

เด็กชายเอราวัฒน์ มลทัศน์
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลำพันบอง วัดลำพันบอง  

สพ ๒๖๖๐/๓๓๑๓
เด็กหญิงอณัญตภัทร ภูฆัง

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลำพันบอง วัดลำพันบอง  

สพ ๒๖๖๐/๓๓๑๔

เด็กชายคีรีมาศ ศรีวัฒน์
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลำพันบอง วัดลำพันบอง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๙๕ / ๑๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๖๐/๓๓๑๕

เด็กชายธันวา พิบูล
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลำพันบอง วัดลำพันบอง  

สพ ๒๖๖๐/๓๓๑๖

เด็กหญิงอรณิชา ภูฆัง
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลำพันบอง วัดลำพันบอง  

สพ ๒๖๖๐/๓๓๑๗
เด็กหญิงบุญยกาญจน์

วีระวัฒนานนท์
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลำพันบอง วัดลำพันบอง  

สพ ๒๖๖๐/๓๓๑๘

เด็กชายกีรติ ศรีเหรา
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน วัดโพธาราม  

สพ ๒๖๖๐/๓๓๑๙

เด็กชายจิรายุส พลอยพริง

้

๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน วัดโพธาราม  

สพ ๒๖๖๐/๓๓๒๐
เด็กชายพงษ์ศิลา หวังวก

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน วัดโพธาราม  

สพ ๒๖๖๐/๓๓๒๑

เด็กหญิงจิตติมา ลีเกษร

้

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน วัดโพธาราม  

สพ ๒๖๖๐/๓๓๒๒

เด็กหญิงณัฐนันท์ ดาสม
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน วัดโพธาราม  

สพ ๒๖๖๐/๓๓๒๓

เด็กหญิงนิชา แทนเพชร

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน วัดโพธาราม  

สพ ๒๖๖๐/๓๓๒๔

เด็กหญิงสมนารี จวบกระโทก
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน วัดโพธาราม  

สพ ๒๖๖๐/๓๓๒๕

เด็กหญิงสุพัฒตรา อุณหพงศา
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน วัดโพธาราม  

สพ ๒๖๖๐/๓๓๒๖

เด็กหญิงสุพรรษา กาญจนะ
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน วัดโพธาราม  

สพ ๒๖๖๐/๓๓๒๗

เด็กหญิงอภิญญา เยืองกระโทก

้

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน วัดโพธาราม  

สพ ๒๖๖๐/๓๓๒๘

เด็กชายนัชชาวัลย์ แทนเพชร
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน วัดโพธาราม  

สพ ๒๖๖๐/๓๓๒๙

เด็กหญิงกัณธิยา ยังประเสริฐ
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๖๐/๓๓๓๐
เด็กหญิงปยะธิดา นิจฉัย

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๖๐/๓๓๓๑

นางสาวทวีพร แก้วบัวดี
๐๕/๐๗/๒๕๒๓

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๖๐/๓๓๓๒

นางสาวจีระนันท์ โกสินทร
๐๔/๐๗/๒๕๓๗

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๖๐/๓๓๓๓

นางสาวพรรนิภา ปทุมสูติ
๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๖๐/๓๓๓๔

นายอาณัติ เนืองนุ้ย
๐๓/๐๕/๒๕๒๘

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๖๐/๓๓๓๕

นางสาวพัดชา ศรีเหรา
๓๑/๐๕/๒๕๒๓

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๖๐/๓๓๓๖

นางทัศนา ทับทองดี
๒๔/๑๐/๒๕๑๓

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๖๐/๓๓๓๗

เด็กหญิงศิริรัตน์ ฤทธินก

์

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๖๐/๓๓๓๘

นายอาทร พุทธิมัย
๒๒/๐๕/๒๕๒๔

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๖๐/๓๓๓๙

เด็กชายรัฐภูมิ ใคร่ครวญ

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๖๐/๓๓๔๐
เด็กชายเจษฎา สืบเรือง

๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๖๐/๓๓๔๑

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ศรีสมรส
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๖๐/๓๓๔๒

เด็กหญิงจีรนันท์ สกุลมา

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๖๐/๓๓๔๓

เด็กชายอภิวัฒน์ คล้ายกระแส
๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๖๐/๓๓๔๔

เด็กชายกันตณัช คนยืนปูชิตา
๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๖๐/๓๓๔๕

นางสาวอริศรา มีบุปผา
๑๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๖๐/๓๓๔๖

นายสุขสันต์ อาษาสุข
๐๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๖๐/๓๓๔๗

นางสาวมรกต สุวัชรกุล
๐๒/๐๖/๒๕๓๑

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๖๐/๓๓๔๘

นางสาวกัญญาณัฐ วงษา
๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๖๐/๓๓๔๙

นางสาวมานิตา เจนใจ
๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย วัดเขาทำเทียม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๙๖ / ๑๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๖๐/๓๓๕๐
นางสาวธีรดา เทพประเทียน

๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๖๐/๓๓๕๑

นางสาวขวัญดาว หมดทุกข์
๑๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๖๐/๓๓๕๒

นายชัยวัฒน์ นาคศรีโภชน์
๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๖๐/๓๓๕๓

นางสาววลีรัตน์ สระเจา
๑๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๖๐/๓๓๕๔

นางสาวรัฐกานต์ ไกรงาม
๑๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๖๐/๓๓๕๕

นายคณิศร จำปาดี
๑๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๖๐/๓๓๕๖

นางสาวกรรณิการ์ มากระจันทร์

๑๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๖๐/๓๓๕๗

นายณัฐกฤต ศรีบุญเพ็ง
๑๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๖๐/๓๓๕๘

นางสาววชิราภรณ์ ทัพใจหาญ
๒๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๖๐/๓๓๕๙

นางสาวกิตติยากร ดิษฐกระจัน
๒๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๖๐/๓๓๖๐
นางสาวดวงลดา ร่วมกระโทก

๐๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๖๐/๓๓๖๑

นางสาวโสรยา ยศธรรม
๐๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๖๐/๓๓๖๒

นายอนิรุธ รูปสม
๑๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๖๐/๓๓๖๓

นายธีรพงษ์ อำอ่อน
๑๔/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๖๐/๓๓๖๔

นางสาวโกลัญญา แก้วรุ่งเรือง

่

๑๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๖๐/๓๓๖๕

เด็กชายนครินทร์ โสมภีร์
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๖๐/๓๓๖๖

นางสาวจริยา นนท์ประสิทธิ

์

๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๖๐/๓๓๖๗

นายพรหมกวี อุโบสถ
๐๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๖๖๐/๓๓๖๘

นายวงศกร วงษ์ศรีสังข์
๐๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๖๖๐/๓๓๖๙

นางสาวฐานิดา บริสุทธิ

์

๒๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๖๖๐/๓๓๗๐
นางสาวณัฐธิดา ใคร่ครวญ

๐๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๖๖๐/๓๓๗๑
นางสาวปราณปรียา พวกยะ

๒๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๖๖๐/๓๓๗๒

นางสาวพรนิภา แตงสุวรรณ
๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๖๖๐/๓๓๗๓

นางสาวรุ่งนภา อิงรัตน์

้

๒๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๖๖๐/๓๓๗๔

นางสาวสริตา มีใจดี
๑๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๖๖๐/๓๓๗๕

นางสาวอังวรา ตังแสงสุวรรณ

้

๑๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๖๖๐/๓๓๗๖

นายณัฐวัตร โพธิทอง

์

๑๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๖๖๐/๓๓๗๗

นางสาวกัญญารัตน์ ผิวอ่อนดี
๑๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๖๖๐/๓๓๗๘

นางสาวภัทราวดี สมาวงษ์
๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๖๖๐/๓๓๗๙

นางสาวสุดารัตน์ บุญส่ง
๑๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๖๖๐/๓๓๘๐
นางสาวสุวนันท์ แผนสมบูรณ์

๒๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๖๖๐/๓๓๘๑

นางสาวอัญรญา เหลือทรัพยื

๒๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๖๖๐/๓๓๘๒

นายอมรเทพ สุวรรณเวก
๐๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๖๖๐/๓๓๘๓

นางสาวพิกุลแก้ว ผิวอ่อนดี
๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๖๖๐/๓๓๘๔

นายกฤษณะ เซียงเจ๊ว

๒๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๙๗ / ๑๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๖๐/๓๓๘๕

นายดิศักดิ

์

ขันทอง
๐๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๖๖๐/๓๓๘๖

นายอนุรักษ์ ขือสันเทียะ

่

๐๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๖๖๐/๓๓๘๗

นางสาวกนกวรรณ จันเทเวศ
๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๖๖๐/๓๓๘๘

นางสาวพุ่มเพ็ชร์ ปนกุมภีร์
๓๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๖๖๐/๓๓๘๙

นางสาวศุภวพร บุญพิทักษ์
๐๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๖๖๐/๓๓๙๐
นางสาวอรพรรณ แร่เพชร

๑๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๖๖๐/๓๓๙๑

นางสาวกนกพร พรจำเนียรกุล
๓๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๖๖๐/๓๓๙๒

นางสาวกรรณิการ์ วรรณรักษา
๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๖๖๐/๓๓๙๓

นางสาวชลิตา เลียงกี

่ ่

๒๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๖๖๐/๓๓๙๔

นางสาวปภัสสร ศรีสนิท
๑๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๖๖๐/๓๓๙๕

นางสาวปาณิษา แยกผิวผ่อง
๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๖๖๐/๓๓๙๖
นางสาวรัตติยากรณ์ ศรีเหรา

๓๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๖๖๐/๓๓๙๗

นางสาวสุรางคนา จีนแสง
๒๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๖๖๐/๓๓๙๘

นายโชติวัฒน์ คำนิมิตร
๑๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๖๖๐/๓๓๙๙

นายไพศาล พุ่มพวง
๒๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๖๖๐/๓๔๐๐
นายวรากร สระโจมทอง

๑๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๖๖๐/๓๔๐๑
นายศรพิชัย อ้นเพชร

๐๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๖๖๐/๓๔๐๒
นางสาวจุฑามาศ แร่มี

๑๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๖๖๐/๓๔๐๓
นางสาวชมพูพรรณ แก้วบัวดี

๑๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๖๖๐/๓๔๐๔
นางสาวณัฐมน พันธ์ขะวงษ์

๑๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๖๖๐/๓๔๐๕
นางสาวนันทวรรณ แซ่ลิม

้

๑๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๖๖๐/๓๔๐๖
นางสาวภักดิพร จงสมจิตต์

๒๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๖๖๐/๓๔๐๗
นางสาวรัตติกาล ศิริเพ็ญ

๒๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๖๖๐/๓๔๐๘
นางสาวโสภิตา ประเสริฐสังข์

๑๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๖๖๐/๓๔๐๙
นายชนกานต์ เนียมสุข

๑๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๖๖๐/๓๔๑๐
นางสาวกานต์ธิดา ยงยุทธ

๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๖๖๐/๓๔๑๑

นางสาวจรัสเพชร ชิววงษ์

้

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๖๖๐/๓๔๑๒

นางสาวบุษยรังสี ใจนำ
๒๗/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๖๖๐/๓๔๑๓

นางสาวปณิตา รักรุ่ง
๒๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๖๖๐/๓๔๑๔

นางสาวปยพร ผิวศรีสุข
๑๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๖๖๐/๓๔๑๕

นางสาวภัทร์รวี ปนแก้ว

๑๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๖๖๐/๓๔๑๖

นางสาวสุมิตรา สุดใจ

๑๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๖๖๐/๓๔๑๗

นายชุษณะ วิไลวณิชวงศ์
๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๖๖๐/๓๔๑๘

นายณภัทร สุภีกิจ
๒๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๖๖๐/๓๔๑๙

นายณัฐกิตติ

์

แก้วสระแสน
๑๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๙๘ / ๑๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๖๐/๓๔๒๐
นายณัฐพงศ์ ฉาไธสง

๒๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๖๖๐/๓๔๒๑

นายณัฐวุฒิ คงจรัสศรี
๑๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๖๖๐/๓๔๒๒

นายแทนคุณ วิทยายนตร์
๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๖๖๐/๓๔๒๓

นายธงชัย พรหมรักษ์
๒๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๖๖๐/๓๔๒๔

นายรัฐนันท์ ชำนาญอักษร
๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๖๖๐/๓๔๒๕

นายสุทธิพงษ์ สุทธิจิต
๒๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๖๖๐/๓๔๒๖

นายหาญชนะ เสียงดัง
๓๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๖๖๐/๓๔๒๗

นางสาวชนิศรา คล้ายคลัง
๒๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๖๖๐/๓๔๒๘

นางสาวธญาพร ขุนชำนาญแก้ว
๑๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๖๖๐/๓๔๒๙

นางสาวนิภาพร ช้างเขียว
๐๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๖๖๐/๓๔๓๐
นางสาวปภาวรัตน์ วรรณพงษ์

๒๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๖๖๐/๓๔๓๑

นางสาวปภาวรินท์ วรรณพงษ์
๒๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๖๖๐/๓๔๓๒

นางสาวสิรินทิพย์ สืบด้วง
๒๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๖๖๐/๓๔๓๓

นางสาวสุนิสา แทนเพชร
๐๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๖๖๐/๓๔๓๔

นายชญานนท์ ชูวงค์วาลย์
๐๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๖๖๐/๓๔๓๕

นายชัยรัตน์ มีมา

๒๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๖๖๐/๓๔๓๖

นายธนวรรธ ฉวีรัตน์

๒๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๖๖๐/๓๔๓๗

นายนพจีรพัฒน์ มีทรัพย์
๑๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๖๖๐/๓๔๓๘

นายสรวิชญ์ ตันยาลักษณ์
๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๖๖๐/๓๔๓๙

นายสุปารมี แผนสมบูรณ์
๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๖๖๐/๓๔๔๐
นายอนุรักษ์ กวานห้อง

๒๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๖๖๐/๓๔๔๑

นางสาวกนกอร เลียมใจดี

่

๓๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๖๖๐/๓๔๔๒

นางสาวกรกนก บริสุทธิ

์

๐๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๖๖๐/๓๔๔๓

นางสาวชุติมา กลินหอม

่

๐๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๖๖๐/๓๔๔๔

นางสาวณัฐกาน ศรีบัวขาว
๑๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๖๖๐/๓๔๔๕

นางสาวบุญสิตา แก้วสระแสน
๐๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๖๖๐/๓๔๔๖

นางสาวพัชริดา อานนท์
๓๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๖๖๐/๓๔๔๗

นางสาวมัสลิน วิไลวณิชวงศ์
๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๖๖๐/๓๔๔๘

นางสาววรกมล ก่อเกียรติตระกูล
๒๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๖๖๐/๓๔๔๙

นางสาววารี กระต่าย
๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๖๖๐/๓๔๕๐
นางสาวสุดารัตน์ เปรมศิริพัฒน์

๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๖๖๐/๓๔๕๑

นางสาวสุนิษา จำรัสบูรณ์
๑๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๖๖๐/๓๔๕๒

นางสาวสุภาพร อัฒจักร
๐๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๖๖๐/๓๔๕๓

นายกฤษณะ โรจน์บุญถึง
๒๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๖๖๐/๓๔๕๔

นายกิตติพศ ทองไหลรวม
๑๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๙๙ / ๑๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๖๐/๓๔๕๕

นายคฤหาสน์ จงสมจิตต์
๑๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๖๖๐/๓๔๕๖

นายชนาธิป ชาวกงจักร

๒๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๖๖๐/๓๔๕๗

นายศุภกร หงษ์เวียงจันทร์
๐๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๖๖๐/๓๔๕๘

นายสามารถ เจริญโอกาศ
๑๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๖๖๐/๓๔๕๙

นายอนุวัฒน์ ปทุมสูติ
๑๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๖๖๐/๓๔๖๐
นางสาวกรกนก ลีสุขสาม

๒๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๖๖๐/๓๔๖๑

นางสาวญาณิกภา แผนสมบูรณ์
๑๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๖๖๐/๓๔๖๒

นางสาวธัญจิรา ชวนะไพศาล
๑๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๖๖๐/๓๔๖๓

นางสาวธิดาพร เดโชชัย
๐๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๖๖๐/๓๔๖๔

นางสาวนันทพร ราชสีห์แก้ว
๐๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๖๖๐/๓๔๖๕

นางสาวลลิตา แซ่เบ้
๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๖๖๐/๓๔๖๖

นางสาววณิชญา ว่องไวพานิช
๒๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๖๖๐/๓๔๖๗

นางสาวสาวิณี สดบัวงาม
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๖๖๐/๓๔๖๘

นางสาวสุพรรณี แจ้งเณร
๒๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๖๖๐/๓๔๖๙

นางสาวสุพรรษา เครือขวัญ
๑๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๖๖๐/๓๔๗๐
นายมนะชัย สีเสนเกิด

๑๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๖๖๐/๓๔๗๑

นายภูวเนตร ปุริสา
๒๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๖๖๐/๓๔๗๒

นางสาวนงลักษณ์ หอมทวนลม
๐๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๖๖๐/๓๔๗๓

นายฉานพล คงจินดา
๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอู่ทอง

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๖๖๐/๓๔๗๔

นางสาวอพัชนิภา ศรีบุตรดี
๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสระยายโสมวิทยา วัดนันทวัน  

สพ ๒๖๖๐/๓๔๗๕

เด็กหญิงนริศรา เอกปชชา
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสระยายโสมวิทยา วัดนันทวัน  

สพ ๒๖๖๐/๓๔๗๖

เด็กหญิงลอออร นิลเปยม
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสระยายโสมวิทยา วัดนันทวัน  

สพ ๒๖๖๐/๓๔๗๗

เด็กหญิงวราพร พันธ์สุด
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสระยายโสมวิทยา วัดนันทวัน  

สพ ๒๖๖๐/๓๔๗๘

เด็กหญิงเกวลิน ทองเนือแปด

้

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสระยายโสมวิทยา วัดนันทวัน  

สพ ๒๖๖๐/๓๔๗๙

เด็กหญิงชีวาเณจฉ์ พ่อค้า
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสระยายโสมวิทยา วัดนันทวัน  

สพ ๒๖๖๐/๓๔๘๐
เด็กหญิงนริสสา แร่เพชร

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสระยายโสมวิทยา วัดนันทวัน  

สพ ๒๖๖๐/๓๔๘๑

เด็กหญิงรุจาภา สุขเนตร
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสระยายโสมวิทยา วัดนันทวัน  

สพ ๒๖๖๐/๓๔๘๒

เด็กหญิงศุภฤทัย ใจโอบอ้อม
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสระยายโสมวิทยา วัดนันทวัน  

สพ ๒๖๖๐/๓๔๘๓

เด็กหญิงศุภัคสร วิเชียรวรรณ์

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสระยายโสมวิทยา วัดนันทวัน  

สพ ๒๖๖๐/๓๔๘๔

เด็กชายสุพรรณ โพธิอ่อน

์

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสระยายโสมวิทยา วัดนันทวัน  

สพ ๒๖๖๐/๓๔๘๕

เด็กหญิงณัฐริกา จินดารัตน์
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสระยายโสมวิทยา วัดนันทวัน  

สพ ๒๖๖๐/๓๔๘๖

เด็กหญิงสุมิตรา หมันศรี

่

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสระยายโสมวิทยา วัดนันทวัน  

สพ ๒๖๖๐/๓๔๘๗

เด็กหญิงอรชพร ผ่องโชค
๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสระยายโสมวิทยา วัดนันทวัน  

สพ ๒๖๖๐/๓๔๘๘

เด็กชายวงศกร บัวตูม
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสระยายโสมวิทยา วัดนันทวัน  

สพ ๒๖๖๐/๓๔๘๙

เด็กหญิงณัฐวรรณ จำปาทอง
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสระยายโสมวิทยา วัดนันทวัน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๐๐ / ๑๓๒

้



ศ.๘
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๖๐/๓๔๙๐
เด็กหญิงสิริประภา นักจะเข้

๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสระยายโสมวิทยา วัดนันทวัน  

สพ ๒๖๖๐/๓๔๙๑

เด็กหญิงปยเนตร พรหมโชติ
๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสระยายโสมวิทยา วัดนันทวัน  

สพ ๒๖๖๐/๓๔๙๒

เด็กหญิงมนทกานต์ ประดับเภท
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสระยายโสมวิทยา วัดนันทวัน  

สพ ๒๖๖๐/๓๔๙๓

เด็กชายอภิวัฒน์ พูลกำลัง
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสระยายโสมวิทยา วัดนันทวัน  

