
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดชัยนาท  ภาค ๓

ส่งสอบ ๖,๔๑๐ คน ขาดสอบ ๑,๓๙๙ คน คงสอบ ๕,๐๑๑ คน สอบได้ ๓,๕๔๘ คน สอบตก ๑,๔๖๓ คน (๗๐.๘%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๕๙/๐๐๐๑
เด็กชายสิทธิพร เสืออ่อน

๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน ดักคะนน  

ชน ๒๔๕๙/๐๐๐๒
เด็กชายโกมินทร์ บุญลี

้

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน ดักคะนน  

ชน ๒๔๕๙/๐๐๐๓
เด็กหญิงดวงกมล เหล่าพร

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน ดักคะนน  

ชน ๒๔๕๙/๐๐๐๔
เด็กชายธีรโชติ กาญบุตร

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน ดักคะนน  

ชน ๒๔๕๙/๐๐๐๕
เด็กชายฐิติพงษ์ บุปผางาม

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน ดักคะนน  

ชน ๒๔๕๙/๐๐๐๖
เด็กชายภูมิพัฒน์ โพธิพระ

์

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน ดักคะนน  

ชน ๒๔๕๙/๐๐๐๗
เด็กชายจามิล เคนดี

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน ดักคะนน  

ชน ๒๔๕๙/๐๐๐๘
เด็กชายนนทกร หมืนแก้ว

่

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน ดักคะนน  

ชน ๒๔๕๙/๐๐๐๙
เด็กชายวรากร ถันชนนาง

๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน ดักคะนน  

ชน ๒๔๕๙/๐๐๑๐
เด็กหญิงกวินธิดา ทองศรี

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน ดักคะนน  

ชน ๒๔๕๙/๐๐๑๑
เด็กชายวันชัย รอดนวล

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน ดักคะนน  

ชน ๒๔๕๙/๐๐๑๒
เด็กชายอาริด บุญโต

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน ดักคะนน  

ชน ๒๔๕๙/๐๐๑๓
เด็กชายพิพัฒน์ อินขำ

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน ดักคะนน  

ชน ๒๔๕๙/๐๐๑๔
เด็กหญิงอรุณรัตน์ โพธิสูงเนิน

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน ดักคะนน  

ชน ๒๔๕๙/๐๐๑๕
เด็กหญิงกุลธิดา จีนเมือง

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน ดักคะนน  

ชน ๒๔๕๙/๐๐๑๖
เด็กหญิงวลัยกร ด้วงธรรม

๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน ดักคะนน  

ชน ๒๔๕๙/๐๐๑๗
เด็กหญิงธิดา วันศุกร์

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน ดักคะนน  

ชน ๒๔๕๙/๐๐๑๘
เด็กหญิงสิวพร โพธิบัลลัง

์

๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน ดักคะนน  

ชน ๒๔๕๙/๐๐๑๙
นางสิรีรัศมิ

์

ตลอดไธสงดาภา
๒๙/๐๘/๒๕๑๖

โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน ดักคะนน  

ชน ๒๔๕๙/๐๐๒๐
เด็กชายปยพทธ์ ทิมโต

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาท ท่าช้าง  

ชน ๒๔๕๙/๐๐๒๑
เด็กหญิงกษมา สุวรรณรัตน์

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาท ท่าช้าง  

ชน ๒๔๕๙/๐๐๒๒
เด็กหญิงสุชาดา เศรษฐาวงค์

๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาท ท่าช้าง  

ชน ๒๔๕๙/๐๐๒๓
เด็กหญิงชนากานต์ เปยมท่า

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาท ท่าช้าง  

ชน ๒๔๕๙/๐๐๒๔
เด็กหญิงธิตยา มาสม

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาท ท่าช้าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๑ / ๑๐๒

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๕๙/๐๐๒๕
เด็กหญิงสโรชา มลละ

๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาท ท่าช้าง  

ชน ๒๔๕๙/๐๐๒๖
เด็กหญิงช่อผกา เมืองข้องน้อย

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาท ท่าช้าง  

ชน ๒๔๕๙/๐๐๒๗
เด็กหญิงปลาย พานิช

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาท ท่าช้าง  

ชน ๒๔๕๙/๐๐๒๘
เด็กหญิงสุพัตรา เผ่าพันธุ์บุญ

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาท ท่าช้าง  

ชน ๒๔๕๙/๐๐๒๙
เด็กหญิงภาวิกา ใสสะอาด

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาท ท่าช้าง  

ชน ๒๔๕๙/๐๐๓๐
เด็กหญิงณัฏฐพร อ่วมทอง

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาท ท่าช้าง  

ชน ๒๔๕๙/๐๐๓๑
เด็กหญิงสุภัสสร อินทร์ขำ

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาท ท่าช้าง  

ชน ๒๔๕๙/๐๐๓๒
เด็กหญิงนันทิกานต์ สุรเณร

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาท ท่าช้าง  

ชน ๒๔๕๙/๐๐๓๓
เด็กชายสุวพิชญ์ คุ้มน้อย

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแหลมหว้า แหลมหว้า  

ชน ๒๔๕๙/๐๐๓๔
เด็กหญิงปตุธิตา สิงห์ซอม

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแหลมหว้า แหลมหว้า  

ชน ๒๔๕๙/๐๐๓๕
เด็กหญิงอภัสรา เพ็ญสุภา

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแหลมหว้า แหลมหว้า  

ชน ๒๔๕๙/๐๐๓๖
เด็กหญิงปานนภา สุวรรณเดชา

๗/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดแหลมหว้า แหลมหว้า  

ชน ๒๔๕๙/๐๐๓๗
เด็กหญิงมัลลิกา พูลทวี

๑๐/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดแหลมหว้า แหลมหว้า  

ชน ๒๔๕๙/๐๐๓๘
เด็กชายนัทธพงศ์ ช้างจันทร์

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแหลมหว้า แหลมหว้า  

ชน ๒๔๕๙/๐๐๓๙
เด็กหญิงสุกัลญา รุ่งเรือง

๑๔/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดแหลมหว้า แหลมหว้า  

ชน ๒๔๕๙/๐๐๔๐
เด็กชายปริญญา ชืนใบ

่

๑๒/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดแหลมหว้า แหลมหว้า  

ชน ๒๔๕๙/๐๐๔๑
เด็กหญิงพิชญธิดา บุญมา

๑๐/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดแหลมหว้า แหลมหว้า  

ชน ๒๔๕๙/๐๐๔๒
เด็กหญิงณัฐพร เสชัง

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแหลมหว้า แหลมหว้า  

ชน ๒๔๕๙/๐๐๔๓
เด็กหญิงศศิภา ใจเย็น

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลมหว้า แหลมหว้า  

ชน ๒๔๕๙/๐๐๔๔
เด็กหญิงสุภัสสร แจ้งมณี

๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดแหลมหว้า แหลมหว้า  

ชน ๒๔๕๙/๐๐๔๕
เด็กหญิงประภัสสร ศุขกสิกร

๑๔/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดแหลมหว้า แหลมหว้า  

ชน ๒๔๕๙/๐๐๔๖
เด็กหญิงรัชนีกร พัดทองคำ

๑๙/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดแหลมหว้า แหลมหว้า  

ชน ๒๔๕๙/๐๐๔๗
เด็กหญิงลักษกร บุญเหลือ

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแหลมหว้า แหลมหว้า  

ชน ๒๔๕๙/๐๐๔๘
เด็กหญิงชลธิชา แก้วฆ้องวง

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลมหว้า แหลมหว้า  

ชน ๒๔๕๙/๐๐๔๙
เด็กชายธนเวทย์ ร้อยอำแพง

๒/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดแหลมหว้า แหลมหว้า  

ชน ๒๔๕๙/๐๐๕๐
เด็กหญิงสุนิตา แปนเอียม

่

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแหลมหว้า แหลมหว้า  

ชน ๒๔๕๙/๐๐๕๑
เด็กหญิงธนาภา บีสา

่

๒๗/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดแหลมหว้า แหลมหว้า  

ชน ๒๔๕๙/๐๐๕๒
เด็กหญิงนินันญา ท้วมวงษ์

๒๕/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดแหลมหว้า แหลมหว้า  

ชน ๒๔๕๙/๐๐๕๓
เด็กหญิงหทัยชนก สัทธาธรรม ๒/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดแหลมหว้า แหลมหว้า  

ชน ๒๔๕๙/๐๐๕๔
เด็กหญิงพัชรี วงศาโรจน์ ๓/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดแหลมหว้า แหลมหว้า  

ชน ๒๔๕๙/๐๐๕๕
เด็กหญิงภัทราพร กองยอด

๒๒/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดแหลมหว้า แหลมหว้า  

ชน ๒๔๕๙/๐๐๕๖
เด็กหญิงสุพัฒธา ตรีนัย

๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแค วัดทรงเสวย  

ชน ๒๔๕๙/๐๐๕๗
เด็กชายวิชชากร ดีอ่วม

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแค วัดทรงเสวย  

ชน ๒๔๕๙/๐๐๕๘
เด็กหญิงปณิดา วิเทศ

๐๑/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองแค วัดทรงเสวย  

ชน ๒๔๕๙/๐๐๕๙
เด็กหญิงกนกอร ขำอ่วม

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแค วัดทรงเสวย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๒ / ๑๐๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๕๙/๐๐๖๐
เด็กชายธรรมรัตน์ เรืองโพธิ

์

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแค วัดทรงเสวย  

ชน ๒๔๕๙/๐๐๖๑
เด็กหญิงณัฏฐชา คุณธรรม

๐๗/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองแค วัดทรงเสวย  

ชน ๒๔๕๙/๐๐๖๒
เด็กหญิงนรินธิรา เผือกผ่อง

๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแค วัดทรงเสวย  

ชน ๒๔๕๙/๐๐๖๓
เด็กหญิงชิดกมล ภูท้วม

๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแค วัดทรงเสวย  

ชน ๒๔๕๙/๐๐๖๔
เด็กชายธนดล โพธิมูล

์

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแค วัดทรงเสวย  

ชน ๒๔๕๙/๐๐๖๕
เด็กชายสรชัช แย้มเลียง

้

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแค วัดทรงเสวย  

ชน ๒๔๕๙/๐๐๖๖
เด็กชายณภัทร สังข์ประเสริฐ

๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแค วัดทรงเสวย  

ชน ๒๔๕๙/๐๐๖๗
เด็กชายณัฐนันท์ สังข์ประเสริฐ

๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแค วัดทรงเสวย  

ชน ๒๔๕๙/๐๐๖๘
เด็กหญิงมุธิตา กาชัย

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแค วัดทรงเสวย  

ชน ๒๔๕๙/๐๐๖๙
เด็กหญิงเพชรดา คล้องช้าง

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแค วัดทรงเสวย  

ชน ๒๔๕๙/๐๐๗๐
เด็กหญิงประภาพร ภานุประทีป

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแค วัดทรงเสวย  

ชน ๒๔๕๙/๐๐๗๑
เด็กชายเยาวลักษณ์ ปานเรือง

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแค วัดทรงเสวย  

ชน ๒๔๕๙/๐๐๗๒
เด็กชายพีรณัฐ จันทร์นิม

่

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแค วัดทรงเสวย  

ชน ๒๔๕๙/๐๐๗๓
เด็กชายจิรศักดิ

์

แก้วน้อย
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแค วัดทรงเสวย  

ชน ๒๔๕๙/๐๐๗๔
เด็กชายหลักเขตต์ กรานวงษ์

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแค วัดทรงเสวย  

ชน ๒๔๕๙/๐๐๗๕
เด็กชายไชยภรณ์ ประพรม

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแค วัดทรงเสวย  

ชน ๒๔๕๙/๐๐๗๖
เด็กชายภูวเดช ต้นนอก

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแค วัดทรงเสวย  

ชน ๒๔๕๙/๐๐๗๗
เด็กชายสิทธินนท์ มากุล

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแค วัดทรงเสวย  

ชน ๒๔๕๙/๐๐๗๘
เด็กชายวรากานต์ พิซิ

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแค วัดทรงเสวย  

ชน ๒๔๕๙/๐๐๗๙
เด็กหญิงเมฑาวลัย อินทะโชติ

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแค วัดทรงเสวย  

ชน ๒๔๕๙/๐๐๘๐
เด็กหญิงเพชรลัดดา สุ่มทอง

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแค วัดทรงเสวย  

ชน ๒๔๕๙/๐๐๘๑
เด็กหญิงเมธาพร นาคสถิตย์

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแค วัดทรงเสวย  

ชน ๒๔๕๙/๐๐๘๒
เด็กหญิงปาลิตา รัตนพิกุลชัย

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแค วัดทรงเสวย  

ชน ๒๔๕๙/๐๐๘๓
เด็กหญิงพิจิตตรา เปยสนิท

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแค วัดทรงเสวย  

ชน ๒๔๕๙/๐๐๘๔
เด็กชายจักรพงษ์ คล้องช้าง

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแค วัดทรงเสวย  

ชน ๒๔๕๙/๐๐๘๕
เด็กหญิงกนกพรรณ พวงทอง

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแค วัดทรงเสวย  

ชน ๒๔๕๙/๐๐๘๖
เด็กชายศตายุ ชุ่มครบุรี

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแค วัดทรงเสวย  

ชน ๒๔๕๙/๐๐๘๗
นางสาวสาวิตรี จันทร์ควง

๒๐/๑๐/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านหนองแค วัดทรงเสวย  

ชน ๒๔๕๙/๐๐๘๘
นางสาววนรัตน์ วิริยะธรรมรักษ์

๒๔/๐๗/๒๕๑๔

โรงเรียนบ้านหนองแค วัดทรงเสวย  

ชน ๒๔๕๙/๐๐๘๙
นายโรส อ่อนฉิม

่

๒๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ เขาท่าพระ  

ชน ๒๔๕๙/๐๐๙๐
เด็กชายเดโชชัย จันทร์สอน

๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ เขาท่าพระ  

ชน ๒๔๕๙/๐๐๙๑
เด็กหญิงภัครกุล สิงห์ลอ

๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ เขาท่าพระ  

ชน ๒๔๕๙/๐๐๙๒
เด็กหญิงกรรณิการ์ แซ่โค้ว

๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ เขาท่าพระ  

ชน ๒๔๕๙/๐๐๙๓
เด็กหญิงไพรินทร์ ม่วงชมเดช

๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ เขาท่าพระ  

ชน ๒๔๕๙/๐๐๙๔
นางสาวนันทินี มันนวม

่

๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ เขาท่าพระ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๓ / ๑๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๕๙/๐๐๙๕
นางสาวณิชากร แสงชวลิตร

๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ เขาท่าพระ  

ชน ๒๔๕๙/๐๐๙๖
เด็กชายธนภณ เต่ามี

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ เขาท่าพระ  

ชน ๒๔๕๙/๐๐๙๗
เด็กชายธัญกร ดอกศรี

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ เขาท่าพระ  

ชน ๒๔๕๙/๐๐๙๘
เด็กชายมินชาดา สินชัย

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ เขาท่าพระ  

ชน ๒๔๕๙/๐๐๙๙
เด็กชายวรากร เปยมท่า

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ เขาท่าพระ  

ชน ๒๔๕๙/๐๑๐๐
เด็กชายธนวัฒน์ พุ่มลัดดา

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ เขาท่าพระ  

ชน ๒๔๕๙/๐๑๐๑
เด็กชายพิพัฒน์ กำจาย

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ เขาท่าพระ  

ชน ๒๔๕๙/๐๑๐๒
เด็กชายนพไชย สังเกตุกิจ

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ เขาท่าพระ  

ชน ๒๔๕๙/๐๑๐๓
เด็กชายชัยชาณาวุฒิ แสนซุ้ง

๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ เขาท่าพระ  

ชน ๒๔๕๙/๐๑๐๔
เด็กชายนรุตม์ ครามสำโรง

๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ เขาท่าพระ  

ชน ๒๔๕๙/๐๑๐๕
เด็กชายธัญพิสิษฐ คุ้มชนะ

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ เขาท่าพระ  

ชน ๒๔๕๙/๐๑๐๖
เด็กหญิงนัฐมน แจ่มมะณี

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ เขาท่าพระ  

ชน ๒๔๕๙/๐๑๐๗
เด็กหญิงพนัดดา แก้วเงิน

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ เขาท่าพระ  

ชน ๒๔๕๙/๐๑๐๘
เด็กชายสิทธิโชค หอมไทย

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ เขาท่าพระ  

ชน ๒๔๕๙/๐๑๐๙
เด็กหญิงพรรณาฑิตา เสนีวงศ์

๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ เขาท่าพระ  

ชน ๒๔๕๙/๐๑๑๐
เด็กหญิงพรจินดา นิลกำแหง

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ เขาท่าพระ  

ชน ๒๔๕๙/๐๑๑๑
เด็กชายจิรายุ แก้วสิงห์

๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ เขาท่าพระ  

ชน ๒๔๕๙/๐๑๑๒
เด็กหญิงสุชาดา ขุนภู

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ เขาท่าพระ  

ชน ๒๔๕๙/๐๑๑๓
เด็กหญิงกษมา นาคหว่าง

๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ เขาท่าพระ  

ชน ๒๔๕๙/๐๑๑๔

เด็กหญิงภัศรา จุติมา
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ เขาท่าพระ  

ชน ๒๔๕๙/๐๑๑๕
เด็กชายฐาปกรณ์ เกิดน้อย

๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ เขาท่าพระ  

ชน ๒๔๕๙/๐๑๑๖
เด็กชายธรรมะ ศึลธรรม

๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ เขาท่าพระ  

ชน ๒๔๕๙/๐๑๑๗
เด็กชายนิติพล เฉลยจรรยา

๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีวิชัย ศรีวิชัยวัฒนาราม  

ชน ๒๔๕๙/๐๑๑๘

เด็กชายเกษตร มะณีกุล
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีวิชัย ศรีวิชัยวัฒนาราม  

ชน ๒๔๕๙/๐๑๑๙
เด็กชายชัยพัฒน์ จีนขจร

๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีวิชัย ศรีวิชัยวัฒนาราม  

ชน ๒๔๕๙/๐๑๒๐
เด็กชายณัฐพล แสนหาญ

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีวิชัย ศรีวิชัยวัฒนาราม  

ชน ๒๔๕๙/๐๑๒๑
เด็กชายธรรมนูญ ใจแสน

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีวิชัย ศรีวิชัยวัฒนาราม  

ชน ๒๔๕๙/๐๑๒๒

เด็กชายธีรดล เอียมชู

่

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีวิชัย ศรีวิชัยวัฒนาราม  

ชน ๒๔๕๙/๐๑๒๓
เด็กชายเมธาสิทธิ

์

ใจพรม
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีวิชัย ศรีวิชัยวัฒนาราม  

ชน ๒๔๕๙/๐๑๒๔
เด็กชายรัฐนนท์ อยู่เจริญ

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีวิชัย ศรีวิชัยวัฒนาราม  

ชน ๒๔๕๙/๐๑๒๕
เด็กชายธนวุฒิ เสชัง

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีวิชัย ศรีวิชัยวัฒนาราม  

ชน ๒๔๕๙/๐๑๒๖

เด็กชายวีรยุทธ อัฒพุฒ
๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีวิชัย ศรีวิชัยวัฒนาราม  

ชน ๒๔๕๙/๐๑๒๗
เด็กชายอิทธิพล สุจา

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีวิชัย ศรีวิชัยวัฒนาราม  

ชน ๒๔๕๙/๐๑๒๘
เด็กหญิงสวรส ทำบุญ

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีวิชัย ศรีวิชัยวัฒนาราม  

ชน ๒๔๕๙/๐๑๒๙
เด็กหญิงกนกพรรณ คงเสถียร

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีวิชัย ศรีวิชัยวัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๔ / ๑๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๕๙/๐๑๓๐
เด็กหญิงจิราภา อัตพุฒ

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีวิชัย ศรีวิชัยวัฒนาราม  

ชน ๒๔๕๙/๐๑๓๑
เด็กหญิงณัฏฐ์สุชญา ก้องอัฑฒ์พัชร

๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีวิชัย ศรีวิชัยวัฒนาราม  

ชน ๒๔๕๙/๐๑๓๒
เด็กหญิงสุธิดา พุ่มโต

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีวิชัย ศรีวิชัยวัฒนาราม  

ชน ๒๔๕๙/๐๑๓๓

เด็กหญิงอัมรา อยู่เกิด
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีวิชัย ศรีวิชัยวัฒนาราม  

ชน ๒๔๕๙/๐๑๓๔
เด็กชายชัยรัตน์ สุนทรเกษม

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีวิชัย ศรีวิชัยวัฒนาราม  

ชน ๒๔๕๙/๐๑๓๕
เด็กชายสรชัย สำเร็จกิจ

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีวิชัย ศรีวิชัยวัฒนาราม  

ชน ๒๔๕๙/๐๑๓๖
เด็กชายกิตติศักดิ

์

คล้ายแก้ว
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีวิชัย ศรีวิชัยวัฒนาราม  

ชน ๒๔๕๙/๐๑๓๗

เด็กชายกิติชัย ธรรมพิทักษ์
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีวิชัย ศรีวิชัยวัฒนาราม  

ชน ๒๔๕๙/๐๑๓๘
เด็กชายเจษฎากร คุณานันท์

๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีวิชัย ศรีวิชัยวัฒนาราม  

ชน ๒๔๕๙/๐๑๓๙
เด็กชายณัฐชนนท์ เจริญธรรม

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีวิชัย ศรีวิชัยวัฒนาราม  

ชน ๒๔๕๙/๐๑๔๐
เด็กชายณัฐวุฒ แจ่มศรี

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีวิชัย ศรีวิชัยวัฒนาราม  

ชน ๒๔๕๙/๐๑๔๑

เด็กชายตฤษณา สงใย
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีวิชัย ศรีวิชัยวัฒนาราม  

ชน ๒๔๕๙/๐๑๔๒
เด็กชายธนวัฒน์ เข็มพรหมมา

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีวิชัย ศรีวิชัยวัฒนาราม  

ชน ๒๔๕๙/๐๑๔๓
เด็กชายธเนศ ศรีวิเศษ

๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีวิชัย ศรีวิชัยวัฒนาราม  

ชน ๒๔๕๙/๐๑๔๔
เด็กชายภานุพงศ์ ฉิมดี

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีวิชัย ศรีวิชัยวัฒนาราม  

ชน ๒๔๕๙/๐๑๔๕

เด็กชายวรายุส ฉิมแปน
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีวิชัย ศรีวิชัยวัฒนาราม  

ชน ๒๔๕๙/๐๑๔๖
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ภู่วัฒน์

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีวิชัย ศรีวิชัยวัฒนาราม  

ชน ๒๔๕๙/๐๑๔๗
เด็กชายอัษฎาวุธ ทาหนองโดก

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีวิชัย ศรีวิชัยวัฒนาราม  

ชน ๒๔๕๙/๐๑๔๘
เด็กหญิงนันทินี นาคศาลา

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีวิชัย ศรีวิชัยวัฒนาราม  

ชน ๒๔๕๙/๐๑๔๙

เด็กหญิงเกวรินทร์ ยอดรัก
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีวิชัย ศรีวิชัยวัฒนาราม  

ชน ๒๔๕๙/๐๑๕๐
เด็กหญิงวณิชชา เทียมผล

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีวิชัย ศรีวิชัยวัฒนาราม  

ชน ๒๔๕๙/๐๑๕๑
เด็กหญิงสุธิดา แจ่มศรี

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีวิชัย ศรีวิชัยวัฒนาราม  

ชน ๒๔๕๙/๐๑๕๒
เด็กหญิงสุพรรณวสา ขันทองคำ

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีวิชัย ศรีวิชัยวัฒนาราม  

ชน ๒๔๕๙/๐๑๕๓

เด็กหญิงศิราทิพย์ ธาราวัต
๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีวิชัย ศรีวิชัยวัฒนาราม  

ชน ๒๔๕๙/๐๑๕๔
เด็กหญิงญาดา สิงห์เกตุ

๐๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดศรีวิชัย ศรีวิชัยวัฒนาราม  

ชน ๒๔๕๙/๐๑๕๕
เด็กหญิงรังสิมา ทิพย์ศิริ

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีวิชัย ศรีวิชัยวัฒนาราม  

ชน ๒๔๕๙/๐๑๕๖
เด็กหญิงเบญจวรรณ จันทรา

๒๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดศรีวิชัย ศรีวิชัยวัฒนาราม  

ชน ๒๔๕๙/๐๑๕๗

เด็กหญิงสิริพร บัวคำ
๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีวิชัย ศรีวิชัยวัฒนาราม  

ชน ๒๔๕๙/๐๑๕๘
เด็กชายเฉลิมวงศ์ จีจู

๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีวิชัย ศรีวิชัยวัฒนาราม  

ชน ๒๔๕๙/๐๑๕๙
เด็กชายณัฐสิทธิ

์

พุ่มสุข
๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีวิชัย ศรีวิชัยวัฒนาราม  

ชน ๒๔๕๙/๐๑๖๐
เด็กชายจตุภัทร เมณฑ์กูล

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๑๖๑

เด็กชายชยทัต ธูปทอง
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๑๖๒
เด็กชายชินวัตร น่วมคำ

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๑๖๓
เด็กชายณฐพงศ์ พัฒนชัยวิทย์

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๑๖๔
เด็กชายณภัทร ศรีเมือง

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๕ / ๑๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๕๙/๐๑๖๕
เด็กชายณัฐดนัย สุวรรณศิริเขต

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๑๖๖
เด็กชายธัชนนท์ สังข์ประเสริฐ

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๑๖๗
เด็กชายพงศกร เกิดผลวัฒนา

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๑๖๘
เด็กชายพงศ์วรินทร์ วรโชติธนิน

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๑๖๙
เด็กชายพสิษฐ์ ท่าแค

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๑๗๐
เด็กชายพีรวิชญ์ บุญเพ็ชร์

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๑๗๑
เด็กชายภานุกร แซ่ลิม

้

๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๑๗๒

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

น้อยแก้ว
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๑๗๓
เด็กชายศรพล ศีลลา

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๑๗๔
เด็กชายศุภณัฐ แสงยนต์

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๑๗๕
เด็กชายสุภัทร์ชัย เจตนะจิตร

๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๑๗๖

เด็กหญิงกมลชนก เทียนเจริญ
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๑๗๗
เด็กหญิงเขมจิรา บุญคงมา

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๑๗๘
เด็กหญิงจินห์จุฑา โตอ่อน

๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๑๗๙
เด็กหญิงชมพูนุช สาลี

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๑๘๐
เด็กหญิงณวพร บำรุงอินทร์

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๑๘๑
เด็กหญิงธนารีย์ เพ็ชรสงคราม

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๑๘๒
เด็กหญิงนภัสสร เพชรโปรี

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๑๘๓
เด็กหญิงเบญญาพร แสงเขียว

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๑๘๔

เด็กหญิงพรสวรรค์ จิวแหยม

๋

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๑๘๕
เด็กหญิงพวงเพชร อยู่เย็น

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๑๘๖
เด็กหญิงพิมพ์ญาดา ม่วงขวัญ

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๑๘๗
เด็กหญิงพุดนำบุศย์ วงศ์เหลือง

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๑๘๘

เด็กหญิงภัทราพร บุญชุ่ม
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๑๘๙
เด็กหญิงมีสุข สิงห์ดำรงค์

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๑๙๐
เด็กหญิงวนภรณ์ โลหาวุธ

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๑๙๑
เด็กหญิงวริศรา เพ็งนิม

่

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๑๙๒

เด็กหญิงสิตาพร สุวรรณประทีป
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๑๙๓
เด็กหญิงสิริกร อินทรเกษตร

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๑๙๔
เด็กหญิงสุดาภัทร คำสะอาด

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๑๙๕
เด็กหญิงอารยา กำจาย

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๑๙๖

เด็กชายกอบโชค อุนะพำนัก
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๑๙๗
เด็กชายกิตติพัฒน์ ครุทพันธ์

๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๑๙๘
เด็กชายจีรวัฒน์ จันทร์เปรม

๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๑๙๙
เด็กชายชุติพงศ์

กุลศิริบุญญานนท์ ๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๖ / ๑๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๕๙/๐๒๐๐
เด็กชายณัฐภัทร ชายทะเล

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๒๐๑
เด็กชายณัฐภัทร พึงพวก

่

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๒๐๒
เด็กชายสาทิทธิ

์

ยิมจู

้

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๒๐๓
เด็กหญิงกันยารัตน์ ไม้น้อย

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๒๐๔
เด็กหญิงจริยาศิริ จิรโพธิพัฒน์

๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๒๐๕
เด็กหญิงณัชชา สิงห์ดำรงค์

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๒๐๖
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ โมรา

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๒๐๗
เด็กหญิงธัญรดา ดอกชะบา

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๒๐๘
เด็กหญิงนริศรา สมวงษ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๒๐๙
เด็กหญิงนวนันต์ อริยวงค์

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๒๑๐
เด็กหญิงนำขิง โพธิเพ็ชร์

์

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๒๑๑
เด็กหญิงปภาวรินทร์ เงินช้าง

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๒๑๒
เด็กหญิงประภาพันธ์ เฮียะหลง

๊

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๒๑๓
เด็กหญิงปวริศา เทียงธรรม

่

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๒๑๔
เด็กหญิงปญฑิตา แก้วใหญ่

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๒๑๕
เด็กหญิงปณณาภรณ์ ม่วงทอง

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๒๑๖
เด็กหญิงปาณิศา ทัดทอง

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๒๑๗
เด็กหญิงปาลิตา รอดเกษม

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๒๑๘
เด็กหญิงพรรณวิษา กาญณา

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๒๑๙

เด็กหญิงพิชชาภา โสภา
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๒๒๐
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา สอนฮวบ

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๒๒๑
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ ศีลลา

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๒๒๒
เด็กหญิงภาวินี ยิมศรี

้

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๒๒๓

เด็กหญิงลลิตา มาคุ้ม
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๒๒๔
เด็กหญิงวรรณสมร เอียมผล

่

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๒๒๕
เด็กหญิงวรัญญา ใบตองอ่อน

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๒๒๖
เด็กหญิงวราลี สนธิรักษ์

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๒๒๗

เด็กหญิงสุพิชชา อิมทองใบ

่

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๒๒๘
เด็กหญิงอชิรญา ทรัพย์พ่วง

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๒๒๙
เด็กหญิงอุไรวรรณ นุชภู่

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๒๓๐
เด็กหญิงปุญญิศา ปฎิภาภรณ์

๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๒๓๑

เด็กชายณัฐเศรษฐ ยังถิน
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๒๓๒
เด็กชายธนวิชญ์ เพ็งน้อย

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๒๓๓
เด็กชายธรรมรัฐ ศรีทอง

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๒๓๔
เด็กชายภัทรพจน์ ด้วงนคร

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๗ / ๑๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๕๙/๐๒๓๕
เด็กชายภูธเนศ รอดสถิตย์

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๒๓๖
เด็กชายรัชชานนท์ บุญเนียม

๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๒๓๗
เด็กชายวีรรัชพล แปนพัด

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๒๓๘
เด็กหญิงกนกพรรณ กาหริบ

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๒๓๙
เด็กหญิงกรกฎ ทิมอุบล

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๒๔๐
เด็กหญิงกัญญาภัทร ล้อมไล้

๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๒๔๑
เด็กหญิงกันติชา ปานดำ

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๒๔๒

เด็กหญิงจิราภา นิลโชติ
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๒๔๓
เด็กหญิงชรินรัตน์ ศรีชัย

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๒๔๔
เด็กหญิงชลันดา สิริบำเพ็ญทาน

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๒๔๕
เด็กหญิงฐิติกานต์ น้อยเจริญ

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๒๔๖

เด็กหญิงฐิติรัตน์ สามารถกุล
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๒๔๗
เด็กหญิงณัฐวรา อ่อนหวาน

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๒๔๘
เด็กหญิงณัฐวิภา คงแจ๋ว

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๒๔๙
เด็กหญิงนันท์นภัส ภูมิโคก

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๒๕๐
เด็กหญิงปภาดา แปลพิมพา

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๒๕๑
เด็กหญิงพรจันทร์ ทดแทน

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๒๕๒
เด็กหญิงพานิภัค สุพบ

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๒๕๓
เด็กหญิงพิชญาภา ชัยพานิช

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๒๕๔

เด็กหญิงพิชญาภา พิพัฒจิตตระกูล
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๒๕๕
เด็กหญิงพิชยดา โพธิตุ่น

์

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๒๕๖
เด็กหญิงภัทราพร ศรีสุ่ม

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๒๕๗
เด็กหญิงเมทิกา โชติวัชรมัย

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๒๕๘

เด็กหญิงลลิตภัทร สุขใย
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๒๕๙
เด็กหญิงอาจารี รอดเหลือ

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๒๖๐
เด็กหญิงอารียา ปรีชาจารย์

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๒๖๑
เด็กหญิงอินทิรา บุญเสริม

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๒๖๒

เด็กหญิงนันท์นภัส เปยมแก้ว
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๒๖๓
เด็กชายชญช์ตะวัน ล้อจงเฮง

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๒๖๔
เด็กชายณราธิป เส็งพรหม

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๒๖๕
เด็กชายนันทพงศ์ ดุกสุขแก้ว

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๒๖๖

เด็กชายรัชชานนท์ แย้มชัย
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๒๖๗
เด็กชายศตายุ จุ้ยเบียว

้

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๒๖๘
เด็กชายสัพพาสิทธิ

์

เกตุดำ
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๒๖๙
เด็กชายอัศม์เดช แสนสนิท

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๘ / ๑๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๕๙/๐๒๗๐
เด็กหญิงกัญญาพัชร มีโต

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๒๗๑
เด็กหญิงคณิตา ใยทอน

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๒๗๒
เด็กหญิงงจิราพร ศรีวรรณ์

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๒๗๓

เด็กหญิงชมพูนุช โฉมเชิด
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๒๗๔
เด็กหญิงชมพูนุช หฤหรมย์

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๒๗๕
เด็กหญิงชุติณัฐสมน ธีรธนวงษ์

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๒๗๖
เด็กหญิงปญญาพร ทองคำ

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๒๗๗
เด็กหญิงพลอยชมพู องอาจ

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๒๗๘
เด็กหญิงภัณฑิรา เณรแขก

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๒๗๙
เด็กหญิงมณีวรรณ จันทร์ศรี

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๒๘๐
เด็กหญิงมนัสนันท์ วรนุช

๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๒๘๑

เด็กหญิงเมย์ฑาวดี อินทะโชติ
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๒๘๒
เด็กหญิงรุจิ แสนพันทา