สพ ๒๖๖๐/๓๔๙๔

นางสาวพรพิมล นาบำรุง
๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสระยายโสมวิทยา วัดนันทวัน  

สพ ๒๖๖๐/๓๔๙๕

เด็กชายนครินทร์ แอสมรัง
๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสระยายโสมวิทยา วัดนันทวัน  

สพ ๒๖๖๐/๓๔๙๖
เด็กหญิงเบญญทิพย์ พฤกษ์สุภา

๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสระยายโสมวิทยา วัดนันทวัน  

สพ ๒๖๖๐/๓๔๙๗

นางสาวภัทรวดี อินทรีย์วงศ์

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสระยายโสมวิทยา วัดนันทวัน  

สพ ๒๖๖๐/๓๔๙๘

เด็กหญิงปภานัน เจ็ดกริช
๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสระยายโสมวิทยา วัดนันทวัน  

สพ ๒๖๖๐/๓๔๙๙

นางสาวลัดดาวัลย์ รำพึงจิตต์

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสระยายโสมวิทยา วัดนันทวัน  

สพ ๒๖๖๐/๓๕๐๐
นางสาวสุจิรา ยอดยา

๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสระยายโสมวิทยา วัดนันทวัน  

สพ ๒๖๖๐/๓๕๐๑
เด็กหญิงหยาดอรุณ บุญเสียงเพราะ

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสระยายโสมวิทยา วัดนันทวัน  

สพ ๒๖๖๐/๓๕๐๒
เด็กชายศิรสิทธิ

์

ติดยงค์
๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสระยายโสมวิทยา วัดนันทวัน  

สพ ๒๖๖๐/๓๕๐๓
เด็กหญิงรจนา มงคลอรรถ

๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสระยายโสมวิทยา วัดนันทวัน  

สพ ๒๖๖๐/๓๕๐๔
นางสาวชาริณี แก้วบัวดี

๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสระยายโสมวิทยา วัดนันทวัน  

สพ ๒๖๖๐/๓๕๐๕
นางสาวจุฑามาศ กวานห้อง

๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสระยายโสมวิทยา วัดนันทวัน  

สพ ๒๖๖๐/๓๕๐๖
นางสาวธมลวรรณ ดอนนิลอ่อน

๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสระยายโสมวิทยา วัดนันทวัน  

สพ ๒๖๖๐/๓๕๐๗
นายปวริศฐ์ เทพทอง

๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสระยายโสมวิทยา วัดนันทวัน  

สพ ๒๖๖๐/๓๕๐๘
นางสาวจณิตตา เชือเพชร

้

๒๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสระยายโสมวิทยา วัดนันทวัน  

สพ ๒๖๖๐/๓๕๐๙
นางสาวธนากร ญาติวงษ์

๐๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสระยายโสมวิทยา วัดนันทวัน  

สพ ๒๖๖๐/๓๕๑๐
นางสาวสุภัทรา มารุดรมย์

๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสระยายโสมวิทยา วัดนันทวัน  

สพ ๒๖๖๐/๓๕๑๑

นายธนพล ทองประเสริฐ
๐๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสระยายโสมวิทยา วัดนันทวัน  

สพ ๒๖๖๐/๓๕๑๒

นายธันวา ฉิมวัย

๑๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสระยายโสมวิทยา วัดนันทวัน  

สพ ๒๖๖๐/๓๕๑๓

นายศิวกร พงษ์วัง
๒๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสระยายโสมวิทยา วัดนันทวัน  

สพ ๒๖๖๐/๓๕๑๔

นางสาวภัทร์ลดา รักงาม
๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสระยายโสมวิทยา วัดนันทวัน  

สพ ๒๖๖๐/๓๕๑๕

นางสาวอรวรรณ อาจคงหาญ
๑๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสระยายโสมวิทยา วัดนันทวัน  

สพ ๒๖๖๐/๓๕๑๖

นางสาวประภัสสร ท้าวกัลยา
๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสระยายโสมวิทยา วัดนันทวัน  

สพ ๒๖๖๐/๓๕๑๗

นางสาวประภาพร ชาวอบทม
๒๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสระยายโสมวิทยา วัดนันทวัน  

สพ ๒๖๖๐/๓๕๑๘

นางสาวเมษา ลิมสุวรรณ

้

๑๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสระยายโสมวิทยา วัดนันทวัน  

สพ ๒๖๖๐/๓๕๑๙

นางสาวกัญณภัทร สุดสว่าง
๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสระยายโสมวิทยา วัดนันทวัน  

สพ ๒๖๖๐/๓๕๒๐
นางสาวศิริขวัญ สัมฤทธิสุทธิ

์ ์

๑๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสระยายโสมวิทยา วัดนันทวัน  

สพ ๒๖๖๐/๓๕๒๑

นางสาวณัฐนิชา กัณหาชาลี
๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสระยายโสมวิทยา วัดนันทวัน  

สพ ๒๖๖๐/๓๕๒๒

นางสาวปนัดดา สุวรรณศิริ
๐๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสระยายโสมวิทยา วัดนันทวัน  

สพ ๒๖๖๐/๓๕๒๓

นางสาวจิรวดี ซังยืนยง
๒๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสระยายโสมวิทยา วัดนันทวัน  

สพ ๒๖๖๐/๓๕๒๔

นางสาวศันสนีย์ ไตรทองอยู่
๑๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสระยายโสมวิทยา วัดนันทวัน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๐๑ / ๑๓๒

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๖๐/๓๕๒๕

นางสาวณิชากานต์ เชิดชัยศรีพงษ์
๐๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสระยายโสมวิทยา วัดนันทวัน  

สพ ๒๖๖๐/๓๕๒๖

นายธนพล นิลเกษม
๑๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสระยายโสมวิทยา วัดนันทวัน  

สพ ๒๖๖๐/๓๕๒๗

นายรัตนโชติ บุญนำ
๐๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสระยายโสมวิทยา วัดนันทวัน  

สพ ๒๖๖๐/๓๕๒๘

นางสาวมัลลิกา แก้วนวนสี
๑๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสระยายโสมวิทยา วัดนันทวัน  

สพ ๒๖๖๐/๓๕๒๙

นางสาวรัตน์ธิดา มีใย
๐๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสระยายโสมวิทยา วัดนันทวัน  

สพ ๒๖๖๐/๓๕๓๐
นายณัฐพล สุขปรุง

๐๒/๐๙/๒๕๓๓

โรงเรียนสระยายโสมวิทยา วัดนันทวัน  

สพ ๒๖๖๐/๓๕๓๑

นางสาวสุนิสา พิมพ์โตนด

๒๓/๑๒/๒๕๓๓

โรงเรียนสระยายโสมวิทยา วัดนันทวัน  

สพ ๒๖๖๐/๓๕๓๒

เด็กหญิงบุณยานุช นักฟอน
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

วัดบ่อคู่ วัดบ่อคู่  

สพ ๒๖๖๐/๓๕๓๓

เด็กชายรุ่งภพ ทองนุ่ม
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

วัดบ่อคู่ วัดบ่อคู่  

สพ ๒๖๖๐/๓๕๓๔
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ นิมโต

่

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

วัดสระยายโสม วัดปทุมสูตยาราม  

สพ ๒๖๖๐/๓๕๓๕

เด็กหญิงธนาพร อุตส่าห์
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

วัดสระยายโสม วัดปทุมสูตยาราม  

สพ ๒๖๖๐/๓๕๓๖

เด็กชายพชร บุญนำ
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

วัดสระยายโสม วัดปทุมสูตยาราม  

สพ ๒๖๖๐/๓๕๓๗

เด็กชายพีรพล มูลละออง
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

วัดสระยายโสม วัดปทุมสูตยาราม  

สพ ๒๖๖๐/๓๕๓๘

เด็กหญิงชนกชล คุ้มศักดิ

์

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

วัดสระยายโสม วัดปทุมสูตยาราม  

สพ ๒๖๖๐/๓๕๓๙

เด็กชายจักรินทร์ ศรีภุมมา
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

วัดสระยายโสม วัดสระยายโสม  

สพ ๒๖๖๐/๓๕๔๐
เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

สระศรีสม

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

วัดสระยายโสม วัดสระยายโสม  

สพ ๒๖๖๐/๓๕๔๑

เด็กหญิงนนธิญา ภูพุมศรี
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

วัดสระยายโสม วัดสระยายโสม  

สพ ๒๖๖๐/๓๕๔๒

เด็กหญิงลออรัตน์ ศรีสหกิจ
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

วัดสระยายโสม วัดสระยายโสม  

สพ ๒๖๖๐/๓๕๔๓

เด็กหญิงณิชมล อินทร์พลับ
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

วัดสระยายโสม วัดสระยายโสม  

สพ ๒๖๖๐/๓๕๔๔

เด็กหญิงอรพรรณ พันธ์หนองบัว
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

วัดสระยายโสม วัดสระยายโสม  

สพ ๒๖๖๐/๓๕๔๕

เด็กหญิงวิภาดา เนตรสว่าง
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

วัดสระยายโสม วัดสระยายโสม  

สพ ๒๖๖๐/๓๕๔๖

เด็กหญิงภรณ์ทิพย์ ทองคำ
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

วัดสระยายโสม วัดสระยายโสม  

สพ ๒๖๖๐/๓๕๔๗

เด็กหญิงนรพร ไทวัฒน์
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

วัดสระยายโสม วัดสระยายโสม  

สพ ๒๖๖๐/๓๕๔๘

เด็กหญิงเบญจมาศ ตะโน
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

วัดสระยายโสม วัดสระยายโสม  

สพ ๒๖๖๐/๓๕๔๙

เด็กหญิงอลิสา ศรีเมือง

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

วัดสระยายโสม วัดสระยายโสม  

สพ ๒๖๖๐/๓๕๕๐
เด็กหญิงกุลปรียา ทองแท้

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

วัดสระยายโสม วัดสระยายโสม  

สพ ๒๖๖๐/๓๕๕๑

เด็กหญิงจีรนันท์ นีรนาทวรุตม์กุล
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

วัดสระยายโสม วัดสระยายโสม  

สพ ๒๖๖๐/๓๕๕๒

เด็กหญิงศุภลักษณ์ อ่องทิพย์
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

วัดสระยายโสม วัดสระยายโสม  

สพ ๒๖๖๐/๓๕๕๓

เด็กชายธนากร กลินคำหอม

่

๒๘/๐๓/๒๕๕๐

วัดหนองยายทรัพย์ วัดสระยายโสม  

สพ ๒๖๖๐/๓๕๕๔

เด็กชายยศพัทธ์ คำเสียงใส
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

วัดหนองยายทรัพย์ วัดสระยายโสม  

สพ ๒๖๖๐/๓๕๕๕

เด็กชายพรพรรณ จำปาทอง

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

วัดหนองยายทรัพย์ วัดสระยายโสม  

สพ ๒๖๖๐/๓๕๕๖

เด็กหญิงภัทรธิดา โพธิคัง

์

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

วัดหนองยายทรัพย์ วัดสระยายโสม  

สพ ๒๖๖๐/๓๕๕๗

เด็กหญิงกนกพร จำปาทอง
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

วัดหนองยายทรัพย์ วัดสระยายโสม  

สพ ๒๖๖๐/๓๕๕๘

เด็กหญิงชนัญธิดา อิมสำราญ

่

๑๖/๐๓/๒๕๕๐

วัดหนองยายทรัพย์ วัดสระยายโสม  

สพ ๒๖๖๐/๓๕๕๙

นางสาววรรณภา หอมสุวรรณ์
๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสระพังลาน วัดสระพังลาน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๐๒ / ๑๓๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๖๐/๓๕๖๐
นางสาวนิราวรรณ โพธารินทร์

๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสระพังลาน วัดสระพังลาน  

สพ ๒๖๖๐/๓๕๖๑

นางสาวจันจิรา วงษ์กัณหา
๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสระพังลาน วัดสระพังลาน  

สพ ๒๖๖๐/๓๕๖๒

นางสาวรุ่งนภา เอกปชชา
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสระพังลาน วัดสระพังลาน  

สพ ๒๖๖๐/๓๕๖๓

นายนครินทร์ แสงหิรัญ
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสระพังลาน วัดสระพังลาน  

สพ ๒๖๖๐/๓๕๖๔

นางสาวอมรรัตน์ บัวบุตร
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสระพังลาน วัดสระพังลาน  

สพ ๒๖๖๐/๓๕๖๕

นางสาวเนตรดาว วงษ์กัณหา
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสระพังลาน วัดสระพังลาน  

สพ ๒๖๖๐/๓๕๖๖

นางสาวขนิษฐา ฮวบแบะ
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสระพังลาน วัดสระพังลาน  

สพ ๒๖๖๐/๓๕๖๗

เด็กหญิงศศิประภา ไชยเรนทร์
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระพังลาน วัดสระพังลาน  

สพ ๒๖๖๐/๓๕๖๘

เด็กหญิงกัลยารัตน์ แก้วบัวดี
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระพังลาน วัดสระพังลาน  

สพ ๒๖๖๐/๓๕๖๙

เด็กหญิงกัญญาณัฐ โสไกร
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระพังลาน วัดสระพังลาน  

สพ ๒๖๖๐/๓๕๗๐
เด็กชายเรวัต เอียมสอาด

่

๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระพังลาน วัดสระพังลาน  

สพ ๒๖๖๐/๓๕๗๑

เด็กหญิงสุวรรณี ใจดี
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระพังลาน วัดสระพังลาน  

สพ ๒๖๖๐/๓๕๗๒

นางสาวสุนทรี อยู่เจริญ
๒๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ วัดยางไทยเจริญผล  

สพ ๒๖๖๐/๓๕๗๓

เด็กชายพัฒนะ แสนชา

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ วัดยางไทยเจริญผล  

สพ ๒๖๖๐/๓๕๗๔

เด็กชายขจรศักดิ

์

แสงสว่าง
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ วัดยางไทยเจริญผล  

สพ ๒๖๖๐/๓๕๗๕

เด็กชายศักครินทร์ จูอี

้

๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ วัดยางไทยเจริญผล  

สพ ๒๖๖๐/๓๕๗๖
เด็กหญิงพิมพ์พรรณ คุณานันท์

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ วัดยางไทยเจริญผล  

สพ ๒๖๖๐/๓๕๗๗

เด็กชายรัชชานนท์ ใจบุญ
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ วัดยางไทยเจริญผล  

สพ ๒๖๖๐/๓๕๗๘

เด็กชายวุฒิชัย ยกบุญญาธิการ
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ วัดยางไทยเจริญผล  

สพ ๒๖๖๐/๓๕๗๙

เด็กหญิงชลธิชา คล้ายสุบรรณ
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ วัดยางไทยเจริญผล  

สพ ๒๖๖๐/๓๕๘๐
เด็กหญิงพรรนิภา เพชรรัตน์

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ วัดยางไทยเจริญผล  

สพ ๒๖๖๐/๓๕๘๑

เด็กหญิงพันทิพย์ แร่เพชร
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ วัดยางไทยเจริญผล  

สพ ๒๖๖๐/๓๕๘๒

เด็กชายสุทธิภัทร จินดาศรี
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ วัดยางไทยเจริญผล  

สพ ๒๖๖๐/๓๕๘๓

เด็กหญิงวนิชา สระศรีสม
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ วัดยางไทยเจริญผล  

สพ ๒๖๖๐/๓๕๘๔

เด็กหญิงปยรัตน์ แสงงาม
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ วัดยางไทยเจริญผล  

สพ ๒๖๖๐/๓๕๘๕

เด็กหญิงกนกพร ใจบุญ
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ วัดยางไทยเจริญผล  

สพ ๒๖๖๐/๓๕๘๖

เด็กหญิงลักขณา แซ่โง้ว
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ วัดยางไทยเจริญผล  

สพ ๒๖๖๐/๓๕๘๗
เด็กหญิงปริญญากร ศรีสว่าง

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ วัดยางไทยเจริญผล  

สพ ๒๖๖๐/๓๕๘๘

เด็กชายพชรดนัย เพ็งศร
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ วัดยางไทยเจริญผล  

สพ ๒๖๖๐/๓๕๘๙

เด็กชายพงศกร แร่เพชร
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ วัดยางไทยเจริญผล  

สพ ๒๖๖๐/๓๕๙๐
เด็กชายภัทรกร นำใจดี

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ วัดยางไทยเจริญผล  

สพ ๒๖๖๐/๓๕๙๑

เด็กชายปริวัฒน์ แสนชา
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ วัดยางไทยเจริญผล  

สพ ๒๖๖๐/๓๕๙๒

เด็กหญิงปาวีณา สุกสี

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ วัดยางไทยเจริญผล  

สพ ๒๖๖๐/๓๕๙๓

เด็กหญิงปยมาศ ใจบุญ
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ วัดยางไทยเจริญผล  

สพ ๒๖๖๐/๓๕๙๔

เด็กหญิงอาภาสิริ แคนเพชร
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ วัดยางไทยเจริญผล  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๐๓ / ๑๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๖๐/๓๕๙๕

เด็กชายธนวิชญ์ อัวใจรักษ์
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ วัดยางไทยเจริญผล  

สพ ๒๖๖๐/๓๕๙๖

เด็กชายสราวุฒิ มีสุขมาก
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ วัดยางไทยเจริญผล  

สพ ๒๖๖๐/๓๕๙๗

เด็กหญิงลลิตา กองศรี
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ วัดยางไทยเจริญผล  

สพ ๒๖๖๐/๓๕๙๘

เด็กหญิงนารีรัตน์ วงษ์บุญเพ็ง
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ วัดยางไทยเจริญผล  

สพ ๒๖๖๐/๓๕๙๙

เด็กหญิงวรารัตน์ เตียะเพชร
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีสร้อยเพชร วัดยางไทยเจริญผล  

สพ ๒๖๖๐/๓๖๐๐
เด็กหญิงวิภาดา จันทร์โชติ

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีสร้อยเพชร วัดยางไทยเจริญผล  

สพ ๒๖๖๐/๓๖๐๑
เด็กหญิงกนกกาญ แสงหิรัญ

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสร้อยเพชร วัดยางไทยเจริญผล  

สพ ๒๖๖๐/๓๖๐๒
เด็กชายวิวัฒน์ ยอดเพชร

๒๒/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)

วัดดอนมะเกลือ  

สพ ๒๖๖๐/๓๖๐๓
เด็กชายอมรเทพ ยอยรู้รอบ

๒๗/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)

วัดดอนมะเกลือ  

สพ ๒๖๖๐/๓๖๐๔
เด็กชายณพวิทย์ แร่ใจดี

๒๔/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)

วัดดอนมะเกลือ  

สพ ๒๖๖๐/๓๖๐๕
เด็กชายกิตธิชัย สวัสดิชาติ

์

๒๗/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)

วัดดอนมะเกลือ  

สพ ๒๖๖๐/๓๖๐๖
เด็กชายเทพประทาน มารูปหมอก

๑๑/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)

วัดดอนมะเกลือ  

สพ ๒๖๖๐/๓๖๐๗
เด็กชายอาณา ซ้อนเสียงดัง

๑๐/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)

วัดดอนมะเกลือ  

สพ ๒๖๖๐/๓๖๐๘
เด็กหญิงอริศรา มารูปหมอก

๓๐/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)

วัดดอนมะเกลือ  

สพ ๒๖๖๐/๓๖๐๙
เด็กหญิงมณีวรรณ แสงอรุณ

๑๔/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)

วัดดอนมะเกลือ  

สพ ๒๖๖๐/๓๖๑๐
เด็กหญิงจุฑามาศ ยาดี

๐๔/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)

วัดดอนมะเกลือ  

สพ ๒๖๖๐/๓๖๑๑

เด็กหญิงอรวรรณ ผ่องเสียง
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)

วัดดอนมะเกลือ  

สพ ๒๖๖๐/๓๖๑๒

เด็กหญิงสุจิตรา ภาษิต
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)

วัดดอนมะเกลือ  

สพ ๒๖๖๐/๓๖๑๓

เด็กชายพิษณุ พันธุ์รู้ดี
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)

วัดดอนมะเกลือ  

สพ ๒๖๖๐/๓๖๑๔

เด็กชายกฤษฎา แดงเพชร
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทราวาส วัดจันทราวาส  

สพ ๒๖๖๐/๓๖๑๕

เด็กชายอธิเบธ ทองอินทร์
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทราวาส วัดจันทราวาส  

สพ ๒๖๖๐/๓๖๑๖

เด็กชายธันวา ใจเก่งดี

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทราวาส วัดจันทราวาส  

สพ ๒๖๖๐/๓๖๑๗

เด็กหญิงพรนภัส วารีรัตน์
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทราวาส วัดจันทราวาส  

สพ ๒๖๖๐/๓๖๑๘

เด็กหญิงดาวรุ่ง สุขเกษม
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทราวาส วัดจันทราวาส  

สพ ๒๖๖๐/๓๖๑๙

เด็กชายวรเมธ ดวงล้อมจันทร์
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทราวาส วัดจันทราวาส  

สพ ๒๖๖๐/๓๖๒๐
เด็กชายภีระภัทร สุชัยคณรักษ์

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทราวาส วัดจันทราวาส  

สพ ๒๖๖๐/๓๖๒๑

เด็กหญิงรพีพร กระต่ายทอง
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทราวาส วัดจันทราวาส  

สพ ๒๖๖๐/๓๖๒๒

เด็กหญิงธีรดา พูลเงิน
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทราวาส วัดจันทราวาส  

สพ ๒๖๖๐/๓๖๒๓

เด็กหญิงปญฑิตา ยิมเลียง

้ ้

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทราวาส วัดจันทราวาส  

สพ ๒๖๖๐/๓๖๒๔

เด็กชายศุภนัฐ มากระจัน
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทราวาส วัดจันทราวาส  

สพ ๒๖๖๐/๓๖๒๕

เด็กชายภานุวิชญ์ ศรสมศักดิ

์

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทราวาส วัดจันทราวาส  

สพ ๒๖๖๐/๓๖๒๖

เด็กชายนวพล วงษ์ดีอินทร์

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทราวาส วัดจันทราวาส  

สพ ๒๖๖๐/๓๖๒๗

เด็กหญิงศุภลักษณ์ ศรีเหรา
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทราวาส วัดจันทราวาส  

สพ ๒๖๖๐/๓๖๒๘

เด็กหญิงฉวีวรรณ จีนกระจัน
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทราวาส วัดจันทราวาส  

สพ ๒๖๖๐/๓๖๒๙

เด็กชายณัฏฐนนท์ ศรีจำพันธ์
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทราวาส วัดจันทราวาส  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๐๔ / ๑๓๒

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๖๐/๓๖๓๐
เด็กหญิงนิชา ดวงแก้ว

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทราวาส วัดจันทราวาส  

สพ ๒๖๖๐/๓๖๓๑

เด็กหญิงสาวิตรี เรือนทอง
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทราวาส วัดจันทราวาส  

สพ ๒๖๖๐/๓๖๓๒

เด็กชายคณิน ชูศรีจันทร์
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทราวาส วัดจันทราวาส  

สพ ๒๖๖๐/๓๖๓๓

เด็กชายสถาพร รักอู่
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทราวาส วัดจันทราวาส  

สพ ๒๖๖๐/๓๖๓๔

เด็กหญิงมัณฑณา แก้วเลาขวัญ
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจันทราวาส วัดจันทราวาส  

สพ ๒๖๖๐/๓๖๓๕

เด็กหญิงจินต์จุฑา มากสมบูรณ์
๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทราวาส วัดจันทราวาส  

สพ ๒๖๖๐/๓๖๓๖

เด็กชายคณิศร เรือนทอง

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจันทราวาส วัดจันทราวาส  

สพ ๒๖๖๐/๓๖๓๗

เด็กหญิงวารี เนียมมอญ
๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจันทราวาส วัดจันทราวาส  

สพ ๒๖๖๐/๓๖๓๘

เด็กหญิงภัทรภร ชูศรีจันทร์
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนพุทรา วัดศรีพร  

สพ ๒๖๖๐/๓๖๓๙

เด็กชายภูมิรพี ศรีตองอ่อน
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนพุทรา วัดศรีพร  

สพ ๒๖๖๐/๓๖๔๐
เด็กชายวีระชัย นนศิริ

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนพุทรา วัดศรีพร  

สพ ๒๖๖๐/๓๖๔๑

เด็กชายศรายุทธ ปนกุมภีร์
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนพุทรา วัดศรีพร  

สพ ๒๖๖๐/๓๖๔๒

เด็กหญิงสุภัสสร เข็มเพชร
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนพุทรา วัดศรีพร  

สพ ๒๖๖๐/๓๖๔๓

เด็กชายอนุชิต สุขวงษ์จันทร์
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขากำแพง วัดเขากำแพง  

สพ ๒๖๖๐/๓๖๔๔

เด็กชายณัฐวุฒิ เมืองเจริญ
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขากำแพง วัดเขากำแพง  

สพ ๒๖๖๐/๓๖๔๕

เด็กชายทรงชัย อ่อนทอง
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขากำแพง วัดเขากำแพง  

สพ ๒๖๖๐/๓๖๔๖

เด็กชายณัฐภูมิ บุญคำ
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขากำแพง วัดเขากำแพง  

สพ ๒๖๖๐/๓๖๔๗

เด็กชายณัฐพล หลักเพชร
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขากำแพง วัดเขากำแพง  

สพ ๒๖๖๐/๓๖๔๘

เด็กหญิงพัชรพร หงษ์เวียงจันทร์
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขากำแพง วัดเขากำแพง  

สพ ๒๖๖๐/๓๖๔๙

เด็กหญิงอาริสา พักเรือนดี
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขากำแพง วัดเขากำแพง  

สพ ๒๖๖๐/๓๖๕๐
เด็กหญิงพรชิตา เจริญสุข

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขากำแพง วัดเขากำแพง  

สพ ๒๖๖๐/๓๖๕๑

เด็กหญิงอริสรา เฮียงเถือน

่

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขากำแพง วัดเขากำแพง  

สพ ๒๖๖๐/๓๖๕๒

เด็กหญิงณัฎฐณิชา นันทาธิราช
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขากำแพง วัดเขากำแพง  

สพ ๒๖๖๐/๓๖๕๓

เด็กหญิงโสรญา หงษ์เวียงจันทร์
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขากำแพง วัดเขากำแพง  

สพ ๒๖๖๐/๓๖๕๔

เด็กชายณภัทร อินขำวงษ์
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขากำแพง วัดเขากำแพง  

สพ ๒๖๖๐/๓๖๕๕

เด็กชายพงศทร พระมะหาโพธี
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขากำแพง วัดเขากำแพง  

สพ ๒๖๖๐/๓๖๕๖

เด็กชายศุภกรณ์ อาจคงหาญ
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขากำแพง วัดเขากำแพง  

สพ ๒๖๖๐/๓๖๕๗

เด็กชายชินวัตร แสงนิกร
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขากำแพง วัดเขากำแพง  

สพ ๒๖๖๐/๓๖๕๘

เด็กชายสาธิต เอียมสุวรณ

่

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขากำแพง วัดเขากำแพง  

สพ ๒๖๖๐/๓๖๕๙

เด็กชายเค หม่อง
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขากำแพง วัดเขากำแพง  

สพ ๒๖๖๐/๓๖๖๐
เด็กชายชัย หม่อง

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขากำแพง วัดเขากำแพง  

สพ ๒๖๖๐/๓๖๖๑

เด็กหญิงดุสิตา อาญาเมือง
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขากำแพง วัดเขากำแพง  

สพ ๒๖๖๐/๓๖๖๒

เด็กหญิงสิทธิสินี เพ็ชรปนกัน
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขากำแพง วัดเขากำแพง  

สพ ๒๖๖๐/๓๖๖๓

เด็กหญิงกมลพรรณ ใจบุญ
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขากำแพง วัดเขากำแพง  

สพ ๒๖๖๐/๓๖๖๔

เด็กหญิงอรวรรณ ออมสมสวย
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขากำแพง วัดเขากำแพง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๐๕ / ๑๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๖๐/๓๖๖๕

นายวรชิต เรืองขจร
๐๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขากำแพง วัดเขากำแพง  

สพ ๒๖๖๐/๓๖๖๖

เด็กชายธิติสรร น้อยแก้ว
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขากำแพง วัดเขากำแพง  

สพ ๒๖๖๐/๓๖๖๗

เด็กชายสิทธิพงษ์ หงษ์ทอง

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขากำแพง วัดเขากำแพง  

สพ ๒๖๖๐/๓๖๖๘

เด็กหญิงสุนทรี ชีพนุรัตน์
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขากำแพง วัดเขากำแพง  

สพ ๒๖๖๐/๓๖๖๙

เด็กหญิงรมณียา มามัน
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขากำแพง วัดเขากำแพง  

สพ ๒๖๖๐/๓๖๗๐
เด็กชายภูวนาท สุภาทิพย์

๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขากำแพง วัดเขากำแพง  

สพ ๒๖๖๐/๓๖๗๑

เด็กหญิงปยมาศ คงวัง
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขากำแพง วัดเขากำแพง  

สพ ๒๖๖๐/๓๖๗๒

เด็กหญิงปนัดดา พุ่มฉาก
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขากำแพง วัดเขากำแพง  

สพ ๒๖๖๐/๓๖๗๓

เด็กชายธนวัตน์ เจตนาเสน
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงพรานอินทร์ วัดโปงพรานอินทร์  

สพ ๒๖๖๐/๓๖๗๔

เด็กหญิงปทมา ขาวลี
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงพรานอินทร์ วัดโปงพรานอินทร์  

สพ ๒๖๖๐/๓๖๗๕

เด็กหญิงสุริสา ยศวิชัย
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงพรานอินทร์ วัดโปงพรานอินทร์  

สพ ๒๖๖๐/๓๖๗๖

เด็กชายฐิติวัฒน์ มาตะโก
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงพรานอินทร์ วัดโปงพรานอินทร์  

สพ ๒๖๖๐/๓๖๗๗

เด็กหญิงสุพรรษา เพชรทอง
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงพรานอินทร์ วัดโปงพรานอินทร์  

สพ ๒๖๖๐/๓๖๗๘

เด็กหญิงบุญนภา นันดอนคา
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงพรานอินทร์ วัดโปงพรานอินทร์  

สพ ๒๖๖๐/๓๖๗๙

เด็กชายกนก คำมูล
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงพรานอินทร์ วัดโปงพรานอินทร์  

สพ ๒๖๖๐/๓๖๘๐
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ศิริวรรณ

๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงพรานอินทร์ วัดโปงพรานอินทร์  

สพ ๒๖๖๐/๓๖๘๑

เด็กหญิงศุภารัตน์ ศิลาดี
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงพรานอินทร์ วัดโปงพรานอินทร์  

สพ ๒๖๖๐/๓๖๘๒

เด็กชายยศกร ยศวิชัย
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยคู้สามัคคี วัดห้วยคู้  

สพ ๒๖๖๐/๓๖๘๓

เด็กชายธรรมศักดิ

์

เหมเวียงจันทร์
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยคู้สามัคคี วัดห้วยคู้  

สพ ๒๖๖๐/๓๖๘๔

เด็กหญิงนุสชบา หงษ์เวียงจันทร์
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยคู้สามัคคี วัดห้วยคู้  

สพ ๒๖๖๐/๓๖๘๕

เด็กชายปฐวี สุวรรณคร
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๖๖๐/๓๖๘๖ เด็กหญิงสุนันทกาญจน์
รุ่งเรือง

๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๖๖๐/๓๖๘๗

เด็กชายรัชชานนท์ ศรีทองกุล
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๖๖๐/๓๖๘๘

เด็กชายไฮจูดส์ วอร์เนอร์
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๖๖๐/๓๖๘๙

เด็กชายศุภกร ทองฤทธิ

์

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๖๖๐/๓๖๙๐
เด็กหญิงจิรัชญา แซ่อึง

้

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๖๖๐/๓๖๙๑

เด็กหญิงสุนิตา โสดา
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๖๖๐/๓๖๙๒

เด็กชายกฤตเมธ รอดรุ่งเรือง
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๖๖๐/๓๖๙๓

เด็กหญิงอารยา สกุลเพชรอร่าม
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๖๖๐/๓๖๙๔

เด็กหญิงณีรนุช ทองบ้านโข้ง
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๖๖๐/๓๖๙๕

เด็กชายภูมิพัฒน์ อ่อนวันทา
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๖๖๐/๓๖๙๖

เด็กหญิงอมราพร คงนะ
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๖๖๐/๓๖๙๗

เด็กหญิงอรปรียา หมีแรต
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๖๖๐/๓๖๙๘

เด็กหญิงชญธร จันทวงษ์
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๖๖๐/๓๖๙๙

เด็กหญิงณิชาภา น้อยมหาพรม
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๐๖ / ๑๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๖๐/๓๗๐๐
เด็กหญิงชุติกาญจน์ เขียวเขิน

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๖๖๐/๓๗๐๑
เด็กหญิงพราวพิมล ศรีทองกูล

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๖๖๐/๓๗๐๒
เด็กชายสรวิศ ภูฆัง

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๖๖๐/๓๗๐๓
เด็กหญิงนรินทร ตรวจมรรคา

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๖๖๐/๓๗๐๔
เด็กชายจตุพล ขวัญครอง

๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๖๖๐/๓๗๐๕
เด็กชายสมพงษ์ พลาเผือก

๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๖๖๐/๓๗๐๖
เด็กชายธีรศักดิรินทร์

์

รอดมาลี
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๖๖๐/๓๗๐๗
เด็กชายวรภัทร ส้มแก้ว

๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่สิทธาวาส วัดใหม่สิทธาวาส  

สพ ๒๖๖๐/๓๗๐๘
เด็กหญิงอาภัสรา อ่อนจันทร์

๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่สิทธาวาส วัดใหม่สิทธาวาส  

สพ ๒๖๖๐/๓๗๐๙
เด็กหญิงสายรุ้ง วงพานิช

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่สิทธาวาส วัดใหม่สิทธาวาส  

สพ ๒๖๖๐/๓๗๑๐
เด็กหญิงศศิกานต์ รูปสม

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่สิทธาวาส วัดใหม่สิทธาวาส  

สพ ๒๖๖๐/๓๗๑๑

เด็กหญิงฟา พม่า
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๓๗๑๒

เด็กหญิงกาซาลอง ภูประเสริฐ
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๓๗๑๓

เด็กหญิงธัญทิพย์ แก้วบัวดี
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๓๗๑๔

เด็กหญิงฐิติมา สายอุราช
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๓๗๑๕

เด็กหญิงธนัชพร ภู่กัน
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๓๗๑๖

เด็กชายนิทัศน์ คชภูมิ
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๓๗๑๗

เด็กหญิงบุษกร สุทจิต
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๓๗๑๘

เด็กหญิงบุษบง สุทจิต
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๓๗๑๙

เด็กหญิงพีรยา เพชรดำดี
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๓๗๒๐
เด็กหญิงภัทรพร นามโชติ

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๓๗๒๑

เด็กชายเวชพิสิฐ รักน้อย
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๓๗๒๒

เด็กหญิงสุพิชา อ่วมคำ
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๓๗๒๓

เด็กหญิงกฤติมา ภักดีวงษ์
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๓๗๒๔

เด็กหญิงกัญญาภัค ปนกุมภีร์
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๓๗๒๕

เด็กหญิงกุลริสา นาคีอนุรักษ์
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๓๗๒๖

เด็กหญิงจุฑานาถ แก้วสระแสน
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๓๗๒๗

เด็กชายธนกร สุดนาลาว
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๓๗๒๘

เด็กชายธนากร นุ่มสนิท
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๓๗๒๙

เด็กชายธนาคิม ภักดีวงษ์
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๓๗๓๐
เด็กหญิงธิราวรรณ สืบสอน

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๓๗๓๑

เด็กชายไพฑูรย์ นักร้อง
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๓๗๓๒

เด็กหญิงเยาว์กุลธร เดชารางนาค
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๓๗๓๓

เด็กชายศุภเชฏฐ์ ติดโสม
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๓๗๓๔

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ประทุมสูตร
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๐๗ / ๑๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๖๐/๓๗๓๕

เด็กชายพัฒนศักดิ

์

ขาวสุข

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๓๗๓๖

เด็กหญิงกมลวรรณ ยุทธวรวิทย์
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๓๗๓๗

เด็กชายวัชรินทร์ มากระจันทร์
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๓๗๓๘

เด็กหญิงกานต์ธิดา ศรีเหรา
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๓๗๓๙

เด็กหญิงปาริษา คงจรเข้
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๓๗๔๐
เด็กหญิงพัชรี พุกพาน

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๓๗๔๑

เด็กหญิงรัชดาภรณ์ แจ้งเณร
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๓๗๔๒

เด็กชายอิทธิเชษฐ์ โททอง

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๓๗๔๓

เด็กชายวีรพัฒน์ คล้ายนัดที
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๓๗๔๔

เด็กชายศิวัช แก้ววิเศษ
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๓๗๔๕

เด็กหญิงศุภรัตน์ คชฤทธิ

์

๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๓๗๔๖

เด็กหญิงศิโรรัตน์ จันทนา
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๓๗๔๗

เด็กชายสัญญา หิรัญยเกศ
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๓๗๔๘

เด็กชายอนุ สุขสำราญ

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๓๗๔๙

เด็กชายอรรถวิทย์ โชติสกุลธรรม
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๓๗๕๐
เด็กชายภัทรพล จันทรศิลปน

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๓๗๕๑

เด็กหญิงมณฑิรา หลักนาลาว
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๓๗๕๒

เด็กหญิงภัชราภรณ์ คำสอน

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๓๗๕๓

เด็กชายเฉลิมพงษ์ จีนอยู่
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๓๗๕๔

เด็กหญิงรัตติกาล ชูเชิด
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๓๗๕๕

เด็กหญิงกชกร สายทอง
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๓๗๕๖

เด็กหญิงกนกวรรณ หมวดคูณ
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๓๗๕๗

เด็กชายชยณัฐ อำอ่อน

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๓๗๕๘

เด็กชายวันชัย หอมสุวรรณ
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๓๗๕๙

เด็กหญิงณิชาพร ฉิมมาไว
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๓๗๖๐
เด็กหญิงสุพรรษา ตามสมัย

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๓๗๖๑

เด็กชายธีรภัทร กาญจนากาจ
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๓๗๖๒

เด็กชายสหชัย ขุนไม้งาม
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๓๗๖๓

เด็กหญิงภัทศา แสงทองดี
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๓๗๖๔

เด็กหญิงสายธาร สังข์ทอง
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๓๗๖๕

เด็กหญิงสิริยากร ก้อนชัยภูมิ
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๓๗๖๖

เด็กหญิงยุพารัตน์ คูหามณีรัตน์
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๓๗๖๗

เด็กชายวรโชติ เหมลี

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๓๗๖๘

เด็กหญิงสิรินยา แก้วปานกัน
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๓๗๖๙

เด็กชายวุฒิภัทร จีนกระจัน
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๐๘ / ๑๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๖๐/๓๗๗๐
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

วงศ์ทองดี

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๓๗๗๑

เด็กชายณัฎฐพงศ์ ช้อยเชือดี

้

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๓๗๗๒

เด็กชายจิรายุส จันทร์กระแจะ
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๓๗๗๓
เด็กหญิงหทัยกาญจน์ สมบูรณ์

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๓๗๗๔

เด็กชายศิวกร ดอกกุหลาบ
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๓๗๗๕

เด็กชายศุภกร ทองดีพันธ์
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๓๗๗๖

เด็กชายวรวิทย์ สุวรรณดี
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๓๗๗๗

เด็กหญิงนุจรี สุดใจ
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๓๗๗๘

เด็กหญิงณัฐวดี หงษ์เวียงจันทร์
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๓๗๗๙

เด็กชายเสฎฐวุฒิ หงษ์ทอง
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๓๗๘๐
เด็กชายวิสิษฎ์ ไกรทองสุข

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๓๗๘๑

เด็กหญิงเกศรา แก้วสระแสน
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๓๗๘๒

เด็กชายวรพจน์ เพียชิน
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๓๗๘๓

เด็กชายชยวัตน์ บัวบุตร
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๓๗๘๔

เด็กหญิงแพรวา ศรีบุญ

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๓๗๘๕

เด็กชายรัชพล กันกง
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๓๗๘๖

เด็กชายอฤทธิ

์

ดิษฐ์กระจัน
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๓๗๘๗

เด็กหญิงอัญชลี ใจบุญ
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๓๗๘๘

เด็กชายสะริวง สาหร่าย

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๓๗๘๙

เด็กชายจิรานุวัฒน์ อิสสะอาด
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๓๗๙๐
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ แก้วสระแสน