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๒๘๓
เด็กหญิงวรรณิดา ศรีทับทิม

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๒๘๔
เด็กหญิงสุธาสินี แท่นขำ

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๒๘๕

เด็กหญิงอริศรา ฟกขาว
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๒๘๖
เด็กหญิงอาทิตยา เอียมเจียม

่

๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๒๘๗
เด็กชายบรรณสรณ์ ทวีธนาพัฒน์

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๒๘๘
เด็กชายมณฑล เชือเนียม

้

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๒๘๙

เด็กชายมนัสวิน แรงมาก
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๒๙๐
เด็กชายรณชัย กองคูณ

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๒๙๑
เด็กชายวิศวะ บุญเมือง

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๒๙๒
เด็กชายอธิศักดิ

์

บุญมี
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๒๙๓

เด็กหญิงญาณเทพ เมืองช้าง
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๒๙๔
เด็กหญิงณัฐชยา ฝูงที

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๒๙๕
เด็กหญิงปุณญิษา ช้างพาลี

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๒๙๖
เด็กหญิงพชรพรรณ การะกูล

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๒๙๗

เด็กหญิงภัคจิรา
วัฒนศิริไพศาลกุล ๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๒๙๘
เด็กหญิงภัทรพร จิตรเอือตระกูล

้

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๒๙๙
เด็กหญิงมัลลิกา คงสาม

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๓๐๐
เด็กหญิงศิริพักตร์ พูลสวัสดิ

์

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๓๐๑
เด็กหญิงสิญจนา เนียมใย

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๓๐๒
เด็กชายกฤษณะ อยู่ยอด

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๓๐๓
เด็กชายพงศกร ช่วยเปรม

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๓๐๔
เด็กชายพงศธร พรมนอก

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๙ / ๑๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๕๙/๐๓๐๕
เด็กชายพรณรงค์ ทองอินทร์

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๓๐๖
เด็กชายพสิษฐ์ บัวทรัพย์

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๓๐๗
เด็กชายภคิน โยธานารถ

๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๓๐๘
เด็กชายภัทรพงศ์ อัตวัน

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๓๐๙
เด็กชายรชานนท์ คล้ามเครือ

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๓๑๐
เด็กชายรัชพณ กฤษนำพก

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๓๑๑
เด็กชายเรืองวิทย์ อารมณ์สวะ

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๓๑๒

เด็กชายวรพล สอนสี
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๓๑๓
เด็กชายวัชรกร บุญผล

๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๓๑๔
เด็กชายสกรรจ์ อ่อนนวล

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๓๑๕
เด็กชายสุวพัชร ปนวงษ์

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๓๑๖

เด็กหญิงกชกร สายรัตนี
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๓๑๗
เด็กหญิงกมลชนก จันใด

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๓๑๘
เด็กหญิงกาญจนา ยอดบ่อพลับ

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๓๑๙
เด็กหญิงกานต์ธิดา โพธิสอาด

์

๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๓๒๐
เด็กหญิงจิราภา วัฒนะ

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๓๒๑
เด็กหญิงณัฐธกานต์ วัฒนมนตรี

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๓๒๒
เด็กหญิงณัฐนิชา อ่อนสำลี

๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๓๒๓
เด็กหญิงณิชาพัชร์ เกิดเสม

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๓๒๔
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ โตเสม

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๓๒๕
เด็กหญิงธีรดา ขวัญศรี

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๓๒๖
เด็กหญิงนภัสวรรณ หงษ์สวัสดิ

์

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๓๒๗ เด็กหญิงพรรพักตร์ษา
จันสำเภา

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๓๒๘

เด็กหญิงพิชญ์สินี ชืนใจฉำ

่

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๓๒๙
เด็กหญิงพิมลพัชร สุขคุ้ม

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๓๓๐
เด็กหญิงภัทรวรรณ กลินประทุม

่

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๓๓๑
เด็กหญิงยลดาพร กลำเพ็ง

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๓๓๒

เด็กหญิงยุวดี ใจแสน
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๓๓๓
เด็กหญิงวรัญญา จุ้ยกระยาง

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๓๓๔
เด็กหญิงวริยา เสือน้อย

๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๓๓๕
เด็กหญิงสุพิชฌาย์ กล่อมจิตร

๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๓๓๖

เด็กหญิงอธัญญา จาดสิงห์
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๓๓๗
เด็กหญิงอรนภเกตน์ สวัสดี

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๓๓๘
เด็กชายจักรพรรดิ ศรนารายณ์

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๓๓๙
เด็กชายซีซิน มโนธรรม

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๑๐ / ๑๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๕๙/๐๓๔๐
เด็กชายณภัทร อิงวะระ

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๓๔๑
เด็กชายณัฐพล เปลียนอำรุง

่

๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๓๔๒
เด็กชายณัฐภัทร์ เพ็งพ่วง

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๓๔๓

เด็กชายณัฐภัทร แสงเจริญ

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๓๔๔
เด็กชายธนะพัฒน์ โห้เต็ก

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๓๔๕
เด็กชายพงศกร อารยสมัครการ

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๓๔๖
เด็กชายพฤฒินันท์ เอียงปาน

้

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๓๔๗

เด็กชายภัทรพงศ์ วัตถุสินธุ์
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๓๔๘
เด็กหญิงกนกอร เหมทานนท์

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๓๔๙
เด็กหญิงกมลฉัตร พินิจจันทร์

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๓๕๐
เด็กหญิงกุลกานต์ สุภสร

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๓๕๑

เด็กหญิงจันทิมา อรุณเมือง
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๓๕๒
เด็กหญิงธนารีย์ น้อยนาค

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๓๕๓
เด็กหญิงธิดารัตน์ ผึงย้อย

้

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๓๕๔
เด็กหญิงนุชนัน สังข์ขาว

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๓๕๕

เด็กหญิงบัวชมภู พันธ์มโน
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๓๕๖
เด็กหญิงศิริลักษณ์ ฉิมดี

๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๓๕๗
เด็กหญิงศุภาพิชญ์ สังจีน

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๓๕๘
เด็กหญิงสุนิษา อินสุ่ม

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๓๕๙

เด็กหญิงสุพรรณษา อิมพรหม

่

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๓๖๐
เด็กชายณัฐภัทร แก่นจันทร์

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๓๖๑
เด็กชายธีรภัทร สุขศรี

๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๓๖๒
เด็กชายพชรพล วุ่นเหลียม

่

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๓๖๓

เด็กชายพลกฤต ศรีคะ
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๓๖๔
เด็กชายศรัณย์ บุญทัน

๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๓๖๕
เด็กหญิงกนกกร ศรีภักดี

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๓๖๖
เด็กหญิงกฤตยา จีนกริม

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๓๖๗

เด็กหญิงกิตติธรา ฤทธิเรืองเดช

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๓๖๘
เด็กหญิงเก็จวลี บุตรเมือง

๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๓๖๙
เด็กหญิงชาริยา ทาเวียง

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๓๗๐
เด็กหญิงณชิตา ฉิมกรด

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๓๗๑
เด็กหญิงณัฐนรินทร์ อัฒพุทธ

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๓๗๒
เด็กหญิงณัฐพร พิบูลย์

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๓๗๓
เด็กหญิงธิติมา หมวกขุนทด

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๓๗๔
เด็กหญิงนันทิภา ขาวเงิน

๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๑๑ / ๑๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๕๙/๐๓๗๕
เด็กหญิงเนตรชนก ฉำผิว

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๓๗๖
เด็กหญิงเบญจวรรณ ด้วงโท้

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๓๗๗
เด็กหญิงพรรัศมี กำเนิดมี

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๓๗๘
เด็กหญิงพลอยไพลิน ทาเสือ

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๓๗๙
เด็กหญิงพิมลวรรณ อ่อนไม้

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๓๘๐
เด็กหญิงแพรวา แช่มเมือง

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๓๘๑
เด็กหญิงภัสสร จรเกตุ

๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๓๘๒

เด็กหญิงมนทกานติ

์

จินดา
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๓๘๓
เด็กหญิงมลธิฬา จินรัตน์

๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๓๘๔
เด็กหญิงรัตติกาล อิมเงิน

่

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๓๘๕
เด็กหญิงวริษฐา ต้านชัง

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๓๘๖

เด็กหญิงสารรินทร์ แต่งตัง

้

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๓๘๗
เด็กหญิงสุภมาศ กองเดช

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๓๘๘
เด็กหญิงอนัญญา แตงเพชร

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๓๘๙
เด็กชายกุลทัต กล่อมกำเนิด

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๓๙๐
เด็กชายจิรายุ แสงโต

๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๓๙๑
เด็กชายจุลจักร ม่วงไข่

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๓๙๒
เด็กชายเจษฏา ทองขวัญ

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๓๙๓
เด็กชายชยากร แสงตะวัน

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๓๙๔

เด็กชายณัฐชนน ปะมาละ
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๓๙๕
เด็กชายณัฒวัตร อุ่ยพานิช

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๓๙๖
เด็กชายธนกร พรมอ่อน

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๓๙๗
เด็กชายธนธิป ตะเภาลอย

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๓๙๘

เด็กชายธนภัทร เนียมจันทร์
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๓๙๙
เด็กชายปฐมฤกษ สุขเกตุ

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๔๐๐
เด็กชายรณพร กฤษนำพก

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๔๐๑
เด็กชายอินทัช พุฒแย้ม

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๔๐๒
เด็กหญิงณัชชา วิเชียรวรรณกูล

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๔๐๓
เด็กหญิงดวงกมล เหรียญทอง

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๔๐๔
เด็กหญิงปยาพัชร กุนฑี

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๔๐๕
เด็กหญิงพัชรินทร์ อยู่เย็น

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๔๐๖
เด็กหญิงพิชญา วงษ์ศักดิศรี

์

๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๔๐๗
เด็กหญิงพิมพ์ลภัทร เลียงครุธ

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๔๐๘
เด็กหญิงฟาห์ร่า ไทเศรษฐ

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๔๐๙
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ เหมือนตาล

๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๑๒ / ๑๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๕๙/๐๔๑๐
เด็กหญิงรุ่งทิพย์ นิระเทียม

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๔๑๑
เด็กหญิงชญาพร เต็มสวัสดิ

์

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๔๑๒
เด็กหญิงวิภาดา ทองอ่อน

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๔๑๓

เด็กหญิงสุวิภา ดีเรือง
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๔๑๔
เด็กหญิงอรจิรา สินเพ็ง

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๔๑๕
เด็กชายกฤตยุทธ์ อินยา

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๔๑๖
เด็กชายกิตติกร รอดเมือง

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๔๑๗

เด็กชายณัฐดนัย สาเกตุ
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๔๑๘
เด็กชายณัฐภัทร ดากลืน

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๔๑๙
เด็กชายนราวิชญ์ สุชีวะ

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๔๒๐
เด็กชายปยะ ตาดโท้

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๔๒๑

เด็กหญิงณัฎฐชา รอดพุ่ม
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๔๒๒
เด็กหญิงนฤพร พิมพ์งาม

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๔๒๓
เด็กหญิงปญฑารีย์ แก้วเบ้า

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๔๒๔
เด็กหญิงภัทราพร ม่วงเงิน

๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๔๒๕

เด็กหญิงอัญมณี แก้วเทศ
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๔๒๖
เด็กชายกรวิวัฒน์ ทองบาง

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๔๒๗
เด็กชายชนัสบดี ศิริพุฒ

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๔๒๘
เด็กชายณัฐพล พืชพันธ์

๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๔๒๙

เด็กชายปฐวี ช้างอยู่
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๔๓๐
เด็กชายรัฐภูมิ ไกรแสง

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๔๓๑
เด็กชายศิวะวงษ์ สืบชนะกิจกุล

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๔๓๒
เด็กชายเอกราช โลนุชิต

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๔๓๓

เด็กชายกลวัชร ไทยเลิศ
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๔๓๔
เด็กหญิงณิชาพัฒน์ พูลสวัสดิ

์

๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๔๓๕
เด็กหญิงปทิตตา งังสำฤทธิ

่ ์

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๔๓๖
เด็กหญิงปวันรัตน์ อำมีเชาว์

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๔๓๗

เด็กหญิงปยะพิชญ์ กลันหุ่น

่

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๔๓๘
เด็กหญิงพลอยชมพู เดชาธนกฤติ

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๔๓๙
เด็กหญิงพัทธมน บุญโต

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๔๔๐
เด็กชายจานุทัศน์ จำปาทอง

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๔๔๑

เด็กชายพงศกร วิเศษศิลป
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๔๔๒
เด็กชายพีรพล พรมมา

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๔๔๓
เด็กชายพุฒิพร ศรีคะ

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๔๔๔
เด็กชายภาคภูมิ พรโสภณชัย

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๑๓ / ๑๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๕๙/๐๔๔๕
เด็กชายสหรัฐ โมพันดุง

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๔๔๖
เด็กชายอติชาติ รักอยู่

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๔๔๗
เด็กชายอลงกรณ์ อินทร์ธูป

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๔๔๘

เด็กชายอัศวิน ใจเอม
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๔๔๙
เด็กชายอิศวะเทพ โถสุวรรณ์

๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๔๕๐
เด็กชายณัฐนันทน์ คุ้มสุข

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๔๕๑
เด็กชายนพพร แสงเย็น

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๔๕๒

เด็กหญิงฉัตรธิดา นวมเศวต
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๔๕๓
เด็กหญิงชมนภัส ประสิทธิ

์

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๔๕๔
เด็กหญิงชริสา ชะมังชัย

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๔๕๕
เด็กหญิงฐาปนีย์ เรียงเสาร์

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๔๕๖

เด็กหญิงณัฐภัทร ศรีบุญเรือง
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๔๕๗
เด็กหญิงธิดารัตน์ จูสิงห์

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๔๕๘
เด็กหญิงนวพรรณ สนิทชาติ

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๔๕๙
เด็กหญิงนวรัตน์ สีหะ

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๔๖๐
เด็กหญิงปยาพัชร เข็มทอง

๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๔๖๑
เด็กหญิงมินตรา เกิดเปลียน

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๔๖๒
เด็กหญิงรสสุคนธ์ พันธุ์พักต์

๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๔๖๓
เด็กหญิงณิธาภัทร เกตุน้อย

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๔๖๔
เด็กหญิงปริชญาภัทร เอียมจิตร์

่

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๔๖๕
เด็กชายธนภัทร พลาลำ

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๔๖๖
เด็กชายพีรศิลป ปานกลาง

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๔๖๗
เด็กชายตุลา สิงห์โต

๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๔๖๘

เด็กหญิงรัชนีกร ต่างประโคน
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๔๖๙
เด็กหญิงศศิณัฐ ชูผกา

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๔๗๐
นายพันธุ์ธัช ครุทธกะ

๑๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๔๗๑
นายณพวีร์ ดีประดิษฐ์

๐๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๔๗๒

นายทัสมา โต๊ะอาดำ
๐๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๔๗๓
นางสาวญาณิศา ดอกชะบา

๒๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๔๗๔
นางสาวปณิดา พุ่มน้อย

๐๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๔๗๕
นางสาวศุภิสรา เล็งบัวรัตน์

๑๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๔๗๖

นางสาวสิญจนา การภักดี
๑๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๔๗๗
นางสาววารุณี เบ็ญจะนันท์

๐๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๔๗๘
นางสาวชัญญา บุญคงมา

๒๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๔๗๙
นางสาวอาธิตยา พงษ์นิตย์

๒๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๑๔ / ๑๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๕๙/๐๔๘๐
นางสาวดารณี ใจจงรัก

๓๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๔๘๑
นายกัญจน์ เรณุมาลย์

๑๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๔๘๒
นายจิรภัทร วังกะ

๑๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๔๘๓

นายชิษณุพงศ์ แจ่มสอาด
๒๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๔๘๔
นายวรพล คำมาตร

๐๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๔๘๕
นายประกายพรหมณ์ สุขคง

๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๔๘๖
นางสาวกันต์กนิษฐ์ ศรีสอาด

๐๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๔๘๗

นางสาวนริศรา หนูแก้ว
๒๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๔๘๘
นางสาวพัชราภา เสริฐพรรนึก

๑๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๔๘๙
นางสาวศุภนิดา ท้วมเอือ

้

๐๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๔๙๐
นางสาวสุวพัชร กันท้วม

๒๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๔๙๑

นางสาวจิรัสยา โพธิอินทร์

์

๑๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๔๙๒
นางสาวภัณฑิรา สิทธิบุญ

๐๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๔๙๓
นางสาวสตกมลวรรณ

ครุธาโรจน์
๑๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๔๙๔
นางสาวณิชกานต์ ไวยมุกข์

๒๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๔๙๕

นางสาวศศิวิมล โพธิบุญ

์

๒๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๔๙๖
นางสาวตติยา ช่างเกวียน

๐๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๔๙๗
นางสาวทันชนก ยังแหยม

๐๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๔๙๘
นางสาววรรณิดา ศรีประเสริฐ

๑๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๔๙๙

นางสาวธัญลักษณ์ สุภาพัฒน์
๒๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๕๐๐
นางสาวปติยา สวยปาน

๒๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๕๐๑
นายปรเมษฐ์ อ่อนละมัย

๑๓/๒๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๕๐๒
นายเปรมชัย ทองเปรม

๒๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๕๐๓
นายพร้อมพงษ์ นิพัทธ์โยธิน

๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๕๐๔
นายวีรพงศ์ แสงวันทอง

๐๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๕๐๕
นายชฑาวรรษ คนซือ

่

๓๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๕๐๖
นายชนาธิป ภู่วิภาดาวรรธน์

๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๕๐๗
นายภีมณัฐ ดากลืน

๐๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๕๐๘
นายชาตรี ช้างอยู่

๐๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๕๐๙
นางสาวพิมพ์ปวีณ์ ปรานวงศ์

๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๕๑๐
นางสาวนันทวัน เขตตวิทย์

๒๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๕๑๑

นางสาววรนุช จักปน
๐๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๕๑๒
นางสาววรัญญา ทองงามขำ

๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๕๑๓
นางสาวทิภาพร บดีธนาวิทย์

๐๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๕๑๔
นางสาวธันชนก ผะอบเงิน

๐๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๑๕ / ๑๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๕๙/๐๕๑๕
นางสาวรักษ์สุดา ศรีสุวรรณ

๐๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๕๑๖
นางสาวปาลิตา สีชมภู

๑๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๕๑๗
นางสาวภัทรพร สิงห์สุพรรณ

๒๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๕๑๘

นางสาวณัฎฐา ปฏิมาประกร
๐๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๕๑๙
นายภาณุวัฒน์ อินทสิทธิ

์

๐๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๕๒๐
นายกิตติภัฎ วงศ์สิงห์

๒๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๕๒๑
นายศรีรุ่งโรจน์ ม่วงสิงห์

๐๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๕๒๒

นายโสภณ เกตุชัย
๒๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๕๒๓
นางสาวญานิกา ไวสาริกรรม

๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๕๒๔
นางสาวนริศรา ภู่โพธิ

์

๒๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๕๒๕
นางสาวณพรรณ ทรัพย์แย้ม

๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๕๒๖

นางสาวธนัชชา หวลลำพึง
๐๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๕๒๗
นางสาววรวรรณ บุญช่วย

๒๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๕๒๘
นางสาววิลาสินี แจ้งกระจ่าง

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๕๒๙
นางสาวอมรรัตน์ แซ่ตัง

้

๐๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๕๓๐
นางสาวจิรภัทร์ ศรีสอาด

๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๕๓๑
นางสาวญานิกา มาสม

๑๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๕๓๒
นางสาววรางคณา มันเพ็ง

่

๐๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๕๓๓
นางสาวอันธิกา บัวคลี

่

๒๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๕๓๔
นางสาวปจศวีวรรณ วสะยางกูร

๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๕๓๕
นางสาวกัญชลิกา นุชจุ้ย

๐๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๕๓๖
นางสาวธัญลักษณ์ นำจันทร์

๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๕๓๗
นางสาวพรรณอร อินทร์แสง

๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๕๓๘

นางสาวคันธมาลี พยัคฆ์มาก
๐๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๕๓๙
นางสาวสุจิรา ไกรรสธำรง

๒๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๕๔๐
นางสาวกติกา อินตานนท์

๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๕๔๑
นายภัคพล ศรีสวัสดิ

์

๑๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๕๔๒

นายชณานิน ทองแท้
๑๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๕๔๓
นายดุจดัง แกล้วคชสาร

๐๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๕๔๔
นายยศพนธ์ ต้นพงศ์พัฒนกุล

๑๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๕๔๕
นายคณิศร ยาคำ

๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๕๔๖

นายธรรมรัฐ ปนเงิน
๒๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๕๔๗
นายกฤษฎิ

์

อิมสบาย

่

๐๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๕๔๘
นายภูวเนศวร์ กลันหุ่น

่

๒๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๕๔๙
นายสุรเชษฐ์ กลันหุ่น

่

๒๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๑๖ / ๑๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๕๙/๐๕๕๐
นายนันทภูมิ สดรัมย์

๑๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๕๕๑
นางสาวตรีรัตน์ เณรมณี

๒๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๕๕๒
นางสาวสิราวรรณ มีชัย

๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๕๕๓

นางสาวกมลชนก สร้อยประดิษฐ
๐๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๕๕๔
นางสาวบัณฑิตา สุขแสงดาว

๓๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๕๕๕
นางสาวพัชรมัย เงินช้าง

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๕๕๖
นางสาวหนึงฤทัย

่

เทศผล
๐๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๕๕๗

นางสาวณัฐฐา ศิริสวัสดิ

์

๒๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๕๕๘
นางสาวปุณณมา โพธิเรือง

์

๑๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๕๕๙
นางสาวพรกนก อินปญญา

๐๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๕๖๐
นางสาวพิชญ์ณภัทร ครึกครืนจิตร์

้

๒๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๕๖๑

นางสาวศิริลักษณ์ ทับโพธิ

์

๒๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๕๖๒
นางสาวชมพูนุช วัสธูป

๒๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๕๖๓
นางสาวฐิติมา มิงสกุล

่

๒๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๕๖๔
นางสาวนวลปรางค์ ภู่ชัย

๒๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๕๖๕

นางสาววาโย กองแพ

๒๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๕๖๖
นางสาวเสาวณี อิมอุระ

่

๐๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๕๖๗
นางสาวณัฐนิชา เอียมทอง

่

๑๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๕๖๘
นางสาวภัทธิรา อินมณี

๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๕๖๙

นางสาวสุชาดา สนิทชาติ
๐๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๕๗๐
นางสาวณัฐธยาน์ รักซ้อน

๐๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๕๗๑
นางสาวสุพิชชา ศรีชัย

๒๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๕๗๒
นายอัครพนธ์ กมลสัจจะ

๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๕๗๓

นายสุทธิภาคย์ อิสริยอังกูร
๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๕๗๔
นายพลพล วิญญะกูล

๐๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๕๗๕
นายรัชพล จันทร์ศิริ

๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๕๗๖
นายณัฐพนธ์ เสือคุ้ม

๒๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๕๗๗

นายธนนนท์ สังขจร
๑๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๕๗๘
นายพิชญตม์ อินทร์ขำ

๐๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๕๗๙
นายณัฐสิทธิ

์

กาวี
๐๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๕๘๐
นายพงศกร รุ่งโชติ

๐๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๕๘๑

นายกฤษฎา บุญนิม

่

๐๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๕๘๒
นางสาววันทนีย์ บุญสม

๑๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๕๘๓
นางสาวพิชญา จิวรี

๋

๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๕๘๔
นางสาวกนกอร โฉมสุข

๐๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๑๗ / ๑๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๕๙/๐๕๘๕
นางสาวปยะพร เต็มปยพล

๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๕๘๖
นางสาววิชญาดา คงทรัพย์

๑๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๕๘๗
นางสาวกวินธิดา อ่วมสุข

๐๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๕๘๘

นางสาวจิณห์จุฑา แตงสวน
๐๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๕๘๙
นางสาวภัทรวดี ตันฮะ

๒๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๕๙๐
นางสาวบุษกร กันเกตุ

๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๕๙๑
นางสาวระพีพรรณ เทียนงาม

๐๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๕๙๒

นางสาวมณธินี ผลแก้ว

๒๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๕๙๓
นางสาวประภัสสร ทำบุญ

๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๕๙๔
นางสาวปณฑิตา คงเนตร

๒๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๕๙๕
นางสาววรรณวิษา แสนอินทร์

๑๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๕๙๖

นายกร หรังบุรี

่

๒๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๕๙๗
นายธนบรรณ จิตรสุนทร

๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๕๙๘
นายสงกรานต์ เฮงวินิต

๑๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๕๙๙
นายณัฐวุฒิ กลับหอม

๐๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๖๐๐
นายศุภิศร พรหมอยู่

๒๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๖๐๑
นายพงศธร ทองขวัญ

๑๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๖๐๒
นายจิรกฤต บูระณา

๐๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๖๐๓
นายธนภัทร มณีรอด

๒๙/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๖๐๔
นายปกรณ์ ต้านชัง

๑๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๖๐๕
นายวรุตน์ แดงศรี

๒๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๖๐๖
นายนพรัตน์ สิงห์เรือง

๑๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๖๐๗
นายทัศน์พล จากโพช

๐๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๖๐๘
นางสาวณัฐนันท์ คำทา

๓๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๖๐๙
นางสาวนภัสสร สงใย

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๖๑๐
นางสาวชุติมา กลินจันทร์

่

๑๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๖๑๑
นางสาวนนทชา แจ่มเทียงตรง

่

๑๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๖๑๒
นางสาวปราณปริยา ลิลา

๒๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๖๑๓
นางสาวศรพฤษา อ่วมนุสนธิ

๒๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๖๑๔
นางสาวศศิภาภรณ์ ขันธลักษณา

๑๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๖๑๕
นางสาวชญาดา ใจนุ่ม

๑๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๖๑๖

นางสาวทัตพิชา สุดดี
๒๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๖๑๗
นางสาวปนมาตุ อินทร์ธรรม

๒๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๖๑๘
นางสาวพัชยา อำบุญ

๑๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๖๑๙
นางสาววริษา น้อยสุข

๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๑๘ / ๑๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๕๙/๐๖๒๐
นางสาวนวพร สอนอินทร์ตะ

๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๖๒๑
นางสาวพชรวรรณ ชัยประสิทธิ

์

๑๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๖๒๒
นางสาวลลิตา ขวัญศรี

๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๖๒๓

นางสาวสปน วัฒนรัตน์
๐๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๖๒๔
นางสาวฤทัยรัตน์ แก่นจันทร์

๐๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๖๒๕
นางสาวอภิญญา ขุมเพ็ชร์

๑๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๖๒๖
นางสาวศุภาวรรณ แสงนุ้ย

๑๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๖๒๗

นางสาวสุชัญญา ดวงกุลสา
๑๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๖๒๘
นางสาวสุธาสินี สุขจันทร์

๒๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๖๒๙
นางสาวสุภาภรณ์ สีดาฟอง

๑๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๖๓๐
นางสาวสมัญญา มันคง

่

๐๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๖๓๑

นางสาวพัชรศรี ปาเจริญ
๒๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๖๓๒
นางสาวรัตนาวดี มุ่งมิตร

๒๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๖๓๓
นางสาวศตรัศมี สังฆยุทธิ

์

๒๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๖๓๔
นางสาวอมรรัตน์ แก้วเกิด

๒๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๖๓๕

นางสาวมนทกานต์ กลำเพ็ชร์
๐๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๖๓๖
นางสาวแก้วตา แก้วนะ

๒๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๖๓๗
นางสาวธันย์ชนก แก้วนิสัย

๑๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๖๓๘
นายทัศน์พล โตจีน

๒๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๖๓๙

นายนพดล ศรีทอง
๐๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๖๔๐
นางสาวเบญจวรรณ จูงาม

๒๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๖๔๑
นางสาวศุภักษร ภูผล

๐๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๖๔๒
นางสาวสิริวรรณ เงินอ่อน

๒๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๖๔๓

นายอัษฎาวุธ
นาควิจิตรไพฑูรย์

๒๕/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๖๔๔
นายวรเมธ โพงขุนทด

๒๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๖๔๕
นายพิทักษ์ หมู่คนทา

๑๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๖๔๖
นางสาวจุทามาศ อารามศรี

๐๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๖๔๗

นางสาวภัสสร ขาวสนิท
๑๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๖๔๘
นางสาวกมลพัตร ล้อมไล้

๒๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๖๔๙
นายอภิชาติ แซ่ซิม

้

๐๙/๐๖/๒๕๑๐
เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๖๕๐
นายวิด กุศลการ

๑๖/๐๑/๒๕๑๗

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๖๕๑

นายเด่น ปานนิล
๐๒/๐๒/๒๕๐๙

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๖๕๒
นายวิชาติ แสงหงห์

๑๕/๐๓/๒๕๑๕

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๖๕๓
นายคะนึง ทองไพรวรรณ

๐๕/๐๕/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๖๕๔
นายชาติชาย โพธิอ่อน

์

๐๗/๐๕/๒๕๐๗
เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๑๙ / ๑๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๕๙/๐๖๕๕
นายประภาส เนตรท้วม

๒๔/๐๕/๒๕๑๐

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๖๕๖
นายบรรเจิด เณรมณี

๐๒/๐๖/๒๕๑๕

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๖๕๗
นายพรเทพ จันทร์ขำ

๓๑/๐๑/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๖๕๘

นายธีระยุทธ ฉิมพาลี
๑๙/๐๒/๒๕๐๕

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๖๕๙
นายภานุพงศ์ มันพุก

๑๗/๐๓/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๖๖๐
นายนภดล พรมมา

๐๓/๐๔/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๖๖๑
นายชนา ศักดิชัยประดิษฐ์

์

๑๖/๖/๒๕๑๐
เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๖๖๒

นายชลิต บรรเทาวงษ์

๒๓/๑๑/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๖๖๓
นายโกมล ศรีสุทธิ

์

๑๕/๐๕/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๖๖๔
นายอภิสิทธิ

์

ปานแม้น
๒๕/๐๔/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๖๖๕
นายสุรศักดิ

์

สอนทรัพย์
๑๖/๐๘/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๖๖๖

นายธรรมนูญ เขียวน้อย
๑๐/๑๒/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๖๖๗
นายวิสุทธิ

์

อินทรีย์
๒๕/๑๐/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๖๖๘
นายเกรียงศักดิ

์

ผดุงมิตร
๐๓/๐๒/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๖๖๙
นายวิเวก นิงกำแหง

๒๐/๐๑/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๖๗๐
นายวลัญช์ ปานขวัญ

๑๗/๐๖/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๖๗๑
นายวิชสนุ เกตุศิริ

๑๒/๐๗/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๖๗๒
นายมนตรี โยธา

๑๖/๑๐/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๖๗๓
นายคเชนทร์ ทับฤทธิ

์

๒๓/๑๐/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๖๗๔

นายเอกพล เปงปาง
๒๔/๐๒/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๖๗๕
นายเสรี แซ่โค้ว

๑๗/๐๑/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๖๗๖
นายภานุพงศ์ ด้วงสีทอง

๒๐/๑๐/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๖๗๗
นายศุภกร พรรจาศิริ

๒๖/๐๘/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๖๗๘

นายไพฑูรย์ บัวเพชร
๑๕/๐๑/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๖๗๙
นายเอกดำรงค์ สงกลาง

๒๓/๐๑/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๖๘๐
นายสุรศักดิ

์

ปญญา
๒๓/๐๘/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๖๘๑
นายไพโรจน์ แพงเรือน

๑๓/๑๒/๒๕๑๗

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๖๘๒

นายรุ่งโรจน์ บุญศรี
๑๔/๐๗/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๖๘๓
นายจิตชัย เถือนนุ้ย

่

๑๗/๐๓/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๖๘๔
นายมานะ แจ้งต่าย

๑๗/๐๘/๒๕๑๓

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๖๘๕
นายชาลีนนท์ มาใหญ่

๒๗/๑๒/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๖๘๖

นายชาคริต สิงห์ดี
๐๓/๐๘/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๖๘๗
นายธรรมรัตน์ ปญญา

๒๑/๐๕/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๖๘๘
นายเพียรนิกรณ์ ใสแก้ว

๒๔/๐๑/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๖๘๙
นายวีรยุทธ คันธไชย

๑๒/๐๖/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๒๐ / ๑๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๕๙/๐๖๙๐
นายเกรียงศักดิ

์

คงดี

๒๕/๑๒/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๖๙๑
นายบรรเจิด เปยมสิน

๐๓/๐๗/๒๕๐๘
เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๖๙๒
นายพงศ์พันธ์ เชืออภัย

้

๑๑/๐๔/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๖๙๓

นายทวีศักดิ

์

อินทร์ปราบ
๒๖/๐๔/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๖๙๔
นายนุ ศรีเถือน

่

๐๑/๐๕/๒๕๑๘

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๖๙๕
นายมนตรี สังข์ทอง

๒๐/๐๓/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๖๙๖
นายอำนาจ คงชมแพ่ง

๐๕/๑๑/๒๕๑๗

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๖๙๗

นายโรจนพงษ์ ชุมแพ
๐๓/๐๔/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๖๙๘
นายพิชิตชัย โพธิทอง

์

๐๔/๑๑/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๖๙๙
นายศุภกร มณฑา

๒๓/๐๔/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๗๐๐
นายทรงพล อภิบาลพูลผล

๒๕/๐๑/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๗๐๑
นายณัฐชัย เชือไชยนาจ

้

๑๕/๐๗/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๗๐๒
นายนิรุตย์ นาเอก

๒๓/๑๑/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๗๐๓
นายธนพล บุญชืน

่

๒๒/๐๔/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๗๐๔
นายจำนง ลินทอง

้

๐๙/๐๔/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๗๐๕
นายสิรภพ คงบุรี

๓๐/๐๖/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๗๐๖
นายเมธาวี อินใย

๐๖/๐๙/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๗๐๗
นายทองล้วน ทองมาก

๒๙/๑๑/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๗๐๘
นายชินวิชญ์ เมธีณัฐ

๐๙/๐๖/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๗๐๙
นายไวพจน์ โทเอียม

่

๒๕/๐๘/๒๕๑๑

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๗๑๐
นายสมเกียรติ คุ้มครอง

๒๙/๐๓/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๗๑๑
นายธีรภัทร อุดม

๐๔/๑๐/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๗๑๒
นายมารุต เอืองไพร

้

๐๒/๐๑/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๗๑๓

นางสาวชฎาธาร โพธิขำ

์

๒๔/๐๙/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๗๑๔
นางสาวสุชิน สวนพราย