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๓๗๙๑

เด็กชายคณาธิป คงยืน
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๓๗๙๒

เด็กหญิงณัฐกมล มักเฮง
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๓๗๙๓

เด็กชายธนภัทร จันทนะจุลพงศ์
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๓๗๙๔

เด็กหญิงเพ็ญรดี นกดำ

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๓๗๙๕

เด็กหญิงภคพร อุดมพร
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๓๗๙๖

เด็กหญิงสิริวิมล สืบนาค
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๓๗๙๗

เด็กหญิงมานิตา พึงพงษ์

่

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๓๗๙๘

เด็กชายอดิสรรค์ คันโททอง

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๓๗๙๙

เด็กชายณภัทร เหน่งเพชร
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๓๘๐๐
เด็กหญิงกัญญาภัค อาจคงหาญ

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๓๘๐๑
เด็กหญิงชลธิชา มณีนิล

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๓๘๐๒
เด็กหญิงกิตติยากร ตังจิต

้

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๓๘๐๓
เด็กชายพงศพัศ แย้มอาสา

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๓๘๐๔
เด็กหญิงรวงข้าว แจ้งวิถี

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๐๙ / ๑๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๖๐/๓๘๐๕
เด็กชายเกรียงศักดิ

์

รักน้อย
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๓๘๐๖
เด็กชายแทนคุณ แจ้งวิถี

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๓๘๐๗
เด็กชายวัชรินทร์ สดหอม

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๓๘๐๘
เด็กชายปริญญา วงศ์ษา

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๓๘๐๙
เด็กชายอมรชัย นันทลาวัลย์

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๓๘๑๐
เด็กชายณัฐธี แก้วเลาขวัญ

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๓๘๑๑

เด็กหญิงวิภา แก้วสระแสน
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๓๘๑๒

เด็กชายกฤษณะ ทองอ่อน
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๓๘๑๓

เด็กชายประกิจ คำศรี

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๓๘๑๔

เด็กชายอภิวิชญ์ ขำดี
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๓๘๑๕

เด็กหญิงศศิธร เอียมอ่อนตา

่

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๓๘๑๖

เด็กชายนพฤทธิ

์

รักอู่

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๓๘๑๗

เด็กชายปณิธาน รักราช
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๓๘๑๘

เด็กหญิงศศิกานต์ กาฬภักดี
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๓๘๑๙

เด็กชายอนัฐวัชร เชือวงษ์

้

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๓๘๒๐
เด็กชายอภิสิทธิ

์

กาญจนะ
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๓๘๒๑

เด็กชายจิรานุวัฒน์ พันตัน
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๓๘๒๒

เด็กชายอานนท์ -
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๓๘๒๓

เด็กหญิงปภานัน นวลฝาย
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๓๘๒๔

เด็กชายกนก นกดำ
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๓๘๒๕

เด็กชายนันทกร แพลอย
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๓๘๒๖

เด็กหญิงพรพิมล แผนสมบูรณ์
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๓๘๒๗

เด็กชายยิงภากรณ์

่

จตุสีห์เหรายา
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๓๘๒๘

เด็กชายพิษณุ เพ็ชรสุข
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๓๘๒๙

เด็กหญิงศิริภัสสร เพชรมีดี

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๓๘๓๐
เด็กชายอำพล ขวัญกุล

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๓๘๓๑

เด็กชายกฤษณะ หล้าเครือ
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๓๘๓๒

เด็กหญิงกชพรรณ จรเข้
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๓๘๓๓

เด็กหญิงสุวิชญา หงษ์เวียงจันทร์
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๓๘๓๔

เด็กชายธนาวุฒิ บุพศิริ
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๓๘๓๕

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ กลินจำปา

่

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๓๘๓๖

เด็กหญิงบุญญิสา สีทาสังข์
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๓๘๓๗

เด็กชายภูรินทร์ เย็นภู่สุวรรณ
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๓๘๓๘

เด็กชายธีรภัทร ปลืมจิตร

้

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๓๘๓๙

เด็กชายปฏิพัทธ์ สุวรรณสาร
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๑๐ / ๑๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๖๐/๓๘๔๐
เด็กหญิงวิไลวรรณ สุวรรณเวช

๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๓๘๔๑

เด็กหญิงรมิตา แปนทองดี
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๓๘๔๒

เด็กชายชลสิทธิ

์

เพชรมีดี
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๓๘๔๓

เด็กชายวรวุฒิ นามะลา

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๓๘๔๔

เด็กหญิงอารียา ศรีเหรา
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๓๘๔๕

เด็กชายคมชาญ นันท์ดอนคา
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๓๘๔๖

เด็กหญิงกรรณิการ์ สาดคล้า
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๓๘๔๗

เด็กหญิงอภิชาญา บุญศักดิ

์

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๓๘๔๘

เด็กหญิงชุติมา วงศ์มหาดไทย
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๓๘๔๙

เด็กชายณัชพล จิตรีฐาน
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๓๘๕๐
เด็กชายจักรธกานต์ แก้วสระแสน

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๓๘๕๑

เด็กหญิงจารุวรรณ หอมทอง
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๓๘๕๒

เด็กหญิงอรอนงค์ หงษ์เวียงจันทร์
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๓๘๕๓

เด็กชายธัญธีร์ พิมพ์ประเสริฐ
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๓๘๕๔

นางสาวภัสรา เหมือนศรี
๒๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๓๘๕๕

เด็กชายธนดล ผ่องแผ้ว
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๓๘๕๖

เด็กชายพีระพล มาลพันธ์
๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๓๘๕๗
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ศรีเหรา

๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๓๘๕๘

เด็กชายวายุ วงพานิช
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๓๘๕๙

เด็กชายธีรภัทร บุญเจิม

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๓๘๖๐
เด็กชายศุภชัย เตียวเจริญกิจ

๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๓๘๖๑

เด็กชายธนภัทร จำปานิล
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๓๘๖๒

เด็กหญิงพิยดา เจียภักดี

่

๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๓๘๖๓

เด็กชายวรกมล ปทุมสูตร
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๓๘๖๔

เด็กชายระพีพัฒน์ ภาคภูมิ
๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๓๘๖๕

เด็กหญิงรุ่งนภา ขุนราช
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๓๘๖๖

นางสาวศุทาทิพ มาลัยทอง
๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๓๘๖๗

เด็กหญิงสกลวรรณ ท้าวศิริกุล
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๓๘๖๘

เด็กหญิงทรายแก้ว พลายละหาร
๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๓๘๖๙

เด็กหญิงปภัสสรา นกขวัญ
๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๓๘๗๐
เด็กชายวุฒิภัทร เนือทอง

้

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๓๘๗๑

เด็กชายธีรพงค์ กลินดอกแก้ว

่

๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๓๘๗๒

เด็กชายอนุรักษ์ อาจคงหาญ
๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๓๘๗๓

เด็กหญิงสิดาพร ชัยศรี
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๓๘๗๔

นางสาวจิตรลดา จุลฬา
๑๘/๑๐/๒๕๒๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๑๑ / ๑๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๖๐/๓๘๗๕

นางสาวชญานี อัตเนตร์
๒๖/๐๘/๒๕๓๗

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๓๘๗๖
นางสาวชุติกัณญาภา บุญศรีวงศ์

๒๑/๐๑/๒๕๒๖

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๓๘๗๗

นางสาวศุภนิดา ทองแสง

๑๑/๑๒/๒๕๓๖

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๓๘๗๘

เด็กหญิงชาลินี จันทรศร
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๖๐/๓๘๗๙

เด็กหญิงกัญญาภัค คลังเขียว
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๖๐/๓๘๘๐
เด็กหญิงกัลยรัตน์ แก่นจันทร์

๒๒/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๖๐/๓๘๘๑

เด็กหญิงสนธยา บุญแดนไพร
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๖๐/๓๘๘๒

เด็กชายรพีภัทร จันหอม

๒๗/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๖๐/๓๘๘๓

เด็กหญิงทิพรัตน์ ชมชืน

่

๒๔/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๖๐/๓๘๘๔

เด็กหญิงเขมิกา โรจน์บุญถึง
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๖๐/๓๘๘๕

เด็กหญิงผกามาศ ศรีคำทา
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๖๐/๓๘๘๖

เด็กชายวชิรา หลวงโพธิ

์

๒๖/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๖๐/๓๘๘๗

เด็กชายศิวกร ชาวกงจักร
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๖๐/๓๘๘๘

เด็กหญิงมลิวัลย์ กลีบทอง
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๖๐/๓๘๘๙
เด็กหญิงชญาน์นันท์ หวังทรัพย์

๐๗/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๖๐/๓๘๙๐
เด็กหญิงดาวดา ตาลเพชร

๒๓/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๖๐/๓๘๙๑

เด็กชายธนภูมิ จันทราภาสน์
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๖๐/๓๘๙๒

เด็กชายสุทธิพงษ์ ปทุมสูติ
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๖๐/๓๘๙๓

เด็กหญิงมนัสดา ศรีเหรา
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๖๐/๓๘๙๔

เด็กหญิงพัชรพร ถีระแก้ว
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๖๐/๓๘๙๕

เด็กหญิงธนัชพร เสร็จกิจ
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๖๐/๓๘๙๖

เด็กหญิงชนิษฐา พรหมสุรินทร์
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๖๐/๓๘๙๗

เด็กชายธิติวุฒิ เรือนทอง
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๖๐/๓๘๙๘

เด็กหญิงเยาวภา นุชกำบัง
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๖๐/๓๘๙๙

เด็กหญิงจันทิพพร หยกแสงมณี
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๖๐/๓๙๐๐
เด็กหญิงบุญญิสา ตีเทศ

่

๑๔/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๖๐/๓๙๐๑
เด็กหญิงพรทิพย์ สังวาลทองดี

๑๕/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๖๐/๓๙๐๒
เด็กหญิงชนิษฐา คำราช

๑๐/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๖๐/๓๙๐๓
เด็กหญิงอรัชพร โอชารส

๐๒/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๖๐/๓๙๐๔
เด็กชายวรัญ แปงหอม

๒๔/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๖๐/๓๙๐๕
เด็กชายทรงภพ แก้วปาน

๒๙/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๖๐/๓๙๐๖
เด็กหญิงภัทราพรรณ คงใจมัน

่

๑๖/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๖๐/๓๙๐๗
เด็กหญิงนฤสรณ์ เขียวสวาท

๐๖/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๖๐/๓๙๐๘
เด็กชายนรนาท จอกลอย

๒๗/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๖๐/๓๙๐๙
เด็กหญิงโยษิตา ขาวเปนใย

๒๒/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๑๒ / ๑๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๖๐/๓๙๑๐
เด็กหญิงวริศรา พุทธสงค์

๑๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๖๐/๓๙๑๑

เด็กหญิงพิชยา โมกกงจักร์

๑๖/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๖๐/๓๙๑๒

เด็กหญิงกัลยรัตน์ ปลอดภัย
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๖๐/๓๙๑๓

เด็กหญิงผกาวดี แซ่ลี
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๖๐/๓๙๑๔

เด็กหญิงพิมพ์ชนก เพชรศรี
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๖๐/๓๙๑๕

เด็กหญิงชนม์นิภา เจดีย์
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๖๐/๓๙๑๖

เด็กหญิงแพรวา ประสมศรี
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๖๐/๓๙๑๗

เด็กหญิงณวินทรา นาบุตร
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๖๐/๓๙๑๘
เด็กหญิงสมปรารถนา

รักอู่
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๖๖๐/๓๙๑๙

เด็กหญิงณัฐทริดา ช่างเกวียนดี
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม วัดคีรีรัตนาราม  

สพ ๒๖๖๐/๓๙๒๐
เด็กชายปณณทัด คนสะอาด

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม วัดคีรีรัตนาราม  

สพ ๒๖๖๐/๓๙๒๑

เด็กหญิงพัณณิตา ปุยทองดี

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม วัดคีรีรัตนาราม  

สพ ๒๖๖๐/๓๙๒๒

เด็กชายอภิรักษ์ พละฉิมพลี
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม วัดคีรีรัตนาราม  

สพ ๒๖๖๐/๓๙๒๓

เด็กชายโกมินทร์ นิลสุวรรณ
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม วัดคีรีรัตนาราม  

สพ ๒๖๖๐/๓๙๒๔

เด็กชายกฤตเมธ เขียวเซ็น
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม วัดคีรีรัตนาราม  

สพ ๒๖๖๐/๓๙๒๕

เด็กชายธนพิพัฒน์ จำวิเศษ

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม วัดคีรีรัตนาราม  

สพ ๒๖๖๐/๓๙๒๖

เด็กชายรพีภัทร เชิดฉัน
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม วัดคีรีรัตนาราม  

สพ ๒๖๖๐/๓๙๒๗

เด็กชายอภิรักษ์ วงษ์เวียน
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม วัดคีรีรัตนาราม  

สพ ๒๖๖๐/๓๙๒๘

เด็กหญิงกรสุมาร์ ศรีบุญเพ็ง
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม วัดคีรีรัตนาราม  

สพ ๒๖๖๐/๓๙๒๙

เด็กหญิงณัฐภัสสร เอียมศรี

่

๑๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม วัดคีรีรัตนาราม  

สพ ๒๖๖๐/๓๙๓๐
เด็กหญิงวรรณิดา เสนาบุตร

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม วัดคีรีรัตนาราม  

สพ ๒๖๖๐/๓๙๓๑

เด็กหญิงสุทินา ปุริสา
๑๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม วัดคีรีรัตนาราม  

สพ ๒๖๖๐/๓๙๓๒

เด็กชายกรวิชญ์ ลอยแก้ว
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม วัดคีรีรัตนาราม  

สพ ๒๖๖๐/๓๙๓๓

เด็กชายกิจรุ่งโรจน์ นันทาธิราช
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม วัดคีรีรัตนาราม  

สพ ๒๖๖๐/๓๙๓๔

เด็กชายกิตติพงษ์ ศรีลาดี
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม วัดคีรีรัตนาราม  

สพ ๒๖๖๐/๓๙๓๕

เด็กชายขวัญชัย นันทาธิราช
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม วัดคีรีรัตนาราม  

สพ ๒๖๖๐/๓๙๓๖

เด็กชายฉัตรชัย จำปาดี
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม วัดคีรีรัตนาราม  

สพ ๒๖๖๐/๓๙๓๗

เด็กชายธนกร รักน้อย
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม วัดคีรีรัตนาราม  

สพ ๒๖๖๐/๓๙๓๘

เด็กชายปณณวิชญ์ ว่องเจริญพร
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม วัดคีรีรัตนาราม  

สพ ๒๖๖๐/๓๙๓๙

เด็กชายพัทธพล หงษ์เวียงจันทร์
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม วัดคีรีรัตนาราม  

สพ ๒๖๖๐/๓๙๔๐
เด็กชายพิชุตม์ จันทร์ชืน

่

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม วัดคีรีรัตนาราม  

สพ ๒๖๖๐/๓๙๔๑

เด็กชายปารนันท์ ศรียาวงศ์
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม วัดคีรีรัตนาราม  

สพ ๒๖๖๐/๓๙๔๒

เด็กหญิงกรชนก สว่างแก้ว

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม วัดคีรีรัตนาราม  

สพ ๒๖๖๐/๓๙๔๓

เด็กหญิงจุรีรัตน์ จูมศรียา
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม วัดคีรีรัตนาราม  

สพ ๒๖๖๐/๓๙๔๔

เด็กหญิงปทุมรัตน์ หงษ์เวียงจันทร์
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม วัดคีรีรัตนาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๑๓ / ๑๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๖๐/๓๙๔๕

เด็กหญิงพรพรรณ ก้อนชัยภูมิ
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม วัดคีรีรัตนาราม  

สพ ๒๖๖๐/๓๙๔๖

เด็กหญิงพิมพิศา จีนขี
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม วัดคีรีรัตนาราม  

สพ ๒๖๖๐/๓๙๔๗

เด็กหญิงมะลิ ชาสมหวัง
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม วัดคีรีรัตนาราม  

สพ ๒๖๖๐/๓๙๔๘

เด็กหญิงอธิกา โพธิพรม

์

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม วัดคีรีรัตนาราม  

สพ ๒๖๖๐/๓๙๔๙

เด็กหญิงอรวรรณ หงษ์เวียงจันทร์
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม วัดคีรีรัตนาราม  

สพ ๒๖๖๐/๓๙๕๐
เด็กหญิงเปรมฤทัย พัธราวราณี

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม วัดคีรีรัตนาราม  

สพ ๒๖๖๐/๓๙๕๑

เด็กหญิงสุภาพร ผิวอ่อนดี
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม วัดคีรีรัตนาราม  

สพ ๒๖๖๐/๓๙๕๒

เด็กชายถิรวัฒน์ ชูก้าน
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนคาวิทยา วัดโภคาราม  

สพ ๒๖๖๐/๓๙๕๓

เด็กชายมนพัทธ์ หงษ์เวียงจันทร์
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนคาวิทยา วัดโภคาราม  

สพ ๒๖๖๐/๓๙๕๔

เด็กชายศุภกร ศรีบัวคลี

่

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนคาวิทยา วัดโภคาราม  

สพ ๒๖๖๐/๓๙๕๕

เด็กหญิงจุรีรัตน์ บุตรดี
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนคาวิทยา วัดโภคาราม  

สพ ๒๖๖๐/๓๙๕๖

เด็กหญิงณัฐวรา ปญรังศรี

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนคาวิทยา วัดโภคาราม  

สพ ๒๖๖๐/๓๙๕๗
เด็กชายพิสิษฐ์สรรค์ มาเวียงจันทร์

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนคาวิทยา วัดโภคาราม  

สพ ๒๖๖๐/๓๙๕๘
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ จงใจรักษ์

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนคาวิทยา วัดโภคาราม  

สพ ๒๖๖๐/๓๙๕๙

เด็กหญิงธนภัทร เอียมอาจ

่

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนคาวิทยา วัดโภคาราม  

สพ ๒๖๖๐/๓๙๖๐
เด็กชายอรรถวุฒิ หงษ์เวียงจันทร์

๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนคาวิทยา วัดโภคาราม  

สพ ๒๖๖๐/๓๙๖๑
เด็กหญิงธัญญารัตน์ ช่างเกวียนดี

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนคาวิทยา วัดโภคาราม  

สพ ๒๖๖๐/๓๙๖๒

เด็กหญิงนิสา ลาแพงดี
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโภคาราม วัดโภคาราม  

สพ ๒๖๖๐/๓๙๖๓

เด็กหญิงนงลักษณ์ เณรจาที
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโภคาราม วัดโภคาราม  

สพ ๒๖๖๐/๓๙๖๔

เด็กหญิงบัณฑิตา นนท์แก้ว
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโภคาราม วัดโภคาราม  

สพ ๒๖๖๐/๓๙๖๕

เด็กหญิงปวริศา หงษ์เวียงจันทร์
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโภคาราม วัดโภคาราม  

สพ ๒๖๖๐/๓๙๖๖

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ เกตุเหลือ
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโภคาราม วัดโภคาราม  

สพ ๒๖๖๐/๓๙๖๗

เด็กหญิงฐาปณี ขันธ์มัน

่

๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโภคาราม วัดโภคาราม  

สพ ๒๖๖๐/๓๙๖๘

เด็กหญิงเบญจพร บุญศรีสุทธิ

์

๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโภคาราม วัดโภคาราม  

สพ ๒๖๖๐/๓๙๖๙

เด็กหญิงสิรินภา อุ่นตาดี
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโภคาราม วัดโภคาราม  

สพ ๒๖๖๐/๓๙๗๐
เด็กชายณัฐชนน พรมส้มซ่า

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโภคาราม วัดโภคาราม  

สพ ๒๖๖๐/๓๙๗๑

เด็กชายเทิดภูมิ เขียวแดงดี
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโภคาราม วัดโภคาราม  

สพ ๒๖๖๐/๓๙๗๒

เด็กชายธนพล ทองดี
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโภคาราม วัดโภคาราม  

สพ ๒๖๖๐/๓๙๗๓

เด็กชายธนภัทร ทองดี
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโภคาราม วัดโภคาราม  

สพ ๒๖๖๐/๓๙๗๔

เด็กชายปณณธร เปรมปรุงวิทย์

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโภคาราม วัดโภคาราม  

สพ ๒๖๖๐/๓๙๗๕

เด็กชายปยวิทย์ สีสุขสาม
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโภคาราม วัดโภคาราม  