๑๐/๐๗/๒๕๑๖

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๗๑๕
นางสาวอุไรวรรณ แจ้งท้วม

๑๔/๐๘/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๗๑๖
นางสาวอัญชลี บุญรอด

๑๗/๐๖/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๗๑๗

นางสาวฐิติกานต์ อยู่เจริญ
๓๐/๐๔/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๗๑๘
นางสาวชลธิชา แก้วทิม

๑๒/๐๗/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๗๑๙
นางสาวจารุวรรณ เดชรักษา

๑๕/๐๕/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๗๒๐
นางสาวณัฐชา โนสูงเนิน

๑๕/๐๑/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๗๒๑

นางสาวเมธินี บัวประเสริฐ
๓๐/๐๖/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๗๒๒
นางสาวพรทิพย์ สุขยิม

้

๐๒/๐๖/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๗๒๓
นางสาวดาวเรือง อิมคลี

่ ่

๐๔/๐๑/๒๕๑๓

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๗๒๔
นางสาววรรณษา ขจรกลำ

๑๓/๑๒/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๒๑ / ๑๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๕๙/๐๗๒๕
นางสาวดวงพร รอดลี

๐๕/๑๒/๒๕๑๒

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๗๒๖
นางปราณปริยา คุ้มข้อง

๒๙/๐๔/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๗๒๗
นางสาวสุธีมนต์ บุญทัต

๐๘/๐๗/๒๕๔๐
เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๗๒๘

นางสาวใหม่ บัวเมือง
๐๔/๐๑/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๗๒๙
นางสาวศุภารัตน์ ขบวนกล้า

๒๒/๑๑/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๗๓๐
นางสาวสมใจ สอนทรัพย์

๒๔/๐๙/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๗๓๑
นางสาวนำค้าง อินทรวานิช

๐๖/๐๒/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๗๓๒

นางวีรปริยา ศรีจันทร์
๒๔/๐๒/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๗๓๓
นางสาวนิภาพร พวงมะลิ

๒๕/๐๑/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๗๓๔
นางสาวอรทัย ยอดดำเนิน

๑๔/๐๘/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๗๓๕
นางสาวอรทัย ดวงแก้ว

๑๙/๑๐/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๗๓๖

นางสาววิรากร โตใจ
๒๓/๐๑/๒๕๒๐

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๗๓๗
นางสาววิพาพร อินทร์ถาวร

๒๗/๐๖/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๗๓๘
นางสาวพรรณี กฐินสมิตร์

๒๖/๐๘/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๗๓๙
นางสาวนรินทร์ อ่อนหวาน

๑๘/๐๓/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๗๔๐
นางสาวตริตาภรณ์ สงพูล

๑๙/๐๔/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๗๔๑
นางสาวศศิกานต์ โพธิม่าย

์

๑๓/๐๓/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๗๔๒
นางสาววราภรณ์ อยู่อ่อน

๒๐/๐๘/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๗๔๓
นางสาวปทมา สุดดาใจ

๒๙/๑๑/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๗๔๔

นางอภิชญา นันทะธรรม
๒๓/๐๑/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๗๔๕
นางสุณี เถาวัลย์

๑๓/๑๒/๒๕๒๐

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๗๔๖
นางสาวราตรี สงวนเกียรติ

์

๑๖/๐๘/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๗๔๗
นางสาววิสา ดำนิล

๑๓/๐๕/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๗๔๘

นางสาววาสนา จีนผักแว่น
๒๒/๐๖/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๗๔๙
นางสาวศรินรา ศรีนวล

๐๖/๐๕/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๗๕๐
นางสาววัชรี แซ่ปง

๒๒/๑๒/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๗๕๑
นางสาววิจิตตรา ภู่ห้อย

๑๑/๐๑/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๗๕๒

นางวรรณา ขลุ่ยดี
๑๘/๐๔/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๗๕๓
นางสาวพัชรี ไม้แก่น

๐๖/๐๒/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๗๕๔
นางภาลิณี กุศลทาน

๒๗/๐๔/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๗๕๕
เด็กหญิงมุฑิตา อินทรา

๐๙/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าไม้ ท่าชัย  

ชน ๒๔๕๙/๐๗๕๖

เด็กชายคุณัชญ์ เอียงเป
๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนางลือ นางลือ  

ชน ๒๔๕๙/๐๗๕๗
เด็กชายปริวัฒน์ ละมุนมอญ

๐๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดนางลือ นางลือ  

ชน ๒๔๕๙/๐๗๕๘
เด็กชายศิรสิทธิ

์

ช้างมาก
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนางลือ นางลือ  

ชน ๒๔๕๙/๐๗๕๙
เด็กชายฐิตินัย เทพณรงค์

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนางลือ นางลือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๒๒ / ๑๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๕๙/๐๗๖๐
เด็กหญิงแก้วตา มาแก้ว

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนางลือ นางลือ  

ชน ๒๔๕๙/๐๗๖๑
เด็กหญิงชุติมา พุ่มพุทรา

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนางลือ นางลือ  

ชน ๒๔๕๙/๐๗๖๒
เด็กหญิงธนิดา ขุมทรัพย์

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดนางลือ นางลือ  

ชน ๒๔๕๙/๐๗๖๓

เด็กหญิงธัญญา ดีแท้
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนางลือ นางลือ  

ชน ๒๔๕๙/๐๗๖๔
เด็กหญิงปทิตตา ดีอำ

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนางลือ นางลือ  

ชน ๒๔๕๙/๐๗๖๕
เด็กหญิงปุญษ์กนก พงษ์โอสถ

๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนางลือ นางลือ  

ชน ๒๔๕๙/๐๗๖๖
เด็กหญิงเพ็ญนภา แก่นโต

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนางลือ นางลือ  

ชน ๒๔๕๙/๐๗๖๗

เด็กหญิงภัณฑิรา อยู่ยอด
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนางลือ นางลือ  

ชน ๒๔๕๙/๐๗๖๘
เด็กหญิงศรัณย์พร จันทรบุปผา

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนางลือ นางลือ  

ชน ๒๔๕๙/๐๗๖๙
เด็กหญิงศรัณย์พร พูลมี

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนางลือ นางลือ  

ชน ๒๔๕๙/๐๗๗๐
เด็กหญิงปวันรัตน์ นำมิตร

๐๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดนางลือ นางลือ  

ชน ๒๔๕๙/๐๗๗๑

เด็กหญิงกวินธิดา อุตรชน
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนางลือ นางลือ  

ชน ๒๔๕๙/๐๗๗๒
เด็กชายราเมศวร์ พรหมมา

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางลือ นางลือ  

ชน ๒๔๕๙/๐๗๗๓
เด็กหญิงลลิตา สินสม

๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนางลือ นางลือ  

ชน ๒๔๕๙/๐๗๗๔
เด็กหญิงสิริลักษณ์ อาคม

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางลือ นางลือ  

ชน ๒๔๕๙/๐๗๗๕

เด็กหญิงวิภาดา พูลมา
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนางลือ นางลือ  

ชน ๒๔๕๙/๐๗๗๖
นายชนายุทธ มีมาก

๐๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดนางลือ นางลือ  

ชน ๒๔๕๙/๐๗๗๗
เด็กชายธนสิทธิ

์

ขำแสง
๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดนางลือ นางลือ  

ชน ๒๔๕๙/๐๗๗๘
เด็กชายเจษฎา ภู่สอน

๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดนางลือ นางลือ  

ชน ๒๔๕๙/๐๗๗๙

เด็กชายธีรภัทร กาลกูล
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนางลือ นางลือ  

ชน ๒๔๕๙/๐๗๘๐
เด็กชายธีรภัทร นุ่มวัด

๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนางลือ นางลือ  

ชน ๒๔๕๙/๐๗๘๑
เด็กชายไวฑูรย์ แจ้งเปลียน

่

๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนางลือ นางลือ  

ชน ๒๔๕๙/๐๗๘๒
เด็กชายอรรณพ

ประสาทเขตรการ ๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดนางลือ นางลือ  

ชน ๒๔๕๙/๐๗๘๓
เด็กหญิงเบญญารัตน์ อาคม

๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนางลือ นางลือ  

ชน ๒๔๕๙/๐๗๘๔
เด็กหญิงนันทิกานต์ วงษ์คำ

๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนางลือ นางลือ  

ชน ๒๔๕๙/๐๗๘๕
เด็กหญิงสุพัตรา ทองคำ

๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนางลือ นางลือ  

ชน ๒๔๕๙/๐๗๘๖
เด็กหญิงวิลาสินี ดีน้อย

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนางลือ นางลือ  

ชน ๒๔๕๙/๐๗๘๗

เด็กชายดุลญณัฐ ดีน้อย
๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดนางลือ นางลือ  

ชน ๒๔๕๙/๐๗๘๘
เด็กชายวิโรจน์ สุขเอม

๑๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดนางลือ นางลือ  

ชน ๒๔๕๙/๐๗๘๙
เด็กชายจิราวิทย์ เอียงเป

๑๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดนางลือ นางลือ  

ชน ๒๔๕๙/๐๗๙๐
เด็กหญิงสตรีรัตน์ ปานเปยม

๑๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดนางลือ นางลือ  

ชน ๒๔๕๙/๐๗๙๑

เด็กชายอนุชิต โฉมเอย
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดฝาง ฝาง  

ชน ๒๔๕๙/๐๗๙๒
เด็กหญิงณัฐพร กรัดกระยาง

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดฝาง ฝาง  

ชน ๒๔๕๙/๐๗๙๓
เด็กหญิงจุฑามาศ เปลียนดิษฐ์

่

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดฝาง ฝาง  

ชน ๒๔๕๙/๐๗๙๔
เด็กหญิงรุ่งอรุณ ลาต้า

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดฝาง ฝาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๒๓ / ๑๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๕๙/๐๗๙๕
เด็กหญิงรัตติการ ปนนิม

่

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดฝาง ฝาง  

ชน ๒๔๕๙/๐๗๙๖
เด็กหญิงกมลรส ใจประนบ

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดฝาง ฝาง  

ชน ๒๔๕๙/๐๗๙๗
เด็กหญิงธนภรณ์ พิลา

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดฝาง ฝาง  

ชน ๒๔๕๙/๐๗๙๘

เด็กหญิงหทัยชนก แก้วท้วม
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดฝาง ฝาง  

ชน ๒๔๕๙/๐๗๙๙
เด็กชายศุกลภัทร สุเมธรัตน์

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดฝาง ฝาง  

ชน ๒๔๕๙/๐๘๐๐
เด็กชายกิตติธร อ่อนสำลี

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดฝาง ฝาง  

ชน ๒๔๕๙/๐๘๐๑
เด็กหญิงพิชชาพร เต่าให้

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดฝาง ฝาง  

ชน ๒๔๕๙/๐๘๐๒
เด็กหญิงกัญญ์วรา แจ้งสวน

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดฝาง ฝาง  

ชน ๒๔๕๙/๐๘๐๓
เด็กชายฐิติโชค ยิมสาลี

้

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน วังเคียน  

ชน ๒๔๕๙/๐๘๐๔
เด็กหญิงธิตินันท์ กันอำ

๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน วังเคียน  

ชน ๒๔๕๙/๐๘๐๕
เด็กหญิงอัสนี แจ้งนคร

๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน วังเคียน  

ชน ๒๔๕๙/๐๘๐๖
เด็กหญิงจิตรลดา ลาวงษา

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน วังเคียน  

ชน ๒๔๕๙/๐๘๐๗
เด็กชายอนุวัต นุชรอด

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน วังเคียน  

ชน ๒๔๕๙/๐๘๐๘
เด็กชายภานุเดช ศรีทหาร

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน วังเคียน  

ชน ๒๔๕๙/๐๘๐๙
เด็กชายนิติกร จันทร์พุ่ม

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน วังเคียน  

ชน ๒๔๕๙/๐๘๑๐
เด็กหญิงวชิรญาณ์ ขำชะนะ

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน วังเคียน  

ชน ๒๔๕๙/๐๘๑๑
เด็กชายธีรภัทร คำมา

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน วังเคียน  

ชน ๒๔๕๙/๐๘๑๒
เด็กชายพีรพัฒน์ สุ่มม่วง

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน วังเคียน  

ชน ๒๔๕๙/๐๘๑๓
เด็กชายอภิลักษณ์ อินนุ่ม

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน วังเคียน  

ชน ๒๔๕๙/๐๘๑๔

เด็กชายธีทัต ชังดี
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน วังเคียน  

ชน ๒๔๕๙/๐๘๑๕
เด็กชายอรรถพล พิลา

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน วังเคียน  

ชน ๒๔๕๙/๐๘๑๖
เด็กชายชัยกร ปานหลุมข้าว

๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน วังเคียน  

ชน ๒๔๕๙/๐๘๑๗
เด็กชายศักดิชัย

์

กลัดสุข
๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน วังเคียน  

ชน ๒๔๕๙/๐๘๑๘

เด็กชายชลลนัย วงศ์ทองใบใหญ่
๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน วังเคียน  

ชน ๒๔๕๙/๐๘๑๙
เด็กชายเสฏฐวุฒิ อัตพุฒ

๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน วังเคียน  

ชน ๒๔๕๙/๐๘๒๐
เด็กชายผดุงสักดิ

์

บุญไทย
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน วังเคียน  

ชน ๒๔๕๙/๐๘๒๑
เด็กชายพัสกร เอียมพันธ์

่

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน วังเคียน  

ชน ๒๔๕๙/๐๘๒๒

เด็กหญิงสวรรยา หงษ์เส็ง
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน วังเคียน  

ชน ๒๔๕๙/๐๘๒๓
เด็กหญิงศรัณยา รัศมี

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน วังเคียน  

ชน ๒๔๕๙/๐๘๒๔
เด็กชายชวัลวิทย์ เพ็งพ่วง

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน วังเคียน  

ชน ๒๔๕๙/๐๘๒๕
เด็กหญิงอัจฉรา ปานนิยม

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน วังเคียน  

ชน ๒๔๕๙/๐๘๒๖

เด็กชายวรพล น้อยศรี
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน วังเคียน  

ชน ๒๔๕๙/๐๘๒๗
เด็กหญิงรดาภรณ์ บุญไทย

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน วังเคียน  

ชน ๒๔๕๙/๐๘๒๘
เด็กหญิงนิตติภรณ์ สุดสาคร

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน วังเคียน  

ชน ๒๔๕๙/๐๘๒๙
เด็กหญิงชนกานต์ แซ่โค้ว

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน วังเคียน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๒๔ / ๑๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๕๙/๐๘๓๐
เด็กหญิงสุวิมล พุทธวงศ์

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน วังเคียน  

ชน ๒๔๕๙/๐๘๓๑
เด็กหญิงมะลิณี ทองมัน

๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน วังเคียน  

ชน ๒๔๕๙/๐๘๓๒
เด็กหญิงสิราวรรณ เก๋งทอง

๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน วังเคียน  

ชน ๒๔๕๙/๐๘๓๓

เด็กหญิงลาภินี บัวคลี

่

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน วังเคียน  

ชน ๒๔๕๙/๐๘๓๔
เด็กหญิงกนกอร ช่อวงศ์

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน วังเคียน  

ชน ๒๔๕๙/๐๘๓๕
เด็กหญิงณัฐนิชา วุ่นเหลียม

่

๐๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน วังเคียน  

ชน ๒๔๕๙/๐๘๓๖
เด็กชายพัฒนพงษ์ ทับทิม

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน วังเคียน  

ชน ๒๔๕๙/๐๘๓๗

เด็กหญิงกษิรา แจ้งเปลียน

่

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน วังเคียน  

ชน ๒๔๕๙/๐๘๓๘
เด็กชายวรปญญา วรชินา

๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน วังเคียน  

ชน ๒๔๕๙/๐๘๓๙
เด็กชายสันติ กางด้วง

๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน วังเคียน  

ชน ๒๔๕๙/๐๘๔๐
เด็กชายนที จันทร์ขาว

๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน วังเคียน  

ชน ๒๔๕๙/๐๘๔๑

เด็กชายภาคภูมิ ก้อนสันเทียะ
๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน วังเคียน  

ชน ๒๔๕๙/๐๘๔๒
เด็กชายณัฐวุฒิ ผมอินทร์

๒๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน วังเคียน  

ชน ๒๔๕๙/๐๘๔๓
เด็กหญิงหทัยรัตน์ บรรทัพ

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน วังเคียน  

ชน ๒๔๕๙/๐๘๔๔
เด็กหญิงปาจรีย์ บุญรวย

๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน วังเคียน  

ชน ๒๔๕๙/๐๘๔๕

เด็กหญิงปนัดดา หมุนทอง
๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน วังเคียน  

ชน ๒๔๕๙/๐๘๔๖
เด็กหญิงภัทภร เรืองฤทธิ

์

๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน วังเคียน  

ชน ๒๔๕๙/๐๘๔๗
เด็กหญิงสิราวรรณ โพธิทอง

์

๐๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน วังเคียน  

ชน ๒๔๕๙/๐๘๔๘
นายธันยา มาดชิด

๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน วังเคียน  

ชน ๒๔๕๙/๐๘๔๙

นางสาวสุธิดา จันทร์ขาว
๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน วังเคียน  

ชน ๒๔๕๙/๐๘๕๐
นางสาวกาญจนา บรรทัพ

๒๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน วังเคียน  

ชน ๒๔๕๙/๐๘๕๑
นายรชานนท์ เกศศิริ

๒๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน วังเคียน  

ชน ๒๔๕๙/๐๘๕๒
เด็กชายอภิวราช บัวคลี

่

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน วังเคียน  

ชน ๒๔๕๙/๐๘๕๓

เด็กชายนรภัทร อินทสิทธิ

์

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน วังเคียน  

ชน ๒๔๕๙/๐๘๕๔
เด็กชายณัฐพงษ์ จันทร์ไทย

๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน วังเคียน  

ชน ๒๔๕๙/๐๘๕๕
เด็กชายอนันต์ เหล่าเคน

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน วังเคียน  

ชน ๒๔๕๙/๐๘๕๖
เด็กชายธนโชติ ทองคุปต์

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน วังเคียน  

ชน ๒๔๕๙/๐๘๕๗

เด็กชายพีรพัชร์ วัตถุสินธ์
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน วังเคียน  

ชน ๒๔๕๙/๐๘๕๘
เด็กหญิงกิตติกา คุ่ยจาด

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน วังเคียน  

ชน ๒๔๕๙/๐๘๕๙
เด็กชายวรัญู กลัดทรัพย์

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่ศรัทธาราษฎร์ วังเคียน  

ชน ๒๔๕๙/๐๘๖๐
เด็กชายวิทวัส เทียงรอด

่

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่ศรัทธาราษฎร์ วังเคียน  

ชน ๒๔๕๙/๐๘๖๑

เด็กชายพสธร ยิมแจ้ง

้

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่ศรัทธาราษฎร์ วังเคียน  

ชน ๒๔๕๙/๐๘๖๒
เด็กหญิงณัฐวิตรา โพธิวรสิทธิ

์

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่ศรัทธาราษฎร์ วังเคียน  

ชน ๒๔๕๙/๐๘๖๓
เด็กหญิงณัฐณิชา อินทร์นุ่ม

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดใหม่ศรัทธาราษฎร์ วังเคียน  

ชน ๒๔๕๙/๐๘๖๔
เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ไชยโพธิกลาง

์

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่ศรัทธาราษฎร์ วังเคียน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๒๕ / ๑๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๕๙/๐๘๖๕
เด็กหญิงรมิตา เล็กมณี

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่ศรัทธาราษฎร์ วังเคียน  

ชน ๒๔๕๙/๐๘๖๖
นางสาวมะลิ เขียวรอด

๒๙/๐๑/๒๕๑๙

โรงเรียนวัดใหม่ศรัทธาราษฎร์ วังเคียน  

ชน ๒๔๕๙/๐๘๖๗
เด็กชายสุธี โอชา

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่โพธิทอง

์

หนองตาดำ  

ชน ๒๔๕๙/๐๘๖๘

เด็กชายพีรพัฒน์ เลขภิก
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่โพธิทอง

์

หนองตาดำ  

ชน ๒๔๕๙/๐๘๖๙
เด็กชายนวพล ร้อยพรมมา

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่โพธิทอง

์

หนองตาดำ  

ชน ๒๔๕๙/๐๘๗๐
เด็กชายพัชรพงศ์ คำภา

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๘๗๑
เด็กชายพัชรพล คำภา

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๘๗๒

เด็กชายศุภกิตต์ ทิมอุบล
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๘๗๓
เด็กชายนพพร โพธิภิรมย์

์

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๘๗๔
เด็กชายชัยนันท์ พูลสวัสดิ

์

๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๘๗๕
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ส้มไม้

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๘๗๖

เด็กชายสิทธิพล โสดาพงษ์
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๘๗๗
เด็กชายศิริชัย ปานเปรม

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๘๗๘
เด็กชายณัฐภัทร แก้วเรือง

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๘๗๙
เด็กชายพีรพัฒน์ เอียมอนันต์

่

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๘๘๐
เด็กชายจักรภัทร ภูมิรินทร์

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๘๘๑
เด็กชายบริบูรณ์ ถาวร

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๘๘๒
เด็กชายพฤทธชาต มันสุทธิ

่

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๘๘๓
เด็กชายจุติภัตร์ แท่นขำ

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๘๘๔

เด็กหญิงชมพูนุช พ่วงสุนทร
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๘๘๕
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ขจรกลำ

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๘๘๖
เด็กหญิงวรัญญา แสงอาวุธ

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๘๘๗
เด็กหญิงภัทราพร คุ้มศรี

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๘๘๘

เด็กหญิงกัณฐมณี พุทธกะ
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๘๘๙
เด็กหญิงฐิติกา แก้วศรี

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๘๙๐
เด็กหญิงจันทร์ศิริ คล้ายน้อย

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๘๙๑
เด็กหญิงกาญจนา อารมณ์

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๘๙๒

เด็กหญิงนิภาพร แซ่เอียว

๊

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๘๙๓
เด็กชายพัชร์ทีรนัย ธนเดชพิบูล

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๘๙๔
เด็กชายนภัสกร กิตติโรจนพันธ์

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๘๙๕
เด็กชายนาวิน สีเขียว

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๘๙๖

เด็กชายศรราม เอืองทอง

้

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๘๙๗
เด็กชายพลพัฒน์ ศรีทองอินทร์

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๘๙๘
เด็กชายผดุงพล ถุงทรัพย์

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๘๙๙
เด็กชายชนาวุฒิ ศรีบำรุง

๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๒๖ / ๑๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๕๙/๐๙๐๐
เด็กชายทรงวุฒิ กิเลน

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๙๐๑
เด็กชายณัฒวัตร ปานสอน

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๙๐๒
เด็กชายธิติวุฒิ พานเงิน

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๙๐๓
เด็กชายณัฏฐ์ ขำรักษา

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๙๐๔
เด็กชายอนิรุจ ดวงคำ

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๙๐๕
เด็กชายวชิรวิทย์ หังษา

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๙๐๖
เด็กหญิงชาริยา แสงเจริญ

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๙๐๗
เด็กหญิงภูริชญา ท้วมเอือ

้

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๙๐๘
เด็กหญิงนภาภรณ์ คำศรี

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๙๐๙
เด็กหญิงวรรณกมล เปยมทรัพย์

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๙๑๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์ กันเขียว

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๙๑๑

เด็กหญิงวิมลทิพย์ ไกรรมย์

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๙๑๒
เด็กหญิงภัทรวิจิตรา อินยอด

๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๙๑๓
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา เอียมสอาด

่

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๙๑๔
เด็กหญิงฐานิดา เพิมทรัพย์ล้อม

่

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๙๑๕

เด็กหญิงวรนุช มากุล
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๙๑๖
เด็กหญิงพิมพ์มาดา บุญปริก

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๙๑๗
เด็กชายกิตติพร ปรุงสุข

๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๙๑๘
เด็กชายกิตติพงษ์ พืชเพ็ญ

๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๙๑๙

เด็กชายฐานวัฒน์ สรรค์ธนพงศ์
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๙๒๐
เด็กชายนิฐิพล เกตุณรงค์

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๙๒๑
เด็กชายปฏิพัทธ์ แจ้งต่าย

๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๙๒๒
เด็กชายรัชต จันทร์เอียม

่

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๙๒๓

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ภู่นาท
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๙๒๔
เด็กชายกิตติศักดิ

์

อินทร์แรม
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๙๒๕
เด็กชายภัทรพล หงษา

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๙๒๖
เด็กชายปยะพัฒน์ แจ้งสว่าง

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๙๒๗

เด็กชายชินวัฒน์ ยอดมนต์
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๙๒๘
เด็กชายวรลภย์ กลันคำ

่

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๙๒๙
เด็กชายเฉลิมวงค์ บูชา

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๙๓๐
เด็กชายนพดล สุดสาคร

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๙๓๑

เด็กชายวัชระ คล้ายมะณี
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๙๓๒
เด็กหญิงตรีรัตน์ ดวงเดือน

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๙๓๓
เด็กหญิงชุติมา แสงดารา

๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๙๓๔
เด็กหญิงระพีพัฒน์ ภูผานิล

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๒๗ / ๑๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๕๙/๐๙๓๕
เด็กหญิงสหทัย แสงทอง

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๙๓๖
เด็กหญิงธนภรณ์ วิเชียรรัตนกุล

๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๙๓๗
เด็กหญิงธนาภา เทพรักษ์

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๙๓๘

เด็กหญิงกัลยาณี บุญลอย
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๙๓๙
เด็กหญิงรุจิรา บุญเมือง

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๙๔๐
เด็กหญิงณิชารีย์ ว่องไวย์

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๙๔๑
เด็กหญิงศรัณยา เมืองทีรัก

่

๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๙๔๒

เด็กชายทยากร ขวัญศรี
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๙๔๓
เด็กชายภูสิทธิ

์

แพจู
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๙๔๔
เด็กชายชินวัตร หมอยาเก่า

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๙๔๕
เด็กชายศิรวิทย์ มันเศษวิชย์

่

๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๙๔๖

เด็กชายณัฐธนินทร์ บุญโต
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๙๔๗
เด็กชายวัชระ แสงคำ

๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๙๔๘
เด็กชายสายชล ประเสริฐปน

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๙๔๙
เด็กชายเอกพงษ์ ศิริพันธ์

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๙๕๐
เด็กชายสิทธิกร ฉิมดี

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๙๕๑
เด็กชายศรัณยู เมืองทีรัก

่

๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๙๕๒
เด็กชายโสภณวิชญ์ วุ่นเหลียม

่

๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๙๕๓
เด็กชายพีรวัฒน์ ขุนเณร

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๙๕๔

เด็กหญิงชโลทร ไชยมงค์
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๙๕๕
เด็กหญิงสุภนิดา จันทร์อิม

่

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๙๕๖
เด็กหญิงชลิตา วงษ์สถิตย์

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๙๕๗
เด็กหญิงอังคณา พัฒนกิจ

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๙๕๘

เด็กหญิงธัญลักษณ์ กลำแก้ว
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๙๕๙
เด็กหญิงทัศนวรรณ ก๋งจุ้ย

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๙๖๐
เด็กหญิงเบญญาภา ทรัพย์เจ้าพระยา

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๙๖๑
เด็กหญิงพรจุฑา พูลถิน

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๙๖๒

เด็กหญิงชนิศรา นิระเทียม
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๙๖๓
เด็กหญิงพัทธนัน มูลผิว

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๙๖๔
เด็กชายไตรภพ วรรณสลา

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๙๖๕
เด็กชายขจรยศ เกิดทอง

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๙๖๖

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

ฉิมดี

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๙๖๗
เด็กชายปรเมษฏ์ ขันธบุตร

๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๙๖๘
เด็กชายกวิน สันศรีสรรณ์

๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๙๖๙
เด็กชายฐานัตถ์ ทองคำ

๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๒๘ / ๑๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๕๙/๐๙๗๐
เด็กชายวุฒิชัย บุตรดี

๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๙๗๑
เด็กชายพณัต โพธิทอง

์

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๙๗๒
เด็กชายบัญญวัต ขุนขจร

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๙๗๓

เด็กชายสนธยา จันทีนอก

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๙๗๔
เด็กชายพสิษฐ์ นันตาวงค์

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๙๗๕
เด็กชายวรชาติ เจริญศิลป

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๙๗๖
เด็กชายสุรชัย บัวไขย์

๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๙๗๗

เด็กชายอภิศร คล้ายมะณี
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๙๗๘
เด็กหญิงเบญจามาศ ทรงทัน

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๙๗๙
เด็กหญิงกาญจนา ศิลาคำ

๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๙๘๐
เด็กหญิงเกศิณีย์ บานเย็น

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๙๘๑

เด็กหญิงสุชาดา ตระกูลกลาง
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๙๘๒
เด็กหญิงสริตา บุตรเสือ

๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๙๘๓
เด็กหญิงปนมณีวรรณ

เกิดอ่วม
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๙๘๔
เด็กหญิงพัชรพร ประเสริฐสุข

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๙๘๕

เด็กหญิงกนกวรรณ พืชพันธุ์
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๙๘๖
เด็กหญิงกมลวรรณ พืชพันธุ์

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๙๘๗
เด็กชายภูติพัฒน์ หนูไทย

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๙๘๘
เด็กชายทิวากร คุ่ยเจริญ

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๙๘๙

เด็กชายภูริภัทร หม่องธรรม
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๙๙๐
เด็กชายกณัฐสิทธิ

์

ศรีบุญ
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๙๙๑
เด็กชายพิศณุ ฉลาดแฉลม

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๙๙๒
เด็กชายชุติพนธ์ ชืนเรือง

่

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๙๙๓

เด็กชายคณาธิป รอดพุ่ม
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๙๙๔
เด็กชายศุภวิชญ์ แก้ววานิช

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๙๙๕
เด็กชายวิชิตชัย บุญปน

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๙๙๖
เด็กชายภากร วงศ์อุไร

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๙๙๗

เด็กชายดนัยพัชร์ ปาทาน
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๙๙๘
เด็กชายณัฐภาส บัวโพช

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๐๙๙๙
เด็กชายปาณัท ปานเจริญ

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๐๐๐
เด็กชายอาณกร ชินเชษฐ

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๐๐๑
เด็กชายกฤตภาส โพชนะกิจ

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๐๐๒
เด็กหญิงญาณิศา มากุล

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๐๐๓
เด็กหญิงนลพรรณ นิติกิตเจริญวงศ์

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๐๐๔
เด็กหญิงสุภนิดา เอียมใย

่

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๒๙ / ๑๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๕๙/๑๐๐๕
เด็กหญิงกิตติวรา ทแกล้วพันธุ์

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๐๐๖
เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์ แสงไกร

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๐๐๗
เด็กหญิงภูริชญา คุ่ยเจริญ

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๐๐๘
เด็กหญิงภัทรพร เพ็งสิงห์

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๐๐๙
เด็กหญิงภักจิรา ชูควร

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๐๑๐
เด็กหญิงวิพัชชา เมฆอิน

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๐๑๑
เด็กหญิงสุกาญจน์ดา กองเดช

๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๐๑๒

เด็กหญิงแก้วชา ว่องวิการณ์
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๐๑๓
เด็กหญิงแก้วภู ว่องวิการณ์

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๐๑๔
เด็กหญิงณัฎฐณิชา สุขสูงเนิน

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๐๑๕
เด็กหญิงณัฐนิชา เชือเนียม

้

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๐๑๖

เด็กหญิงภารดี อินรุ่ง

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๐๑๗
เด็กหญิงสุภัทรา ลายิม

้

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๐๑๘
เด็กหญิงชนิกันต์ มาแจ้ง

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๐๑๙
เด็กหญิงณัฐรินทร์ ปาทาน

๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๐๒๐
เด็กหญิงธนารีย์ เปรมปราน

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๐๒๑
เด็กหญิงพัชราลักษณ์ พงษ์สำราญ

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๐๒๒
เด็กหญิงนฤมล วรรณศรี

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๐๒๓
เด็กหญิงณิชาพัฒน์ จำบุญ

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๐๒๔

เด็กหญิงศิรดา สงเคราะห์

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๐๒๕
เด็กหญิงภูชิตา สีติภูตะ

๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๐๒๖
เด็กหญิงรัตนาวลี ปานขลิบ

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๐๒๗
เด็กหญิงปราณปรียา แก้วคำโพธิ

์

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๐๒๘

เด็กหญิงบุญยชา แย้มเยือน

้

๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๐๒๙
เด็กหญิงปณิตา กลำโต

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๐๓๐
เด็กหญิงณัฐธิดา ห้อยสัน

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๐๓๑
เด็กหญิงศศิกานต์ พฤทธิสาริกร

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๐๓๒

เด็กหญิงภัสราภรณ์ ออนเขียว
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๐๓๓
เด็กหญิงอธิชา ไลยเจริญ

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๐๓๔
เด็กหญิงปณาลี พันธ์พานิช

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๐๓๕
เด็กหญิงกาญจนา ศรีมนตรี

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๐๓๖

เด็กชายดวงดาว สุขม่วง
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๐๓๗
เด็กชายนันทิพัฒน์ เชียงสอน

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๐๓๘
เด็กชายสุภณัฐ กวางแก้ว

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๐๓๙
เด็กชายธงชัย ไผ่กอ

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๓๐ / ๑๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๕๙/๑๐๔๐
เด็กชายวีรภัทร ฟกบัว

๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๐๔๑
เด็กชายกิตติภัทร บัวบาง

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๐๔๒
เด็กชายกรวิชญ์ เพชรสัมฤทธิ

์

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๐๔๓

เด็กชายธีธัช ทองสวน
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๐๔๔
เด็กชายพัชรพล แก่นดำ

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๐๔๕
เด็กชายธนกร ธรรมศักดิชัย

์

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๐๔๖
เด็กชายนราสินธุ์ บุญมา

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๐๔๗

เด็กชายณัฐดนัย ประเสริฐศรี
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๐๔๘
เด็กชายณภัทร อิสริยภานันท์

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๐๔๙
เด็กชายธนลภย์ วัตถุสินธุ์

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๐๕๐
เด็กชายเสฎฐวุฒิ ทองเผือก

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๐๕๑

เด็กชายพงศกร ลิมไพบูลย์

้

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๐๕๒
เด็กชายฐิติกร ศรีเมือง

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๐๕๓
เด็กชายพงศกร สมคุณ

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๐๕๔
เด็กชายพลภัทร แสนสำราญ

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๐๕๕

เด็กชายพศวีร์ วุฒิเดชกำจร
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๐๕๖
เด็กชายวงศ์วริศ ภูริศิริพัฒน์

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๐๕๗
เด็กชายชัชภิพัฒณ์ อินทร์แสง