สพ ๒๖๖๐/๓๙๗๖

เด็กชายรัฐภูมิ พิมพ์พันธุ์ดี
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโภคาราม วัดโภคาราม  

สพ ๒๖๖๐/๓๙๗๗

เด็กชายสุรชัย รักษี
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโภคาราม วัดโภคาราม  

สพ ๒๖๖๐/๓๙๗๘

เด็กชายเอกชัย ก้อนชัยภูมิ
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโภคาราม วัดโภคาราม  

สพ ๒๖๖๐/๓๙๗๙

เด็กหญิงจันทร์จิรา พุฒหลวง
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโภคาราม วัดโภคาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๑๔ / ๑๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๖๐/๓๙๘๐
เด็กหญิงจีราพร ปลัดม้า

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโภคาราม วัดโภคาราม  

สพ ๒๖๖๐/๓๙๘๑

เด็กหญิงจุฑามาส คงพรม
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโภคาราม วัดโภคาราม  

สพ ๒๖๖๐/๓๙๘๒

เด็กหญิงชนิกา หงษ์เวียงจันทร์
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโภคาราม วัดโภคาราม  

สพ ๒๖๖๐/๓๙๘๓

เด็กหญิงชัชญา อุ่นตาดี
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโภคาราม วัดโภคาราม  

สพ ๒๖๖๐/๓๙๘๔

เด็กหญิงชนิตรา อินทร์พันคำ
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโภคาราม วัดโภคาราม  

สพ ๒๖๖๐/๓๙๘๕

เด็กหญิงนภัสสร หงษ์เวียงจันทร์
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโภคาราม วัดโภคาราม  

สพ ๒๖๖๐/๓๙๘๖

เด็กหญิงนริศรา วรสิทธิ

์

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโภคาราม วัดโภคาราม  

สพ ๒๖๖๐/๓๙๘๗

เด็กหญิงภัทรธิดา จำวิเศษ
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโภคาราม วัดโภคาราม  

สพ ๒๖๖๐/๓๙๘๘

เด็กหญิงศุภทร ปชชา
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโภคาราม วัดโภคาราม  

สพ ๒๖๖๐/๓๙๘๙

เด็กหญิงศุภิสรา ยศวิชัย
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโภคาราม วัดโภคาราม  

สพ ๒๖๖๐/๓๙๙๐
เด็กหญิงอรอุมา นนท์แก้ว

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโภคาราม วัดโภคาราม  

สพ ๒๖๖๐/๓๙๙๑

เด็กหญิงกชพรรณ แดงแตง

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโภคาราม วัดโภคาราม  

สพ ๒๖๖๐/๓๙๙๒

เด็กหญิงชลธิชา สร้อยสน
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนไพศาล วัดศรีพร  

สพ ๒๖๖๐/๓๙๙๓

เด็กชายนัตพงษ์ จันทนุช

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนไพศาล วัดศรีพร  

สพ ๒๖๖๐/๓๙๙๔

เด็กชายธนกร วิบูลย์ศักดิ

์

๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนไพศาล วัดศรีพร  

สพ ๒๖๖๐/๓๙๙๕

เด็กชายศิวกร สุทธินันท์
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนไพศาล วัดศรีพร  

สพ ๒๖๖๐/๓๙๙๖

เด็กหญิงทิพยรัตน์ เจริญเส็ง
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนไพศาล วัดศรีพร  

สพ ๒๖๖๐/๓๙๙๗

เด็กชายจิรายุทธ ลมูลจิตต์

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกกม่วง วัดกกม่วง  

สพ ๒๖๖๐/๓๙๙๘

เด็กชายภัทรพล วงษ์คำมี
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกกม่วง วัดกกม่วง  

สพ ๒๖๖๐/๓๙๙๙

เด็กชายเจษฎา เณรจาที
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกกม่วง วัดกกม่วง  

สพ ๒๖๖๐/๔๐๐๐
เด็กหญิงบังอร เคนคำจันทร์

๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกกม่วง วัดกกม่วง  

สพ ๒๖๖๐/๔๐๐๑
เด็กชายอรุชา หังใจดี

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจำปา วัดจำปา  

สพ ๒๖๖๐/๔๐๐๒
เด็กชายอานุภาพ ตะโกนวล

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจำปา วัดจำปา  

สพ ๒๖๖๐/๔๐๐๓
เด็กชายดนุพร ขุนทองไผ่

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจำปา วัดจำปา  

สพ ๒๖๖๐/๔๐๐๔
เด็กหญิงวัชรินทร์ ทับทองดี

๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจำปา วัดจำปา  

สพ ๒๖๖๐/๔๐๐๕
เด็กหญิงระพีภัทร บุญแช่มชู

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจำปา วัดจำปา  

สพ ๒๖๖๐/๔๐๐๖
เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ หงษ์เวียงจันทร์

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจำปา วัดจำปา  

สพ ๒๖๖๐/๔๐๐๗
เด็กชายอภิศักดิ

์

ทำจะดี
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจำปา วัดจำปา  

สพ ๒๖๖๐/๔๐๐๘
เด็กหญิงภานุชนาท ทำจะดี

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจำปา วัดจำปา  

สพ ๒๖๖๐/๔๐๐๙
เด็กหญิงธรพร โพธินุช

์

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจำปา วัดจำปา  

สพ ๒๖๖๐/๔๐๑๐
เด็กหญิงรัชดาภรณ์ นนท์ศิลา

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจำปา วัดจำปา  

สพ ๒๖๖๐/๔๐๑๑
เด็กหญิงวิชุดา หงษ์เวียงจันทร์

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจำปา วัดจำปา  

สพ ๒๖๖๐/๔๐๑๒
เด็กหญิงศิริวรรณ ทำจะดี

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจำปา วัดจำปา  

สพ ๒๖๖๐/๔๐๑๓
เด็กหญิงสุธิตา บุญรอด

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจำปา วัดจำปา  

สพ ๒๖๖๐/๔๐๑๔
เด็กหญิงศศินา พลเสน

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจำปา วัดจำปา  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๑๕ / ๑๓๒

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๖๐/๔๐๑๕
เด็กหญิงศิรินาถ เทียมจันทร์

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจำปา วัดจำปา  

สพ ๒๖๖๐/๔๐๑๖
เด็กหญิงปานดาว หงษ์เวียงจันทร์

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจำปา วัดจำปา  

สพ ๒๖๖๐/๔๐๑๗
เด็กชายชัยวัฒน์ เอียมพงษ์

่

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจำปา วัดจำปา  

สพ ๒๖๖๐/๔๐๑๘
เด็กหญิงสุดารัตน์ ศรีบุญเพ็ง

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจำปา วัดจำปา  

สพ ๒๖๖๐/๔๐๑๙
เด็กชายยุทธศักดิ

์

สายสังข์
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจำปา วัดจำปา  

สพ ๒๖๖๐/๔๐๒๐
เด็กชายกฤษดา เบ้าบุญ

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจำปา วัดจำปา  

สพ ๒๖๖๐/๔๐๒๑
เด็กหญิงสุนิสา ไชยะสม

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจำปา วัดจำปา  

สพ ๒๖๖๐/๔๐๒๒
เด็กหญิงศลิษา ผิวอ่อนดี

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจำปา วัดจำปา  

สพ ๒๖๖๐/๔๐๒๓
เด็กชายจักรภัทร ทำจะดี

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจำปา วัดจำปา  

สพ ๒๖๖๐/๔๐๒๔
เด็กชายอดิศร ด้วงเดช

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจำปา วัดจำปา  

สพ ๒๖๖๐/๔๐๒๕
เด็กชายศุภกิจ ผิวชะอุ่ม

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจำปา วัดจำปา  

สพ ๒๖๖๐/๔๐๒๖
เด็กชายภูริพัฒน์ เกตุสุวงษ์

๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจำปา วัดจำปา  

สพ ๒๖๖๐/๔๐๒๗
เด็กชายณัฐภูมิ แสงธรรมโชติ

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจำปา วัดจำปา  

สพ ๒๖๖๐/๔๐๒๘
เด็กชายอัครพนธ์ ผิวพิมพ์ดี

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจำปา วัดจำปา  

สพ ๒๖๖๐/๔๐๒๙
เด็กหญิงสิริเพ็ญ ดิษฐ์กระจัน

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจำปา วัดจำปา  

สพ ๒๖๖๐/๔๐๓๐
เด็กหญิงรัชดา หอยอ่อน

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจำปา วัดจำปา  

สพ ๒๖๖๐/๔๐๓๑
เด็กชายสุทธิพงษ์ มีชนะ

๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจำปา วัดจำปา  

สพ ๒๖๖๐/๔๐๓๒
เด็กหญิงฑิฆัมพร แห้วเพชร

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจำปา วัดจำปา  

สพ ๒๖๖๐/๔๐๓๓
เด็กชายธวัชชัย เทียงธรรม

่

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจำปา วัดจำปา  

สพ ๒๖๖๐/๔๐๓๔
เด็กชายณรงค์กร หงษ์เวียงจันทร์

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจำปา วัดจำปา  

สพ ๒๖๖๐/๔๐๓๕
เด็กหญิงเกศรา เตมิยะ

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจำปา วัดจำปา  

สพ ๒๖๖๐/๔๐๓๖
เด็กชายรัชพล ธนดี

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจำปา วัดจำปา  

สพ ๒๖๖๐/๔๐๓๗
เด็กชายคเชนทร์ หลำสุข

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิเขียว

์

วัดโพธิเขียว

์

 

สพ ๒๖๖๐/๔๐๓๘
เด็กชายชิษณุพงศ์ ศรีบุญเพ็ง

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิเขียว

์

วัดโพธิเขียว

์

 

สพ ๒๖๖๐/๔๐๓๙
เด็กชายวัลลภ ขันตี

๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิเขียว

์

วัดโพธิเขียว

์

 

สพ ๒๖๖๐/๔๐๔๐
เด็กชายวินัย ศรีทองเพชร

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิเขียว

์

วัดโพธิเขียว

์

 

สพ ๒๖๖๐/๔๐๔๑
เด็กชายตะวัน เหรียญมณี

๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิเขียว

์

วัดโพธิเขียว

์

 

สพ ๒๖๖๐/๔๐๔๒
เด็กหญิงอธิษฐาน คุ้มพะเนียด

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิเขียว

์

วัดโพธิเขียว

์

 

สพ ๒๖๖๐/๔๐๔๓
เด็กหญิงอาทิตยา เพิมพูน

่

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิเขียว

์

วัดโพธิเขียว

์

 

สพ ๒๖๖๐/๔๐๔๔
เด็กหญิงชนิตาภา ศรีบุญเพ็ง

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิเขียว

์

วัดโพธิเขียว

์

 

สพ ๒๖๖๐/๔๐๔๕
เด็กหญิงรุ่งนภา ก้อนชัยภูมิ

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิเขียว

์

วัดโพธิเขียว

์

 

สพ ๒๖๖๐/๔๐๔๖
เด็กหญิงดวงพร ยศวิชัย

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิเขียว

์

วัดโพธิเขียว

์

 

สพ ๒๖๖๐/๔๐๔๗
เด็กหญิงขนิษฐา คล้ายคลัง

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิเขียว

์

วัดโพธิเขียว

์

 

สพ ๒๖๖๐/๔๐๔๘
เด็กชายณัฐวุฒิ เกตุทอง

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ วัดสระบัวทอง  

สพ ๒๖๖๐/๔๐๔๙
เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

กุตพันธุ์
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ วัดสระบัวทอง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๑๖ / ๑๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๖๐/๔๐๕๐
เด็กหญิงพัชรินทร์ วิวันทนากูล

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ วัดสระบัวทอง  

สพ ๒๖๖๐/๔๐๕๑
เด็กหญิงชนิกานต์ รอดโฉมฉิม

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ วัดสระบัวทอง  

สพ ๒๖๖๐/๔๐๕๒
เด็กหญิงปยาอร สอนไข่

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ วัดสระบัวทอง  

สพ ๒๖๖๐/๔๐๕๓
เด็กหญิงกชกร บุญมี

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ วัดสระบัวทอง  

สพ ๒๖๖๐/๔๐๕๔
เด็กหญิงอุมากร อินทร์ช้าง

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ วัดสระบัวทอง  

สพ ๒๖๖๐/๔๐๕๕
เด็กหญิงจุฑากาญจน์ พุ่มมาลา

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ วัดสระบัวทอง  

สพ ๒๖๖๐/๔๐๕๖
เด็กหญิงอริสา ธรรมใจดี

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ วัดสระบัวทอง  

สพ ๒๖๖๐/๔๐๕๗
เด็กหญิงสกลรัตน์ เหง้าน้อน

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ วัดสระบัวทอง  

สพ ๒๖๖๐/๔๐๕๘
เด็กหญิงจีรวรรณ เพ็งสมยา

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ วัดสระบัวทอง  

สพ ๒๖๖๐/๔๐๕๙
เด็กชายสมพร คล้ายทอง

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ วัดสระบัวทอง  

สพ ๒๖๖๐/๔๐๖๐
เด็กชายพงศกร พุ่มมาลา

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ วัดสระบัวทอง  

สพ ๒๖๖๐/๔๐๖๑
เด็กหญิงจุฬารัตน์ เจเถือน

่

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ วัดสระบัวทอง  

สพ ๒๖๖๐/๔๐๖๒
เด็กชายกฤษณะ บุญมี

๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ วัดสระบัวทอง  

สพ ๒๖๖๐/๔๐๖๓
เด็กหญิงสุณิสา ปริวัตรชกุลแก้ว

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ วัดสระบัวทอง  

สพ ๒๖๖๐/๔๐๖๔
เด็กหญิงกาญจนา พะจางวาง

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ วัดสระบัวทอง  

สพ ๒๖๖๐/๔๐๖๕
เด็กหญิงวาสนา จันทร์มี

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ วัดสระบัวทอง  

สพ ๒๖๖๐/๔๐๖๖
เด็กหญิงศิริพร ชาวบ้านช้าง

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ วัดสระบัวทอง  

สพ ๒๖๖๐/๔๐๖๗
เด็กชายปยะพงศ์ บุญทิม

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ วัดสระบัวทอง  

สพ ๒๖๖๐/๔๐๖๘
เด็กหญิงกนกพร เหง้าน้อน

๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ วัดสระบัวทอง  

สพ ๒๖๖๐/๔๐๖๙
เด็กหญิงรุ่งอรุณ ศรีแก้ว

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระบัวทอง วัดสระบัวทอง  

สพ ๒๖๖๐/๔๐๗๐
เด็กหญิงวรรณพร รุ่งเรือง

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระบัวทอง วัดสระบัวทอง  

สพ ๒๖๖๐/๔๐๗๑
เด็กหญิงวรรณภา เรือนเพชร

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระบัวทอง วัดสระบัวทอง  

สพ ๒๖๖๐/๔๐๗๒
เด็กหญิงธัญญรัตร์ ขยันคิด

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระบัวทอง วัดสระบัวทอง  

สพ ๒๖๖๐/๔๐๗๓
เด็กชายรัฐภูมิ หงษ์เวียงจันทร์

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคณฑี วัดคณฑี  

สพ ๒๖๖๐/๔๐๗๔
เด็กชายชณาคิม ผิวอ่อนดี

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคณฑี วัดคณฑี  

สพ ๒๖๖๐/๔๐๗๕
เด็กชายธนากร ภูษา

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคณฑี วัดคณฑี  

สพ ๒๖๖๐/๔๐๗๖
เด็กหญิงพรรษา แซ่ลอ

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคณฑี วัดคณฑี  

สพ ๒๖๖๐/๔๐๗๗
เด็กหญิงมาลิณี คนบุญ

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคณฑี วัดคณฑี  

สพ ๒๖๖๐/๔๐๗๘
เด็กชายหรัณย์ ไถวเลิศ

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคณฑี วัดคณฑี  

สพ ๒๖๖๐/๔๐๗๙
เด็กชายนนทกร เหมลี

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคณฑี วัดคณฑี  

สพ ๒๖๖๐/๔๐๘๐
เด็กหญิงจิราวรรณ บุญทะวงษ์

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคอกวัว วัดคอกวัว  

สพ ๒๖๖๐/๔๐๘๑
เด็กชายทรงชัย สาลี

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกสำโรง วัดโคกสำโรง  

สพ ๒๖๖๐/๔๐๘๒
เด็กชายรัฐภูมิ ถินบางบุญ

่

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกสำโรง วัดโคกสำโรง  

สพ ๒๖๖๐/๔๐๘๓
เด็กชายธีรภัทร์ บุญมาก

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกสำโรง วัดโคกสำโรง  

สพ ๒๖๖๐/๔๐๘๔
เด็กชายปริญญา หอมบานเย็น

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกสำโรง วัดโคกสำโรง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๑๗ / ๑๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๖๐/๔๐๘๕
เด็กหญิงอาภัสรา พูดเพราะ

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกสำโรง วัดโคกสำโรง  

สพ ๒๖๖๐/๔๐๘๖
เด็กหญิงชลนิชา คล้ายคลัง

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกสำโรง วัดโคกสำโรง  

สพ ๒๖๖๐/๔๐๘๗
เด็กหญิงภัทราภา ชีพนุรัตน์

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกสำโรง วัดโคกสำโรง  

สพ ๒๖๖๐/๔๐๘๘
เด็กชายสุรนาท พวงพัวเพชร

่

๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกสำโรง วัดโคกสำโรง  

สพ ๒๖๖๐/๔๐๘๙
เด็กชายกิตติพงษ์ ประทุม

๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกสำโรง วัดโคกสำโรง  

สพ ๒๖๖๐/๔๐๙๐
เด็กหญิงศิริลักษณ์ ช่างเกวียนดี

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกสำโรง วัดโคกสำโรง  

สพ ๒๖๖๐/๔๐๙๑
เด็กหญิงภูริชญา วงษ์สุวรรณ

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกสำโรง วัดโคกสำโรง  

สพ ๒๖๖๐/๔๐๙๒
เด็กหญิงนคนันทินี สุขโปร่ง

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองโอ่ง วัดศิริวรรณาราม  

สพ ๒๖๖๐/๔๐๙๓
เด็กชายอนุชิต นุชสวาท

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองโอ่ง วัดศิริวรรณาราม  

สพ ๒๖๖๐/๔๐๙๔
เด็กชายพลพล หงษ์เวียงจันทร์

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองหลุม วัดหนองหลุม  

สพ ๒๖๖๐/๔๐๙๕
เด็กชายอัครวินท์ ศรีทองกูล

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองหลุม วัดหนองหลุม  

สพ ๒๖๖๐/๔๐๙๖
เด็กหญิงณัฐนิชา สุขสมพงษ์

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองหลุม วัดหนองหลุม  

สพ ๒๖๖๐/๔๐๙๗
เด็กหญิงนริศรา ช่างเกวียนดี

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองหลุม วัดหนองหลุม  

สพ ๒๖๖๐/๔๐๙๘
เด็กหญิงวาทินี จงพิศาลพัฒนา

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองหลุม วัดหนองหลุม  

สพ ๒๖๖๐/๔๐๙๙
เด็กหญิงชาริณี หินอ่อน

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองหลุม วัดหนองหลุม  

สพ ๒๖๖๐/๔๑๐๐
เด็กหญิงฐานรัตน์ ปนกระจัน

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองหลุม วัดหนองหลุม  

สพ ๒๖๖๐/๔๑๐๑
เด็กชายสุพันธวงศ์ ชัยโสภา

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองหลุม วัดหนองหลุม  

สพ ๒๖๖๐/๔๑๐๒
เด็กชายปติพัฒน์ ชดช้อย

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองหลุม วัดหนองหลุม  

สพ ๒๖๖๐/๔๑๐๓
เด็กชายกิตติพงศ์ แผนสมบูรณ์

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองหลุม วัดหนองหลุม  

สพ ๒๖๖๐/๔๑๐๔
เด็กชายชัยชนะ กอฌานวัฒน์

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองหลุม วัดหนองหลุม  

สพ ๒๖๖๐/๔๑๐๕
เด็กหญิงอนุสรา วงษ์มี

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแหน วัดห้วยมงคล  

สพ ๒๖๖๐/๔๑๐๖
เด็กหญิงแพรวา ประเสริฐ

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๔๑๐๗
เด็กชายกานต์ธเนศ เนตรประภิศ

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๔๑๐๘
เด็กหญิงณัฐภัทร อารมณ์สวะ

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๔๑๐๙
เด็กหญิงศุภลักษณ์ ซือตรง

่

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๔๑๑๐
เด็กหญิงเกวลิน หิรัญกิตติกร

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๔๑๑๑

เด็กหญิงโกลัญญา สาสูงเนิน
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๔๑๑๒

เด็กหญิงเนรัญชลา ภักดิวิไลเกียรติ

์

๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๔๑๑๓

เด็กหญิงศิริลักษณ์ นิลบุตร
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๔๑๑๔

เด็กหญิงมุทิตา บุญมี
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๔๑๑๕

เด็กชายกนก เกาะโพธิ

์

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๔๑๑๖

เด็กชายจิตติ ศรีโพธิงาม

์

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๔๑๑๗

เด็กหญิงมนฤดี ศรีกุล
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๔๑๑๘

เด็กหญิงสุธิมา เสร็จกิจ
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๔๑๑๙

เด็กชายธนกฤต สุรพานิช
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๑๘ / ๑๓๒

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๖๐/๔๑๒๐
เด็กหญิงภัทรนันท์ สร้อยระย้า

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๔๑๒๑

เด็กหญิงกนกวรรณ ดิษฐกระจัน
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๔๑๒๒

เด็กหญิงศุภิกา ว่องทรัพย์เจริญ
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๔๑๒๓

เด็กหญิงวิสสุตา โรจน์บุญถึง

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๔๑๒๔

เด็กหญิงณัชปภา สุขสมบูรณ์
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๔๑๒๕

เด็กชายวรพล เด่นชัยประดิษฐ์
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๔๑๒๖

เด็กหญิงณัฐปภัสร์ อรุณแสงศิลป
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๔๑๒๗

เด็กชายสรสิช ตันยาลักษณ์
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๔๑๒๘

เด็กชายธนกฤษ ไตรสังข์
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๔๑๒๙

เด็กหญิงนฤมล นาคทองอินทร์
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๔๑๓๐
เด็กหญิงกันธิชา คำไพเราะ

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๔๑๓๑
เด็กหญิงพิลัยลักษณ์ มณีอินทร์

๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๔๑๓๒

เด็กหญิงปณชญา แซ่ลี

้

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๔๑๓๓

เด็กหญิงพุทธิดา

วัฒนาไพศาลตระกูล ๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๔๑๓๔

เด็กชายศักดิภัทร จรเข้
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๔๑๓๕

เด็กชายทีทัช พัชรชวลิต
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๔๑๓๖

เด็กชายภวินท์ คงธนโชติสกุล
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๔๑๓๗

เด็กหญิงพิมพ์วิภา ช้างเขียว
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๔๑๓๘

เด็กชายธีรเจต ยงพิศาลภพ
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๔๑๓๙

เด็กหญิงธันยา สวยค้าข้าว

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๔๑๔๐
เด็กหญิงพิมพ์พิศุทธิ

์

ปญญาเลิศ
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๔๑๔๑

เด็กหญิงกนกกร ผิวชะอุ่ม

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๔๑๔๒

เด็กหญิงนวมลล์ ชัยมูล
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๔๑๔๓

เด็กหญิงพัทธนันท์ นุชนา
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๔๑๔๔

เด็กหญิงธีรดา เอียมสำอางค์

่

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๔๑๔๕

เด็กหญิงพาขวัญ อมรธรรมวุฒิ
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๔๑๔๖

เด็กชายฬยากร ภูพิชิต
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๔๑๔๗

เด็กหญิงธัญญรัตน์ ช้อนใจ
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๔๑๔๘

เด็กหญิงพิมพ์ชนก แก้วศรี
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๔๑๔๙

เด็กชายปวริศ ปญสิงห์
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๔๑๕๐
เด็กหญิงเนือทิพย์

้

ศรีสุข
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๔๑๕๑

เด็กชายนราวิชญ์ แยงเพชร
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๔๑๕๒

เด็กชายเมธา ไฝเพชร
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๔๑๕๓

เด็กชายคเณศวร น้อยเกิดมี
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๔๑๕๔

เด็กหญิงชาลิสา ศรีบุญเพ็ง
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๑๙ / ๑๓๒

้
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สพ ๒๖๖๐/๔๑๕๕

เด็กหญิงวรัทยา ศรีคำแหง
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๔๑๕๖

เด็กหญิงวิจิตรา เพียรทอง
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๔๑๕๗

เด็กหญิงธมลวรรณ คงหอม

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๔๑๕๘

เด็กหญิงจารุภา ทิพย์มาศ
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๔๑๕๙

เด็กชายพงศ์ภัค ศิริอรุณรัตน์
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๔๑๖๐
เด็กชายธิติพันธ์ ศิริอรุณรัตน์

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๔๑๖๑

เด็กหญิงปยะธิดา รักอู่

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๔๑๖๒

เด็กชายนวพล โพธิศรีทอง

์

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๔๑๖๓

เด็กชายกันตพงศ์ วงศ์วิจารณ์
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๔๑๖๔

เด็กหญิงภัททา ระย้าย้อย
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๔๑๖๕

เด็กหญิงณัฐอร ผลศิริ
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๔๑๖๖

เด็กหญิงชนากานต์ แก่นพุทรา
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๔๑๖๗

เด็กชายสุทธิภัทร สิงห์เถือน

่

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๔๑๖๘

เด็กชายธนวัฒน์ เปยมสุข
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๔๑๖๙

เด็กหญิงณัฐนันท์ กลินโฉม

่

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๔๑๗๐
เด็กชายพิชุตม์ พจน์ชัยกุล

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๔๑๗๑

เด็กชายธนภัทร วนกิจสัมพันธ์
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๔๑๗๒

เด็กชายพรชัย รักอู่
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๔๑๗๓

เด็กหญิงฐิติรัตน์ ตันพิรุฬห์
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๔๑๗๔

เด็กหญิงอรัชภร แสงสุข
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๔๑๗๕

เด็กหญิงปณิตา แดงแตง
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๔๑๗๖

เด็กชายภูริณัฐ บุญศรี
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๔๑๗๗

เด็กหญิงอริสา คำไพเราะ
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๔๑๗๘

เด็กชายปณณสิทธิ

์

ถาวรศักดิ

์

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๔๑๗๙

เด็กชายสิงหนาท ศรีบรรพต
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๔๑๘๐
เด็กหญิงณัฐณิชา ใคร่ครวญ

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๔๑๘๑

เด็กชายศิรสินธ์ ซ้อนเพชร
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๔๑๘๒

เด็กหญิงณัฐกานต์ เฮ็งศิริ
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๔๑๘๓

เด็กหญิงรสนันท์ อาจคงหาญ
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๔๑๘๔

เด็กหญิงอมรรัตน์ ไขสะอาด
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๔๑๘๕

เด็กชายนิธิภัทร รู้รอบดี
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๔๑๘๖

เด็กชายณัฐวุฒิ เดชอุ่ม
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๔๑๘๗

เด็กหญิงลักษิกา ปญญาคม
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๔๑๘๘

เด็กชายคณิศร พัฒลักษณ์
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๔๑๘๙
เด็กหญิงธัญญะรัตน์ แก้วเรือง

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๒๐ / ๑๓๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๖๐/๔๑๙๐
เด็กชายวสันต์ กิจทวี

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๔๑๙๑

เด็กหญิงนัฐพร เพลงปาน
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๔๑๙๒

เด็กหญิงสุทธิดา ณรงค์ฤทธิ

์

๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๔๑๙๓

เด็กหญิงจิดาภา กลินพุฒซ้อน

่

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๔๑๙๔

เด็กหญิงวรัทยา เชือโพล้ง

้

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๔๑๙๕

เด็กชายรัฐภูมิ ลีสุขสาม
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๔๑๙๖

เด็กชายภัทรวิทย์ ผะสมเพชร
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๔๑๙๗

เด็กหญิงญาณิกา ทองยิม

้

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๔๑๙๘

เด็กหญิงพิมพ์ชนก พ่อค้า
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๔๑๙๙

เด็กหญิงพิชญ์สินี ศรีคำแหง
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๔๒๐๐
เด็กหญิงศิวภัทร ชมพุฒ

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๔๒๐๑
เด็กชายณัฐกร ปนมณี

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๔๒๐๒
เด็กหญิงแพรวา มีราศรี

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๔๒๐๓
เด็กหญิงพีรดา บุญครอบ

๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๔๒๐๔
เด็กชายจิรายุ ปทุมสูติ

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๔๒๐๕
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ศรีเหรา

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๔๒๐๖
เด็กหญิงณัฐนิชา สุทนต์

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๔๒๐๗
เด็กหญิงกานต์พิชชา ศรีคำทา

๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๔๒๐๘
เด็กหญิงสุทธิดา รุ่งแย้ม

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๔๒๐๙
เด็กชายอภิวิชญ์ พวงพิลา

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๔๒๑๐
เด็กชายอชิรวัชร์ มนตรี

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๔๒๑๑

เด็กหญิงอังควิภา ผิวนวล
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๔๒๑๒

เด็กชายดุสิต คนทน
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๔๒๑๓

เด็กหญิงกิตติยาพร ตังเจริญทรัพย์

้

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๔๒๑๔

เด็กชายภคพัฒน์ ปทุมสูติ

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๔๒๑๕

เด็กชายมหาโชค จุมพรม
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๔๒๑๖

เด็กหญิงชยาภา เณรจาที

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๔๒๑๗

เด็กหญิงสุจิรา แก้วสระแสน
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๔๒๑๘

เด็กหญิงจุฑามาศ สันตะพด
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๔๒๑๙

เด็กชายกฤตเมธ สำราญพันธ์
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๔๒๒๐
เด็กชายวิทยา จอมเศรษฐี

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๔๒๒๑

เด็กหญิงณัฐริกา ตุนอยู่เพชร
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๔๒๒๒

เด็กหญิงญานน จนารจน์
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๔๒๒๓

เด็กหญิงสุภัทรธิดา มณีธนาธิป
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๔๒๒๔

เด็กชายก้องภพ กุสาวดี
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๒๑ / ๑๓๒

้
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สพ ๒๖๖๐/๔๒๒๕

เด็กหญิงอาทิตยา เค้าภูไทย
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ วัดอู่ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๔๒๒๖

เด็กชายพัฒนพล พุ่มสิงห์โต
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุฏิ วัดโสภาวราราม  

สพ ๒๖๖๐/๔๒๒๗

เด็กหญิงอรกัญญา วงษ์เวียงจันทร์
๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกุฏิ วัดโสภาวราราม  

สพ ๒๖๖๐/๔๒๒๘

เด็กชายนันฑวัฒน์ แซ่ซือ

้

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุฏิ วัดโสภาวราราม  

สพ ๒๖๖๐/๔๒๒๙

เด็กชายณัฐพงษ์ แจ่มสายพงษ์

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุฏิ วัดโสภาวราราม  

สพ ๒๖๖๐/๔๒๓๐
เด็กหญิงขวัญจิรา พวงสมบัติ

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุฏิ วัดโสภาวราราม  

สพ ๒๖๖๐/๔๒๓๑

เด็กหญิงชลธิชา สร้อยฟา

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุฏิ วัดโสภาวราราม  

สพ ๒๖๖๐/๔๒๓๒

เด็กชายศุภกร บัวแก้ว
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุฏิ วัดโสภาวราราม  

สพ ๒๖๖๐/๔๒๓๓

เด็กชายอภิศักดิ

์

อุ่นตาดี

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุฏิ วัดโสภาวราราม  

สพ ๒๖๖๐/๔๒๓๔

เด็กชายนันทกร แก้วระย้า
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุฏิ วัดโสภาวราราม  

สพ ๒๖๖๐/๔๒๓๕

เด็กหญิงณัฐวลี จิตต์วัฒนาอารีย์
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพลับพลาไชย วัดโสภาวราราม  

สพ ๒๖๖๐/๔๒๓๖

เด็กหญิงสุดารัตน์ หงษ์เวียงจันทร์
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพลับพลาไชย วัดโสภาวราราม  

สพ ๒๖๖๐/๔๒๓๗

เด็กหญิงฟาใส เพชรจินดา
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพลับพลาไชย วัดโสภาวราราม  

สพ ๒๖๖๐/๔๒๓๘

เด็กหญิงสุธิดา ชานนท์เมือง
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนพลับพลาไชย วัดโสภาวราราม  

สพ ๒๖๖๐/๔๒๓๙

เด็กหญิงอัยรดา ชัยรถ
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนพลับพลาไชย วัดโสภาวราราม  

สพ ๒๖๖๐/๔๒๔๐
เด็กหญิงวรรณวิภา สุวรรณศรี

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพลับพลาไชย วัดโสภาวราราม  

สพ ๒๖๖๐/๔๒๔๑

เด็กหญิงหทัยรัตน์ ยอดทอง
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนพลับพลาไชย วัดโสภาวราราม  

สพ ๒๖๖๐/๔๒๔๒

เด็กชายปฏิภาณ รังกลาง
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพลับพลาไชย วัดโสภาวราราม  

สพ ๒๖๖๐/๔๒๔๓
เด็กหญิงกัญญารัตน์ หาญกล้า

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพลับพลาไชย วัดโสภาวราราม  

สพ ๒๖๖๐/๔๒๔๔

เด็กหญิงปนัดดา คาเจริญ
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดช่องลม วัดท่าพระยาจักร์  

สพ ๒๖๖๐/๔๒๔๕

เด็กชายนัทธพงศ์ ศรีรุน
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองตาสาม วัดหนองตาสาม  

สพ ๒๖๖๐/๔๒๔๖

เด็กชายอานุภาพ สุขนิล
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองตาสาม วัดหนองตาสาม  

สพ ๒๖๖๐/๔๒๔๗

เด็กชายธีรดล รอไกรเพชร
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองตาสาม วัดหนองตาสาม  

สพ ๒๖๖๐/๔๒๔๘

เด็กชายศักรินทร์ ศรีภุมมา

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองตาสาม วัดหนองตาสาม  

สพ ๒๖๖๐/๔๒๔๙

เด็กหญิงศิริรัตน์ รอไกรเพชร
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองตาสาม วัดหนองตาสาม  

สพ ๒๖๖๐/๔๒๕๐
เด็กหญิงเจนสินี เทวิน

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองตาสาม วัดหนองตาสาม  

สพ ๒๖๖๐/๔๒๕๑

เด็กหญิงธารารัตน์ ลีสุขสาม
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองตาสาม วัดหนองตาสาม  

สพ ๒๖๖๐/๔๒๕๒

เด็กหญิงมนัสวี โคตรสุวรรณ
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองตาสาม วัดหนองตาสาม  

สพ ๒๖๖๐/๔๒๕๓
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ คำมณี

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองตาสาม วัดหนองตาสาม  

สพ ๒๖๖๐/๔๒๕๔
เด็กหญิงณัชชานันท์ ลีสุขสาม

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองตาสาม วัดหนองตาสาม  

สพ ๒๖๖๐/๔๒๕๕

เด็กหญิงอุทุมา เศษฐา
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองตาสาม วัดหนองตาสาม  

สพ ๒๖๖๐/๔๒๕๖

เด็กหญิงราตรี คชกฤษ
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองตาสาม วัดหนองตาสาม  

สพ ๒๖๖๐/๔๒๕๗

เด็กหญิงวนิดา ลีสุขสาม

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองตาสาม วัดหนองตาสาม  

สพ ๒๖๖๐/๔๒๕๘

เด็กหญิงวริษฐา นาคสัมพันธ์
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองตาสาม วัดหนองตาสาม  

สพ ๒๖๖๐/๔๒๕๙

เด็กชายณัฐวุฒิ ลีสุขสาม
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองตาสาม วัดหนองตาสาม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๒๒ / ๑๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๖๐/๔๒๖๐
เด็กหญิงบุณยกร นามโชติ

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองตาสาม วัดหนองตาสาม  

สพ ๒๖๖๐/๔๒๖๑

เด็กชายวสุพล ความสุขลำ้
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองตาสาม วัดหนองตาสาม  

สพ ๒๖๖๐/๔๒๖๒

เด็กหญิงพรพิมล กลิงกลางดอน

้

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาดีสลัก วัดเขาดีสลัก  

สพ ๒๖๖๐/๔๒๖๓

เด็กชายอนุชา สาลีกงชัย
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาดีสลัก วัดเขาดีสลัก  

สพ ๒๖๖๐/๔๒๖๔

เด็กชายธนากร มีศิลป
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาดีสลัก วัดเขาดีสลัก  

สพ ๒๖๖๐/๔๒๖๕

เด็กหญิงเปรมฤทัย ด่วนชเอม
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาดีสลัก วัดเขาดีสลัก  

สพ ๒๖๖๐/๔๒๖๖

เด็กหญิงขวัญชนก เฉลิมสุข
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาดีสลัก วัดเขาดีสลัก  

สพ ๒๖๖๐/๔๒๖๗

เด็กหญิงสุวนันท์ โกวิน

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาดีสลัก วัดเขาดีสลัก  

สพ ๒๖๖๐/๔๒๖๘

เด็กหญิงเจนจิรา บุญศักดิ

์

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาดีสลัก วัดเขาดีสลัก  

สพ ๒๖๖๐/๔๒๖๙

เด็กชายณัฐภูมิ ไทยล้วน
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาดีสลัก วัดเขาดีสลัก  

สพ ๒๖๖๐/๔๒๗๐
เด็กชายพิสิษฐ์ พรหมทัตน์

๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาดีสลัก วัดเขาดีสลัก  

สพ ๒๖๖๐/๔๒๗๑

เด็กหญิงธนัชพร นาคน้อย
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาดีสลัก วัดเขาดีสลัก  

สพ ๒๖๖๐/๔๒๗๒

เด็กชายคมกฤษ นาคน้อย
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขาดีสลัก วัดเขาดีสลัก  

สพ ๒๖๖๐/๔๒๗๓

เด็กชายพีรวัฒน์ พวงผกา

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคีรีเจริญผล วัดคีรีเจริญผล  

สพ ๒๖๖๐/๔๒๗๔

เด็กชายนราวิชญ์ โพธิเถือน

์ ่

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคีรีเจริญผล วัดคีรีเจริญผล  

สพ ๒๖๖๐/๔๒๗๕

เด็กชายนัฐวุฒิ สมบัติหล้า

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคีรีเจริญผล วัดคีรีเจริญผล  

สพ ๒๖๖๐/๔๒๗๖

เด็กชายรัฐภูมิ อุ่มน้อย
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคีรีเจริญผล วัดคีรีเจริญผล  

สพ ๒๖๖๐/๔๒๗๗

เด็กหญิงขนิษฐา ศรีบุญเพ็ง
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคีรีเจริญผล วัดคีรีเจริญผล  

สพ ๒๖๖๐/๔๒๗๘

เด็กหญิงชลธิชา อ่อนแหย่ม
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคีรีเจริญผล วัดคีรีเจริญผล  

สพ ๒๖๖๐/๔๒๗๙

เด็กหญิงดารุณี สระทอง
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคีรีเจริญผล วัดคีรีเจริญผล  

สพ ๒๖๖๐/๔๒๘๐
เด็กหญิงสิริกัญญา เขียวไสว

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคีรีเจริญผล วัดคีรีเจริญผล  

สพ ๒๖๖๐/๔๒๘๑

เด็กหญิงสุชาดา สวัสดี
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคีรีเจริญผล วัดคีรีเจริญผล  

สพ ๒๖๖๐/๔๒๘๒

เด็กหญิงปาลิตา ทองคำ
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคีรีเจริญผล วัดคีรีเจริญผล  

สพ ๒๖๖๐/๔๒๘๓

เด็กหญิงชาลินี สระสีโสม
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคีรีเจริญผล วัดคีรีเจริญผล  

สพ ๒๖๖๐/๔๒๘๔

เด็กชายเฉลิมชัย แจ่มศรี
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคีรีเจริญผล วัดคีรีเจริญผล  

สพ ๒๖๖๐/๔๒๘๕

เด็กหญิงจิราพัชร บุญโชติ
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคีรีเจริญผล วัดคีรีเจริญผล  

สพ ๒๖๖๐/๔๒๘๖

เด็กชายอรรถพล แก้วไทรบาง
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ขาด วัดไผ่ขาด  

สพ ๒๖๖๐/๔๒๘๗

เด็กชายรัฐภูมิ ศรีมณฑา
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ขาด วัดไผ่ขาด  

สพ ๒๖๖๐/๔๒๘๘

เด็กชายภัคพล กองม่วง
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ขาด วัดไผ่ขาด  