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๐๕๘ เด็กหญิงวรรณพรรธน์
สุวรรณฤทธิ

์

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๐๕๙

เด็กหญิงศศิพร เต็มปยพล
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๐๖๐
เด็กหญิงอภิญญา ชูชืน

่

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๐๖๑
เด็กหญิงเมธาพร เอกนิล

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๐๖๒
เด็กหญิงดาปนีย์ ลาภสวัสดิมงคล

์

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๐๖๓

เด็กหญิงจิตธนา วิบูลย์ชัยสิทธิ

์

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๐๖๔
เด็กหญิงกมลชนก ปญญามัง

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๐๖๕
เด็กหญิงธีริศรา มีมาก

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๐๖๖
เด็กหญิงกันยามาส ต้นพงศ์พัฒนกุล

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๐๖๗

เด็กหญิงนำฟา เจียมตระกูล
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๐๖๘
เด็กหญิงชุติกาญจน์ จันทร์เจริญ

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๐๖๙
เด็กหญิงธีร์ริศรา กลัดอิม

่

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๐๗๐
เด็กหญิงไรวินท์ วงศ์สมุท

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๐๗๑

เด็กหญิงธีร์วรา มันฟก

่

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๐๗๒
เด็กหญิงชุติมณฑน์ ช้างพาลี

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๐๗๓
เด็กหญิงกัญญาณัฐ เกิดศรี

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๐๗๔
เด็กหญิงณัฐธิดา มณฑา

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๓๑ / ๑๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๕๙/๑๐๗๕
เด็กหญิงณัฐนิชา ไชยวงษา

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๐๗๖
เด็กหญิงวิลาวรรณ เต็มสวัสดิ

์

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๐๗๗
เด็กหญิงชนิสรา เมทางสุเวช

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๐๗๘

เด็กหญิงเปรมยุดา เกตุดี
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๐๗๙
เด็กหญิงภูฟา รืนรมย์

่

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๐๘๐
เด็กหญิงวศวดี ภู่สอน

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๐๘๑
เด็กหญิงศตพร  ชัยดี ชัยดี

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๐๘๒

เด็กหญิงกนกนิภา บัวแฝง
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๐๘๓
เด็กหญิงพันธ์ฑิตา คำแบน

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๐๘๔
เด็กหญิงภัทรมน ข้องน้อย

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๐๘๕
เด็กชายกฤตานนท์ เมืองนิล

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๐๘๖

เด็กชายพงศกร ตังคณาทรัพย์

้

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๐๘๗
เด็กชายอภิสิทธิ

์

เกษมวัฒนา
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๐๘๘
เด็กชายพงสกร เปยมเนตร

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๐๘๙
เด็กชายเจษฎา คำสะอาด

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๐๙๐
เด็กชายจิรวัฒน์ อยู่โต

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๐๙๑
เด็กชายพชร ขวัญเพชร

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๐๙๒
เด็กชายวีรภัทร กุฎีรักษ์

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๐๙๓
เด็กชายสุวณัฐ ภูสะระ

๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๐๙๔

เด็กชายฐานพัฒน์ ทับโพธิ

์

๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๐๙๕
เด็กชายภูชิสส์ อุ่ยเจริญศักดิ

์

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๐๙๖
เด็กชายนรวิซญ์ ตันกำเนิด

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๐๙๗
เด็กชายพีรณัฐ กิงหลักเมือง

่

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๐๙๘

เด็กชายกษิดิศ ดนตรี
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๐๙๙
เด็กชายธัญพิสิษฐ์ มิงขวัญ

่

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๑๐๐
เด็กชายศุภชัย อินกลินพันธุ์

่

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๑๐๑
เด็กชายภูบดิน อนุคระหานนท์

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๑๐๒

เด็กชายอริยพงษ์ ภัทรภูมิวิวัฒน์

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๑๐๓
เด็กชายบูรพา โพธิวุฒิ

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๑๐๔
เด็กชายพิชญ์ ทองสวน

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๑๐๕
เด็กหญิงณัฏฐธิดา รอดฤทธิ

์

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๑๐๖

เด็กหญิงลลิล
ขจรกิตติประการ

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๑๐๗
เด็กหญิงธารทอง เต็มสวัสดิ

์

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๑๐๘
เด็กหญิงสุภชา สาลี

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๑๐๙
เด็กหญิงปณัฐยาณี ปาจีนบูรวรรณ์

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๓๒ / ๑๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๕๙/๑๑๑๐
เด็กหญิงกมลดา จ๋วงพานิช

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๑๑๑

เด็กหญิงวรรณรดา การภักดี
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๑๑๒

เด็กหญิงพรชิตา เมืองใหญ่
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๑๑๓

เด็กชายวรัญชิต ชัยมงกุฎ
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๑๑๔

เด็กชายรัฐนนท์ ปราบทอง
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๑๑๕

เด็กชายธีรภัทร ภัทรนิเวศน์
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๑๑๖

เด็กชายสหัสวัต เทียงพลับ

่

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๑๑๗

เด็กชายกัสกร สังข์ชัย

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๑๑๘

เด็กชายจิรัฏฐ์ พันเดช
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๑๑๙

เด็กชายนิพนธ์ นำทองดี
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๑๒๐
เด็กชายจิรภัทร สังข์มี

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๑๒๑

เด็กชายวิชชากร งามขำ
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๑๒๒

เด็กชายวรภพ ทวีสุข
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๑๒๓

เด็กชายณฐกร พินทอง
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๑๒๔

เด็กชายพิชาภพ พรรัมย์

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๑๒๕

เด็กชายศรัณย์ คำเจริญ
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๑๒๖

เด็กชายรัตนะ เทียงพัฒน์

่

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๑๒๗

เด็กชายศุภณัฏฐ์ ราชาตัน
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๑๒๘

เด็กชายถิรนันทน์ วัฒนสุวรรณี
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๑๒๙

เด็กชายพีรดนย์ เลาห์โมลิศพงษ์
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๑๓๐
เด็กชายธรรมปพน ตันตชุน

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๑๓๑

เด็กชายวาชิ แซ่ลิม

้

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๑๓๒

เด็กหญิงธนัญญา นาคตรง
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๑๓๓

เด็กหญิงธาริณี คำอุดมรัตน์
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๑๓๔

เด็กหญิงธัญยชนก ต้นแทน
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๑๓๕

เด็กหญิงวิชญาดา มีมาก
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๑๓๖

เด็กหญิงจิราพรรณ พันธุ์จันทร์
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๑๓๗

เด็กหญิงรัชคริษฐา ตัณฑพาทย์
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๑๓๘

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ขัตฤกษ์
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๑๓๙

เด็กหญิงธัญวรัตม์ มีมาก
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๑๔๐
เด็กหญิงกิตติกัญญา จิวเจริญ

๋

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๑๔๑

เด็กหญิงปวันรัตน์ อยู่กลัด
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๑๔๒

เด็กหญิงธัญสินี แสงง้าว
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๑๔๓

เด็กหญิงมธุริน โชติพรม
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๑๔๔

เด็กหญิงรศร น่าบูรณะ
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๓๓ / ๑๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๕๙/๑๑๔๕

เด็กหญิงฐิตารีย์ จันทร์เรือง
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๑๔๖

เด็กหญิงเนตรนภัส รอดแก้ว
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๑๔๗

เด็กหญิงธนกร ชุ่มจิตร์
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๑๔๘

เด็กหญิงพนิดา ทับนิล
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๑๔๙

เด็กหญิงธนัชพร ช่วงฉุน
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๑๕๐
เด็กหญิงอภิชยา ศรีเดช

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๑๕๑

เด็กหญิงปฏิญญา แสงเย็น
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๑๕๒

เด็กหญิงสุชัญญา เณรศาสตร์
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๑๕๓

เด็กหญิงปกฉัตร ตังพิสิฐโยธิน

้

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๑๕๔

เด็กหญิงกุลนิดา อินทร์ไทยแสง
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๑๕๕

เด็กหญิงณฤวดา พลอยเพ็ชร
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๑๕๖

เด็กหญิงสิริยากร เผ่าคง
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๑๕๗

เด็กหญิงณิชาภัทร คุ้มผล
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๑๕๘

เด็กชายณัชพล พลยิง

่

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๑๕๙

เด็กชายปวรปรัชญ์ หร่ายลอย
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๑๖๐

เด็กชายณธรรธร หร่ายลอย
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๑๖๑

เด็กชายภวัต ภวังครัตน์
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๑๖๒

เด็กชายสิริราช สุนิมิต
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๑๖๓

เด็กชายอิสรภาพ คงประยูร
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๑๖๔

เด็กชายณภัทร สุขใย
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๑๖๕

เด็กชายธนภูมิ เกษรดอกบัว

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๑๖๖

เด็กชายปวเรศ รัตนประชา
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๑๖๗

เด็กชายภชา รุ่งเรืองธนารักษ์
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๑๖๘

เด็กชายพงศ์ปนต หอมรส
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๑๖๙

เด็กชายศุภกร แสงวันทอง

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๑๗๐
เด็กชายกิตติธัช ตัณฑวรา

๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๑๗๑

เด็กชายธนวัฒน์ หิตมูล
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๑๗๒

เด็กชายปณณวิชญ์
แก้วพิเศษกาญจนา ๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๑๗๓

เด็กชายพัฒน์พิทยา เปลียนดิษฐ์

่

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๑๗๔

เด็กชายภูมินทร์ พรหมวอน
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๑๗๕

เด็กหญิงณัฏนรี มาศิริ
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๑๗๖

เด็กหญิงปรียานันท์ สงใย
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๑๗๗

เด็กหญิงวิชญาพร พวงทรัพย์
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๑๗๘

เด็กหญิงสุภัสสร ชูขวัญ
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๑๗๙

เด็กหญิงปวินันท์ ม่วงทอง
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๓๔ / ๑๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๕๙/๑๑๘๐
เด็กหญิงสุพรรษา ดวงแก้ว

๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๑๘๑
เด็กหญิงนวมินทร์ตรา

คำมงคล
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๑๘๒

เด็กหญิงนิธยาพร เณรมณี
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๑๘๓

เด็กหญิงพิจักขณา โพธิหลำ

์

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๑๘๔

เด็กหญิงกัญญาณัฐ บัวบาง
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๑๘๕

เด็กหญิงนันทนภัส ตันติวัฒน์
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๑๘๖

เด็กหญิงนิชาภา เหล่าบุตรสา
๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๑๘๗

เด็กหญิงบัณฑิตา คงทรัพย์
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๑๘๘

เด็กหญิงวรภาดา คล่องการลาน
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๑๘๙

เด็กหญิงศรันต์รัชย์ การีมี
๐๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๑๙๐
เด็กหญิงสิราวรรณ บุญชู

๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๑๙๑

เด็กหญิงณิชาภัทร นาคศิลา
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๑๙๒

เด็กหญิงอชิรญา อยู่สำลี
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๑๙๓

เด็กหญิงกุณฑลี ศรีเจริญ
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๑๙๔

เด็กหญิงธัญวรัตม์ ทิมบุตร
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๑๙๕

เด็กหญิงนภัสวรรณ เสียงเสนาะ

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๑๙๖

เด็กหญิงกนิษฐา ศุกระรัศมี
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๑๙๗

เด็กหญิงชนากานต์ ปนลาภ
๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๑๙๘

เด็กหญิงไปรยา เปยมแก้ว
๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๑๙๙

เด็กหญิงสุธินี มีโพธิ

์

๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๒๐๐
เด็กหญิงภัทรชรินทร์ ปุมเพ็ชร

๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๒๐๑
เด็กหญิงพิมพ์ชนก พงษ์พัฒน์

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๒๐๒
เด็กหญิงวรวลัญช์ ภู่สอน

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๒๐๓

เด็กหญิงเพชรมาดา พงษ์พัฒน์
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๒๐๔
เด็กชายจิราพร ภูนนท์

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๒๐๕
เด็กชายนภนต์ ชดา

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๒๐๖
เด็กชายเวชพิสิฐ ขำแสง

๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๒๐๗

เด็กชายเสฏฐวุฒิ จันกรด

่

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๒๐๘
เด็กชายณัฐกรณ์ วีณะสนธิ

๑๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๒๐๙
เด็กชายพีรพัทธ์ อุทามนตรี

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๒๑๐
เด็กชายสิรวิชญ์ เจแสง

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๒๑๑

เด็กชายก้านแก้ว นิลพัฒน์

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๒๑๒

เด็กชายณัฐนันท์ เทพยุหะ
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๒๑๓

เด็กชายปาราเมศ นารอด
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๒๑๔

เด็กชายกิตติพัฒน์ เกตุแก้ว
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๓๕ / ๑๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๕๙/๑๒๑๕

เด็กชายอิศวะ ม่วงคำ
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๒๑๖

เด็กชายณภัทร วีระนนท์
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๒๑๗

เด็กชายนันทิพัฒน์ กันดี

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๒๑๘

เด็กชายชนาธิป ศรีคง
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๒๑๙

เด็กชายพีรพัฒน์ ยุติธรรมสถิตย์
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๒๒๐
เด็กหญิงปรายฝน แดงสง่า

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๒๒๑

เด็กหญิงพริมา ชัยชนะดารา

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๒๒๒

เด็กหญิงลักษิกา มีทอง

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๒๒๓

เด็กหญิงชลิตา เอียมใย

่

๐๓/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๒๒๔

เด็กหญิงพัณนิตา นามเงิน
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๒๒๕

เด็กหญิงพิชญาภา รุ่งเรือง
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๒๒๖

เด็กหญิงเมธาวี โสภาวัง
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๒๒๗

เด็กหญิงจิตธิดา จงศิริ
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๒๒๘

เด็กหญิงสุภะวรรณ รัตนเลขา
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๒๒๙

เด็กหญิงจิรภัทร์ แสงสง่า

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๒๓๐

เด็กหญิงชมนภัส ปนทอง

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๒๓๑

เด็กหญิงณัฐณิชา ปรีชพันธ์
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๒๓๒

เด็กหญิงอักษราภัค น้อยพันธ์
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๒๓๓

เด็กหญิงศิรกาญจน์ ทองเผือก
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๒๓๔

เด็กหญิงชนิตรา เมทางสุเวช
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๒๓๕

เด็กหญิงบวรลักษณ์ ชลอน
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๒๓๖

เด็กหญิงศศิกร ชะเอม
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๒๓๗

เด็กหญิงจิรชญา สงภักดี
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๒๓๘

เด็กหญิงชมธนัญ สงแจ้ง
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๒๓๙

เด็กหญิงณิชาภัทร ช่วยเปรม
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๒๔๐
เด็กหญิงพรปวีณ์ อ่อนปาน

๐๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๒๔๑
เด็กหญิงพรวรพรรณ อนันตะ

๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๒๔๒

เด็กหญิงภัทราพร อยู่ไทย
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๒๔๓

เด็กหญิงลลิตา
ขาวสะอาดในธรรม ๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๒๔๔

เด็กหญิงวิสุทธิดา สืบศรี
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๒๔๕

เด็กหญิงธนัชพร พันธ์พานิช
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๒๔๖

เด็กหญิงอัจจิมา ขำเดช
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๒๔๗

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ทองมี
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๒๔๘

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ไม้น้อย
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๒๔๙

เด็กหญิงศรวณี ลันวงษา

่

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๓๖ / ๑๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๕๙/๑๒๕๐
เด็กหญิงณิชาภัทร พุ่มพุทรา

๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๒๕๑

เด็กหญิงพชรพร จงทอง
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๒๕๒

เด็กหญิงชนัญธิดา แตงขุด
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๒๕๓

นางสาวสุปราณี พลเสน

๒๓/๑๑/๒๕๓๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๒๕๔

นางสาวอมรรัตน์ เรืองปาน
๒๕/๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๒๕๕

นางสาวณัฐณิชา แพงผา
๒๘/๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๒๕๖

นายชาญณรงค์ โชติวงษ์
๒๘/๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๒๕๗

นางสาวนภัสภร ทิพย์ฤกษ์
๑๘/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๒๕๘

นางสาวพินทุสรา สุขอิม

่

๒๔/๑๒/๒๕๓๘

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๒๕๙

นางสาวทิพปภา หากระสัง
๒๐/๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๒๖๐
นายวรรณฉัตร บุรี ๕/๕/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๒๖๑

นายภานุพงศ์ เงินฉลาด
๒๙/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๒๖๒

นายถนัดชัย เอมสัน
๑๕/๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๒๖๓

นายอาทิตย์ ฉมัย ๒/๔/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๒๖๔

นางสาวดารุณี โพธิเอียง

์ ้

๑/๗/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๒๖๕

นางสาวกาญจนา ปอมสนาม
๑๓/๒/๒๕๓๘

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๒๖๖

นางสาวอารียา เอียมดี

่

๑๕/๑๑/๒๕๓๙

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๒๖๗

นางสาวสิรินธร แก้วเกิด
๓๐/๑๐/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๒๖๘

นางสาววชิราภรณ์ แตงฉำ ๙/๒/๒๕๔๐ วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๒๖๙

นายธีรโชติ ศรีอุดม
๒๑/๓/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๒๗๐
นางสาวเจนจิรา คงสิน ๖/๖/๒๕๓๙ วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๒๗๑

นายกัมปนาท ณุวงษ์ศรี

๑๓/๑๑/๒๕๓๘

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๒๗๒

นายศิวกร สายลา ๘/๘/๒๕๓๙ วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๒๗๓

นายนภัส บุญธรรม

๒๓/๑๒/๒๕๓๙

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๒๗๔
นางสาวภัทรศิลาภรณ์

เงินฉลาด ๖/๖/๒๕๓๘ วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๒๗๕

นายจิรายุ นันทับ
๑๗/๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๒๗๖

นายอิทธิมนต์ ศิลปวิลาส ๙/๗/๒๕๓๗ วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๒๗๗

นายเชษฐา สหชัยรัตน์
๑๓/๘/๒๕๓๖

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๒๗๘

นายกฤษณพงษ พงษ์เพศ
๑๔/๒/๒๕๓๗

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๕๙/๑๒๗๙

เด็กชายพัชรพล นุ่มทนงค์
๓๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา57(บ้านท่าฉนวน)

ใหญ่  

ชน ๒๔๕๙/๑๒๘๐
เด็กชายภีมพล ฤทธิจรูญ

์

๑๑/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา57(บ้านท่าฉนวน)
ใหญ่  

ชน ๒๔๕๙/๑๒๘๑

เด็กชายภูมิรพี ฤทธิจรูญ

์

๑๑/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา57(บ้านท่าฉนวน)
ใหญ่  

ชน ๒๔๕๙/๑๒๘๒

เด็กหญิงเมษา กวางแก้ว
๓๐/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา57(บ้านท่าฉนวน)

ใหญ่  

ชน ๒๔๕๙/๑๒๘๓
เด็กหญิงพิชชากานต์ กรเอียม

่

๐๓/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา57(บ้านท่าฉนวน)
ใหญ่  

ชน ๒๔๕๙/๑๒๘๔

เด็กชายไพรัตน์ สมบูรณ์ธรรม
๒๓/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหญ่ (นากประสุตประชานุสรณ์)

ใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๓๗ / ๑๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๕๙/๑๒๘๕

เด็กชายณัฐภัทร พรหมบุตร
๐๗/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหญ่ (นากประสุตประชานุสรณ์)

ใหญ่  

ชน ๒๔๕๙/๑๒๘๖

เด็กชายรัฐรวี พิริยกรวรวี
๐๗/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหญ่ (นากประสุตประชานุสรณ์)

ใหญ่  

ชน ๒๔๕๙/๑๒๘๗

เด็กชายไชยภัทร อ่วมต่าย
๐๗/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหญ่ (นากประสุตประชานุสรณ์)

ใหญ่  

ชน ๒๔๕๙/๑๒๘๘

เด็กชายรัฐภูมิ เอียมอำ

่

๑๔/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหญ่ (นากประสุตประชานุสรณ์)

ใหญ่  

ชน ๒๔๕๙/๑๒๘๙

เด็กชายจิรายุ ทองเพ็ช

๑๖/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหญ่ (นากประสุตประชานุสรณ์)

ใหญ่  

ชน ๒๔๕๙/๑๒๙๐
เด็กชายยอดเยียม

่

สามารถ
๒๐/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่ (นากประสุตประชานุสรณ์)

ใหญ่  

ชน ๒๔๕๙/๑๒๙๑

เด็กชายจิรายุ รักษางาม
๐๑/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่ (นากประสุตประชานุสรณ์)

ใหญ่  

ชน ๒๔๕๙/๑๒๙๒

เด็กชายรัฐศาสตร์ แก้วนิม

่

๑๔/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดใหญ่ (นากประสุตประชานุสรณ์)

ใหญ่  

ชน ๒๔๕๙/๑๒๙๓

เด็กชายอัมรินทร์ อยู่รอง
๑๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดใหญ่ (นากประสุตประชานุสรณ์)

ใหญ่  

ชน ๒๔๕๙/๑๒๙๔

เด็กชายธนบดี พรหมบุตร
๑๓/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดใหญ่ (นากประสุตประชานุสรณ์)

ใหญ่  

ชน ๒๔๕๙/๑๒๙๕

เด็กชายคุณาพงษ์ สุขสวัสดิ

์

๐๗/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดใหญ่ (นากประสุตประชานุสรณ์)

ใหญ่  

ชน ๒๔๕๙/๑๒๙๖

เด็กหญิงจุฑาภัทร แสนจันทา
๒๒/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดใหญ่ (นากประสุตประชานุสรณ์)

ใหญ่  

ชน ๒๔๕๙/๑๒๙๗

เด็กหญิงนัชชา เสนกรุง

๑๔/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดใหญ่ (นากประสุตประชานุสรณ์)

ใหญ่  

ชน ๒๔๕๙/๑๒๙๘

เด็กหญิงณิชารีย์ พุทธสุภะ
๐๖/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหญ่ (นากประสุตประชานุสรณ์)

ใหญ่  

ชน ๒๔๕๙/๑๒๙๙

เด็กหญิงวริษฐา ฮวบสวรรค์

๑๔/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหญ่ (นากประสุตประชานุสรณ์)

ใหญ่  

ชน ๒๔๕๙/๑๓๐๐
เด็กหญิงสุภชา ฟกปาน

๑๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่ (นากประสุตประชานุสรณ์)

ใหญ่  

ชน ๒๔๕๙/๑๓๐๑
เด็กหญิงศิริวรรณภา ชัยชนะ

๐๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดใหญ่ (นากประสุตประชานุสรณ์)

ใหญ่  

ชน ๒๔๕๙/๑๓๐๒
เด็กหญิงจรรยพร เรือนภู่

๒๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดใหญ่ (นากประสุตประชานุสรณ์)

ใหญ่  

ชน ๒๔๕๙/๑๓๐๓
เด็กหญิงกัญญาณัฐ โสธรรม

๑๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดใหญ่ (นากประสุตประชานุสรณ์)

ใหญ่  

ชน ๒๔๕๙/๑๓๐๔

เด็กหญิงสิวพร พันโท
๑๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดใหญ่ (นากประสุตประชานุสรณ์)

ใหญ่  

ชน ๒๔๕๙/๑๓๐๕
นายณัฒวัตร สุพัฒน์

๒๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ใหญ่  

ชน ๒๔๕๙/๑๓๐๖
นางสาวหทัยภัทร แช่มจุ้ย

๓๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ใหญ่  

ชน ๒๔๕๙/๑๓๐๗
นางสาวจันทิมา สิทธิทูล

๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ใหญ่  

ชน ๒๔๕๙/๑๓๐๘

เด็กหญิงกัญญา แตงนนท์

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ใหญ่  

ชน ๒๔๕๙/๑๓๐๙
เด็กหญิงพรวรินทร์ แปนพัด

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ใหญ่  

ชน ๒๔๕๙/๑๓๑๐
เด็กหญิงปยาพัชร อ่อนฉำ

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ใหญ่  

ชน ๒๔๕๙/๑๓๑๑

เด็กชายพีรวัฒน์ ทองสุ่ม
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา ใหญ่  

ชน ๒๔๕๙/๑๓๑๒
เด็กหญิงหทัยกาญจน์ พินพาทย์

๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา ใหญ่  

ชน ๒๔๕๙/๑๓๑๓

เด็กหญิงมนัญชญา ธีรพินิจกิจการ
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา ใหญ่  

ชน ๒๔๕๙/๑๓๑๔

เด็กหญิงชนัญชิดา ชวดนุช
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา ใหญ่  

ชน ๒๔๕๙/๑๓๑๕

เด็กหญิงกุลธิดา ล้อมสาย
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา ใหญ่  

ชน ๒๔๕๙/๑๓๑๖

เด็กชายเสฎฐวุฒิ พันธุ์สุวรรณ์
๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนลัดดาประชาสรรค์ คลองกลาง  

ชน ๒๔๕๙/๑๓๑๗

เด็กหญิงสมาพร เพียรมุ่งงาน
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนลัดดาประชาสรรค์ คลองกลาง  

ชน ๒๔๕๙/๑๓๑๘

เด็กหญิงปยาภรณ์ ช้างพันธ์
๑๗/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนลัดดาประชาสรรค์ คลองกลาง  

ชน ๒๔๕๙/๑๓๑๙

เด็กหญิงรัมภ์รดา รัตนวงศ์
๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนลัดดาประชาสรรค์ คลองกลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๓๘ / ๑๐๒
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๕๙/๑๓๒๐
นายมานะ เพียรมุ่งงาน

๕/๑๑/๒๕๐๕
โรงเรียนลัดดาประชาสรรค์ คลองกลาง  

ชน ๒๔๕๙/๑๓๒๑

นายศุภโชค เอียมงาม

่

๒๓/๔/๒๕๒๓
โรงเรียนลัดดาประชาสรรค์ คลองกลาง  

ชน ๒๔๕๙/๑๓๒๒

นางลัดดาวัลย์ รักษาจันทร์
๑๑/๙/๒๕๐๓

โรงเรียนลัดดาประชาสรรค์ คลองกลาง  

ชน ๒๔๕๙/๑๓๒๓
เด็กหญิงกมลลักษณ์ ศรีหมากสุก

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสาครพิทยาคม วัดใหญ่  

ชน ๒๔๕๙/๑๓๒๔

เด็กชายณภัทร ทองลัก

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสาครพิทยาคม วัดใหญ่  

ชน ๒๔๕๙/๑๓๒๕

เด็กชายพีรพัฒน์ สามเรืองศรี
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสาครพิทยาคม วัดใหญ่  

ชน ๒๔๕๙/๑๓๒๖

เด็กชายภาณุพงศ์ อยู่มาลัย
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสาครพิทยาคม วัดใหญ่  

ชน ๒๔๕๙/๑๓๒๗

เด็กชายวิมล เกิดแก้ว
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสาครพิทยาคม วัดใหญ่  

ชน ๒๔๕๙/๑๓๒๘

เด็กชายวิสิทธิ

์

ประสม
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสาครพิทยาคม วัดใหญ่  

ชน ๒๔๕๙/๑๓๒๙

เด็กหญิงสกลสุภา เปรมจิตร
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสาครพิทยาคม วัดใหญ่  

ชน ๒๔๕๙/๑๓๓๐
เด็กชายสิทธิชัย ไม้ตะเภา

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสาครพิทยาคม วัดใหญ่  

ชน ๒๔๕๙/๑๓๓๑

เด็กหญิงสิรินทรา ทิมยิก
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสาครพิทยาคม วัดใหญ่  

ชน ๒๔๕๙/๑๓๓๒

เด็กชายอนุชา เส็งสุข
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสาครพิทยาคม วัดใหญ่  

ชน ๒๔๕๙/๑๓๓๓

เด็กชายอภิชัย คุ้มดิษ
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสาครพิทยาคม วัดใหญ่  

ชน ๒๔๕๙/๑๓๓๔

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ชูศรี
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสาครพิทยาคม วัดใหญ่  

ชน ๒๔๕๙/๑๓๓๕

เด็กหญิงเมธารัศมิ

์

เลิศศิริชัยธาดา

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสาครพิทยาคม วัดใหญ่  

ชน ๒๔๕๙/๑๓๓๖

เด็กหญิงการะเกษ ธรรมมา
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสาครพิทยาคม วัดใหญ่  

ชน ๒๔๕๙/๑๓๓๗

เด็กหญิงจิราภา ภู่ทรัพย์
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสาครพิทยาคม วัดใหญ่  

ชน ๒๔๕๙/๑๓๓๘

เด็กหญิงณัฐชา พะคะพิกุล
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสาครพิทยาคม วัดใหญ่  

ชน ๒๔๕๙/๑๓๓๙

เด็กชายธนาคม ทับฤทธิ

์

๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสาครพิทยาคม วัดใหญ่  

ชน ๒๔๕๙/๑๓๔๐
เด็กชายธนาคม แย้มสุข

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสาครพิทยาคม วัดใหญ่  

ชน ๒๔๕๙/๑๓๔๑

เด็กชายบัณฑิต เรืองสังข์
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสาครพิทยาคม วัดใหญ่  

ชน ๒๔๕๙/๑๓๔๒
เด็กชายพงศ์ไพโรจน์ ธูปเพ็ง

๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสาครพิทยาคม วัดใหญ่  

ชน ๒๔๕๙/๑๓๔๓

เด็กหญิงพรชนก ปดชา
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสาครพิทยาคม วัดใหญ่  

ชน ๒๔๕๙/๑๓๔๔

เด็กชายรพิพล แย้มสุข
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสาครพิทยาคม วัดใหญ่  

ชน ๒๔๕๙/๑๓๔๕

เด็กหญิงวรัญญา ปานทับ
๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสาครพิทยาคม วัดใหญ่  

ชน ๒๔๕๙/๑๓๔๖

เด็กชายวัชรินทร์ ชะเอม
๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสาครพิทยาคม วัดใหญ่  

ชน ๒๔๕๙/๑๓๔๗

เด็กชายวาทิตย์ แย้มสุข
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสาครพิทยาคม วัดใหญ่  

ชน ๒๔๕๙/๑๓๔๘

เด็กหญิงวิชชุลดา สุจิตร
๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสาครพิทยาคม วัดใหญ่  

ชน ๒๔๕๙/๑๓๔๙

เด็กชายวิศวชิต ปนแตง
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสาครพิทยาคม วัดใหญ่  

ชน ๒๔๕๙/๑๓๕๐
เด็กหญิงสุดารัตน์ พานทอง

๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสาครพิทยาคม วัดใหญ่  

ชน ๒๔๕๙/๑๓๕๑

เด็กหญิงสุธีมนต์ แสงโต
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสาครพิทยาคม วัดใหญ่  

ชน ๒๔๕๙/๑๓๕๒

เด็กชายอัษฎากรณ์ ชูสงค์
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสาครพิทยาคม วัดใหญ่  

ชน ๒๔๕๙/๑๓๕๓

เด็กชายเสกสรรค์ สังเต็ม
๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสาครพิทยาคม วัดใหญ่  

ชน ๒๔๕๙/๑๓๕๔

เด็กชายไกรวิชญ์ ไชยสมบูรณ์
๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสาครพิทยาคม วัดใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๓๙ / ๑๐๒
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๕๙/๑๓๕๕

เด็กหญิงญาธิชา ศาสตร์สาระ
๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสาครพิทยาคม วัดใหญ่  

ชน ๒๔๕๙/๑๓๕๖

เด็กชายตะวัน ผลวงษ์
๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสาครพิทยาคม วัดใหญ่  

ชน ๒๔๕๙/๑๓๕๗

เด็กหญิงผกามาศ ปานทอง
๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสาครพิทยาคม วัดใหญ่  

ชน ๒๔๕๙/๑๓๕๘

เด็กหญิงพรรณิภา มัดหา
๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสาครพิทยาคม วัดใหญ่  

ชน ๒๔๕๙/๑๓๕๙

เด็กชายพีรวัส จากมาพลับ
๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสาครพิทยาคม วัดใหญ่  

ชน ๒๔๕๙/๑๓๖๐
เด็กหญิงยุพเรศ นามเขียนทอง

๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสาครพิทยาคม วัดใหญ่  

ชน ๒๔๕๙/๑๓๖๑

เด็กชายวีรภาพ แฉ่งกลับ
๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสาครพิทยาคม วัดใหญ่  

ชน ๒๔๕๙/๑๓๖๒

เด็กหญิงศศิวิมล เกตุดำ
๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสาครพิทยาคม วัดใหญ่  

ชน ๒๔๕๙/๑๓๖๓

เด็กหญิงสมัชญา หงีจร
๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสาครพิทยาคม วัดใหญ่  

ชน ๒๔๕๙/๑๓๖๔

เด็กหญิงอลิสรา รอดตัว
๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสาครพิทยาคม วัดใหญ่  

ชน ๒๔๕๙/๑๓๖๕

นายณรงค์ฤทธิ

์

โพธิสัย

์

๑๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสาครพิทยาคม วัดใหญ่  

ชน ๒๔๕๙/๑๓๖๖

นายณัฐกมล ชำนาญจันทร์
๑๖/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนสาครพิทยาคม วัดใหญ่  

ชน ๒๔๕๙/๑๓๖๗

นายธนวัฒน์ เอียมสอาด

่

๐๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสาครพิทยาคม วัดใหญ่  

ชน ๒๔๕๙/๑๓๖๘

นายพงศกร แก้วสอาด
๒๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสาครพิทยาคม วัดใหญ่  

ชน ๒๔๕๙/๑๓๖๙

นางสาวพัชรพร พันแจ่ม
๒๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสาครพิทยาคม วัดใหญ่  

ชน ๒๔๕๙/๑๓๗๐

เด็กหญิงสุวพัชร รอดเหลือ
๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสาครพิทยาคม วัดใหญ่  

ชน ๒๔๕๙/๑๓๗๑

นางสาวอัญชลี นาคนิล
๓๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสาครพิทยาคม วัดใหญ่  

ชน ๒๔๕๙/๑๓๗๒

นางสาวกัลยรัตน์ สินทรัพย์
๐๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสาครพิทยาคม วัดใหญ่  

ชน ๒๔๕๙/๑๓๗๓

นายกิตติภูมิ แพร่หลาย
๑๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสาครพิทยาคม วัดใหญ่  

ชน ๒๔๕๙/๑๓๗๔

นางสาวชนิดาภา ทิมเพ็ชร์
๐๗/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนสาครพิทยาคม วัดใหญ่  

ชน ๒๔๕๙/๑๓๗๕

นายธนวัฒน์ อินเอียม

่

๑๘/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนสาครพิทยาคม วัดใหญ่  

ชน ๒๔๕๙/๑๓๗๖

นายวัชรินทร์ สำเภาทอง
๓๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสาครพิทยาคม วัดใหญ่  

ชน ๒๔๕๙/๑๓๗๗

นางสาวสันต์หทัย นกลอย
๑๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสาครพิทยาคม วัดใหญ่  

ชน ๒๔๕๙/๑๓๗๘

นางสาวสุรินตา คางดวง
๐๑/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนสาครพิทยาคม วัดใหญ่  

ชน ๒๔๕๙/๑๓๗๙

นางสาวอาภิรยา แย้มเจิม
๑๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสาครพิทยาคม วัดใหญ่  

ชน ๒๔๕๙/๑๓๘๐
นางสาวธนิษฐา กันทอง

๐๕/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนสาครพิทยาคม วัดใหญ่  

ชน ๒๔๕๙/๑๓๘๑

นางสาวปยมาส นิมสวัสดิ

่ ์

๑๕/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนสาครพิทยาคม วัดใหญ่  

ชน ๒๔๕๙/๑๓๘๒

เด็กชายกิงฉัตร

่

สังเวียนววรณ
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอักษรประสิทธิ

์

ใหญ่  

ชน ๒๔๕๙/๑๓๘๓

เด็กชายพิพัฒน์ อรุณเมือง
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอักษรประสิทธิ

์

ใหญ่  

ชน ๒๔๕๙/๑๓๘๔

เด็กชายอิทธิกร นพคุณ
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอักษรประสิทธิ

์

ใหญ่  

ชน ๒๔๕๙/๑๓๘๕

เด็กชายสิรภพ เทียนเงิน
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอักษรประสิทธิ

์

ใหญ่  

ชน ๒๔๕๙/๑๓๘๖

เด็กหญิงฐิติชญา เดชพงษ์
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอักษรประสิทธิ

์

ใหญ่  

ชน ๒๔๕๙/๑๓๘๗

เด็กชายจิรกร ฉำแฉล้ม
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอักษรประสิทธิ

์

ใหญ่  

ชน ๒๔๕๙/๑๓๘๘

เด็กชายอภิวัฒน์ ผ่องแผ้ว

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอักษรประสิทธิ

์

ใหญ่  

ชน ๒๔๕๙/๑๓๘๙

เด็กหญิงสิดาพร ชัยชนะ
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอักษรประสิทธิ

์

ใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๔๐ / ๑๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๕๙/๑๓๙๐
เด็กหญิงวรรณพร รอดพรม

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอักษรประสิทธิ

์

ใหญ่  

ชน ๒๔๕๙/๑๓๙๑

เด็กหญิงปณิดา จับเทียน
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอักษรประสิทธิ

์

ใหญ่  

ชน ๒๔๕๙/๑๓๙๒

เด็กหญิงอินทิรา กุศลส่ง
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอักษรประสิทธิ

์

ใหญ่  

ชน ๒๔๕๙/๑๓๙๓

เด็กชายชัยมงคล สายสูญ
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอักษรประสิทธิ

์

ใหญ่  

ชน ๒๔๕๙/๑๓๙๔

เด็กหญิงปภาดา ร้อยบิญดิษฐ์

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอักษรประสิทธิ

์

ใหญ่  

ชน ๒๔๕๙/๑๓๙๕

เด็กหญิงณัฐนิชา สีนวลหล้า
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอักษรประสิทธิ

์

ใหญ่  

ชน ๒๔๕๙/๑๓๙๖

เด็กหญิงวารุณี หมืนสนิท

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอักษรประสิทธิ

์

ใหญ่  

ชน ๒๔๕๙/๑๓๙๗

เด็กชายธิชานนท์ จันทร์นิม

่

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอักษรประสิทธิ

์

ใหญ่  

ชน ๒๔๕๙/๑๓๙๘

เด็กหญิงแพรวา คล้ายทอง
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอักษรประสิทธิ

์

ใหญ่  

ชน ๒๔๕๙/๑๓๙๙

เด็กหญิงธนภรณ์ คำแสง
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอักษรประสิทธิ

์

ใหญ่  

ชน ๒๔๕๙/๑๔๐๐
เด็กชายธเนศ จีนคง

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอักษรประสิทธิ

์

ใหญ่  

ชน ๒๔๕๙/๑๔๐๑

เด็กชายพัสกร ปานเรือง
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอักษรประสิทธิ

์

ใหญ่  

ชน ๒๔๕๙/๑๔๐๒
เด็กชายวทัญู แจ่มจิตร

๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอักษรประสิทธิ

์

ใหญ่  

ชน ๒๔๕๙/๑๔๐๓
เด็กชายศิวกร รอดตะเภา

๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอักษรประสิทธิ

์

ใหญ่  

ชน ๒๔๕๙/๑๔๐๔
เด็กชายปองภพ โตอิม

้

๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอักษรประสิทธิ

์

ใหญ่  

ชน ๒๔๕๙/๑๔๐๕

เด็กชายศรัณย์พร คำนับภา
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอักษรประสิทธิ

์

ใหญ่  

ชน ๒๔๕๙/๑๔๐๖
เด็กชายณัฐวัตร ดีฉนวน

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอักษรประสิทธิ

์

ใหญ่  

ชน ๒๔๕๙/๑๔๐๗
เด็กหญิงบัวสอน ยิงยง

่

๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอักษรประสิทธิ

์

ใหญ่  

ชน ๒๔๕๙/๑๔๐๘
เด็กชายสงกรานต์ นาควัน

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอักษรประสิทธิ

์

ใหญ่  

ชน ๒๔๕๙/๑๔๐๙

เด็กชายโชคอนันต์ โนจิตร
๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอักษรประสิทธิ

์

ใหญ่  

ชน ๒๔๕๙/๑๔๑๐
เด็กหญิงสุวนันท์ ทรัพย์ขำ

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอักษรประสิทธิ

์

ใหญ่  

ชน ๒๔๕๙/๑๔๑๑

เด็กชายนันทพงษ์ ชำนาญไพร
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอักษรประสิทธิ

์

ใหญ่  

ชน ๒๔๕๙/๑๔๑๒

เด็กชายจิโรจน์ ทาเสียง
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอักษรประสิทธิ

์

ใหญ่  

ชน ๒๔๕๙/๑๔๑๓

เด็กชายพรพิพัฒน์ อ่อนฤทธิ

์

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอักษรประสิทธิ

์

ใหญ่  

ชน ๒๔๕๙/๑๔๑๔

เด็กชายณัฏฐ์กรณ์ เปยนคร
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอักษรประสิทธิ

์

ใหญ่  

ชน ๒๔๕๙/๑๔๑๕

เด็กหญิงสุทธิดา พลลือหาญ
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอักษรประสิทธิ

์

ใหญ่  

ชน ๒๔๕๙/๑๔๑๖

เด็กชายชลิต ทีเขตจิตต์
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอักษรประสิทธิ

์

ใหญ่  

ชน ๒๔๕๙/๑๔๑๗

เด็กชายศิลา ธุพันธ์
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอักษรประสิทธิ

์

ใหญ่  

ชน ๒๔๕๙/๑๔๑๘

เด็กหญิงวรพร เสนากัน

้

๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอักษรประสิทธิ

์

ใหญ่  

ชน ๒๔๕๙/๑๔๑๙

เด็กชายภาฆินทร์ สีใส
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอักษรประสิทธิ

์

ใหญ่  

ชน ๒๔๕๙/๑๔๒๐
เด็กชายพสิษฐ์ สอนสำราญ

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอักษรประสิทธิ

์

ใหญ่  

ชน ๒๔๕๙/๑๔๒๑

เด็กหญิงกัลยาณี ขุนทอง
๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอักษรประสิทธิ

์

ใหญ่  

ชน ๒๔๕๙/๑๔๒๒

นายกรณ์ เกษสาคร
๐๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอักษรประสิทธิ

์

ใหญ่  

ชน ๒๔๕๙/๑๔๒๓

เด็กหญิงธมนวรรณ อุ่มบางตลาด
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสิงห์

วัดปากคลองมะขามเฒ่า

 

ชน ๒๔๕๙/๑๔๒๔

เด็กหญิงนภเกตน์ เทศเกิด
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสิงห์

วัดปากคลองมะขามเฒ่า

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๔๑ / ๑๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๕๙/๑๔๒๕

เด็กหญิงนันทนา ลอพิจิตร
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสิงห์

วัดปากคลองมะขามเฒ่า

 

ชน ๒๔๕๙/๑๔๒๖

เด็กหญิงพรชนก คำวิชิต
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสิงห์

วัดปากคลองมะขามเฒ่า

 

ชน ๒๔๕๙/๑๔๒๗

เด็กหญิงรัตนาวลี ดวนสิงห์
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสิงห์

วัดปากคลองมะขามเฒ่า

 

ชน ๒๔๕๙/๑๔๒๘

เด็กชายอัมรินทร์ โพลา
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสิงห์

วัดปากคลองมะขามเฒ่า

 

ชน ๒๔๕๙/๑๔๒๙

เด็กหญิงเกษิณี ชุ่มจีน
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสิงห์

วัดปากคลองมะขามเฒ่า

 

ชน ๒๔๕๙/๑๔๓๐
เด็กหญิงฉัตรชนก พัดดำ

๐๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดสิงห์

วัดปากคลองมะขามเฒ่า

 

ชน ๒๔๕๙/๑๔๓๑

เด็กหญิงนภัสสร ปรีชาจารย์
๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสิงห์

วัดปากคลองมะขามเฒ่า

 

ชน ๒๔๕๙/๑๔๓๒

เด็กหญิงผกามาศ เกตุสวัสดิ

์

๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสิงห์

วัดปากคลองมะขามเฒ่า

 

ชน ๒๔๕๙/๑๔๓๓

เด็กหญิงพรรษา แสงเอียม

่

๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสิงห์

วัดปากคลองมะขามเฒ่า

 

ชน ๒๔๕๙/๑๔๓๔

เด็กหญิงภัทรจิรา เหมือนมอญ
๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสิงห์

วัดปากคลองมะขามเฒ่า

 

ชน ๒๔๕๙/๑๔๓๕

เด็กหญิงมลธิรา ฉิมแปน
๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสิงห์

วัดปากคลองมะขามเฒ่า

 

ชน ๒๔๕๙/๑๔๓๖

เด็กหญิงยอดชีวัน ยอดพุดซา
๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสิงห์

วัดปากคลองมะขามเฒ่า

 

ชน ๒๔๕๙/๑๔๓๗

เด็กหญิงวาสิตา กันเกษร
๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสิงห์

วัดปากคลองมะขามเฒ่า

 

ชน ๒๔๕๙/๑๔๓๘

เด็กหญิงวินัสดา ศรีสวัสดิ

์

๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสิงห์

วัดปากคลองมะขามเฒ่า

 

ชน ๒๔๕๙/๑๔๓๙

เด็กหญิงอรุโณทัย เติมทองชัย
๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสิงห์

วัดปากคลองมะขามเฒ่า

 

ชน ๒๔๕๙/๑๔๔๐

นายทัศวัฒน์ พงษ์พันธุ์
๒๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดสิงห์

วัดปากคลองมะขามเฒ่า

 

ชน ๒๔๕๙/๑๔๔๑

นายกฤษณวงศ์ อวบอ่อน

๑๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดสิงห์

วัดปากคลองมะขามเฒ่า

 

ชน ๒๔๕๙/๑๔๔๒

นางสาวกิตติมา อินทพันธุ์
๑๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดสิงห์

วัดปากคลองมะขามเฒ่า

 

ชน ๒๔๕๙/๑๔๔๓

นายกิตติศักดิ

์

บางบุญฤทธิ

์

๑๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดสิงห์

วัดปากคลองมะขามเฒ่า

 

ชน ๒๔๕๙/๑๔๔๔

นายณรงค์พร หอมชะเอม
๐๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดสิงห์

วัดปากคลองมะขามเฒ่า

 

ชน ๒๔๕๙/๑๔๔๕

นายธนกร เกตุปาน
๐๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดสิงห์

วัดปากคลองมะขามเฒ่า

 

ชน ๒๔๕๙/๑๔๔๖

นางสาวธนัชพร สมบูรณ์ศิลป
๐๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดสิงห์

วัดปากคลองมะขามเฒ่า

 

ชน ๒๔๕๙/๑๔๔๗

นายธัญพิสิษฐ ไม้ตะเภา
๑๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดสิงห์

วัดปากคลองมะขามเฒ่า

 

ชน ๒๔๕๙/๑๔๔๘

นายธีรโชติ น้อยเปลียน

่

๑๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดสิงห์

วัดปากคลองมะขามเฒ่า

 

ชน ๒๔๕๙/๑๔๔๙

นางสาวนฤมล รัตนวงศรี
๒๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดสิงห์

วัดปากคลองมะขามเฒ่า

 

ชน ๒๔๕๙/๑๔๕๐
นางสาวภัทราพร โอรส

๒๑/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดสิงห์

วัดปากคลองมะขามเฒ่า

 

ชน ๒๔๕๙/๑๔๕๑

นางสาวลูกเกต ฉำหวาน
๐๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดสิงห์

วัดปากคลองมะขามเฒ่า

 

ชน ๒๔๕๙/๑๔๕๒

นายสาธิต พุ่มชุ่ม
๑๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดสิงห์

วัดปากคลองมะขามเฒ่า

 

ชน ๒๔๕๙/๑๔๕๓

นายสิทธินนท์ สายแวว
๐๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดสิงห์

วัดปากคลองมะขามเฒ่า

 

ชน ๒๔๕๙/๑๔๕๔

นางสาวสุพัสตรา ปานศิริ
๓๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดสิงห์

วัดปากคลองมะขามเฒ่า

 

ชน ๒๔๕๙/๑๔๕๕

นางสาวสุวรรณี ศรีนาค

๒๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดสิงห์

วัดปากคลองมะขามเฒ่า

 

ชน ๒๔๕๙/๑๔๕๖

นางสาวอาริสา บุญจันทร์
๒๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดสิงห์

วัดปากคลองมะขามเฒ่า

 

ชน ๒๔๕๙/๑๔๕๗

นางสาวเรณุวิทย์ ปาลถวัลย์พงษ์
๒๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดสิงห์

วัดปากคลองมะขามเฒ่า

 

ชน ๒๔๕๙/๑๔๕๘

นายไชยา ฉิมแปน
๒๑/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนวัดสิงห์

วัดปากคลองมะขามเฒ่า

 

ชน ๒๔๕๙/๑๔๕๙

นางสาวดุสิตา ลูกแก้ว

๒๗/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนวัดสิงห์

วัดปากคลองมะขามเฒ่า
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๕๙/๑๔๖๐
นายวรเมธ หลากสุขถม

๒๘/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนวัดสิงห์

วัดปากคลองมะขามเฒ่า

 

ชน ๒๔๕๙/๑๔๖๑

นางสาวอารยา เม้าเขียว
๐๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดสิงห์

วัดปากคลองมะขามเฒ่า

 

ชน ๒๔๕๙/๑๔๖๒

นายดนัย ฉุนฉิม

๒๕/๑๑/๒๕๓๖

โรงเรียนวัดสิงห์

วัดปากคลองมะขามเฒ่า

 

ชน ๒๔๕๙/๑๔๖๓

เด็กหญิงธนัญญา แดงกรัด
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกสุก วัดโคกสุก  

ชน ๒๔๕๙/๑๔๖๔

เด็กหญิงพิมลพัชร แสงตะคร้อ
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกสุก วัดโคกสุก  

ชน ๒๔๕๙/๑๔๖๕

เด็กชายจตุรงค์ จันทร์สุระคล
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกสุก วัดโคกสุก  

ชน ๒๔๕๙/๑๔๖๖

เด็กหญิงนริศรา สมศิริ
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกสุก วัดโคกสุก  

ชน ๒๔๕๙/๑๔๖๗

เด็กชายพัสกร อ่วมสุข
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกสุก วัดโคกสุก  

ชน ๒๔๕๙/๑๔๖๘

เด็กหญิงวรรณพร อิมรัง

่

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกสุก วัดโคกสุก  

ชน ๒๔๕๙/๑๔๖๙

เด็กหญิงอริสสา บัวศรี
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกสุก วัดโคกสุก  

ชน ๒๔๕๙/๑๔๗๐
เด็กหญิงบุษญา ศักดิดารัก

์

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกสุก วัดโคกสุก  

ชน ๒๔๕๙/๑๔๗๑

เด็กหญิงมณีรัตน์ คงมัน

่

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกสุก วัดโคกสุก  

ชน ๒๔๕๙/๑๔๗๒

เด็กหญิงวิลาสินี กลินจันทร์

่

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกสุก วัดโคกสุก  

ชน ๒๔๕๙/๑๔๗๓

เด็กชายอาทร ปอมชัย
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกสุก วัดโคกสุก  

ชน ๒๔๕๙/๑๔๗๔

เด็กชายปณณธร กิงสวัสดิ

่ ์

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกสุก วัดโคกสุก  

ชน ๒๔๕๙/๑๔๗๕

เด็กชายราเชนทร์ เจริญแสง
๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโคกสุก วัดโคกสุก  

ชน ๒๔๕๙/๑๔๗๖

เด็กหญิงวันวิสาข์ สงขำ
๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโคกสุก วัดโคกสุก  

ชน ๒๔๕๙/๑๔๗๗

เด็กหญิงวารุณี อ่อนบุตร

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโคกสุก วัดโคกสุก  

ชน ๒๔๕๙/๑๔๗๘

เด็กหญิงศิริรัตน์ เธียรถาวร
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโคกสุก วัดโคกสุก  

ชน ๒๔๕๙/๑๔๗๙

เด็กหญิงอัญชลี ทองสุข
๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโคกสุก วัดโคกสุก  

ชน ๒๔๕๙/๑๔๘๐
เด็กหญิงสุนิสา ทองสุข

๓๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโคกสุก วัดโคกสุก  

ชน ๒๔๕๙/๑๔๘๑

เด็กหญิงอนุธิดา โคตรมงคล
๒๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโคกสุก วัดโคกสุก  

ชน ๒๔๕๙/๑๔๘๒

เด็กหญิงจันทร์จิรา จันทร์มณี
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนตาล วัดดอนตาล  

ชน ๒๔๕๙/๑๔๘๓

เด็กหญิงณิชกานต์ ขำคม
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนตาล วัดดอนตาล  

ชน ๒๔๕๙/๑๔๘๔

เด็กหญิงปณิดา ปานเพ็ชร
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนตาล วัดดอนตาล  

ชน ๒๔๕๙/๑๔๘๕

เด็กชายพงศกร ดาวสุข
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนตาล วัดดอนตาล  

ชน ๒๔๕๙/๑๔๘๖

เด็กชายพรมงคล พลับจีน
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนตาล วัดดอนตาล  

ชน ๒๔๕๙/๑๔๘๗

เด็กหญิงพัชรา จูสิงห์
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนตาล วัดดอนตาล  

ชน ๒๔๕๙/๑๔๘๘

เด็กชายพีรพัฒน์ อินชา
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนตาล วัดดอนตาล  

ชน ๒๔๕๙/๑๔๘๙

เด็กชายภราดา ดาวสุข
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนตาล วัดดอนตาล  

ชน ๒๔๕๙/๑๔๙๐
เด็กชายอมลณัฐ แย้มท่า

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนตาล วัดดอนตาล  

ชน ๒๔๕๙/๑๔๙๑

เด็กชายสิงหา ชุนตาล
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนตาล วัดดอนตาล  

ชน ๒๔๕๙/๑๔๙๒

เด็กชายจักริน โพธิเกิด

์

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าข้ามวังนำ วัดราษฎร์สามัคคี  

ชน ๒๔๕๙/๑๔๙๓

เด็กชายจิรภัทร ปานคีรี
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าข้ามวังนำ วัดราษฎร์สามัคคี  

ชน ๒๔๕๙/๑๔๙๔

เด็กหญิงชญาดา ตาคะ
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าข้ามวังนำ วัดราษฎร์สามัคคี  
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๕๙/๑๔๙๕

เด็กชายธนรัตน์ ฤทธิสิงห์
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าข้ามวังนำ วัดราษฎร์สามัคคี  

ชน ๒๔๕๙/๑๔๙๖

เด็กหญิงนัทธมน แก้วปาน
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าข้ามวังนำ วัดราษฎร์สามัคคี  

ชน ๒๔๕๙/๑๔๙๗

เด็กหญิงภาสินี ปานคีรี
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าข้ามวังนำ วัดราษฎร์สามัคคี  

ชน ๒๔๕๙/๑๔๙๘

เด็กชายชนวีร์ อินทรีย์
๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังหมัน วัดวังหมัน  

ชน ๒๔๕๙/๑๔๙๙

เด็กชายธีรภัทร เอียมอ่อง

่

๓/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดวังหมัน วัดวังหมัน  

ชน ๒๔๕๙/๑๕๐๐
เด็กหญิงภคนันท์ หอมรืน

่

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังหมัน วัดวังหมัน  

ชน ๒๔๕๙/๑๕๐๑
เด็กหญิงภัทราพร อ่วมรอด

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังหมัน วัดวังหมัน  

ชน ๒๔๕๙/๑๕๐๒

เด็กหญิงอภิชญา สำโรงทอง
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังหมัน วัดวังหมัน  

ชน ๒๔๕๙/๑๕๐๓
เด็กหญิงเบญญาภา นวลแดง

๑/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดวังหมัน วัดวังหมัน  

ชน ๒๔๕๙/๑๕๐๔
เด็กหญิงลินลาณี ฮะสม

๔/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดวังหมัน วัดวังหมัน  

ชน ๒๔๕๙/๑๕๐๕
เด็กชายธนากร เพ็งสอน

๒/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดวังหมัน วัดวังหมัน  

ชน ๒๔๕๙/๑๕๐๖

เด็กชายนฤเบส บุญชืน

่

๑/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดวังหมัน วัดวังหมัน  

ชน ๒๔๕๙/๑๕๐๗
เด็กชายวงศ์พัทธ์ อินทพันธ์

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังหมัน วัดวังหมัน  

ชน ๒๔๕๙/๑๕๐๘
เด็กชายจักรกฤษณ์ จีนเมือง

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสำราญราษฎร์บำรุง วัดสามัคคีธรรม  

ชน ๒๔๕๙/๑๕๐๙
เด็กชายรัฐภูมิ บุญนา

๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสำราญราษฎร์บำรุง วัดสามัคคีธรรม  

ชน ๒๔๕๙/๑๕๑๐

เด็กหญิงวรรณา จูสิงห์
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนสำราญราษฎร์บำรุง วัดสามัคคีธรรม  

ชน ๒๔๕๙/๑๕๑๑

เด็กหญิงสิริรัตน์ บุญชัย
๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสำราญราษฎร์บำรุง วัดสามัคคีธรรม  

ชน ๒๔๕๙/๑๕๑๒

เด็กชายพยุง หนูขาว
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสำราญราษฎร์บำรุง วัดสามัคคีธรรม  

ชน ๒๔๕๙/๑๕๑๓

เด็กชายอนุชา บุญชืน

่

๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนสำราญราษฎร์บำรุง วัดสามัคคีธรรม  

ชน ๒๔๕๙/๑๕๑๔

เด็กชายศรัณย์ภัทร คนคง
๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ่อแร่(วิจิตรราษฎร์บำรุง)
วัดบ่อแร่  

ชน ๒๔๕๙/๑๕๑๕

เด็กหญิงจันทร์ส่อง แสงดี
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อแร่(วิจิตรราษฎร์บำรุง)
วัดบ่อแร่  

ชน ๒๔๕๙/๑๕๑๖

เด็กชายจารุเดช ทองดี

๒๔/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ่อแร่(วิจิตรราษฎร์บำรุง)

วัดบ่อแร่  

ชน ๒๔๕๙/๑๕๑๗

เด็กหญิงณัฐณิชา เดชคง
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อแร่(วิจิตรราษฎร์บำรุง)
วัดบ่อแร่  

ชน ๒๔๕๙/๑๕๑๘ เด็กหญิงรัตน์ชฎาภรณ์
เบ็งทอง

๐๖/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบ่อแร่(วิจิตรราษฎร์บำรุง)

วัดบ่อแร่  

ชน ๒๔๕๙/๑๕๑๙

เด็กหญิงวราภรณ์ เก่งธัญการ
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อแร่(วิจิตรราษฎร์บำรุง)
วัดบ่อแร่  

ชน ๒๔๕๙/๑๕๒๐
เด็กชายสิทธิพจน์ ไพรแสนสุข

๑๘/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ่อแร่(วิจิตรราษฎร์บำรุง)

วัดบ่อแร่  

ชน ๒๔๕๙/๑๕๒๑

เด็กหญิงทิพวรรณ สุขจันทร์
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ่อแร่(วิจิตรราษฎร์บำรุง)
วัดบ่อแร่  

ชน ๒๔๕๙/๑๕๒๒

เด็กหญิงผกาทิพย์ สิทธิธัญกิจ
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ่อแร่(วิจิตรราษฎร์บำรุง)
วัดบ่อแร่  

ชน ๒๔๕๙/๑๕๒๓

เด็กชายศุภโชค จีนเมือง
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อแร่(วิจิตรราษฎร์บำรุง)
วัดบ่อแร่  

ชน ๒๔๕๙/๑๕๒๔

เด็กชายธีรนัย ดีม้าย

๒๘/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ่อแร่(วิจิตรราษฎร์บำรุง)

วัดบ่อแร่  

ชน ๒๔๕๙/๑๕๒๕

เด็กชายกิตติพงศ์ โห้คลัง
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขุ่นมิตรภาพที136

่

วัดปทุมธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๕๒๖

เด็กหญิงณัฐณิชา เอียมละออ

่

๐๓/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองขุ่นมิตรภาพที136

่

วัดปทุมธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๕๒๗

เด็กหญิงนิธิวดี อินทะพนา
๐๓/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองขุ่นมิตรภาพที136

่

วัดปทุมธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๕๒๘

เด็กชายปรีญาวัฒน์ นวมเพ็ชร

๑๙/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองขุ่นมิตรภาพที136

่

วัดปทุมธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๕๒๙

เด็กหญิงปุณยาพร พูลเพิม

่

๐๗/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองขุ่นมิตรภาพที136

่

วัดปทุมธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๔๔ / ๑๐๒

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๕๙/๑๕๓๐
เด็กหญิงพรภัทร์ กำแพงทอง

๒๒/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองขุ่นมิตรภาพที136

่

วัดปทุมธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๕๓๑

เด็กชายรัตนากร จีนเมือง
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขุ่นมิตรภาพที136

่

วัดปทุมธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๕๓๒

เด็กหญิงราตรี เผยไธสง
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขุ่นมิตรภาพที136

่

วัดปทุมธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๕๓๓

เด็กชายสดุดี นวนแดง
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขุ่นมิตรภาพที136

่

วัดปทุมธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๕๓๔

เด็กชายเซน บินแกสเซอร์
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขุ่นมิตรภาพที136

่

วัดปทุมธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๕๓๕

เด็กหญิงไอลดา เอียมลออ

่

๑๕/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองขุ่นมิตรภาพที136

่

วัดปทุมธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๕๓๖

เด็กชายธีระเดช โพธิวัฒน์
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขุ่นมิตรภาพที136

่

วัดปทุมธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๕๓๗

เด็กชายปวริศ ประจำเขตต์
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองขุ่นมิตรภาพที136

่

วัดปทุมธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๕๓๘

เด็กชายชัยวัฒน์ ทิมให้ผล
๐๙/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองขุ่นมิตรภาพที136

่

วัดปทุมธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๕๓๙

เด็กชายอัษฎา ฤทธินรา

์

๒๑/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหนองขุ่นมิตรภาพที136

่

วัดปทุมธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๕๔๐
เด็กชายนิติกร ไหมสีทอง

๑๐/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองขุ่นมิตรภาพที136

่

วัดปทุมธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๕๔๑

เด็กหญิงกชามาส ขำสงฆ์
๑๙/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดหนองบัว(รัฐปทุมราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดปทุมธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๕๔๒

เด็กหญิงธนพร ศรีรัตน์
๓๑/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดหนองบัว(รัฐปทุมราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดปทุมธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๕๔๓

เด็กหญิงนภัสวรรณ ปนมี
๑๖/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดหนองบัว(รัฐปทุมราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดปทุมธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๕๔๔

เด็กหญิงวีรรัตน์ เทศพันธ์
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองบัว(รัฐปทุมราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดปทุมธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๕๔๕

เด็กชายชนะการ เม่นสุวรรณ์
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งกว้าง วัดราษฎร์สามัคคี  

ชน ๒๔๕๙/๑๕๔๖

เด็กชายบรรจงรัก ดีประสิทธิ

์

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งกว้าง วัดราษฎร์สามัคคี  

ชน ๒๔๕๙/๑๕๔๗

เด็กหญิงวนิดา อินทะชิต
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งกว้าง วัดราษฎร์สามัคคี  

ชน ๒๔๕๙/๑๕๔๘

เด็กหญิงวาฐิณี ปุยอ๊อด
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งกว้าง วัดราษฎร์สามัคคี  

ชน ๒๔๕๙/๑๕๔๙

เด็กชายอนุกูล สุกขี
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งกว้าง วัดราษฎร์สามัคคี  

ชน ๒๔๕๙/๑๕๕๐
เด็กชายอาทิตย์ ฉลูทอง

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งกว้าง วัดราษฎร์สามัคคี  

ชน ๒๔๕๙/๑๕๕๑

เด็กชายณัฐวุฒิ พิมล
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งกว้าง วัดราษฎร์สามัคคี  

ชน ๒๔๕๙/๑๕๕๒

เด็กชายดนัย ศรีภุมมา
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งกว้าง วัดราษฎร์สามัคคี  

ชน ๒๔๕๙/๑๕๕๓

เด็กชายกฤติธี นาคบัว

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองจิก วัดหนองจิก  

ชน ๒๔๕๙/๑๕๕๔

เด็กหญิงกิริยาบุญ ยอดพุดซา
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองจิก วัดหนองจิก  

ชน ๒๔๕๙/๑๕๕๕

เด็กหญิงจริยา ผาดไทยสงค์
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองจิก วัดหนองจิก  

ชน ๒๔๕๙/๑๕๕๖

เด็กหญิงปทมาพร ไชยโชติ

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองจิก วัดหนองจิก  

ชน ๒๔๕๙/๑๕๕๗

เด็กหญิงพลอยชมภู สิบแก้ว
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองจิก วัดหนองจิก  

ชน ๒๔๕๙/๑๕๕๘

เด็กหญิงพัชญ์พิชา จันทร์ศรี
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองจิก วัดหนองจิก  

ชน ๒๔๕๙/๑๕๕๙

เด็กชายรพีภัทร สุวรรณยี

่

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองจิก วัดหนองจิก  

ชน ๒๔๕๙/๑๕๖๐
เด็กชายวุฒิชัย แข็งเขตการณ์

๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองจิก วัดหนองจิก  

ชน ๒๔๕๙/๑๕๖๑

เด็กชายสุขสันต์ เมืองคง

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองจิก วัดหนองจิก  

ชน ๒๔๕๙/๑๕๖๒

เด็กหญิงสุธาดา เรืองคำ
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองจิก วัดหนองจิก  

ชน ๒๔๕๙/๑๕๖๓
เด็กหญิงอาทิตญาณ์ อินทร์จันทร์

๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองจิก วัดหนองจิก  

ชน ๒๔๕๙/๑๕๖๔

เด็กชายธนกร เกิดสรรค์
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองจิก วัดหนองจิก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๔๕ / ๑๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๕๙/๑๕๖๕

เด็กหญิงพรรณิดา ทัพกระเสพ
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองจิก วัดหนองจิก  

ชน ๒๔๕๙/๑๕๖๖

เด็กชายคมสันต์ ปญโญ

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา วัดดงพระเจดีย์  

ชน ๒๔๕๙/๑๕๖๗

เด็กชายกิตติพศ เคนทอง
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา วัดดงพระเจดีย์  

ชน ๒๔๕๙/๑๕๖๘

เด็กชายคมสัน อินทร์ฉาย
๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา วัดดงพระเจดีย์  

ชน ๒๔๕๙/๑๕๖๙
เด็กหญิงจันทร์ดารัตน์

แสงบึง
๒๕/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา วัดดงพระเจดีย์  

ชน ๒๔๕๙/๑๕๗๐
เด็กหญิงจิราภรณ์ ไวยพัฒน์

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา วัดดงพระเจดีย์  

ชน ๒๔๕๙/๑๕๗๑

เด็กหญิงจีราวรรณ์ เจริญรัตน์

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา วัดดงพระเจดีย์  

ชน ๒๔๕๙/๑๕๗๒

เด็กชายณัฐพงศ์ จันมาก
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา วัดดงพระเจดีย์  

ชน ๒๔๕๙/๑๕๗๓

เด็กชายทัศน์พล อินทร์ฉาย
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา วัดดงพระเจดีย์  

ชน ๒๔๕๙/๑๕๗๔

เด็กชายทิพากร สิทธิอินทร์

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา วัดดงพระเจดีย์  

ชน ๒๔๕๙/๑๕๗๕

เด็กชายธนกร เลียงสวัสดิ

้ ์

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา วัดดงพระเจดีย์  

ชน ๒๔๕๙/๑๕๗๖

เด็กหญิงนภาพร หมืนแก้ว

่

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา วัดดงพระเจดีย์  

ชน ๒๔๕๙/๑๕๗๗

เด็กชายบุญรอด ประกอบดี
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา วัดดงพระเจดีย์  

ชน ๒๔๕๙/๑๕๗๘

เด็กชายบุรธัช หนูทอง
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา วัดดงพระเจดีย์  

ชน ๒๔๕๙/๑๕๗๙

เด็กหญิงประภาพร เกิดกรุง
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา วัดดงพระเจดีย์  

ชน ๒๔๕๙/๑๕๘๐

เด็กชายปยะ คำหวาน
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา วัดดงพระเจดีย์  

ชน ๒๔๕๙/๑๕๘๑

เด็กชายพานทอง บุตรเนียม
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา วัดดงพระเจดีย์  

ชน ๒๔๕๙/๑๕๘๒

เด็กชายพิพัฒน์ แก้วพรมตา
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา วัดดงพระเจดีย์  

ชน ๒๔๕๙/๑๕๘๓

เด็กชายรพีภัทร์ เร่งให้
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา วัดดงพระเจดีย์  

ชน ๒๔๕๙/๑๕๘๔

เด็กหญิงสิริกร ศรีแสงทรัพย์
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา วัดดงพระเจดีย์  

ชน ๒๔๕๙/๑๕๘๕

เด็กชายกิตติพจน์ อ่อนฉำ
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา วัดดงพระเจดีย์  