สพ ๒๖๖๐/๔๒๘๙

เด็กชายชนินทร์ ม่วงคุ้ม

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ขาด วัดไผ่ขาด  

สพ ๒๖๖๐/๔๒๙๐
เด็กหญิงเจมส์สุดา ศรีเพ็ชร

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ขาด วัดไผ่ขาด  

สพ ๒๖๖๐/๔๒๙๑
เด็กหญิงเบญจวรรณ กองม่วง

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ขาด วัดไผ่ขาด  

สพ ๒๖๖๐/๔๒๙๒
เด็กหญิงพิมพ์พรรณ คำวิชา

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ขาด วัดไผ่ขาด  

สพ ๒๖๖๐/๔๒๙๓

เด็กหญิงชนันพร คำพิทุม
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ขาด วัดไผ่ขาด  

สพ ๒๖๖๐/๔๒๙๔

เด็กหญิงณัฐพร ศรีทองอ่อน
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ขาด วัดไผ่ขาด  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๒๓ / ๑๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๖๐/๔๒๙๕

เด็กชายจักรพล อ่อนละออ
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหัวโพธิ

์

วัดหัวโพธิ

์

 

สพ ๒๖๖๐/๔๒๙๖

เด็กหญิงมาลัย ใจแจ้ง
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหัวโพธิ

์

วัดหัวโพธิ

์

 

สพ ๒๖๖๐/๔๒๙๗

เด็กหญิงปาลิตา ขยันคิด
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหัวโพธิ

์

วัดหัวโพธิ

์

 

สพ ๒๖๖๐/๔๒๙๘

เด็กชายศุภณัฐ ล้อทองคำแท้
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" วัดบ่อกรุ  

สพ ๒๖๖๐/๔๒๙๙

เด็กชายฐิติพงศ์ ราชธานี
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" วัดบ่อกรุ  

สพ ๒๖๖๐/๔๓๐๐
เด็กชายพงษ์ฐกร เลสเลียม

่

๓๐/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" วัดบ่อกรุ  

สพ ๒๖๖๐/๔๓๐๑
เด็กชายรามภูมิ กาฬภักดี

๑๒/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" วัดบ่อกรุ  

สพ ๒๖๖๐/๔๓๐๒
เด็กชายณัฐวุฒิ จันทร

๐๔/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" วัดบ่อกรุ  

สพ ๒๖๖๐/๔๓๐๓
เด็กชายวีระศักดิ

์

นำทิพย์
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" วัดบ่อกรุ  

สพ ๒๖๖๐/๔๓๐๔
เด็กชายพิษณุ กาฬภักดี

๒๕/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" วัดบ่อกรุ  

สพ ๒๖๖๐/๔๓๐๕
เด็กชายธนกฤต มุสิกาวัน

๐๕/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" วัดบ่อกรุ  

สพ ๒๖๖๐/๔๓๐๖
เด็กชายเมธพนธ์ ลาภเปยม

๑๗/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" วัดบ่อกรุ  

สพ ๒๖๖๐/๔๓๐๗
เด็กชายนัทธพงศ์ สิงห์ดวง

๑๒/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" วัดบ่อกรุ  

สพ ๒๖๖๐/๔๓๐๘
เด็กชายหฤทัย การภักดี

๑๙/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" วัดบ่อกรุ  

สพ ๒๖๖๐/๔๓๐๙
เด็กหญิงแสงรวี นิลฟก

๒๘/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" วัดบ่อกรุ  

สพ ๒๖๖๐/๔๓๑๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์ กาฬภักดี

๑๓/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" วัดบ่อกรุ  

สพ ๒๖๖๐/๔๓๑๑

เด็กหญิงกนกวรรณ ภูตาคม
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" วัดบ่อกรุ  

สพ ๒๖๖๐/๔๓๑๒

เด็กหญิงณัฐริกา วงษ์สุวรรณ
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" วัดบ่อกรุ  

สพ ๒๖๖๐/๔๓๑๓

เด็กหญิงชลิดา กาฬภักดี
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" วัดบ่อกรุ  

สพ ๒๖๖๐/๔๓๑๔

เด็กหญิงจีรานันท์ แก้วดี
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" วัดบ่อกรุ  

สพ ๒๖๖๐/๔๓๑๕

เด็กหญิงกมรวรรณ กาฬภักดี
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" วัดบ่อกรุ  

สพ ๒๖๖๐/๔๓๑๖

เด็กหญิงณัฏฐณิชา จันทร์ชำนิ
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" วัดบ่อกรุ  

สพ ๒๖๖๐/๔๓๑๗

เด็กหญิงวราภรณ์ กาฬภักดี

๒๕/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" วัดบ่อกรุ  

สพ ๒๖๖๐/๔๓๑๘

เด็กหญิงเปมนีย์ สุขสำราญ
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" วัดบ่อกรุ  

สพ ๒๖๖๐/๔๓๑๙

เด็กหญิงกชพร เขียนเขว้า
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" วัดบ่อกรุ  

สพ ๒๖๖๐/๔๓๒๐
เด็กหญิงศดานันท์ กาฬภักดี

๑๓/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" วัดบ่อกรุ  

สพ ๒๖๖๐/๔๓๒๑

เด็กหญิงวันวิสาข์ กาฬภักดี
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" วัดบ่อกรุ  

สพ ๒๖๖๐/๔๓๒๒

เด็กหญิงรัชนิดา น้อยสิน
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" วัดบ่อกรุ  

สพ ๒๖๖๐/๔๓๒๓

เด็กหญิงเกณิกา ปนทอง
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" วัดบ่อกรุ  

สพ ๒๖๖๐/๔๓๒๔

เด็กหญิงมุทิตา นำทิพย์
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" วัดบ่อกรุ  

สพ ๒๖๖๐/๔๓๒๕

เด็กหญิงภัทรมน รุ่งโรจน์
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" วัดบ่อกรุ  

สพ ๒๖๖๐/๔๓๒๖

เด็กหญิงมิรันตี กาฬภักดี
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" วัดบ่อกรุ  

สพ ๒๖๖๐/๔๓๒๗

เด็กชายอภิสิฏฐ์ อินทร์สมบูรณ์
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" วัดบ่อกรุ  

สพ ๒๖๖๐/๔๓๒๘

เด็กชายกิติพงษ์ เพ็ชรปานกัน
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" วัดบ่อกรุ  

สพ ๒๖๖๐/๔๓๒๙

เด็กหญิงสุชัญญา กาฬภักดี
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" วัดบ่อกรุ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๒๔ / ๑๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๖๐/๔๓๓๐
เด็กหญิงจารุนิภา อินทร์นอก

๑๗/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" วัดบ่อกรุ  

สพ ๒๖๖๐/๔๓๓๑

เด็กชายจิณณพัต ดาวเรือง
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" วัดบ่อกรุ  

สพ ๒๖๖๐/๔๓๓๒

เด็กหญิงบุญญรัตน์ อุณหกะ
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" วัดบ่อกรุ  

สพ ๒๖๖๐/๔๓๓๓

เด็กหญิงกุลนิดา สารวงค์
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" วัดบ่อกรุ  

สพ ๒๖๖๐/๔๓๓๔

เด็กชายปรเมษฐ สุขสำราญ
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" วัดบ่อกรุ  

สพ ๒๖๖๐/๔๓๓๕

เด็กชายธนธรณ์ หงษ์นิกร
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" วัดบ่อกรุ  

สพ ๒๖๖๐/๔๓๓๖

เด็กหญิงปารณีย์ วัฒน์วงศ์ภักดี
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" วัดบ่อกรุ  

สพ ๒๖๖๐/๔๓๓๗

เด็กชายศิธา มหาชัย
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" วัดบ่อกรุ  

สพ ๒๖๖๐/๔๓๓๘

เด็กชายพีรพัฒน์ วงศ์ศรีไทย
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" วัดบ่อกรุ  

สพ ๒๖๖๐/๔๓๓๙ เด็กหญิงอภิญญาลักษณ์

พีภาสไพศาล
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองชะอม วัดคลองชะอม  

สพ ๒๖๖๐/๔๓๔๐
เด็กหญิงจุฑามาศ เมืองวงษ์

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองชะอม วัดคลองชะอม  

สพ ๒๖๖๐/๔๓๔๑
เด็กหญิงพลอยชมพู โพธิศรีนาค

์

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาพระเจ้า วัดปาพระเจ้า  

สพ ๒๖๖๐/๔๓๔๒

เด็กหญิงสุภัสสรา ชูวงษ์
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาพระเจ้า วัดปาพระเจ้า  

สพ ๒๖๖๐/๔๓๔๓

เด็กหญิงณิชกุล ทิพยอาสน์
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาพระเจ้า วัดปาพระเจ้า  

สพ ๒๖๖๐/๔๓๔๔

เด็กหญิงวริดา นาคอิม

่

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาพระเจ้า วัดปาพระเจ้า  

สพ ๒๖๖๐/๔๓๔๕

เด็กชายพีรพงศ์ ภูมิวะ
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาพระเจ้า วัดปาพระเจ้า  

สพ ๒๖๖๐/๔๓๔๖

เด็กชายสิทธิชัย นาคสกุล
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาพระเจ้า วัดปาพระเจ้า  

สพ ๒๖๖๐/๔๓๔๗

เด็กชายลาภิศ เฝาถนอม
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาพระเจ้า วัดปาพระเจ้า  

สพ ๒๖๖๐/๔๓๔๘

เด็กหญิงวรรณขจี สุวรรณประทีป
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา วัดวสันตาราม  

สพ ๒๖๖๐/๔๓๔๙

เด็กหญิงสุนิสา พลายละหาร
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา วัดวสันตาราม  

สพ ๒๖๖๐/๔๓๕๐
เด็กหญิงสุพรรษา ขวัญปลอด

๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา วัดวสันตาราม  

สพ ๒๖๖๐/๔๓๕๑

เด็กชายสิทธิชัย ช้างเทศ
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา วัดวสันตาราม  

สพ ๒๖๖๐/๔๓๕๒

เด็กหญิงวิภาศิณีย์ ปอมแก้ว
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา วัดวสันตาราม  

สพ ๒๖๖๐/๔๓๕๓

นายสุพรรณชาติ จารุไชย
๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา วัดวสันตาราม  

สพ ๒๖๖๐/๔๓๕๔

นางสาวฐิติมา เพียแก้ว
๑๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา วัดวสันตาราม  

สพ ๒๖๖๐/๔๓๕๕

นางสาวผกามาศ เตียบฉายพันธุ์
๑๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา วัดวสันตาราม  

สพ ๒๖๖๐/๔๓๕๖

นายณัฐพงษ์ เมืองวงศ์
๑๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา วัดวสันตาราม  

สพ ๒๖๖๐/๔๓๕๗

นางสาวชฎาพร คำศิลา
๑๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา วัดวสันตาราม  

สพ ๒๖๖๐/๔๓๕๘

นางสาววศินี วรรณทอง
๐๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา วัดวสันตาราม  

สพ ๒๖๖๐/๔๓๕๙

นางสาวสุธาสินี สินสโมสร
๑๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา วัดวสันตาราม  

สพ ๒๖๖๐/๔๓๖๐
นางสาวเบญญาภา ลำเลิศ

๒๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา วัดวสันตาราม  

สพ ๒๖๖๐/๔๓๖๑

นางสาวชืนกมล

่

แปนเขียว
๑๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา วัดวสันตาราม  

สพ ๒๖๖๐/๔๓๖๒

นางสาวพรปวีณา แต่งงาม

๒๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา วัดวสันตาราม  

สพ ๒๖๖๐/๔๓๖๓

เด็กชายธนวัฒน์ อรุณศรี
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า วัดกุฎีทอง  

สพ ๒๖๖๐/๔๓๖๔

เด็กชายนพฤภณ ม่วงพันธุ์
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า วัดกุฎีทอง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๒๕ / ๑๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๖๐/๔๓๖๕

เด็กชายณัฐพล สาริการ
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า วัดกุฎีทอง  

สพ ๒๖๖๐/๔๓๖๖

เด็กชายทศพร แซ่โค้ว
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า วัดกุฎีทอง  

สพ ๒๖๖๐/๔๓๖๗

เด็กชายจรัลชัย จิวเชือพนธุ์

๋ ้

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า วัดกุฎีทอง  

สพ ๒๖๖๐/๔๓๖๘

เด็กชายภูมิภัทร์ รักสมบัติ
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า วัดกุฎีทอง  

สพ ๒๖๖๐/๔๓๖๙

เด็กชายวีระศักดิ

์

หมวดคำ
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า วัดกุฎีทอง  

สพ ๒๖๖๐/๔๓๗๐
เด็กชายราเชนทร์ พูลคล้าย

๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า วัดกุฎีทอง  

สพ ๒๖๖๐/๔๓๗๑
เด็กหญิงกนกกาญจน์ พันธ์เรือง

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า วัดกุฎีทอง  

สพ ๒๖๖๐/๔๓๗๒

เด็กหญิงจุฑาพร อินทร์ใจเอือ

้

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า วัดกุฎีทอง  

สพ ๒๖๖๐/๔๓๗๓

เด็กหญิงนุจรี เพาะบุญ
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า วัดกุฎีทอง  

สพ ๒๖๖๐/๔๓๗๔

เด็กหญิงพรรณธิพา โคตร์มงคล
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า วัดกุฎีทอง  

สพ ๒๖๖๐/๔๓๗๕

เด็กหญิงรจนา สิทธิกุล
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า วัดกุฎีทอง  

สพ ๒๖๖๐/๔๓๗๖

เด็กหญิงสุณิสา สุนทรวิภาต

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า วัดกุฎีทอง  

สพ ๒๖๖๐/๔๓๗๗

เด็กหญิงสุธาสินี อยู่เปยม
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า วัดกุฎีทอง  

สพ ๒๖๖๐/๔๓๗๘

เด็กหญิงสุนิสา สุนทรวิภาต
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า วัดกุฎีทอง  

สพ ๒๖๖๐/๔๓๗๙

เด็กชายพงศพัศ พึงเจริญ

่

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า วัดกุฎีทอง  

สพ ๒๖๖๐/๔๓๘๐
เด็กหญิงนิภาพร พวงลำเจียก

๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า วัดกุฎีทอง  

สพ ๒๖๖๐/๔๓๘๑

เด็กชายจิรวัฒน์ อินทร์ใจเอือ

้

๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า วัดกุฎีทอง  

สพ ๒๖๖๐/๔๓๘๒

เด็กหญิงศิริวรรณ หลำสุวรรณ
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า วัดกุฎีทอง  

สพ ๒๖๖๐/๔๓๘๓

เด็กหญิงอังคณา เผ่าพันธ์ภู
๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า วัดกุฎีทอง  

สพ ๒๖๖๐/๔๓๘๔

เด็กหญิงวรรณิภา เล็กเมฆา
๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า วัดกุฎีทอง  

สพ ๒๖๖๐/๔๓๘๕

เด็กชายอโนชา สิงห์ทอง
๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า วัดกุฎีทอง  

สพ ๒๖๖๐/๔๓๘๖

เด็กชายเริงฤทธิ

์

ขวัญยาใจ
๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า วัดกุฎีทอง  

สพ ๒๖๖๐/๔๓๘๗

เด็กชายจีรพันธุ์ สัตตบุษ
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหน่อสุวรรณ วัดหน่อสุวรรณ  

สพ ๒๖๖๐/๔๓๘๘

เด็กชายพลวัฒน์ ศรีแจ้
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหน่อสุวรรณ วัดหน่อสุวรรณ  

สพ ๒๖๖๐/๔๓๘๙

เด็กชายวรวุฒิ วงษ์ยีสุ่น

่

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหน่อสุวรรณ วัดหน่อสุวรรณ  

สพ ๒๖๖๐/๔๓๙๐
เด็กชายอรรถพล พิมพ์สกุล

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหน่อสุวรรณ วัดหน่อสุวรรณ  

สพ ๒๖๖๐/๔๓๙๑

เด็กหญิงขนิษฐา บัวลม
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหน่อสุวรรณ วัดหน่อสุวรรณ  

สพ ๒๖๖๐/๔๓๙๒

เด็กหญิงนันทวัน พิมพา

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหน่อสุวรรณ วัดหน่อสุวรรณ  

สพ ๒๖๖๐/๔๓๙๓

เด็กหญิงปยะดา สุวรรณ
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหน่อสุวรรณ วัดหน่อสุวรรณ  

สพ ๒๖๖๐/๔๓๙๔

เด็กหญิงสุภาพร พุ่มภา

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหน่อสุวรรณ วัดหน่อสุวรรณ  

สพ ๒๖๖๐/๔๓๙๕

เด็กหญิงหงส์หยก พงษ์เทศ
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหน่อสุวรรณ วัดหน่อสุวรรณ  

สพ ๒๖๖๐/๔๓๙๖

เด็กชายภาสกร เนียมพันธุ์
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหน่อสุวรรณ วัดหน่อสุวรรณ  

สพ ๒๖๖๐/๔๓๙๗

เด็กหญิงพรนภัส ผลเตย
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร วัดประตูสาร  

สพ ๒๖๖๐/๔๓๙๘

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ เกล้าเมือง
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร วัดประตูสาร  

สพ ๒๖๖๐/๔๓๙๙

นายชนะชัย อุ้มสรีทอง
๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร วัดประตูสาร  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๒๖ / ๑๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๖๐/๔๔๐๐
เด็กชายวุฒิพงษ์ เปรมกมล

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร วัดสารภี  

สพ ๒๖๖๐/๔๔๐๑
เด็กชายกฤษณะ ปรีเปรม

๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร วัดสารภี  

สพ ๒๖๖๐/๔๔๐๒
เด็กหญิงกนกนภัส ใจชืน

่

๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร วัดสารภี  

สพ ๒๖๖๐/๔๔๐๓
เด็กหญิงอำไพ สมบุญนาค

๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร วัดสารภี  

สพ ๒๖๖๐/๔๔๐๔
เด็กหญิงณัชธิชา แซ่เด่น

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสหวิทย์

วัดปาเลไลยก์ (ปาเลไลย์)

 

สพ ๒๖๖๐/๔๔๐๕
เด็กชายภาณุภณ เลิศธนวัส

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสหวิทย์

วัดปาเลไลยก์ (ปาเลไลย์)

 

สพ ๒๖๖๐/๔๔๐๖
เด็กหญิงธัญนภัทร์ วสุนันทพันธ์

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสหวิทย์

วัดปาเลไลยก์ (ปาเลไลย์)

 

สพ ๒๖๖๐/๔๔๐๗
เด็กชายธนาธิป แซ่ลอ

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสหวิทย์

วัดปาเลไลยก์ (ปาเลไลย์)

 

สพ ๒๖๖๐/๔๔๐๘
เด็กหญิงวีรดา ผิวแดง

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสหวิทย์

วัดปาเลไลยก์ (ปาเลไลย์)

 

สพ ๒๖๖๐/๔๔๐๙
เด็กหญิงนภัสวรรณ อมรพิมล

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสหวิทย์

วัดปาเลไลยก์ (ปาเลไลย์)

 

สพ ๒๖๖๐/๔๔๑๐
เด็กชายสุรศักดิ

์

อินเทียน
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสหวิทย์

วัดปาเลไลยก์ (ปาเลไลย์)

 

สพ ๒๖๖๐/๔๔๑๑

เด็กหญิงพัชริกานต์ ผ่านศึก
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสหวิทย์

วัดปาเลไลยก์ (ปาเลไลย์)

 

สพ ๒๖๖๐/๔๔๑๒

เด็กหญิงชลิตา เทพประสิทธิ

์

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสหวิทย์

วัดปาเลไลยก์ (ปาเลไลย์)

 

สพ ๒๖๖๐/๔๔๑๓

เด็กหญิงณัฐธิชา เชาวนนท์
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสหวิทย์

วัดปาเลไลยก์ (ปาเลไลย์)

 

สพ ๒๖๖๐/๔๔๑๔

เด็กหญิงกนกนภัส สรรพกิจเจริญ
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสหวิทย์

วัดปาเลไลยก์ (ปาเลไลย์)

 

สพ ๒๖๖๐/๔๔๑๕

เด็กชายธนัช พวงดอกไม้
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสหวิทย์

วัดปาเลไลยก์ (ปาเลไลย์)

 

สพ ๒๖๖๐/๔๔๑๖

เด็กชายวชิรวิชญ์ จารุวสุศิริ
๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสหวิทย์

วัดปาเลไลยก์ (ปาเลไลย์)

 

สพ ๒๖๖๐/๔๔๑๗

เด็กชายธนภัทร รักษ์สิริวรกุล
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสหวิทย์