ชน ๒๔๕๙/๑๕๘๖

เด็กชายปรัชญา แถมพยัคฆ์
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา วัดดงพระเจดีย์  

ชน ๒๔๕๙/๑๕๘๗

เด็กชายพีรวัฒน์ สายแวว
๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา วัดดงพระเจดีย์  

ชน ๒๔๕๙/๑๕๘๘

เด็กชายมณเทียน โฉมแจง
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา วัดดงพระเจดีย์  

ชน ๒๔๕๙/๑๕๘๙

เด็กหญิงมาริษา เสมบุตร์
๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา วัดดงพระเจดีย์  

ชน ๒๔๕๙/๑๕๙๐
เด็กชายสิริโรจน์ เคนทอง

๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา วัดดงพระเจดีย์  

ชน ๒๔๕๙/๑๕๙๑

เด็กหญิงเอวิกา จบศรี
๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา วัดดงพระเจดีย์  

ชน ๒๔๕๙/๑๕๙๒

เด็กชายชยพล สมศรี
๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา วัดดงพระเจดีย์  

ชน ๒๔๕๙/๑๕๙๓

เด็กหญิงณัฐธิชา พันธ์ละพะ
๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา วัดดงพระเจดีย์  

ชน ๒๔๕๙/๑๕๙๔

นายทศพล จันทร์ศรี

๒๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา วัดดงพระเจดีย์  

ชน ๒๔๕๙/๑๕๙๕

เด็กชายพัสกร ปญโย
๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา วัดดงพระเจดีย์  

ชน ๒๔๕๙/๑๕๙๖

เด็กชายศุภกร นวสิมัยนาม
๐๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา วัดดงพระเจดีย์  

ชน ๒๔๕๙/๑๕๙๗

เด็กชายสรวิศ ขุนพิลึก
๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา วัดดงพระเจดีย์  

ชน ๒๔๕๙/๑๕๙๘

เด็กชายสุทธิราช วาสนามีชัย ๒/๖/๒๕๔๔ โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา วัดดงพระเจดีย์  

ชน ๒๔๕๙/๑๕๙๙

นางสาวฐิติชญา จามรี
๑๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา วัดดงพระเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๔๖ / ๑๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๕๙/๑๖๐๐
นางสาวนารีย์ญาณ์ วิมูล

๒๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา วัดดงพระเจดีย์  

ชน ๒๔๕๙/๑๖๐๑
นางสาวแก้วตา ธงอาษา

๒๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา วัดดงพระเจดีย์  

ชน ๒๔๕๙/๑๖๐๒
นางสาวทัศศินา อินทร์งาม

๐๖/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา วัดดงพระเจดีย์  

ชน ๒๔๕๙/๑๖๐๓

นายเอกสิทธิ มาเกิด
๓๐/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา วัดดงพระเจดีย์  

ชน ๒๔๕๙/๑๖๐๔
เด็กหญิงมะลิวัลย์ มาลัยพันธ์ ๕/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์)

บ้านบ่อ  

ชน ๒๔๕๙/๑๖๐๕
เด็กชายปณณธร แก้วสังข์

๑๗/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์)

บ้านบ่อ  

ชน ๒๔๕๙/๑๖๐๖
เด็กชายณัฐวุฒิ ดวงสิมมา ๘/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์)

บ้านบ่อ  

ชน ๒๔๕๙/๑๖๐๗

เด็กหญิงสุมนต์รัตน์ บุตรเนียม
๒๕/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์)

บ้านบ่อ  

ชน ๒๔๕๙/๑๖๐๘
เด็กหญิงชฏาภา นุชสุ่ม

๑๖/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์)

บ้านบ่อ  

ชน ๒๔๕๙/๑๖๐๙
เด็กชายทัศน์พล พลพิพัฒน์

๒๒/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนำพุ โพธิทอง

์

 

ชน ๒๔๕๙/๑๖๑๐
เด็กหญิงโสภา พันธุ์ชาติ ๙/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนำพุ โพธิทอง

์

 

ชน ๒๔๕๙/๑๖๑๑

เด็กหญิงเพ็ญนภา มีโวหาร
๑๕/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำพุ โพธิทอง

์

 

ชน ๒๔๕๙/๑๖๑๒

เด็กชายอานุภาพ ยิมเจริญวงศ์

้

๑๑/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิทองชัยประสิทธิ(จำลองราษฎร์อุปถัมภ์)

์ ์

โพธิทอง

์

 

ชน ๒๔๕๙/๑๖๑๓

เด็กหญิงอังศนา กาวีจันทร์ ๒/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิทองชัยประสิทธิ(จำลองราษฎร์อุปถัมภ์)

์ ์

โพธิทอง

์

 

ชน ๒๔๕๙/๑๖๑๔

เด็กหญิงกรรณิการ์ นวนแดง
๑๕/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิทองชัยประสิทธิ(จำลองราษฎร์อุปถัมภ์)

์ ์

โพธิทอง

์

 

ชน ๒๔๕๙/๑๖๑๕

เด็กหญิงอาริสา พุทธา ๔/๔/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านสะพานหิน(ประชาสามัคคี)

สะพานหิน  

ชน ๒๔๕๙/๑๖๑๖

เด็กหญิงกมลชนก แถมพยัค
๒๐/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ)

หนองเดิน

่

 

ชน ๒๔๕๙/๑๖๑๗

เด็กชายอนุสรณ์ เดือนสว่าง ๕/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ)

หนองเดิน

่

 

ชน ๒๔๕๙/๑๖๑๘

เด็กชายธนกร วัสแสง
๑๖/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ)

หนองเดิน

่

 

ชน ๒๔๕๙/๑๖๑๙

เด็กชายอนุวัฒน์ จันทร์วงษ์ษา ๖/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ)

หนองเดิน

่

 

ชน ๒๔๕๙/๑๖๒๐
เด็กชายอนุสรณ์ ชุมตาล

๒๒/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ)

หนองเดิน

่

 

ชน ๒๔๕๙/๑๖๒๑

เด็กชายธีรภัทร มณีรัตน์ ๖/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ)

หนองเดิน

่

 

ชน ๒๔๕๙/๑๖๒๒

เด็กหญิงนัฐพร จูเปย
๑๒/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ)

หนองเดิน

่

 

ชน ๒๔๕๙/๑๖๒๓

เด็กชายอภิชาต นิตสายทอง
๑๓/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ)

หนองเดิน

่

 

ชน ๒๔๕๙/๑๖๒๔

เด็กชายเมธี สุคันธรส
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ)

หนองเดิน

่

 

ชน ๒๔๕๙/๑๖๒๕

เด็กหญิงภัทรดา บุบผา
๑๘/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ)

หนองเดิน

่

 

ชน ๒๔๕๙/๑๖๒๖

เด็กชายภูรีภัทธ อิสสระพงษ์
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ)

หนองเดิน

่

 

ชน ๒๔๕๙/๑๖๒๗

เด็กชายอัมรินทร์ จูเปย
๒๓/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ)

หนองเดิน

่

 

ชน ๒๔๕๙/๑๖๒๘

เด็กชายนภัส สุพรมมา
๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ)

หนองเดิน

่

 

ชน ๒๔๕๙/๑๖๒๙

เด็กชายเรวัตร ศรีจันทร์

๑๖/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ)

หนองเดิน

่

 

ชน ๒๔๕๙/๑๖๓๐
เด็กชายธีรภัทร เกิดกิม

่

๒๙/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ)

หนองเดิน

่

 

ชน ๒๔๕๙/๑๖๓๑

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

ลุนสอน
๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ)

หนองเดิน

่

 

ชน ๒๔๕๙/๑๖๓๒

เด็กชายสิทธิโชค จันทร์ติบ

๊

๑๗/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ)

หนองเดิน

่

 

ชน ๒๔๕๙/๑๖๓๓

เด็กชายรัชชากร ศรีคำ
๓๑/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ)

หนองเดิน

่

 

ชน ๒๔๕๙/๑๖๓๔

เด็กชายจักรรินทร์ วุฒิพงศ์
๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ)

หนองเดิน

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๔๗ / ๑๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๕๙/๑๖๓๕

เด็กชายพิรุฬย์ เอียมคง

่

๑๘/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ)

หนองเดิน

่

 

ชน ๒๔๕๙/๑๖๓๖

เด็กชายณัฐวุฒิ แก่นสน ๗/๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ)

หนองเดิน

่

 

ชน ๒๔๕๙/๑๖๓๗

เด็กหญิงสุนิสา อาษากลาง
๒๖/๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองตะขบ หนองตะขบ  

ชน ๒๔๕๙/๑๖๓๘

เด็กหญิงรุ่งทิวา สายแวว
๑๒/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะขบ หนองตะขบ  

ชน ๒๔๕๙/๑๖๓๙

เด็กหญิงมัณฑนา ฉายสำเภา
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะขบ หนองตะขบ  

ชน ๒๔๕๙/๑๖๔๐
เด็กหญิงนีรชา สีสมุทร

๒๓/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองตะขบ หนองตะขบ  

ชน ๒๔๕๙/๑๖๔๑

เด็กหญิงนงนภัส สังสุด
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะขบ หนองตะขบ  

ชน ๒๔๕๙/๑๖๔๒

เด็กหญิงสิริกิริยา วงศ์หาจักร ๓๓๑ โรงเรียนบ้านหนองตะขบ หนองตะขบ  

ชน ๒๔๕๙/๑๖๔๓

เด็กหญิงปนัดดา ช่างชุบ
๒๐/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะขบ หนองตะขบ  

ชน ๒๔๕๙/๑๖๔๔

เด็กชายณรงค์ชัย จีนเมือง
๒๔/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะขบ หนองตะขบ  

ชน ๒๔๕๙/๑๖๔๕

เด็กชายกิตติกร ทองศรี ๒/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองตะขบ หนองตะขบ  

ชน ๒๔๕๙/๑๖๔๖

นายจิรเวช พฤกธารา
๒๐/๐๘/๒๕๔๑

วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๖๔๗

นายภาณุ แก้วมณี
๑๖/๑๐/๒๕๔๑

วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๖๔๘

นายสรรเพชญ หมวกทอง
๒๒/๐๔/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๖๔๙

นายสุรชา เทียวประสงค์

่

๐๒/๐๖/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๖๕๐

นายชเลศวร แพรเขียว
๐๕/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๖๕๑

นายธนาธิป ศรีเดช
๑๒/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๖๕๒

นายณัชพล ราชวงศ์
๑๘/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๖๕๓

นายภานุวัฒน์ แสนแสง
๑๐/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๖๕๔

นายมนตรี ทองกำ
๑๐/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๖๕๕

นายกัมปนาท ศรีวันนา
๐๓/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๖๕๖

นายสุเมนา เผือกผ่อง

๒๕/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๖๕๗

นางสาวณัฐธิดา สงล่า
๐๕/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๖๕๘

นางสาววรรณพร ภู่เณร

๑๖/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๖๕๙

นางสาววรัญญา เมฆจำรัสแสง

๒๒/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๖๖๐
นางสาวสุรัสสา จำปาศักดิ

์

๓๑/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๖๖๑

เด็กชายกิตติคุณ พึงพวก

่

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๖๖๒

เด็กชายกฤษฏิ

์

โพธิทอง

์

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๖๖๓

เด็กชายพัสกร นาคแจ้ง
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๖๖๔

เด็กชายอินทัช ชะเอม
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๖๖๕

เด็กชายเกรียงไกร ขำกลำ
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๖๖๖

เด็กชายศรัณย์พร คำดี
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๖๖๗

เด็กชายอภิสิทธิ

์

อินชา
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๖๖๘

เด็กชายทรงวุฒิ มีนิล
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๖๖๙

เด็กชายศิวกร สิงห์วิลัย
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๔๘ / ๑๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๕๙/๑๖๗๐
เด็กชายทิวากร พลนิล

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๖๗๑

เด็กชายศุภกิตติ

์

จูสิงห์
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๖๗๒

เด็กชายวรุฒม์ ทังทอง

่

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๖๗๓

เด็กชายชัยพัทธ์ โฉมเชิด
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๖๗๔

เด็กชายอมลณัฐ เมืองมัน

่

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๖๗๕

เด็กชายนนทพัทธ์ มูลสระคู
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๖๗๖

เด็กชายปริญญา ภูที
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๖๗๗

เด็กชายภานุพงศ์ จันทร์ผ่อง
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๖๗๘

เด็กชายจิรกร เกิดประเสริฐ
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๖๗๙

เด็กชายพงศกร บุญรอด
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๖๘๐
เด็กชายภาคิณทร์ ทองอ่อน

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๖๘๑

เด็กชายปริวัฒน์ จันทร์ชืน

่

๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๖๘๒

เด็กชายเจษฎา เอียงปาน

้

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๖๘๓

เด็กชายชัยพิพัฒน์ รณรัตน์
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๖๘๔

เด็กชายณัฐเศรษฐ์ มะหิงษา
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๖๘๕

เด็กชายคณิศร จันทร์ชืน

่

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๖๘๖

เด็กชายรวิพล เพชรไทย
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๖๘๗

เด็กชายวรัตม์ จันชืน

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๖๘๘

เด็กชายธนภัทร ชาวัตร
๐๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๖๘๙

เด็กหญิงนำฝน เร่งทอง
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๖๙๐
เด็กหญิงนิรัชพร พึงพวก

่

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๖๙๑

เด็กหญิงธัญลักษณ์ อ่อนคำ
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๖๙๒

เด็กหญิงสุพรรษา โยมศรี
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๖๙๓

เด็กหญิงวรินทร์พร เพ็ชรวงษ์
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๖๙๔

เด็กหญิงดารุณี โยมศรี
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๖๙๕

เด็กหญิงสุธิดา เพ็ชรโต
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๖๙๖

เด็กหญิงภาสินี วริทธินันท์
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๖๙๗

เด็กหญิงพรพิพัฒน์ พรมสมุทร
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๖๙๘

เด็กหญิงเพ็ญพิชา กลินหอม

่

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๖๙๙

เด็กหญิงเกณิกา พุ่มพุก
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๗๐๐
เด็กหญิงเพ็ญพิชา คงปลา

๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๗๐๑

นายหิรัญ บุญน่วม
๐๙/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนหันคาพิทยาคม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๗๐๒
นายจิรายุ สมมิตร

๑๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนหันคาพิทยาคม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๗๐๓
นายณัฐพล เพิมสูงเนิน

่

๐๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนหันคาพิทยาคม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๗๐๔
เด็กชายนาวิน วงษ์สุวรรณ

๐๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหันคาพิทยาคม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๔๙ / ๑๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๕๙/๑๗๐๕
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ลำใย
๓๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหันคาพิทยาคม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๗๐๖
เด็กชายวิทวัส เหรียญทอง

๒๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหันคาพิทยาคม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๗๐๗
เด็กชายพัชรกรณ์ ทรัพย์ศฤงคาร

๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหันคาพิทยาคม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๗๐๘

เด็กชายนพพล คงหมืนรักษ์

่

๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหันคาพิทยาคม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๗๐๙
เด็กชายปริญญา ยิงเจนจบ

่

๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหันคาพิทยาคม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๗๑๐
เด็กชายวุฒิชัย บุญชืน

่

๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหันคาพิทยาคม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๗๑๑

เด็กชายจักรพันธ์ มาโต
๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหันคาพิทยาคม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๗๑๒

เด็กชายณัฐพล อยู่โต
๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหันคาพิทยาคม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๗๑๓

เด็กชายสุรเศรษฐ์ วงค์วิลาศ
๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหันคาพิทยาคม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๗๑๔

เด็กชายณัฐนนท์ ทุเรียน
๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหันคาพิทยาคม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๗๑๕

เด็กชายวรวุฒิ รอดโพธิทอง

์

๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหันคาพิทยาคม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๗๑๖

เด็กชายพงศธร อินทร์สว่าง
๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหันคาพิทยาคม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๗๑๗

เด็กชายวุติพร วรพุทธ
๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหันคาพิทยาคม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๗๑๘

เด็กชายภากร มีโต
๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหันคาพิทยาคม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๗๑๙

เด็กชายไกรศรี ทาคำสุข
๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหันคาพิทยาคม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๗๒๐

เด็กชายสุทธิวัฒน์ แก้วนก
๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหันคาพิทยาคม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๗๒๑

เด็กชายกิตติศักดิ

์

อินทะโส
๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหันคาพิทยาคม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๗๒๒

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

จันทร์จำรูญ
๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหันคาพิทยาคม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๗๒๓

เด็กชายภานุวัฒน์ เผือกเพ็ง
๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหันคาพิทยาคม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๗๒๔

เด็กชายมณูศักดิ

์

ทองพาน

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหันคาพิทยาคม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๗๒๕

เด็กชายมนัสนันท์ นารินทร์
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหันคาพิทยาคม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๗๒๖

เด็กชายพีรพล หอมวงษ์พานิช
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหันคาพิทยาคม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๗๒๗

เด็กชายศุภวัฒน์ สุขหอม
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหันคาพิทยาคม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๗๒๘

เด็กชายธารนที สุทธิยา
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหันคาพิทยาคม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๗๒๙

เด็กชายวิรุฬห์ ชนัฐกิงคฑา

่

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหันคาพิทยาคม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๗๓๐
เด็กชายพีรวิชญ์ แนมไธสง

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหันคาพิทยาคม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๗๓๑

เด็กชายธีรวัฒน์ แจ้งสิน
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหันคาพิทยาคม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๗๓๒

เด็กชายภาสกร พรธีระเดช
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหันคาพิทยาคม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๗๓๓

นางเข็มทราย กิมสวัสดิ

์

๒๘/๑๑/๒๕๐๙

โรงเรียนหันคาพิทยาคม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๗๓๔

นางสาวสมคิด พึงพวก

่

๐๒/๐๖/๒๕๑๖

โรงเรียนหันคาพิทยาคม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๗๓๕

นางสาวรุ่งรัตน์ พึงพิทยานันต์

่

๐๙/๑๒/๒๕๑๗

โรงเรียนหันคาพิทยาคม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๗๓๖

นางสาวกัญญาภัสส์ รัตนสิทธิเมธี

์

๐๙/๐๑/๒๕๑๙

โรงเรียนหันคาพิทยาคม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๗๓๗

นางสาวนงนุช ม่วงพันธุ์
๒๖/๐๕/๒๕๒๑

โรงเรียนหันคาพิทยาคม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๗๓๘

นางนภัค สุพรรณไสว
๒๓/๐๖/๒๕๒๓

โรงเรียนหันคาพิทยาคม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๗๓๙

นางสาวสุภัคพร นิธิพัฒนกาญจน์
๑๔/๐๙/๒๕๒๘

โรงเรียนหันคาพิทยาคม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๕๐ / ๑๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๕๙/๑๗๔๐
นางสุธาสินี รัมมะญาณ

๑๘/๑๐/๒๕๓๐

โรงเรียนหันคาพิทยาคม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๗๔๑

นางสาวเครือวัลย์ เทียงพลับ

่

๒๙/๐๙/๒๕๓๑

โรงเรียนหันคาพิทยาคม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๗๔๒

นางสาวทิพย์วัลย์ นำจันทร์
๑๗/๑๐/๒๕๓๒

โรงเรียนหันคาพิทยาคม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๗๔๓

นางสาวอภิสรา บัวชืน

่

๓๑/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนหันคาพิทยาคม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๗๔๔

นางสาวณัฐวรรณ คล้ายประเสริฐ
๒๓/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนหันคาพิทยาคม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๗๔๕

นางสาววันวิสาฆ์ คงเทศ
๑๐/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนหันคาพิทยาคม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๗๔๖

นางสาวอังสุมาลิน ถือสยม
๑๔/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนหันคาพิทยาคม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๗๔๗

นางสาวดารารัตน์ แก้วสะแสน
๒๑/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนหันคาพิทยาคม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๗๔๘

นางสาวกัลย์สุดา ครคง
๑๔/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนหันคาพิทยาคม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๗๔๙

นางสาววราภรณ์ อยู่โต

๑๗/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนหันคาพิทยาคม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๗๕๐
นางสาวสิริธร สุวรรณสิทธิ

์

๐๗/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนหันคาพิทยาคม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๗๕๑

นางสาวมันทนา ใจมัน

่

๐๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนหันคาพิทยาคม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๗๕๒

นางสาวพิศรส อินชา

๑๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนหันคาพิทยาคม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๗๕๓

นางสาวสายธาร แก้วสุวรรณ์
๐๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนหันคาพิทยาคม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๗๕๔

นางสาวกนกพรรณ เดชทองคำ
๐๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนหันคาพิทยาคม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๗๕๕

เด็กหญิงลลิตา บุญเงิน
๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหันคาพิทยาคม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๗๕๖

เด็กหญิงณัฐกานต์ เจิมมะณี
๑๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหันคาพิทยาคม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๗๕๗
เด็กหญิงมณฑกานต์ คำสุภาพ

๑๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหันคาพิทยาคม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๗๕๘

เด็กหญิงศิริพร เกิดโภคา
๐๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหันคาพิทยาคม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๗๕๙

เด็กหญิงกิตติกา เจียะหลิม
๒๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหันคาพิทยาคม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๗๖๐
เด็กหญิงภัทรา บัวชืน

่

๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหันคาพิทยาคม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๗๖๑
เด็กหญิงพัสตราภรณ์ พบูประภาพ

๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหันคาพิทยาคม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๗๖๒

เด็กหญิงกมลชนก เดชมานนท์
๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหันคาพิทยาคม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๗๖๓
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ บุญหล้า

๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหันคาพิทยาคม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๗๖๔

เด็กหญิงสุกัญญา วงษ์ชะฎา
๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหันคาพิทยาคม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๗๖๕

เด็กหญิงจิรัชฌา จันทร์รูปงาม
๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหันคาพิทยาคม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๗๖๖

เด็กหญิงโยษิตา จีรตะฐาน
๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหันคาพิทยาคม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๗๖๗

เด็กหญิงณัฐนันท์ คงคาหลวง
๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหันคาพิทยาคม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๗๖๘

เด็กหญิงชาลิสา กักหนู

๊

๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหันคาพิทยาคม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๗๖๙

เด็กหญิงโยษิตา นาคสังข์
๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหันคาพิทยาคม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๗๗๐
เด็กหญิงณัฐวรรณ อดิสรณกุล

๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหันคาพิทยาคม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๗๗๑

เด็กหญิงกันต์ฤทัย สินทวีเรืองกุล

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหันคาพิทยาคม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๗๗๒

เด็กหญิงณัฏฐ์ภัสสร กนิษฐจินดา
๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนหันคาพิทยาคม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๗๗๓

เด็กหญิงณิธาภัทร ยิมเกลียง

้ ้

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหันคาพิทยาคม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๗๗๔

เด็กหญิงตะวันฉาย แสงเรือง

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหันคาพิทยาคม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๕๑ / ๑๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๕๙/๑๗๗๕

เด็กหญิงวรรณพร ทองบุญมา
๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหันคาพิทยาคม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๗๗๖

เด็กหญิงโยษิตา โตบัว
๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหันคาพิทยาคม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๗๗๗

เด็กหญิงสุนิตา อินโต
๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหันคาพิทยาคม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๗๗๘

เด็กหญิงศิริลักษณ์ เจิมมะณี
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหันคาพิทยาคม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๗๗๙

เด็กหญิงกรทอง ขำดี
๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหันคาพิทยาคม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๗๘๐
เด็กหญิงธนัชญา ประชาจัน

๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหันคาพิทยาคม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๗๘๑

เด็กหญิงณัฐมนต์ บัวชืน

่

๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหันคาพิทยาคม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๗๘๒

เด็กหญิงบุญยานุช การภักดี
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหันคาพิทยาคม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๗๘๓

เด็กหญิงสายสุดา เผือกผ่อง
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหันคาพิทยาคม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๗๘๔

เด็กหญิงณัฐณิชา ช้างมาก
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหันคาพิทยาคม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๗๘๕

เด็กหญิงขวัญแก้ว เหมือนงาม
๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหันคาพิทยาคม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๗๘๖

เด็กหญิงพัทนินทร์ นาคโพธิ

์

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหันคาพิทยาคม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๗๘๗

เด็กหญิงโชติกา ตันสอน
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหันคาพิทยาคม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๗๘๘

เด็กหญิงธมลวรรณ เต็งมิง

่

๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหันคาพิทยาคม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๗๘๙

เด็กหญิงอทิตยา เผือกผ่อง
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหันคาพิทยาคม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๗๙๐

เด็กหญิงธิดารัตน์ แก้วฟอง
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหันคาพิทยาคม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๗๙๑

เด็กหญิงฑณฐาฎา จันทะโชติ
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหันคาพิทยาคม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๗๙๒

เด็กหญิงกฤตยา สงล่า
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหันคาพิทยาคม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๗๙๓

เด็กหญิงณัฐนิชา อ่วมสุข
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหันคาพิทยาคม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๗๙๔

เด็กหญิงชนนิกานต์ ภูมินัทธี
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหันคาพิทยาคม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๗๙๕

เด็กหญิงทิฆัมพร ทุเรียน

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหันคาพิทยาคม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๗๙๖

เด็กหญิงธัญจิรา อร่ามรัศมี
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหันคาพิทยาคม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๗๙๗

เด็กหญิงจุฑาทิพ วุ่นคง
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหันคาพิทยาคม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๗๙๘

เด็กหญิงพิมลพัชร ทินนะลักษณ์
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหันคาพิทยาคม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๗๙๙

เด็กหญิงอัญชลี ชมใย
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหันคาพิทยาคม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๘๐๐
เด็กหญิงสายฝน บุญลืม

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหันคาพิทยาคม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๘๐๑
เด็กหญิงฤทัยรัตน์ พาพันธ์

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหันคาพิทยาคม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๘๐๒

เด็กหญิงสุณิสา เปลียนงาม

่

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหันคาพิทยาคม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๘๐๓
เด็กหญิงอังศุมาลี คณฑา

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหันคาพิทยาคม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๘๐๔
เด็กหญิงณัฐชา ชืนอุรา

่

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหันคาพิทยาคม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๘๐๕
เด็กหญิงณัชชา ใจเย็น

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหันคาพิทยาคม ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๘๐๖
เด็กชายเจษฎาภรณ์ สีสังข์

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๘๐๗
เด็กชายธนรัฐ โฉมศรี

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๘๐๘
เด็กชายณัฐพร ทองอัน

้

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๘๐๙
เด็กชายธีรเทพ กลันฉอ้อน

่

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๕๒ / ๑๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๕๙/๑๘๑๐
เด็กชายทิวากร กันอำ

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๘๑๑

เด็กชายณัฐเมธี ปนเนตร

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๘๑๒

เด็กชายอัศวิน รุ่งเรือง

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๘๑๓

เด็กชายณัชพล สนธิศรี
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๘๑๔

เด็กชายธีรเทพ บัตรมาก
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๘๑๕

เด็กชายเมธา รอดทอง
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๘๑๖

เด็กชายณัฐนิติพงศ์ ขันวงศ์
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๘๑๗

เด็กชายจิรานุวัฒน์ สังข์ทอง
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๘๑๘

เด็กชายกิตติศักดิ

์

เรืองทิม
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๘๑๙

เด็กชายชัยภัทร ผายศรี
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๘๒๐
เด็กชายอาทิตชัย แช่มช้อย

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๘๒๑

เด็กชายทรงวุฒิ ปนแก้ว
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๘๒๒

เด็กชายพงศกร ทาเอือ

้

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๘๒๓

เด็กชายสิราโรจน์ พวงจำป
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๘๒๔

เด็กชายวีรวุฒิ คำกองแก้ว
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๘๒๕

เด็กชายธนา บุญยัง
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๘๒๖
เด็กชายเจษฎาภรณ์ ทาเอือ

้

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๘๒๗

เด็กชายณัฐดนัย พุ่มจำปา
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๘๒๘

เด็กชายพรเทพ พิบูลย์สวัสดิ

์

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๘๒๙

เด็กชายพงศกร ไกรยา
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๘๓๐
เด็กชายกิตติภูมิ หมวกทอง

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๘๓๑

เด็กชายนัทธพงศ์ เชียงสิน
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๘๓๒

เด็กชายรพีภัทร อินทร์จันทร์
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๘๓๓

เด็กชายรพีพัฒน์ เกลียงทองคำ

้

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๘๓๔

เด็กชายวรศักดิ

์

บุตดี
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๘๓๕

เด็กชายญาณวุฒิ จันทร์นุ่ม
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๘๓๖

เด็กชายวิชชากร จันทร์ไพจิตร
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๘๓๗

เด็กชายวิชชากร บรรเทิงจิตร
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๘๓๘

เด็กชายพลวัฒน์ วารีรักษ์
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๘๓๙

เด็กชายไชยพัฒน์ บุญโญอุปถัมภ์
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๘๔๐
เด็กชายอภิรักษ์ พวงสุข

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๘๔๑

เด็กชายบวรทัต ม่วงเกิด
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๘๔๒

เด็กชายจิรพงศ์ อิมวุฒิกุล

่

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๘๔๓

เด็กชายพิชิตชัย ทุมสี
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๘๔๔

เด็กชายฐิตินันท์ จันชืน

่

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๕๓ / ๑๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๕๙/๑๘๔๕

เด็กชายธนัชพงษ์ ใหม่หลำ
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๘๔๖

เด็กชายชยันต์ ลำสัน
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๘๔๗

เด็กชายพีรณัฐ พึงพวก

่

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๘๔๘

เด็กชายศัสตรา สุรวัลลภ
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๘๔๙

เด็กชายณัฐดนัย วรรัตนกิจ
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๘๕๐
เด็กชายกฤษฎากร อิมจิตต์

่

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๘๕๑

เด็กชายภูมิพัฒน์ ภู่เกต
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๘๕๒

เด็กชายปณชัย ปานทองคำ
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๘๕๓

เด็กชายโสภณวิชญ์ ขวัญนาค

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๘๕๔

เด็กชายนันทิพัฒน์ วรรณวิสุทธิ

์

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๘๕๕

เด็กชายณัฐดนัย ลีเอือ

้

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๘๕๖

เด็กชายณัฐกฤต ครคง
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๘๕๗

เด็กชายปวรปรัชญ์ กรีฑาเวทย์
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๘๕๘

เด็กชายภาคิน คงเกตุ
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๘๕๙

เด็กชายเจษฎา ทิพมาสน์

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๘๖๐

เด็กชายชานนท์ โตพุ่ม

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๘๖๑

เด็กชายปูรนินท์ ศรีสวัสดิ

์

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๘๖๒

เด็กชายณัฐดนัย ธีระรัตนา
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๘๖๓

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ยินดี
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๘๖๔

เด็กชายธนวัฒน์ วอเพชร
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๘๖๕

เด็กชายพุทธคุณ คำสุภาพ
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๘๖๖

เด็กชายสุวพัชร สุริพันธ์
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๘๖๗

เด็กชายธนกร สุขศรี
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๘๖๘

เด็กชายฐาปนพงศ์ มหาสุภาพ
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๘๖๙

เด็กชายอารุจ ลาคำ
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๘๗๐
เด็กชายจิรพันธ์ บัวคำมา

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๘๗๑

เด็กชายวิศรุต เปยจันทร์
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๘๗๒

เด็กชายวิเชียรพร วีระนันท์
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๘๗๓

เด็กชายลัทธพล โกมุท
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๘๗๔

เด็กชายเกรียงพัฒน์ บูชา
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๘๗๕

เด็กชายวงศกร กิจธร
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๘๗๖

เด็กชายศุภณัฐ คำมะณี
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๘๗๗

เด็กชายปุญญพัฒน์ วีระกุล
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๘๗๘

เด็กชายทีฆทัศน์ สีทิ
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๘๗๙

เด็กชายอนวัช หมวกทอง
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๕๔ / ๑๐๒

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๕๙/๑๘๘๐
เด็กชายอรรถวิท คำหอมกุล

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๘๘๑

เด็กชายธนดล มามี
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๘๘๒

เด็กชายภูมมาฤทธิ

์

หริงรอด

่

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๘๘๓

เด็กชายกฤษณพล รักศรี
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๘๘๔

เด็กชายพีรพัฒน์ ทรัพย์เพชร
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๘๘๕

เด็กชายชัยชนะ นาคสังข์
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๘๘๖

เด็กชายวีรภัทร สิทธิเกตุ
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๘๘๗

เด็กชายอานนท์ นาเอก
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๘๘๘

เด็กชายธีรภัทร แพเขียว
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๘๘๙

เด็กชายจีรภัทร โพธิรอด

์

๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๘๙๐
เด็กชายณัฐวุฒิ ชินวงษ์

๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๘๙๑

เด็กชายภัคพล มีทองคำ
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๘๙๒

เด็กชายชัชพงษ์ ภูไทย
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๘๙๓

เด็กชายหรรษพล มุ่ยโสด
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๘๙๔

เด็กชายภูมิพัฒน์ ชัยกิจพัฒนากุล
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๘๙๕

เด็กชายมนัญชัย เสาวรส
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๘๙๖

เด็กชายจตุพล ผินนอก
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๘๙๗

เด็กชายศรรักษ์ ศรีทองอินทร์
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๘๙๘

เด็กชายอัศวิน ตรงดี
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๘๙๙

เด็กชายชนิสร การุญบริรักษ์
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๙๐๐
เด็กชายภูเบธ นววิโรจน์

๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๙๐๑
เด็กชายเทพประทาน วงศ์ไชยา

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๙๐๒
เด็กชายฟาประทาน วงศ์ไชยา

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๙๐๓

เด็กชายนพกร ไชโย
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๙๐๔
เด็กชายชิติพัทธ์ สุขมาก

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๙๐๕
เด็กชายธนาคิม มูลทา

๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๙๐๖
เด็กชายกิตติพงษ์ พูลเพิม

่

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๙๐๗

เด็กชายจิรายุ บุญเงิน
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๙๐๘
เด็กชายวสันต์ เปยมน้อย

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๙๐๙
เด็กชายเสฎฐวุฒิ สังเวียนกสิกิจ

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๙๑๐
เด็กชายรพีภัทร พูลสวัสดิ

์

๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๙๑๑

เด็กชายธนกร กฤษณาวัฒนา

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๙๑๒

เด็กชายมงคลศักดิ

์

ฉลอมประโคน
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๙๑๓

เด็กชายนิพิศพนธ์ คนทน
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๙๑๔

เด็กชายพชรพล ปนเนตร
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๕๕ / ๑๐๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๕๙/๑๙๑๕

เด็กชายณัฐพล ฤทธิโชติ

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๙๑๖

เด็กชายณัฐชนน ปอมโคก
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๙๑๗

เด็กชายศิวัช ปตรัมย์
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๙๑๘

เด็กชายวรวิช ทองอัน

้

๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๙๑๙

เด็กชายวันพุธ เจตนะเสน
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๙๒๐
เด็กชายพศวีร์ สุขสม

๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๙๒๑

เด็กชายอธิพัชร์ ใจบุญ
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๙๒๒

เด็กชายกานต์มณี เปรมทอง
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๙๒๓

เด็กชายธนคม รัตนศิริแสงโชติ
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๙๒๔

เด็กชายปกครอง วงศ์จำปา
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๙๒๕

เด็กชายชยภัค เฟองฟุง
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๙๒๖

เด็กชายเวชพิสิฐ เวียงนนท์
๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๙๒๗

เด็กชายวชิรวิชญ์ คงคาหลวง
๑๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๙๒๘

เด็กหญิงธาริณี อุตอามาตร์
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๙๒๙

เด็กหญิงพัทธ์ธีรา ใจเย็น
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๙๓๐

เด็กหญิงณิธาภัทร พันธุ์เสือ
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๙๓๑

เด็กหญิงลักษมน ชำนาญกุล
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๙๓๒

เด็กหญิงสุพัตรา นพรัตน์
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๙๓๓

เด็กหญิงพิมลพัชร จิวประเสริฐ
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๙๓๔

เด็กหญิงกาญจนา จันทร์ทา
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๙๓๕

เด็กหญิงวริษฐา สุขเอียม

่

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๙๓๖

เด็กหญิงวริยา บุตะโรบน
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๙๓๗

เด็กหญิงภาสินี พึงพวก

่

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๙๓๘

เด็กหญิงพชรวรรณ เกิดประเสริฐ
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๙๓๙

เด็กหญิงรัตนา ภูฆัง
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๙๔๐
เด็กหญิงปณณสิริ เหมือนเผ่าพงษ์

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๙๔๑

เด็กหญิงสุชานรี ทาเอือ

้

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๙๔๒

เด็กหญิงภคพร กำไม้
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๙๔๓

เด็กหญิงณัฐณิชา บุญส่ง
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๙๔๔

เด็กหญิงภูริชญา เล็กฉิม
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๙๔๕

เด็กหญิงโชษิตา ฤาโสภา
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๙๔๖

เด็กหญิงวิราสินี โพธิแก้ว

์

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๙๔๗

เด็กหญิงญาตาวี หวังสุข
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๙๔๘

เด็กหญิงกวินธิดา การะภักดี
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๙๔๙

เด็กหญิงวิขุดา อินทร์มณี
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๕๖ / ๑๐๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๕๙/๑๙๕๐
เด็กหญิงวัชราภรณ์ แสงรัศมี

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๙๕๑

เด็กหญิงอรัญญา ชมเชย
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๙๕๒

เด็กหญิงณปภัส กนิษฐจินดา
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๙๕๓

เด็กหญิงสุปราณี ศรีน้อย
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๙๕๔

เด็กหญิงธันยพร กลัดเงิน
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๙๕๕
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ ลำชัยภูมิ

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๙๕๖

เด็กหญิงวรัทยา ทองแท้
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๙๕๗

เด็กหญิงธนัญญา ทิมมะวงษ์
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๙๕๘

เด็กหญิงปวันรัตน์ ชาวม่วงขวัญ
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๙๕๙

เด็กหญิงธนาภา นกสกุล

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๙๖๐
เด็กหญิงภัสราภรณ์ พุ่มจำปา

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๙๖๑

เด็กหญิงพัชรี เอียงปาน

้

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๙๖๒

เด็กหญิงชนิกานต์ แจ่มแจ้ง

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๙๖๓

เด็กหญิงโสภิตนภา ผ่องแผ้ว

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๙๖๔

เด็กหญิงวรัชญา บุญยัง

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๙๖๕

เด็กหญิงกชพรรณ ดิษฐเจริญ
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๙๖๖

เด็กหญิงสุภัสสรา อยู่อ่อน
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๙๖๗

เด็กหญิงฉัตรชนก มัจฉา
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๙๖๘

เด็กหญิงสุธาทิพย์ สมีดี
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๙๖๙

เด็กหญิงเขมิกา สุภาคม
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๙๗๐
เด็กหญิงวริศฐา ลาโภ

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๙๗๑

เด็กหญิงกมลฉัตร บุญเงิน
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๙๗๒

เด็กหญิงกชกร พูลสวัสดิ

์

๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๙๗๓

เด็กหญิงพิมพ์วรีย์ ศรีวิเชียร
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๙๗๔

เด็กหญิงปาริฉัตร ดีประเสริฐ
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๙๗๕

เด็กหญิงพิชชานันท์ โรจนวุฒิวราศิริ
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๙๗๖

เด็กหญิงพัณณ์ชิตา โรจนวุฒิวราศิริ
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๙๗๗

เด็กหญิงนิยุตา วิสุทธิ

์

๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๙๗๘

เด็กหญิงอมรรัตน์ วัสสะธูป
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๙๗๙

เด็กหญิงณัฐธิดา กลัดเงิน
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๙๘๐
เด็กหญิงปารย์ชญาน์ ไชยพงษ์จินดา

๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๙๘๑

เด็กหญิงบัณฑิตา พุดกลัด
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๙๘๒

เด็กหญิงปธิตา สมศักดิ

์

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๙๘๓

เด็กหญิงธันยพร ขันวงศ์
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๙๘๔

เด็กหญิงนุชนาฏ ภูเมืองขวา
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๕๗ / ๑๐๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๕๙/๑๙๘๕

เด็กหญิงอัจฉรากร ก้อนทอง
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๙๘๖

เด็กหญิงพัชรา เผือกเพ็ง
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๙๘๗

เด็กหญิงสิริกร จีระวัฒน์
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๙๘๘

เด็กหญิงพุทธิมา ขุนทอง
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๙๘๙

เด็กหญิงอภิญญา เกิดผล
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๙๙๐
เด็กหญิงศิริพร รุ่งโรจน์

๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๙๙๑

เด็กหญิงณัฐธิดา อินทโส
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๙๙๒

เด็กหญิงพิมพ์อัปสร เรืองบุญ
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๙๙๓

เด็กหญิงธนภรณ์ อินสว่าง
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๙๙๔

เด็กหญิงปยะพร คะวัติกูล
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๙๙๕

เด็กหญิงปณิดา สุวรรณโสภา
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๙๙๖
เด็กหญิงกมลลักษณ์ วิไลขำ

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๙๙๗

เด็กหญิงวิชญาพร แตงทอง
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๙๙๘

เด็กหญิงสุกัญญา ภู่สอน
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๑๙๙๙

เด็กหญิงกิตติมา ปชืน

่

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๒๐๐๐
เด็กหญิงปยวรรณ แหลมเพชร์

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๒๐๐๑
เด็กหญิงธันยสรวง ชัยรัตน์เมธี

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๒๐๐๒
เด็กหญิงศิโรรัตน์ เผือกผ่อง

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๒๐๐๓
เด็กหญิงศิริจรรยา แซ่จู

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๒๐๐๔
เด็กหญิงบงกช คำมาปน

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๒๐๐๕
เด็กหญิงวิชญาดา สิงห์โสม

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๒๐๐๖
เด็กหญิงณัฐนิชา สุ่มนิม

่

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๒๐๐๗
เด็กหญิงจันทกานต์ ชัยรัตน์ธิกุล

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๒๐๐๘
เด็กหญิงชญานันท์ ยมกาล

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๒๐๐๙
เด็กหญิงกนกพรรณ กันทาเดช

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๒๐๑๐
เด็กหญิงไพลิน มีผิว

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๒๐๑๑
เด็กหญิงกนกวรรณ ศรีสุข

๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๒๐๑๒

เด็กหญิงลักษณพร กสิกรรม
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๒๐๑๓
เด็กหญิงธนากานต์ เอียงปาน

้

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๒๐๑๔
เด็กหญิงภิญญารัตน์ บุญน่วม

๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๒๐๑๕
เด็กหญิงธันวาพร แซ่ก๊วย

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๒๐๑๖

เด็กหญิงบัณฑิตา คูหาเปรมศิลป

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๒๐๑๗
เด็กหญิงกชกร เรืองทิม

๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๒๐๑๘
เด็กหญิงธัญวรัตน์ เชียวชาญ

่

๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๒๐๑๙
เด็กหญิงปวริศา ทาเอือ

้

๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๕๘ / ๑๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๕๙/๒๐๒๐
เด็กหญิงสุภชา คุ้มประดิษฐ์

๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๒๐๒๑
เด็กหญิงจันทพร ชืนพักตร์

่

๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๒๐๒๒
เด็กหญิงกัญญาณี เงินมา

๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๒๐๒๓

เด็กหญิงธัญพิมล สอนสมภาร
๐๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๒๐๒๔
เด็กหญิงชมพูนุช ปานภักดี

๑๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๒๐๒๕
เด็กหญิงบัณฑิตา กลินขวัญ

่

๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๒๐๒๖
เด็กหญิงชลธิชา จันทร์นุ่ม

๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๒๐๒๗

เด็กหญิงสิวพร กลินขวัญ

่

๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๒๐๒๘
เด็กหญิงศศิรประภา สุ่มงาม

๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๒๐๒๙
เด็กหญิงกานต์ธิดา เปรมทอง

๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๒๐๓๐
เด็กหญิงกุลธิดา ขันทอง

๑๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๒๐๓๑

เด็กหญิงมีนา ลินด์สตรอม
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๒๐๓๒
เด็กหญิงชุติกาญจน์ เชียงจง

่

๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๒๐๓๓
เด็กหญิงภคนันท์ สุ่มงาม

๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๒๐๓๔
เด็กหญิงพิชชาภา ปนกุมภีร์

๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๒๐๓๕

เด็กหญิงพนิดา บุญยศ
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๒๐๓๖
เด็กหญิงณภัสสร นำจันทร์

๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๒๐๓๗
เด็กหญิงสุชานันส์ สมีดี

๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๒๐๓๘
เด็กหญิงนฤกานต์ วุ่นคง

๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

ราษฎร์ศรัทธาราม  

ชน ๒๔๕๙/๒๐๓๙

เด็กชายณัฐภัทร บุญมา
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองเกษม คลองเกษม  

ชน ๒๔๕๙/๒๐๔๐
เด็กชายลัทธพล จันทร์รูปงาม

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองเกษม คลองเกษม  

ชน ๒๔๕๙/๒๐๔๑
เด็กชายจันทลัษณ์ โพธิรัง

์

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองเกษม คลองเกษม  

ชน ๒๔๕๙/๒๐๔๒
เด็กชายอนุกูล ยาทา

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองเกษม คลองเกษม  

ชน ๒๔๕๙/๒๐๔๓

เด็กชายเสฏฐวุฒิ แสนนาญ
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองเกษม คลองเกษม  

ชน ๒๔๕๙/๒๐๔๔
เด็กชายพิรุณ ศาคารส

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองเกษม คลองเกษม  

ชน ๒๔๕๙/๒๐๔๕
เด็กหญิงพิมมกานต์ ทิพย์สิงห์

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองเกษม คลองเกษม  

ชน ๒๔๕๙/๒๐๔๖
เด็กหญิงสรัลรัตน์ ทองดอนน้อย

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองเกษม คลองเกษม  

ชน ๒๔๕๙/๒๐๔๗

เด็กหญิงณัฐชยา เพียลระ
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองเกษม คลองเกษม  

ชน ๒๔๕๙/๒๐๔๘
เด็กหญิงศาดาพร บรรทัด

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองเกษม คลองเกษม  

ชน ๒๔๕๙/๒๐๔๙
เด็กหญิงพิมพ์นารา หมวกทอง

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองเกษม คลองเกษม  

ชน ๒๔๕๙/๒๐๕๐
เด็กหญิงติณณา จันทร์รูปงาม

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองเกษม คลองเกษม  

ชน ๒๔๕๙/๒๐๕๑

เด็กหญิงพรทิทย์ แก้วแสง
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองเกษม คลองเกษม  

ชน ๒๔๕๙/๒๐๕๒
เด็กหญิงแพรวรรณ แก้วประเสริฐ

๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองเกษม คลองเกษม  

ชน ๒๔๕๙/๒๐๕๓
นายณัฐพล โอรักษ์

๐๒/๐๔/๒๕๔๐
กศน.อำเภอหันคา ราษฎร์บำรุง  

ชน ๒๔๕๙/๒๐๕๔
นางสาววรรณศวรณ์ กุญชร ณ อยุธยา

๑๔/๑๑/๒๕๓๗

กศน.อำเภอหันคา ราษฎร์บำรุง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๕๙ / ๑๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๕๙/๒๐๕๕
นายเจตภานุ ชืนจิตร์

่

๐๑/๐๘/๒๕๔๒

กศน.อำเภอหันคา ราษฎร์บำรุง  

ชน ๒๔๕๙/๒๐๕๖
เด็กชายชญานนท์ แสงศรี

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองต่อ ราษฎร์บำรุง  

ชน ๒๔๕๙/๒๐๕๗
เด็กชายอัฐชัย คำบุญเรือง

๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองต่อ ราษฎร์บำรุง  

ชน ๒๔๕๙/๒๐๕๘

เด็กหญิงจีรวัลย์ สังข์ประเสริฐ
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองต่อ ราษฎร์บำรุง  

ชน ๒๔๕๙/๒๐๕๙
เด็กหญิงวรมน ศรีอนงค์

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองต่อ ราษฎร์บำรุง  

ชน ๒๔๕๙/๒๐๖๐
เด็กหญิงฑิฆัมพร สุ่มนิม

่

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองต่อ ราษฎร์บำรุง  

ชน ๒๔๕๙/๒๐๖๑
เด็กหญิงพรรณพัชร์ เพ็ชรจัน

่

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองต่อ ราษฎร์บำรุง  

ชน ๒๔๕๙/๒๐๖๒

เด็กหญิงศศิวิมล แห้งเพ็ชร
๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองต่อ ราษฎร์บำรุง  

ชน ๒๔๕๙/๒๐๖๓
เด็กหญิงจันทกานต์ นาคช่วย

๐๖/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองต่อ ราษฎร์บำรุง  

ชน ๒๔๕๙/๒๐๖๔
เด็กหญิงพรทิทย์ ปนทองดี

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวงเดือน วงเดือน  

ชน ๒๔๕๙/๒๐๖๕
เด็กหญิงอัฉราพร ทิพย์สิงห์

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวงเดือน วงเดือน  

ชน ๒๔๕๙/๒๐๖๖

เด็กหญิงธนัญญา อ่อนบุรี
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวงเดือน วงเดือน  

ชน ๒๔๕๙/๒๐๖๗
เด็กหญิงธิดารัตน์ ถำจตุรัส

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวงเดือน วงเดือน  

ชน ๒๔๕๙/๒๐๖๘
เด็กชายชูเกียรติ พบบ่อเงิน

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวงเดือน วงเดือน  

ชน ๒๔๕๙/๒๐๖๙
เด็กหญิงปวีณอร โพธิศรี

์

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวงเดือน วงเดือน  

ชน ๒๔๕๙/๒๐๗๐
เด็กชายณฐพงศ์ แหยมทองดี

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวงเดือน วงเดือน  

ชน ๒๔๕๙/๒๐๗๑
เด็กชายธนปาน แก้วกันใจ

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวงเดือน วงเดือน  

ชน ๒๔๕๙/๒๐๗๒
เด็กชายนิติพงษ์ เก่งสกุล

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวงเดือน วงเดือน  

ชน ๒๔๕๙/๒๐๗๓
เด็กชายวิศรุต แก้วศรีงาม

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวงเดือน วงเดือน  

ชน ๒๔๕๙/๒๐๗๔

เด็กชายตะวันฉาย สร้อยศรี
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวงเดือน วงเดือน  

ชน ๒๔๕๙/๒๐๗๕
เด็กชายกิตติพัทธ์ เนาว์อยู่คุ้ม

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวงเดือน วงเดือน  

ชน ๒๔๕๙/๒๐๗๖
เด็กหญิงรัตนาพร พินิจกิจ

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวงเดือน วงเดือน  

ชน ๒๔๕๙/๒๐๗๗
เด็กหญิงกรรณิกา ทวัตติงษ์

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวงเดือน วงเดือน  

ชน ๒๔๕๙/๒๐๗๘

เด็กหญิงกิตติยา แสวงศรี
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวงเดือน วงเดือน  

ชน ๒๔๕๙/๒๐๗๙
เด็กหญิงกนกพรรณ ชาวบ้านซ่อง

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวงเดือน วงเดือน  

ชน ๒๔๕๙/๒๐๘๐
เด็กชายไพรุต เรืองภู่

๒๖/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าบ้านหลวง(รัฐรังสรรค์วิทยา)
วังกะชาย  

ชน ๒๔๕๙/๒๐๘๑
เด็กชายราเชนทร์ มะกรูดอินทร์

๐๒/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนท่าบ้านหลวง(รัฐรังสรรค์วิทยา)
วังกะชาย  

ชน ๒๔๕๙/๒๐๘๒

เด็กชายสิรวิชญ์ พรมฮวด
๒๒/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนท่าบ้านหลวง(รัฐรังสรรค์วิทยา)

วังกะชาย  

ชน ๒๔๕๙/๒๐๘๓
เด็กชายนพณัฐ หาญสมชิด

๑๓/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนท่าบ้านหลวง(รัฐรังสรรค์วิทยา)
วังกะชาย  

ชน ๒๔๕๙/๒๐๘๔
เด็กชายชาริณี ทังทอง

่

๑๒/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนท่าบ้านหลวง(รัฐรังสรรค์วิทยา)
วังกะชาย  

ชน ๒๔๕๙/๒๐๘๕
เด็กหญิงภคนันท์ เหมือนคำ

๐๗/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนท่าบ้านหลวง(รัฐรังสรรค์วิทยา)
วังกะชาย  

ชน ๒๔๕๙/๒๐๘๖

เด็กหญิงศิริลักษณ์ เอียมละออ

่

๓๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนท่าบ้านหลวง(รัฐรังสรรค์วิทยา)
วังกะชาย  

ชน ๒๔๕๙/๒๐๘๗
เด็กหญิงสุดารัตน์ บุริมสิทธินันท์

๐๔/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนท่าบ้านหลวง(รัฐรังสรรค์วิทยา)
วังกะชาย  

ชน ๒๔๕๙/๒๐๘๘
เด็กหญิงดาสิณี วิรัชวงศ์

๒๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนท่าบ้านหลวง(รัฐรังสรรค์วิทยา)
วังกะชาย  

ชน ๒๔๕๙/๒๐๘๙
เด็กหญิงศศิภา แสงบางผึง

่

๑๖/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนท่าบ้านหลวง(รัฐรังสรรค์วิทยา)
วังกะชาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๖๐ / ๑๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๕๙/๒๐๙๐
เด็กหญิงบัณฑิตา อินทร์เกิด

๒๔/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนท่าบ้านหลวง(รัฐรังสรรค์วิทยา)
วังกะชาย  

ชน ๒๔๕๙/๒๐๙๑
เด็กหญิงนภาภรณ์ ภูมิศักดิ

์

๐๕/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนท่าบ้านหลวง(รัฐรังสรรค์วิทยา)
วังกะชาย  

ชน ๒๔๕๙/๒๐๙๒
เด็กหญิงกรกมล จีนท่าจันทร์

๑๖/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนท่าบ้านหลวง(รัฐรังสรรค์วิทยา)
วังกะชาย  

ชน ๒๔๕๙/๒๐๙๓
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ สุวรรณประทีบ

๓๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนท่าบ้านหลวง(รัฐรังสรรค์วิทยา)
วังกะชาย  

ชน ๒๔๕๙/๒๐๙๔
เด็กหญิงโสรยา อินรักษา

๒๗/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนท่าบ้านหลวง(รัฐรังสรรค์วิทยา)
วังกะชาย  

ชน ๒๔๕๙/๒๐๙๕
เด็กหญิงชาริสา แก้วการบุญ

๐๗/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนท่าบ้านหลวง(รัฐรังสรรค์วิทยา)
วังกะชาย  

ชน ๒๔๕๙/๒๐๙๖
เด็กหญิงอภิชญา ดีพิจารณ์

๐๘/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนท่าบ้านหลวง(รัฐรังสรรค์วิทยา)
วังกะชาย  

ชน ๒๔๕๙/๒๐๙๗

เด็กหญิงณัฐมน ทับทิมศรี
๐๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนท่าบ้านหลวง(รัฐรังสรรค์วิทยา)

วังกะชาย  

ชน ๒๔๕๙/๒๐๙๘
เด็กชายภูมิวนัย จันทร์นุ่ม

๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวิจิตรรังสรรค์ วิจิตรรังสรรค์  

ชน ๒๔๕๙/๒๐๙๙
เด็กชายฉันฑิตย์ หิรัญสุทธิ

์

๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวิจิตรรังสรรค์ วิจิตรรังสรรค์  

ชน ๒๔๕๙/๒๑๐๐
เด็กชายรังสิมันต์ ปนทอง

๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวิจิตรรังสรรค์ วิจิตรรังสรรค์  

ชน ๒๔๕๙/๒๑๐๑

เด็กชายสัญชัย พึงธรรม

่

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวิจิตรรังสรรค์ วิจิตรรังสรรค์  

ชน ๒๔๕๙/๒๑๐๒
เด็กชายสรวิชญ์ คำทอน

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวิจิตรรังสรรค์ วิจิตรรังสรรค์  

ชน ๒๔๕๙/๒๑๐๓
เด็กชายอาทิตย์ ทองอยู่

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวิจิตรรังสรรค์ วิจิตรรังสรรค์  

ชน ๒๔๕๙/๒๑๐๔
เด็กชายภานุกร ม่วงพันธ์

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวิจิตรรังสรรค์ วิจิตรรังสรรค์  

ชน ๒๔๕๙/๒๑๐๕

เด็กชายเพชร วัฒนวิกย์กรรม
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวิจิตรรังสรรค์ วิจิตรรังสรรค์  

ชน ๒๔๕๙/๒๑๐๖
เด็กชายชัยกฤติ โพธี

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวิจิตรรังสรรค์ วิจิตรรังสรรค์  

ชน ๒๔๕๙/๒๑๐๗
เด็กชายอธิป บัวชืน

่

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวิจิตรรังสรรค์ วิจิตรรังสรรค์  

ชน ๒๔๕๙/๒๑๐๘
เด็กหญิงกัญญาพัชญ์ คุ้มช้าง

๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวิจิตรรังสรรค์ วิจิตรรังสรรค์  

ชน ๒๔๕๙/๒๑๐๙

เด็กหญิงปาริชาติ ชุ่มชืน

่

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวิจิตรรังสรรค์ วิจิตรรังสรรค์  

ชน ๒๔๕๙/๒๑๑๐
เด็กหญิงสิริกร มะโนบาล

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวิจิตรรังสรรค์ วิจิตรรังสรรค์  

ชน ๒๔๕๙/๒๑๑๑

เด็กหญิงศิริรัตน์ ศรีงาม
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวิจิตรรังสรรค์ วิจิตรรังสรรค์  

ชน ๒๔๕๙/๒๑๑๒

เด็กหญิงกันตนา น้อยห่วง

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวิจิตรรังสรรค์ วิจิตรรังสรรค์  

ชน ๒๔๕๙/๒๑๑๓

เด็กหญิงสุนิษา แจ้งแสง
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวิจิตรรังสรรค์ วิจิตรรังสรรค์  

ชน ๒๔๕๙/๒๑๑๔

เด็กหญิงสุภชา ศรสาย
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวิจิตรรังสรรค์ วิจิตรรังสรรค์  

ชน ๒๔๕๙/๒๑๑๕

เด็กหญิงสุนิสา สามหาดไทย
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวิจิตรรังสรรค์ วิจิตรรังสรรค์  

ชน ๒๔๕๙/๒๑๑๖

เด็กหญิงณัฐกานต์ ทรัพรี
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวิจิตรรังสรรค์ วิจิตรรังสรรค์  

ชน ๒๔๕๙/๒๑๑๗

เด็กหญิงภัทราพร อุดเมืองเพีย
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวิจิตรรังสรรค์ วิจิตรรังสรรค์  

ชน ๒๔๕๙/๒๑๑๘

เด็กหญิงพิมพ์ชนก กันแคล้ว
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวิจิตรรังสรรค์ วิจิตรรังสรรค์  

ชน ๒๔๕๙/๒๑๑๙

เด็กหญิงมินรญา คชวงษ์
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวิจิตรรังสรรค์ วิจิตรรังสรรค์  

ชน ๒๔๕๙/๒๑๒๐
เด็กหญิงอาภาภรณ์ รัตนวีระ

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวิจิตรรังสรรค์ วิจิตรรังสรรค์  

ชน ๒๔๕๙/๒๑๒๑

เด็กหญิงบุษกร มะโนบาล
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวิจิตรรังสรรค์ วิจิตรรังสรรค์  

ชน ๒๔๕๙/๒๑๒๒

เด็กหญิงธัญญรัตน์ ใจแสน

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวิจิตรรังสรรค์ วิจิตรรังสรรค์  

ชน ๒๔๕๙/๒๑๒๓

เด็กหญิงชลดา คล้ายถม

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวิจิตรรังสรรค์ วิจิตรรังสรรค์  

ชน ๒๔๕๙/๒๑๒๔

เด็กชายพิภพ ผลวงษ์
๒๙/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชัฏฝาง ชัฎฝาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๖๑ / ๑๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๕๙/๒๑๒๕

เด็กชายวรวิช เกิดแก้ว
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชัฏฝาง ชัฎฝาง  

ชน ๒๔๕๙/๒๑๒๖

เด็กชายฐิติโชค ผลวงษ์ ๖/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านชัฏฝาง ชัฎฝาง  

ชน ๒๔๕๙/๒๑๒๗

เด็กชายพันธวัช กระโห้
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชัฏฝาง ชัฎฝาง  

ชน ๒๔๕๙/๒๑๒๘

เด็กชายณัฐพันธ์ จงจิตร
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชัฏฝาง ชัฎฝาง  

ชน ๒๔๕๙/๒๑๒๙

เด็กชายนันทิพัฒน์ ลีพล

้

๒๔/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านชัฏฝาง ชัฎฝาง  

ชน ๒๔๕๙/๒๑๓๐
เด็กชายพิริยากร สวนชา

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชัฏฝาง ชัฎฝาง  

ชน ๒๔๕๙/๒๑๓๑

เด็กชายภูริพัฒน์ เคล้าละมูล
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชัฏฝาง ชัฎฝาง  

ชน ๒๔๕๙/๒๑๓๒

เด็กชายนภดล สว่างนาค
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชัฏฝาง ชัฎฝาง  

ชน ๒๔๕๙/๒๑๓๓

เด็กชายวัชริศ นันทพันธ์
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชัฏฝาง ชัฎฝาง  

ชน ๒๔๕๙/๒๑๓๔

เด็กชายจิตติพัฒน์ รักจับ

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชัฏฝาง ชัฎฝาง  

ชน ๒๔๕๙/๒๑๓๕

เด็กชายนพเก้า บุญชืน

่

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชัฏฝาง ชัฎฝาง  

ชน ๒๔๕๙/๒๑๓๖

เด็กชายอาชวิน บัวจันทร์
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชัฏฝาง ชัฎฝาง  

ชน ๒๔๕๙/๒๑๓๗

เด็กชายสุชาติ พรมมิ
๒๘/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชัฏฝาง ชัฎฝาง  

ชน ๒๔๕๙/๒๑๓๘

เด็กหญิงกรพินธ์ พุกทอง
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชัฏฝาง ชัฎฝาง  

ชน ๒๔๕๙/๒๑๓๙

เด็กหญิงวรรณวิภา ช้างแจ้ง
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชัฏฝาง ชัฎฝาง  

ชน ๒๔๕๙/๒๑๔๐

เด็กหญิงนพรัตน์ เอียมละออ

่

๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชัฏฝาง ชัฎฝาง  

ชน ๒๔๕๙/๒๑๔๑

เด็กหญิงปวัณรัตน์ ขลิบทอง

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชัฏฝาง ชัฎฝาง  

ชน ๒๔๕๙/๒๑๔๒

เด็กหญิงรัฐนันท์ เอียมละออ

่

๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชัฏฝาง ชัฎฝาง  

ชน ๒๔๕๙/๒๑๔๓

เด็กหญิงภัทราพร พุกทอง
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชัฏฝาง ชัฎฝาง  

ชน ๒๔๕๙/๒๑๔๔

เด็กหญิงพิชญ์สินี เมฆอิม

่

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชัฏฝาง ชัฎฝาง  

ชน ๒๔๕๙/๒๑๔๕

เด็กหญิงสิริวิมล อินพญา
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชัฏฝาง ชัฎฝาง  

ชน ๒๔๕๙/๒๑๔๖

นายทักษิณ เทวาวงษ์
๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดพรหมวิหาร พรหมวิหาร  

ชน ๒๔๕๙/๒๑๔๗

เด็กชายนรภัทร สมสมัย
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพรหมวิหาร พรหมวิหาร  

ชน ๒๔๕๙/๒๑๔๘

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

มาโต
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพรหมวิหาร พรหมวิหาร  

ชน ๒๔๕๙/๒๑๔๙

เด็กชายอนุลักษณ์ แห้วเพ็ชร์
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพรหมวิหาร พรหมวิหาร  

ชน ๒๔๕๙/๒๑๕๐
เด็กชายธเนศพล การภักดี

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพรหมวิหาร พรหมวิหาร  

ชน ๒๔๕๙/๒๑๕๑

เด็กชายพัทธดนย์ รีจ้อย
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพรหมวิหาร พรหมวิหาร  

ชน ๒๔๕๙/๒๑๕๒

เด็กชายธนสรณ์ ศรีเดช
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพรหมวิหาร พรหมวิหาร  

ชน ๒๔๕๙/๒๑๕๓

เด็กชายอนันตพล สมบูรณ์
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพรหมวิหาร พรหมวิหาร  

ชน ๒๔๕๙/๒๑๕๔

เด็กชายศุภกร บุญชืน

่

๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพรหมวิหาร พรหมวิหาร  

ชน ๒๔๕๙/๒๑๕๕

เด็กชายพัสกร เรียบเงิน
๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพรหมวิหาร พรหมวิหาร  

ชน ๒๔๕๙/๒๑๕๖

เด็กหญิงภัทราพร ไกรสิทธิ

์

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพรหมวิหาร พรหมวิหาร  

ชน ๒๔๕๙/๒๑๕๗

เด็กหญิงกรรณิกา ใจแสน
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพรหมวิหาร พรหมวิหาร  

ชน ๒๔๕๙/๒๑๕๘

เด็กหญิงธนัชพร บุญสุวรรณ์
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพรหมวิหาร พรหมวิหาร  

ชน ๒๔๕๙/๒๑๕๙

เด็กหญิงเตชินี เกิดนุสา
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพรหมวิหาร พรหมวิหาร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๖๒ / ๑๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๕๙/๒๑๖๐
เด็กหญิงธนวัฒน์ สิงห์สู่

๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพรหมวิหาร พรหมวิหาร  

ชน ๒๔๕๙/๒๑๖๑
เด็กหญิงบุญญาภรณ์ เรียบเงิน

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพรหมวิหาร พรหมวิหาร  

ชน ๒๔๕๙/๒๑๖๒

เด็กหญิงอาทิตติญา สินเธาว์
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพรหมวิหาร พรหมวิหาร  

ชน ๒๔๕๙/๒๑๖๓

เด็กชายธนกฤติ เฉยทิม
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรางจิก วังกะชาย  

ชน ๒๔๕๙/๒๑๖๔

เด็กชายเอกชัย เพิมปญญา

่

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรางจิก วังกะชาย  

ชน ๒๔๕๙/๒๑๖๕

เด็กชายกุลเชษฐ์ อิมรัง

่

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรางจิก วังกะชาย  

ชน ๒๔๕๙/๒๑๖๖

เด็กชายเกียรติภูมิ อิมรัง

่

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรางจิก วังกะชาย  

ชน ๒๔๕๙/๒๑๖๗

เด็กชายภูริวัฒน์ จันดา
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรางจิก วังกะชาย  

ชน ๒๔๕๙/๒๑๖๘

เด็กชายฐาปกรณ์ หยันกระโทก

่

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรางจิก วังกะชาย  

ชน ๒๔๕๙/๒๑๖๙

เด็กหญิงกชกร อินสว่าง
๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านรางจิก วังกะชาย  

ชน ๒๔๕๙/๒๑๗๐
เด็กหญิงกนกพร รอดรัตน์

๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านรางจิก วังกะชาย  

ชน ๒๔๕๙/๒๑๗๑

เด็กหญิงณิชารีย์ ศรีสวัสดิ

์

๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านรางจิก วังกะชาย  

ชน ๒๔๕๙/๒๑๗๒

เด็กหญิงภูริสา รอดรัตน์
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านรางจิก วังกะชาย  

ชน ๒๔๕๙/๒๑๗๓

เด็กหญิงอนัญญา นาคกระจ่าง
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรางจิก วังกะชาย  

ชน ๒๔๕๙/๒๑๗๔

เด็กหญิงเบญญาภา ปานคำ
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรางจิก วังกะชาย  

ชน ๒๔๕๙/๒๑๗๕

เด็กหญิงธิดารัตน์ สงัดศรี

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรางจิก วังกะชาย  

ชน ๒๔๕๙/๒๑๗๖

เด็กชายกิตติพงศ์ วิเศษชาติ
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังเดือนห้า วังกะชาย  

ชน ๒๔๕๙/๒๑๗๗

เด็กชายวรวุฒิ เขียวแก้ว
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังเดือนห้า วังกะชาย  

ชน ๒๔๕๙/๒๑๗๘

เด็กชายอภิศร ฉิมกมล
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังเดือนห้า วังกะชาย  

ชน ๒๔๕๙/๒๑๗๙

เด็กชายชัยมงคล สูงปานเขา
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังเดือนห้า วังกะชาย  

ชน ๒๔๕๙/๒๑๘๐
เด็กชายเสรฏฐวุฒิ นิวาส

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังเดือนห้า วังกะชาย  

ชน ๒๔๕๙/๒๑๘๑

เด็กชายธีรภัทร วงษ์สุวรรณ
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังเดือนห้า วังกะชาย  

ชน ๒๔๕๙/๒๑๘๒

เด็กชายชิติพัทธ์ บุญวัด
๐๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังเดือนห้า วังกะชาย  

ชน ๒๔๕๙/๒๑๘๓

เด็กหญิงลักษิกา ขาวเงิน
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังเดือนห้า วังกะชาย  

ชน ๒๔๕๙/๒๑๘๔

เด็กหญิงสุภาพร พุกมาก
๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังเดือนห้า วังกะชาย  