วัดปาเลไลยก์ (ปาเลไลย์)

 

สพ ๒๖๖๐/๔๔๑๘

เด็กหญิงกัลยารัตน์ เกษทอง
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสหวิทย์

วัดปาเลไลยก์ (ปาเลไลย์)

 

สพ ๒๖๖๐/๔๔๑๙

เด็กหญิงมนัสชนก โพนสูง

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสหวิทย์

วัดปาเลไลยก์ (ปาเลไลย์)

 

สพ ๒๖๖๐/๔๔๒๐
เด็กหญิงญาณัฐกา ดวงทอง

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสหวิทย์

วัดปาเลไลยก์ (ปาเลไลย์)

 

สพ ๒๖๖๐/๔๔๒๑

เด็กหญิงขวัญฤทัย จุติ
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสหวิทย์

วัดปาเลไลยก์ (ปาเลไลย์)

 

สพ ๒๖๖๐/๔๔๒๒

เด็กชายณชพัฒน์ สกุลตันเจริญชัย
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสหวิทย์

วัดปาเลไลยก์ (ปาเลไลย์)

 

สพ ๒๖๖๐/๔๔๒๓

เด็กชายศราวุฒิ นาคพิทักษ์
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสหวิทย์

วัดปาเลไลยก์ (ปาเลไลย์)

 

สพ ๒๖๖๐/๔๔๒๔

นายนรินทร์ บุญสูตร์
๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสหวิทย์

วัดปาเลไลยก์ (ปาเลไลย์)

 

สพ ๒๖๖๐/๔๔๒๕

เด็กหญิงกนกวรรณ ศรีบุญเพ็ง
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนประดู่ วัดดอนประดู่  

สพ ๒๖๖๐/๔๔๒๖

เด็กหญิงจินดารัตน์ กาฬภักดี
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนประดู่ วัดดอนประดู่  

สพ ๒๖๖๐/๔๔๒๗ เด็กหญิงธัญญาลักษณ์
เรืองศรี

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดวังยาว  

สพ ๒๖๖๐/๔๔๒๘

เด็กหญิงปนัดดา ทองดี
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดวังยาว  

สพ ๒๖๖๐/๔๔๒๙

เด็กหญิงสุภาวดี พิมพขันธ์
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดวังยาว  

สพ ๒๖๖๐/๔๔๓๐
เด็กหญิงชลธิชา นุเจิน

้

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดวังยาว  

สพ ๒๖๖๐/๔๔๓๑

เด็กหญิงสุนีย์ ชาวปา
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดวังยาว  

สพ ๒๖๖๐/๔๔๓๒
เด็กหญิงธัญญารัตน์ เขียวโรจน์

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดวังยาว  

สพ ๒๖๖๐/๔๔๓๓

เด็กหญิงดารุณี หมวดผา
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดวังยาว  

สพ ๒๖๖๐/๔๔๓๔

เด็กหญิงทิติยากรณ์ ทาระคุณ
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดวังยาว  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๒๗ / ๑๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๖๐/๔๔๓๕

เด็กหญิงเตชินี เงินมา
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดวังยาว  

สพ ๒๖๖๐/๔๔๓๖

เด็กหญิงฤทัยรัตน์ ทิมทอง
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดวังยาว  

สพ ๒๖๖๐/๔๔๓๗

เด็กหญิงมาริสา สุวรรณศิริ
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดวังยาว  

สพ ๒๖๖๐/๔๔๓๘

เด็กหญิงเชษฐ์ธิดา งามยิง

่

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดวังยาว  

สพ ๒๖๖๐/๔๔๓๙

เด็กหญิงกรกนก นูมหันต์
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๖๖๐/๔๔๔๐
เด็กหญิงอัมรินทร์ธร แสงมาลัย

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๖๖๐/๔๔๔๑

เด็กชายกฤษณะ  อินทร์สว่าง
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๖๖๐/๔๔๔๒

เด็กชายชญานนท์ ตู้พิจิตร
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๖๖๐/๔๔๔๓

เด็กชายธนรัตน์ ศรีฐาน
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๖๖๐/๔๔๔๔

เด็กหญิงนันทกานต์ ยันตพันธ์
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๖๖๐/๔๔๔๕

เด็กชายนันทภพ อินสว่าง
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๖๖๐/๔๔๔๖

เด็กหญิงวิไลลักษณ์ หลวงภักดี
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๖๖๐/๔๔๔๗

เด็กชายพีรพล พุ่มไสว
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๖๖๐/๔๔๔๘

เด็กหญิงสุณัชชา ทวนทอง
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๖๖๐/๔๔๔๙

เด็กชายพรมพิศาล ขวัญมัน

่

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๖๖๐/๔๔๕๐
เด็กหญิงปวีณา อ่อนนิม

่

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๖๖๐/๔๔๕๑
เด็กหญิงอาทิตยาพร ทรงชุ่ม

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๖๖๐/๔๔๕๒

เด็กหญิงสวิชญา ณภาแจ้ง
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๖๖๐/๔๔๕๓

เด็กชายปุณมนัส ประสพโชค
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๖๖๐/๔๔๕๔

เด็กหญิงปฐมพร ศรีศักดา
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๖๖๐/๔๔๕๕

เด็กชายอรรถพล แย้มวงษ์
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๖๖๐/๔๔๕๖

เด็กชายณัฐพงศ์ มณีแสง
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๖๖๐/๔๔๕๗

เด็กชายปวริษ สายสินธุ์
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๖๖๐/๔๔๕๘

เด็กหญิงบวรรัตน์ ปูเจ้า
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๖๖๐/๔๔๕๙

เด็กชายสุทธิราช ผิวบาง
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๖๖๐/๔๔๖๐
เด็กหญิงพิมพ์กมล

ศิลปไพบูลย์พานิช ๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๖๖๐/๔๔๖๑

เด็กหญิงรัตนา คำศรีจันทร์
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๖๖๐/๔๔๖๒

เด็กหญิงอัญชลีพร ศรีนาค
๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๖๖๐/๔๔๖๓

เด็กชายนารากร สมบูรณ์ดี
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองวัลย์เปรียง วัดหนองแขม  

สพ ๒๖๖๐/๔๔๖๔

เด็กชายกิตติศักดิ

์

อุดแสง
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองวัลย์เปรียง วัดหนองแขม  

สพ ๒๖๖๐/๔๔๖๕

เด็กหญิงณัชชา วัชวงษ์
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดหนองแขม  

สพ ๒๖๖๐/๔๔๖๖

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ยืนบุรี
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดหนองแขม  

สพ ๒๖๖๐/๔๔๖๗

เด็กหญิงปภาดา ใจตรง
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดหนองแขม  

สพ ๒๖๖๐/๔๔๖๘

เด็กหญิงกมลรัตน์ พุทธฉันท์
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดหนองแขม  

สพ ๒๖๖๐/๔๔๖๙

เด็กชายธีรพงศ์ ใจตรง
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดหนองแขม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๒๘ / ๑๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๖๐/๔๔๗๐
เด็กชายนนทกร มงคล

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดหนองแขม  

สพ ๒๖๖๐/๔๔๗๑

เด็กชายปรีชา จันทร์ฉาย
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดหนองแขม  

สพ ๒๖๖๐/๔๔๗๒

เด็กชายกิตติภณ ไพบูลย์วิทย์
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองสังข์ทอง วัดหนองสังข์ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๔๔๗๓

เด็กชายคชรัตน์ ศรีสวัสดิ

์

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองสังข์ทอง วัดหนองสังข์ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๔๔๗๔

เด็กชายณัฐวุฒิ วงษ์สุวรรณ
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองสังข์ทอง วัดหนองสังข์ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๔๔๗๕

เด็กชายธนพล บำรุงเพ็ชร
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองสังข์ทอง วัดหนองสังข์ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๔๔๗๖

เด็กชายวีระพล คำเจริญ
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองสังข์ทอง วัดหนองสังข์ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๔๔๗๗

เด็กหญิงจิรชญา เจาะดี
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองสังข์ทอง วัดหนองสังข์ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๔๔๗๘

เด็กหญิงชลดา ศรีโพธิ

์

๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองสังข์ทอง วัดหนองสังข์ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๔๔๗๙

เด็กหญิงนิลรณี ศรีนำเงิน
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองสังข์ทอง วัดหนองสังข์ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๔๔๘๐
เด็กหญิงพิมพกา ดิษสุ่ม

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองสังข์ทอง วัดหนองสังข์ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๔๔๘๑

เด็กหญิงเมฑิตา สัตยวงค์
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองสังข์ทอง วัดหนองสังข์ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๔๔๘๒

เด็กหญิงรัชนก สิงห์ทองวงษ์
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองสังข์ทอง วัดหนองสังข์ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๔๔๘๓

เด็กหญิงศรุตา ลีสมโภชน์

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองสังข์ทอง วัดหนองสังข์ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๔๔๘๔

เด็กหญิงศิริพร พึงเจริญ

่

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองสังข์ทอง วัดหนองสังข์ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๔๔๘๕

เด็กหญิงศิรินญา สว่างศรี
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองสังข์ทอง วัดหนองสังข์ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๔๔๘๖

เด็กหญิงสุนิสา สุขแสงศรี
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองสังข์ทอง วัดหนองสังข์ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๔๔๘๗

เด็กหญิงอริสรา ระวังภัย
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองสังข์ทอง วัดหนองสังข์ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๔๔๘๘

เด็กชายธนศร ร่มโพธิชี

์

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองสังข์ทอง วัดหนองสังข์ทอง  

สพ ๒๖๖๐/๔๔๘๙

เด็กหญิงมานิตา อบเชย
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๖๖๐/๔๔๙๐
เด็กหญิงศิริวรรณ จะวรรณริน

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๖๖๐/๔๔๙๑

เด็กหญิงวาสนา เกตุสิทธิ

์

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๖๖๐/๔๔๙๒

เด็กหญิงนำเพชร พันธุ์น้อย
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๖๖๐/๔๔๙๓

เด็กชายเถกิงศักดิ

์

เถือนเฉย

่

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๖๖๐/๔๔๙๔

เด็กชายทวีศักดิ

์

คชินทร์
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๖๖๐/๔๔๙๕

เด็กชายสงกรานต์ กรับทอง
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๖๖๐/๔๔๙๖

เด็กชายประกาศิต โฉมดง
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๖๖๐/๔๔๙๗

เด็กชายพีรภัทร แซ่เตียว
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๖๖๐/๔๔๙๘

เด็กชายอนุพัฒน์ อ้อมทอง
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๖๖๐/๔๔๙๙

เด็กชายชยากร ทองคง
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๖๖๐/๔๕๐๐
เด็กชายอรรถพร นาคมังสังข์

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๖๖๐/๔๕๐๑
เด็กชายณัฐวุฒิ บุญแหยม

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๖๖๐/๔๕๐๒
เด็กชายเสกสรรค์ ฟกช้าง

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๖๖๐/๔๕๐๓
เด็กชายวราวุฒิ ชูตระกูล

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๖๖๐/๔๕๐๔
เด็กชายชินวัตร แสงทอง

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๒๙ / ๑๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๖๐/๔๕๐๕
เด็กชายศิริวัฒน์ นนท์ช้าง

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๖๖๐/๔๕๐๖
เด็กชายวิศณุ วันสาลี

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๖๖๐/๔๕๐๗
เด็กชายกำพล บุญพรม

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๖๖๐/๔๕๐๘
เด็กชายกฤษณะ ดาวกระจ่าง

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๖๖๐/๔๕๐๙
เด็กชายจักรพงศ์ สุขชุ่ม

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๖๖๐/๔๕๑๐
เด็กชายแมน ใจโอบอ้อม

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๖๖๐/๔๕๑๑

เด็กชายอวิรุตน์ พงษ์พัว
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๖๖๐/๔๕๑๒

เด็กหญิงธิติพร แย้มวงษ์
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๖๖๐/๔๕๑๓

เด็กหญิงอรจิรา อวนมิน
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๖๖๐/๔๕๑๔

เด็กหญิงลักษิกา ออระเอียม

่

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๖๖๐/๔๕๑๕

เด็กหญิงณัฏฐณิชา หงษ์เวียงจันทร์
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๖๖๐/๔๕๑๖

เด็กหญิงอรรัมภา แก้วบัวดี
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๖๖๐/๔๕๑๗

เด็กหญิงสุจาริณี อบทม
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๖๖๐/๔๕๑๘

เด็กหญิงนฤมล ทิมสี
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๖๖๐/๔๕๑๙

เด็กหญิงอริสา นาคทองอินทร์

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๖๖๐/๔๕๒๐
เด็กหญิงณภัทรา หงษ์เวียงจันทร์

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๖๖๐/๔๕๒๑

เด็กหญิงภัสรา สุขนิรันดร
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๖๖๐/๔๕๒๒

เด็กหญิงนิศาชล โสมศรี
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๖๖๐/๔๕๒๓

เด็กหญิงสุวิมล เชิดฉัน
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๖๖๐/๔๕๒๔

เด็กหญิงภัทรธิดา ชาสมหวัง
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๖๖๐/๔๕๒๕

เด็กหญิงพรนภา หงษ์เวียงจันทร์
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๖๖๐/๔๕๒๖

เด็กหญิงกมลชนก อ่อนทอง
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๖๖๐/๔๕๒๗

เด็กหญิงปาริฉัตร แย้มวงษ์
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๖๖๐/๔๕๒๘

เด็กหญิงสุนิสา ขันแก้ว
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๖๖๐/๔๕๒๙

เด็กชายอนุเทพ สุดยอด
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๖๖๐/๔๕๓๐
เด็กหญิงพัชรา จำปาทอง

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๖๖๐/๔๕๓๑

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

อินทร์สระเกษ
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๖๖๐/๔๕๓๒

เด็กชายธีรวัฒน์ แจ่มจันทร์
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๖๖๐/๔๕๓๓

เด็กหญิงวิภาวดี กวดวงศ์ษา
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๖๖๐/๔๕๓๔

เด็กชายจิรวิทย์ โพธิพระรส

์

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาชานหมาก วัดเทพคีรีวงศาราม  

สพ ๒๖๖๐/๔๕๓๕

เด็กชายภูริพัฒน์ กูลกำลัง
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาชานหมาก วัดเทพคีรีวงศาราม  

สพ ๒๖๖๐/๔๕๓๖

เด็กหญิงธนภรณ์ ปทุมสูตร
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาชานหมาก วัดเทพคีรีวงศาราม  

สพ ๒๖๖๐/๔๕๓๗

เด็กชายธนภพ ปทุมสูติ

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปทุมวนาราม วัดปทุมวนาราม  

สพ ๒๖๖๐/๔๕๓๘

เด็กหญิงขวัญข้าว ปทุมสูติ
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปทุมวนาราม วัดปทุมวนาราม  

สพ ๒๖๖๐/๔๕๓๙

เด็กหญิงจิรัชยา ผ่องคณะ
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปทุมวนาราม วัดปทุมวนาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๓๐ / ๑๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๖๐/๔๕๔๐
เด็กหญิงชาลินี รักรุ่ง

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปทุมวนาราม วัดปทุมวนาราม  

สพ ๒๖๖๐/๔๕๔๑

เด็กหญิงปณาลี สารสาริน
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปทุมวนาราม วัดปทุมวนาราม  

สพ ๒๖๖๐/๔๕๔๒

เด็กหญิงรัชฎากร สารสาริน
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปทุมวนาราม วัดปทุมวนาราม  

สพ ๒๖๖๐/๔๕๔๓

เด็กหญิงอาภาศิริ สังข์ชาวใต้
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปทุมวนาราม วัดปทุมวนาราม  

สพ ๒๖๖๐/๔๕๔๔

เด็กหญิงกุลธิดา ลำเลิศ
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรางโพธิ

์

วัดโพธิเงิน

์

 

สพ ๒๖๖๐/๔๕๔๕

เด็กหญิงมาย วังกุ่ม
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรางโพธิ

์

วัดโพธิเงิน

์

 

สพ ๒๖๖๐/๔๕๔๖

เด็กหญิงบงกช วังกุ่ม

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรางโพธิ

์

วัดโพธิเงิน

์

 

สพ ๒๖๖๐/๔๕๔๗

เด็กหญิงนวรัตน์ สุ่มสมรูป
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางบ้านดอน วัดกลางบ้านดอน  

สพ ๒๖๖๐/๔๕๔๘

เด็กหญิงอาทิตยา ประเสริฐผล
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางบ้านดอน วัดกลางบ้านดอน  

สพ ๒๖๖๐/๔๕๔๙

เด็กหญิงปาริตา แร่เพชร
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางบ้านดอน วัดกลางบ้านดอน  

สพ ๒๖๖๐/๔๕๕๐
เด็กหญิงสกาวใจ เหมาเพชร

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางบ้านดอน วัดกลางบ้านดอน  

สพ ๒๖๖๐/๔๕๕๑

เด็กชายธนกฤต ผิวสุข
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางบ้านดอน วัดกลางบ้านดอน  

สพ ๒๖๖๐/๔๕๕๒

เด็กชายยศพร เพชรล้อม
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกลางบ้านดอน วัดกลางบ้านดอน  

สพ ๒๖๖๐/๔๕๕๓

เด็กชายณัฐกานต์ เพียรเสร็จ
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางบ้านดอน วัดกลางบ้านดอน  

สพ ๒๖๖๐/๔๕๕๔

เด็กชายธนภัทร์ ประภาพันธ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกลางบ้านดอน วัดกลางบ้านดอน  

สพ ๒๖๖๐/๔๕๕๕

เด็กหญิงนันทิตา สร้างยืนยง
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกลางบ้านดอน วัดกลางบ้านดอน  

สพ ๒๖๖๐/๔๕๕๖

เด็กชายชนกานต์ พิกาทอง
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกลางบ้านดอน วัดกลางบ้านดอน  

สพ ๒๖๖๐/๔๕๕๗

เด็กหญิงจิรดา แก้วมัน

่

๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกลางบ้านดอน วัดกลางบ้านดอน  

สพ ๒๖๖๐/๔๕๕๘

เด็กหญิงชลธิชา โพธิทอง

์

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกลางบ้านดอน วัดกลางบ้านดอน  

สพ ๒๖๖๐/๔๕๕๙

เด็กหญิงชมพูนุช ตามบุญ
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกยายเกตุ วัดโคกยายเกตุ  

สพ ๒๖๖๐/๔๕๖๐
เด็กหญิงอรัญญา ทะนารี

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกยายเกตุ วัดโคกยายเกตุ  

สพ ๒๖๖๐/๔๕๖๑

เด็กชายพีรพล ศรีมาดี
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกยายเกตุ วัดโคกยายเกตุ  

สพ ๒๖๖๐/๔๕๖๒

เด็กชายมนัสวิน บัวกลิน

่

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกยายเกตุ วัดโคกยายเกตุ  

สพ ๒๖๖๐/๔๕๖๓

เด็กชายอัธญา ช้อยเชือดี

้

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกยายเกตุ วัดโคกยายเกตุ  

สพ ๒๖๖๐/๔๕๖๔

เด็กชายฉัตรมงคล ศรีสุนทรโวหาร
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกยายเกตุ วัดโคกยายเกตุ  

สพ ๒๖๖๐/๔๕๖๕

เด็กชายสายชล อวยชัย

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยางยีแส

่

วัดยางยีแส

่

 

สพ ๒๖๖๐/๔๕๖๖

เด็กชายอนุวัฒน์ ปะโสทะกัง
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยางยีแส

่

วัดยางยีแส

่

 

สพ ๒๖๖๐/๔๕๖๗

เด็กหญิงจิรนันท์ เจริญวงษ์
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยางยีแส

่

วัดยางยีแส

่

 

สพ ๒๖๖๐/๔๕๖๘

เด็กหญิงชบา จันทร์หอม
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยางยีแส

่

วัดยางยีแส

่

 

สพ ๒๖๖๐/๔๕๖๙

เด็กหญิงชุติมา ท้วมทองดี
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยางยีแส

่

วัดยางยีแส

่

 

สพ ๒๖๖๐/๔๕๗๐
เด็กหญิงปทมา ปานสอนดี

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยางยีแส

่

วัดยางยีแส

่

 

สพ ๒๖๖๐/๔๕๗๑

เด็กหญิงธนาภรณ์ มียงค์

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยางยีแส

่

วัดยางยีแส

่

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๓๑ / ๑๓๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๖๖๐/๔๕๗๒

เด็กชายภัทรพล หอมหวล
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนันทวัน วัดนันทวัน  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐
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