ชน ๒๔๕๙/๒๑๘๕

เด็กหญิงสุกัญญา บุญมี
๐๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังเดือนห้า วังกะชาย  

ชน ๒๔๕๙/๒๑๘๖

เด็กหญิงหถพร คำวงศ์
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านรางจิก วัดวังกะชาย  

ชน ๒๔๕๙/๒๑๘๗

เด็กชายธนัส บุญอินทร์
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเด่นใหญ่ เด่นใหญ่  

ชน ๒๔๕๙/๒๑๘๘

เด็กชายภานุมาศ สีวันนา
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเด่นใหญ่ เด่นใหญ่  

ชน ๒๔๕๙/๒๑๘๙

เด็กชายอาทิตย์ สุขพอดี
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเด่นใหญ่ เด่นใหญ่  

ชน ๒๔๕๙/๒๑๙๐
เด็กหญิงดารินีย์ สายเสมา

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเด่นใหญ่ เด่นใหญ่  

ชน ๒๔๕๙/๒๑๙๑

เด็กหญิงนุจรี ปนช้าง
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเด่นใหญ่ เด่นใหญ่  

ชน ๒๔๕๙/๒๑๙๒

เด็กหญิงชรัมพร ปนปญญา
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเด่นใหญ่ เด่นใหญ่  

ชน ๒๔๕๙/๒๑๙๓

เด็กชายธเนศพล พรหมลาย
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนไกรราษฎร์วิทยา เทพหิรัณย์  

ชน ๒๔๕๙/๒๑๙๔

เด็กหญิงชลิตา อินสุข

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนไกรราษฎร์วิทยา เทพหิรัณย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๖๓ / ๑๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๕๙/๒๑๙๕

เด็กชายกฤษณ ขวัญจิตร

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนไกรราษฎร์วิทยา เทพหิรัณย์  

ชน ๒๔๕๙/๒๑๙๖

เด็กชายธนพล เพ็งผล
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนไกรราษฎร์วิทยา เทพหิรัณย์  

ชน ๒๔๕๙/๒๑๙๗

เด็กชายจักริน นำแก้ว
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนไกรราษฎร์วิทยา เทพหิรัณย์  

ชน ๒๔๕๙/๒๑๙๘

เด็กหญิงเมธานันท์ สิงห์บุตร
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนไกรราษฎร์วิทยา เทพหิรัณย์  

ชน ๒๔๕๙/๒๑๙๙

เด็กชายนัสกร เปรมทอง
๑๒/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านใหม่
บ้านใหม่สิริวัฒนาราม

 

ชน ๒๔๕๙/๒๒๐๐
เด็กชายทิวากร จันอิน

๓๐/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบ้านใหม่

บ้านใหม่สิริวัฒนาราม
 

ชน ๒๔๕๙/๒๒๐๑
เด็กชายวงศพัทธ์ จันอิน

๑๒/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบ้านใหม่

บ้านใหม่สิริวัฒนาราม
 

ชน ๒๔๕๙/๒๒๐๒

เด็กหญิงบัณฑิตา ดำนิล
๑๖/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านใหม่
บ้านใหม่สิริวัฒนาราม

 

ชน ๒๔๕๙/๒๒๐๓
เด็กชายเวชพิสิษฐ์ ภูสินคงธาวิน ๑/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ้านใหม่

บ้านใหม่สิริวัฒนาราม
 

ชน ๒๔๕๙/๒๒๐๔
เด็กชายสุธิ ใจมัน

่

๒๙/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบ้านใหม่

บ้านใหม่สิริวัฒนาราม
 

ชน ๒๔๕๙/๒๒๐๕
เด็กหญิงนงนภัส ดำนิล

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านใหม่
บ้านใหม่สิริวัฒนาราม

 

ชน ๒๔๕๙/๒๒๐๖

เด็กชายญาณพัฒน์ มีผิว
๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านใหม่
บ้านใหม่สิริวัฒนาราม

 

ชน ๒๔๕๙/๒๒๐๗
เด็กชายธนวุฒิ ติมินทร

๒๙/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบ้านใหม่

บ้านใหม่สิริวัฒนาราม
 

ชน ๒๔๕๙/๒๒๐๘
เด็กหญิงสุภีพร อรัญศักดิ

์

๒๔/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบ้านใหม่

บ้านใหม่สิริวัฒนาราม
 

ชน ๒๔๕๙/๒๒๐๙
เด็กชายอัครเทพ ฤธิบุญ

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านใหม่
บ้านใหม่สิริวัฒนาราม

 

ชน ๒๔๕๙/๒๒๑๐

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา จันสอน
๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนกะโดน บุบผาราม  

ชน ๒๔๕๙/๒๒๑๑

เด็กหญิงพิไลวรรณ ลิตรเต็ม
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนกะโดน บุบผาราม  

ชน ๒๔๕๙/๒๒๑๒

เด็กหญิงศุภนิดา วงศ์ศรีสังข์
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนกะโดน บุบผาราม  

ชน ๒๔๕๙/๒๒๑๓

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ มะณี
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนกะโดน บุบผาราม  

ชน ๒๔๕๙/๒๒๑๔

เด็กชายจักรกฤษณ์ นาคสุขใส

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนกะโดน บุบผาราม  

ชน ๒๔๕๙/๒๒๑๕

เด็กชายจักรกฤษณ์ นาคสังข์
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนกะโดน บุบผาราม  

ชน ๒๔๕๙/๒๒๑๖

เด็กชายณัฐดนัย จำปาทอง
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนกะโดน บุบผาราม  

ชน ๒๔๕๙/๒๒๑๗

เด็กหญิงชลดา แก้ววงษ์ล้อม
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนกะโดน บุบผาราม  

ชน ๒๔๕๙/๒๒๑๘

เด็กชายชนุดร แสนพันทา
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนกะโดน บุบผาราม  

ชน ๒๔๕๙/๒๒๑๙

เด็กชายรุเจริญ สมชัย
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนกะโดน บุบผาราม  

ชน ๒๔๕๙/๒๒๒๐
เด็กชายกรตะวัน จันทร์หนู

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนกะโดน บุบผาราม  

ชน ๒๔๕๙/๒๒๒๑

เด็กหญิงนำค้าง บุญเสริม
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนกะโดน บุบผาราม  

ชน ๒๔๕๙/๒๒๒๒

เด็กชายชัยพิพัฒน์ โอรักษ์
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ)
ประชุมธรรม  

ชน ๒๔๕๙/๒๒๒๓

เด็กชายอนุวัต ดีกล่อม
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ)
ประชุมธรรม  

ชน ๒๔๕๙/๒๒๒๔

เด็กชายกฤตพจน์ โพธินิล

์

๒๕/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ)

ประชุมธรรม  

ชน ๒๔๕๙/๒๒๒๕

เด็กหญิงปรายทิพย์ กาทอง
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ)
ประชุมธรรม  

ชน ๒๔๕๙/๒๒๒๖

เด็กหญิงสุธิชา เสาเวียง
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ)
ประชุมธรรม  

ชน ๒๔๕๙/๒๒๒๗

เด็กหญิงอัครสร บุตรศรี

๒๙/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ)

ประชุมธรรม  

ชน ๒๔๕๙/๒๒๒๘

เด็กหญิงนาตยา มณีกรรณ์
๐๕/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ)

ประชุมธรรม  

ชน ๒๔๕๙/๒๒๒๙

เด็กหญิงดรุณวรรณ นำพา
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ)
ประชุมธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๖๔ / ๑๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๕๙/๒๒๓๐
เด็กหญิงวิสาห์ วัฒนจิตติ

๒๐/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ)

ประชุมธรรม  

ชน ๒๔๕๙/๒๒๓๑

เด็กชายเกรียงไกร ปอมแสง
๐๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดพิชัยนาวาส(รัฐราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา)

พิชัยนาวาส  

ชน ๒๔๕๙/๒๒๓๒

เด็กชายณัฐวุฒิ แสนจันทร์
๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดพิชัยนาวาส(รัฐราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา)

พิชัยนาวาส  

ชน ๒๔๕๙/๒๒๓๓

เด็กชายธนพงษ์ เปยจัน
๑๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดพิชัยนาวาส(รัฐราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา)

พิชัยนาวาส  

ชน ๒๔๕๙/๒๒๓๔

เด็กชายธรรมรัฐ บุญจันทร์
๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดพิชัยนาวาส(รัฐราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา)

พิชัยนาวาส  

ชน ๒๔๕๙/๒๒๓๕

เด็กชายนันทิพัฒน์ นิยมพานิช
๒๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดพิชัยนาวาส(รัฐราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา)

พิชัยนาวาส  

ชน ๒๔๕๙/๒๒๓๖

เด็กชายปภินวิทย์ จันทะโชติ
๒๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนวัดพิชัยนาวาส(รัฐราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา)

พิชัยนาวาส  

ชน ๒๔๕๙/๒๒๓๗

เด็กชายพชร มาโต
๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดพิชัยนาวาส(รัฐราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา)

พิชัยนาวาส  

ชน ๒๔๕๙/๒๒๓๘

เด็กชายวรวุฒิ แจ้มแจ้ง
๐๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดพิชัยนาวาส(รัฐราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา)

พิชัยนาวาส  

ชน ๒๔๕๙/๒๒๓๙

เด็กชายวรภพ โพโต
๑๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนวัดพิชัยนาวาส(รัฐราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา)

พิชัยนาวาส  

ชน ๒๔๕๙/๒๒๔๐
เด็กชายอภินันท์ พึงแย้ม

่

๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดพิชัยนาวาส(รัฐราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา)

พิชัยนาวาส  

ชน ๒๔๕๙/๒๒๔๑
เด็กหญิงกัญญารัตน์ แอ๋วกอง

๒๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดพิชัยนาวาส(รัฐราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา)

พิชัยนาวาส  

ชน ๒๔๕๙/๒๒๔๒

เด็กหญิงจิดาภา นาคสังข์
๑๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดพิชัยนาวาส(รัฐราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา)

พิชัยนาวาส  

ชน ๒๔๕๙/๒๒๔๓

เด็กหญิงฉัตรพิมล คงเทศ
๐๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดพิชัยนาวาส(รัฐราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา)

พิชัยนาวาส  

ชน ๒๔๕๙/๒๒๔๔

เด็กหญิงดวงกมล วงเหิม
๑๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนวัดพิชัยนาวาส(รัฐราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา)

พิชัยนาวาส  

ชน ๒๔๕๙/๒๒๔๕

เด็กหญิงดวงกมล เอียมละออ

่

๑๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนวัดพิชัยนาวาส(รัฐราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา)

พิชัยนาวาส  

ชน ๒๔๕๙/๒๒๔๖

เด็กหญิงเบญญาภา คงมัน

่

๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดพิชัยนาวาส(รัฐราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา)

พิชัยนาวาส  

ชน ๒๔๕๙/๒๒๔๗

เด็กหญิงปวันรัตน์ วันขาว
๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดพิชัยนาวาส(รัฐราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา)

พิชัยนาวาส  

ชน ๒๔๕๙/๒๒๔๘

เด็กหญิงปราญชลี พุ่มพุทรา
๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดพิชัยนาวาส(รัฐราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา)

พิชัยนาวาส  

ชน ๒๔๕๙/๒๒๔๙

เด็กหญิงวรรธิดา นวลสะอาด
๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดพิชัยนาวาส(รัฐราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา)

พิชัยนาวาส  

ชน ๒๔๕๙/๒๒๕๐
เด็กหญิงวรรณกมล เกิดม่วง

๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดพิชัยนาวาส(รัฐราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา)

พิชัยนาวาส  

ชน ๒๔๕๙/๒๒๕๑

เด็กหญิงวรวรรณ สว่างวงศ์
๐๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนวัดพิชัยนาวาส(รัฐราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา)

พิชัยนาวาส  

ชน ๒๔๕๙/๒๒๕๒

เด็กหญิงสุพรรณษา มีผิว
๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดพิชัยนาวาส(รัฐราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา)

พิชัยนาวาส  

ชน ๒๔๕๙/๒๒๕๓

เด็กชายนิติภูมิ ผมพุ้ย
๐๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนวัดพิชัยนาวาส(รัฐราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา)

พิชัยนาวาส  

ชน ๒๔๕๙/๒๒๕๔

เด็กหญิงอัมพิกา ปุริเส
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดพิชัยนาวาส(รัฐราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา)

พิชัยนาวาส  

ชน ๒๔๕๙/๒๒๕๕

เด็กหญิงจารุมน นิลสนธิ
๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวิจิตรังสิตาราม วิจิตรังสิตาราม  

ชน ๒๔๕๙/๒๒๕๖

เด็กหญิงรุจิรา เดชดอน
๑๖/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดวิจิตรังสิตาราม วิจิตรังสิตาราม  

ชน ๒๔๕๙/๒๒๕๗

เด็กหญิงปวันรัตน์ เต็งมิง

่

๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดวิจิตรังสิตาราม วิจิตรังสิตาราม  

ชน ๒๔๕๙/๒๒๕๘

เด็กหญิงสายชล จันทร
๐๗/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดวิจิตรังสิตาราม วิจิตรังสิตาราม  

ชน ๒๔๕๙/๒๒๕๙

เด็กหญิงรติรัตน์ เชียงสิน
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวิจิตรังสิตาราม วิจิตรังสิตาราม  

ชน ๒๔๕๙/๒๒๖๐
เด็กหญิงจามิกร ศรีวันนา

๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวิจิตรังสิตาราม วิจิตรังสิตาราม  

ชน ๒๔๕๙/๒๒๖๑

เด็กหญิงกมลฉัตร์ บางโต
๐๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวิจิตรังสิตาราม วิจิตรังสิตาราม  

ชน ๒๔๕๙/๒๒๖๒

เด็กหญิงปณิดา กาฬภักดี
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวิจิตรังสิตาราม วิจิตรังสิตาราม  

ชน ๒๔๕๙/๒๒๖๓

เด็กหญิงกนกพรรณ หลำดี

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวิจิตรังสิตาราม วิจิตรังสิตาราม  

ชน ๒๔๕๙/๒๒๖๔

เด็กชายโฆษิต จำเดิม
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวิจิตรังสิตาราม วิจิตรังสิตาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๖๕ / ๑๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๕๙/๒๒๖๕

เด็กชายชินกฤต ชัยสุภา
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวิจิตรังสิตาราม วิจิตรังสิตาราม  

ชน ๒๔๕๙/๒๒๖๖

เด็กชายธีรภัทร วุ่นคง
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวิจิตรังสิตาราม วิจิตรังสิตาราม  

ชน ๒๔๕๙/๒๒๖๗

เด็กชายภัคพล กาโพธิพันธ์

์

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวิจิตรังสิตาราม วิจิตรังสิตาราม  

ชน ๒๔๕๙/๒๒๖๘

เด็กชายเจษฎา ทาเอือ

้

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวิจิตรังสิตาราม วิจิตรังสิตาราม  

ชน ๒๔๕๙/๒๒๖๙

เด็กชายนันทิพัฒน์ หมวกทอง
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวิจิตรังสิตาราม วิจิตรังสิตาราม  

ชน ๒๔๕๙/๒๒๗๐
เด็กชายวรวิช ยอดดำเนิน

๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระแก้ว สระแก้ว  

ชน ๒๔๕๙/๒๒๗๑

เด็กชายรพีภัทร ยอดดำเนิน
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระแก้ว สระแก้ว  

ชน ๒๔๕๙/๒๒๗๒

เด็กชายรัชชานนท์ ขุนอินทร์
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระแก้ว สระแก้ว  

ชน ๒๔๕๙/๒๒๗๓

เด็กชายบูรณ์พิภพ สมัครณรงค์
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระแก้ว สระแก้ว  

ชน ๒๔๕๙/๒๒๗๔

เด็กหญิงปภาดา จันทร์ชืน

่

๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระแก้ว สระแก้ว  

ชน ๒๔๕๙/๒๒๗๕

เด็กหญิงชบา เข็มเงิน
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระแก้ว สระแก้ว  

ชน ๒๔๕๙/๒๒๗๖

เด็กชายกลวัชร อรัมพร
๒๗/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม หนองอ้ายสาม  

ชน ๒๔๕๙/๒๒๗๗

เด็กชายภากร สิทธิน้อย

์

๕/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม หนองอ้ายสาม  

ชน ๒๔๕๙/๒๒๗๘

เด็กชายอิทธิกร ปลืมประสงค์

้

๑๐/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม หนองอ้ายสาม  

ชน ๒๔๕๙/๒๒๗๙

เด็กชายพีรณัฐ ขอพึง

่

๑๘/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม หนองอ้ายสาม  

ชน ๒๔๕๙/๒๒๘๐

เด็กชายณัชพล ทนช่างยา
๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม หนองอ้ายสาม  

ชน ๒๔๕๙/๒๒๘๑

เด็กหญิงเอมวิกา อ่อนคำ
๑๕/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม หนองอ้ายสาม  

ชน ๒๔๕๙/๒๒๘๒

เด็กหญิงจิราพัชร จูสิงห์

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม หนองอ้ายสาม  

ชน ๒๔๕๙/๒๒๘๓

เด็กหญิงเบญจมาศ ถนอมพลกรัง ๙/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม หนองอ้ายสาม  

ชน ๒๔๕๙/๒๒๘๔

เด็กหญิงนำค้าง แร่เมือง
๑๕/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม หนองอ้ายสาม  

ชน ๒๔๕๙/๒๒๘๕

เด็กหญิงจิตริน เสาวโร
๒๒/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม หนองอ้ายสาม  

ชน ๒๔๕๙/๒๒๘๖

เด็กหญิงสุภาพร อุ่มแสง
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม หนองอ้ายสาม  

ชน ๒๔๕๙/๒๒๘๗

เด็กหญิงจิราภรณ์ ทุเรียน
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม หนองอ้ายสาม  

ชน ๒๔๕๙/๒๒๘๘

เด็กหญิงภัทรธิดา แก้วกระจ่าง
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม หนองอ้ายสาม  

ชน ๒๔๕๙/๒๒๘๙

เด็กหญิงภาสินี ผาภุมมา
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม หนองอ้ายสาม  

ชน ๒๔๕๙/๒๒๙๐
เด็กหญิงนิศารัตน์ จันทร์น่วม

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม หนองอ้ายสาม  

ชน ๒๔๕๙/๒๒๙๑

เด็กหญิงโสภณัฐ บุญเงิน
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม หนองอ้ายสาม  

ชน ๒๔๕๙/๒๒๙๒

เด็กหญิงทิฆัมพร เบียวเก็บ

้

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม หนองอ้ายสาม  

ชน ๒๔๕๙/๒๒๙๓

เด็กหญิงเมษา นาคสังข์
๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม หนองอ้ายสาม  

ชน ๒๔๕๙/๒๒๙๔

เด็กชายธีรพงษ์ ครคง
๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม หนองอ้ายสาม  

ชน ๒๔๕๙/๒๒๙๕

เด็กชายวุฒิชัย เอียงปาน

้

๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม หนองอ้ายสาม  

ชน ๒๔๕๙/๒๒๙๖

เด็กชายพีรพงษ์ พุ่มจำปา
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม หนองอ้ายสาม  

ชน ๒๔๕๙/๒๒๙๗

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

พรมรังสี
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม หนองอ้ายสาม  

ชน ๒๔๕๙/๒๒๙๘

เด็กหญิงพัชรี นักผูก

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม หนองอ้ายสาม  

ชน ๒๔๕๙/๒๒๙๙

เด็กชายนพรัตน์ ธรรมชาติ
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม หนองอ้ายสาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๖๖ / ๑๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๕๙/๒๓๐๐
เด็กหญิงว่านนำ อิมรัง

่

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม หนองอ้ายสาม  

ชน ๒๔๕๙/๒๓๐๑
เด็กชายภูริณัฐ บุญจันทร์

๒๔/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดโคกหมู โคกหมู  

ชน ๒๔๕๙/๒๓๐๒
เด็กหญิงทิพยาภรณ์ ทศทิพย์

๒๕/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดโคกหมู โคกหมู  

ชน ๒๔๕๙/๒๓๐๓

เด็กหญิงณัฎฐา น้อยระแหง
๑๘/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกหมู โคกหมู  

ชน ๒๔๕๙/๒๓๐๔
เด็กชายพงษ์พันธุ์ บุญศาสตร์

๑๖/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดโคกหมู โคกหมู  

ชน ๒๔๕๙/๒๓๐๕
เด็กหญิงสุภัสสร กองฤทธิ

์

๕/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดโคกหมู โคกหมู  

ชน ๒๔๕๙/๒๓๐๖
เด็กชายปราชญา กัณหหิรัญ

๑๑/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดโคกหมู โคกหมู  

ชน ๒๔๕๙/๒๓๐๗

เด็กหญิงวรรณวิสา บุญอินทร์
๒๑/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกหมู โคกหมู  

ชน ๒๔๕๙/๒๓๐๘
เด็กหญิงลักษิกา คอนหาญ ๕/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดโคกหมู โคกหมู  

ชน ๒๔๕๙/๒๓๐๙
เด็กหญิงวรรณา พิพิธ ๔/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดโคกหมู โคกหมู  

ชน ๒๔๕๙/๒๓๑๐
เด็กหญิงนันทิดา จันทกรณ์

๑๗/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดโคกหมู โคกหมู  

ชน ๒๔๕๙/๒๓๑๑

เด็กหญิงธันย์ชนก สาธุชาติ
๑๓/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกหมู โคกหมู  

ชน ๒๔๕๙/๒๓๑๒

เด็กหญิงสาวิกา เปยมเงิน
๑๖/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกหมู โคกหมู  

ชน ๒๔๕๙/๒๓๑๓

เด็กชายพัชรากร บัววาส
๑๙/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกหมู โคกหมู  

ชน ๒๔๕๙/๒๓๑๔

เด็กชายพงศ์พัทธ์ บุญศาสตร์ ๓/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโคกหมู โคกหมู  

ชน ๒๔๕๙/๒๓๑๕

เด็กหญิงสุธาวี ดีประสิทธิ

์

๑๓/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดโคกหมู โคกหมู  

ชน ๒๔๕๙/๒๓๑๖

เด็กหญิงศิริวรรณ ปนเอียม

่

๗/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดโคกหมู โคกหมู  

ชน ๒๔๕๙/๒๓๑๗

เด็กชายอาณันย์ เผือกผ่อง

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าโบสถ์(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์343)

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๓๑๘

เด็กชายภาคภูมิ จิวประเสริฐ
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าโบสถ์(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์343)

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๓๑๙

เด็กชายพิษณุ โคตรสมบัติ
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าโบสถ์(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์343)

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๓๒๐
เด็กชายยศพล วงค์บัวงาม

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าโบสถ์(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์343)

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๓๒๑

เด็กชายนัทธพงศ์ พรหมมา
๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าโบสถ์(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์343)

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๓๒๒

เด็กชายตรีเทพ นาคทอง
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าโบสถ์(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์343)

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๓๒๓

เด็กชายทรงพร ศิริภาพ
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าโบสถ์(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์343)

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๓๒๔

เด็กชายเสกสรร นารถพินิจ
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าโบสถ์(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์343)

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๓๒๕
เด็กหญิงจิรัฐติกานต์ คงตี

่

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าโบสถ์(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์343)

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๓๒๖

เด็กหญิงศิริลักษณ์ อินทณี
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าโบสถ์(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์343)

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๓๒๗

เด็กหญิงปณิตา โคตรสมบัติ
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าโบสถ์(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์343)

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๓๒๘

เด็กหญิงพัชยา จันทร์แดง
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าโบสถ์(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์343)

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๓๒๙

เด็กหญิงเมธาวี เขียวน้อย
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าโบสถ์(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์343)

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๓๓๐
เด็กหญิงกนกพร แสนทวีสุข

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าโบสถ์(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์343)

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๓๓๑

เด็กหญิงอริศรา สังขมุรินทร์
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าโบสถ์(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์343)

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๓๓๒

เด็กหญิงกชกร ชวาเขียว
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าโบสถ์(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์343)

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๓๓๓

เด็กหญิงอารีรักษ์ เฉลิมศรี
๐๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าโบสถ์(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์343)

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๓๓๔

เด็กหญิงณิชานาฏ กิงแก้ว

่

๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าโบสถ์(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์343)

ท่าโบสถ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๖๗ / ๑๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๕๙/๒๓๓๕

เด็กหญิงอาทิตยา ศรีกกโพธิ

์

๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าโบสถ์(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์343)

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๓๓๖

เด็กหญิงศริญลา ขันธรูจี
๐๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าโบสถ์(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์343)

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๓๓๗

เด็กหญิงบุญตา ภูษิต

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าโบสถ์(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์343)

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๓๓๘

นายชูชาติ ฉำมาก
๑๗/๐๘/๒๕๐๐

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๓๓๙

นายมหาชาติ อินทร์เงิน
๐๖/๐๘/๒๕๐๐

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๓๔๐
นายทนุธรรม ชัยบุรินทร์

๒๙/๐๗/๒๕๐๑

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๓๔๑

นายพรชัย กสิกรรม
๐๘/๐๕/๒๕๑๐

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๓๔๒

นายจักรกฤษณ์ ทองทับทิม
๐๖/๐๔/๒๕๑๘

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๓๔๓

นายมานพ ในพิมาย
๑๕/๐๘/๒๕๒๒

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๓๔๔

นายทัศนัย ต๊ะเขือนแก้ว

่

๐๔/๐๔/๒๕๒๖

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๓๔๕

นายสาธิต ชืนเมือง

่

๐๘/๑๑/๒๕๒๖

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๓๔๖

นายธีรชัย อาจหินกอง
๑๒/๐๖/๒๕๓๓

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๓๔๗

นางสาวกัณหา ปนเงิน
๐๘/๐๔/๒๕๐๐

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๓๔๘

นางเตือนใจ แสวงสุข
๑๙/๐๒/๒๕๐๓

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๓๔๙

นางบุญเลียง

้

สงล่า
๒๒/๐๕/๒๕๐๖

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๓๕๐

นางสาวนิรมล บุญยมัย
๐๑/๑๑/๒๕๑๑

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๓๕๑

นางนิษฐิ โพธิตุ่น

์

๓๐/๐๔/๒๕๑๒

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๓๕๒

นางลักขณา กสิกรรม
๐๖/๐๑/๒๕๑๗

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๓๕๓

นางสาวทัศนีย์ วงทองดี
๓๑/๐๓/๒๕๒๓

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๓๕๔

นางสาวกัญภร กลีบจันทร์
๑๙/๐๕/๒๕๒๓

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๓๕๕

นางสาวอาริสา ปานเทวัน
๐๑/๑๑/๒๕๒๕

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๓๕๖

นางจิรารัตน์ เหลืองวิไล

๑๓/๑๑/๒๕๒๗

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๓๕๗

นางชุติมา เพชรรักษ์
๒๔/๐๕/๒๕๒๘

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๓๕๘

นางสาวศิวพร สุขสำแดง

๒๒/๑๒/๒๕๓๑

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๓๕๙

นางสาวสุมาพร สุธา
๐๔/๐๑/๒๕๓๔

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๓๖๐
นางสาวอรณัญช์ พลนิกร

๐๔/๐๘/๒๕๓๗

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๓๖๑

นายกฤษกร จันทิรา
๐๕/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๓๖๒

นายทิวานนท์ วัดวาศ
๒๐/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๓๖๓

นายธนูเวทย์ จันทวิมล
๐๗/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๓๖๔

นายภาณุ พิพิธ

๒๗/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๓๖๕

นายชาญชัย รอดสาลี
๓๐/๐๕/๒๕๓๙

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๓๖๖

นายกิตติศักดิ

์

พวงสุข
๐๘/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๓๖๗

นายปฏิพัทธ์ พูลเพิม

่

๐๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๓๖๘

นายปริญญา การถาง
๑๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๓๖๙

นายดุลยวัต คำปก
๐๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

ท่าโบสถ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๖๘ / ๑๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๕๙/๒๓๗๐
นายนภดล แสนหาญ

๑๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๓๗๑

นายสิปปกร คลืนบรรเลง

่

๐๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๓๗๒

นายศักย์ศรณ์ รัตนภูมิ
๐๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๓๗๓

นายทัศวุธ โพธิรัง

์

๓๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๓๗๔

นายวัชรพงษ์ บัวขำ
๐๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๓๗๕

นายอนุรักษ์ รับเพ็ชร์
๒๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๓๗๖

นายทนงศักดิ

์

อยู่ยอด
๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๓๗๗

นายพรชัย แสนหาญ
๑๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๓๗๘

นายภาคภูมิ พูลเหลือ
๒๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๓๗๙

นายสุรพัชร อินสุ่ม
๓๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๓๘๐
นายนิติพงษ์ สุโพธิ

์

๑๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๓๘๑

นายธนวัฒน์ ยิมย่อง

้

๒๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๓๘๒

นายอิทธิพัทธ์ เงินเปยม
๒๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๓๘๓

นายกษิดิเดช

์

มาลัยสุริยา
๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๓๘๔

เด็กชายเสรี ปานทองคำ
๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๓๘๕

นายธงชัย ดีประสิทธิ

์

๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๓๘๖

เด็กชายกัมพล ดวงยีหวา

่

๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๓๘๗

เด็กชายจตุรวิทย์ วงษ์คลัง
๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๓๘๘

เด็กชายชนาภัทร มากุล
๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๓๘๙

นายนัฐวุฒิ ขำคม
๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๓๙๐
นายวุฒิเมศร์ พรหมมา

๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๓๙๑

เด็กชายภาณุ ภารไสว

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๓๙๒

นายวรพงษ์ แก้วเกตุ
๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๓๙๓
เด็กชายสุรภาณุพงษ์ จันทร์งาม

๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๓๙๔

นายธนดล พันธุ์สงฆ์
๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๓๙๕

เด็กชายเกียรติชัย มันนวล

่

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๓๙๖

นายกฤษณพล อินทพันธ์
๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๓๙๗

นายกิตติศักดิ

์

ดอนแนไพร
๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๓๙๘

เด็กชายณภัทร เกิดสมบูรณ์
๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๓๙๙

เด็กชายภาณุ ศรีเทียนทอง
๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๔๐๐
เด็กชายภาณุพงศ์ เงินสวาท

๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๔๐๑

เด็กชายภาณุวัฒน์ สีวิชาสร้อย

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๔๐๒
นายสิรวิชญ์ จงกรเกตุ

๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๔๐๓
นายสิริโชค กาฬษร

๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๔๐๔
เด็กชายกฤศวัฒน์ หว้ากอง

๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

ท่าโบสถ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๖๙ / ๑๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๕๙/๒๔๐๕
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ชินพรมมา
๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๔๐๖
เด็กชายธีรภัทร สร้อยศรี

๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๔๐๗
เด็กชายประสิทธิ

์

ปานดำ
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๔๐๘

เด็กชายพงศ์เพชร บุญศาสตร์
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๔๐๙
เด็กชายพงศ์ศิริ สุเยาว์

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๔๑๐
เด็กชายพลพล น้อยนิม

่

๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๔๑๑

เด็กชายภัทรชัย ศิริภาพ
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๔๑๒

เด็กชายวรวิช ทวีสุข
๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๔๑๓

เด็กชายรุ่งโรจน์ โตรืน

่

๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๔๑๔

เด็กชายวิทยา บัววาศ
๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๔๑๕

เด็กชายจิรายุ เงางาม
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๔๑๖

เด็กชายวัศพล เณรแขก
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๔๑๗

เด็กชายจิรเมธ โลลุวิวัฒน์

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๔๑๘

เด็กชายณัฐกิตติ

์

ขุนทอง
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๔๑๙

เด็กชายธนกร ดอกกุหลาบ
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๔๒๐

เด็กชายธนพล บุญสุยา
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๔๒๑

เด็กชายนันทิพัฒน์ โตทิม
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๔๒๒

เด็กชายมังกร ขำคม
๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๔๒๓

เด็กชายภูวดนัย บุญศาสตร์
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๔๒๔

เด็กชายกฤษดา สร้อยศรี
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๔๒๕

เด็กชายทัศน์พล พุ่มพวง
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๔๒๖

เด็กชายธนพล สุ่มเมือง
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๔๒๗

เด็กชายพงศธร มีฤกษ์
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๔๒๘

เด็กชายวรวัฒน์ เดชประไพร
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๔๒๙

เด็กชายวิทยา เทียนชัย

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๔๓๐
เด็กชายศิริวัฒน์ ปญญาพร

๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๔๓๑

เด็กชายศุภชัย เงางาม
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๔๓๒

นางสาวณัฎฐา เงางาม
๑๒/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๔๓๓

นางสาวฐิติชญา จันทร์เทวี
๐๘/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๔๓๔

นางสาวนุศรินทร์ ยันสาด
๑๗/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๔๓๕

นางสาวจันทิมา บุกบุญ
๐๖/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๔๓๖

นางสาวรินรดา แร่อินทร์

๒๕/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๔๓๗

นางสาวชณัฐดา ไทยทศวงษ์
๐๒/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๔๓๘

นางสาวชลีรัตน์ ประจำแถว
๐๑/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๔๓๙

นางสาวณัฐกานต์ ประจำแถว
๐๑/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

ท่าโบสถ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๗๐ / ๑๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๕๙/๒๔๔๐
นางสาวรุจจิรา แก้วลี

๒๔/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๔๔๑

นางสาวเกศวรี รุ่งรัศมี

๒๘/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๔๔๒

นางสาวศิริพร ดอกกุหลาบ
๑๕/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๔๔๓

นางสาวฑิตยา คล้ายสุทธิ

์

๒๑/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๔๔๔

นางสาวปทมวรรณ แก้วจัง
๒๑/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๔๔๕

นางสาวชนิกานต์ ใจแสน

๒๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๔๔๖

นางสาวณัฐพร ภูผา
๒๓/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๔๔๗

นางสาวสุภัคษร สมพงษ์
๒๓/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๔๔๘

นางสาวเบญญา ยันสาด
๑๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๔๔๙

นางสาวณัฐฌา
สิทธิไพโรจน์สกุล

๐๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๔๕๐
นางสาววสุนันท์ แหล่งสนาม

๑๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๔๕๑

นางสาวอริศรา ศรียา
๑๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๔๕๒

นางสาวอารีวรรณ วัชรศักดิเวช

์

๑๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๔๕๓

นางสาวเมวิกา เพิมสุวรรณ

่

๐๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๔๕๔

นางสาวบงกชพร นาคบัว
๐๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๔๕๕

นางสาวกรรณิการ์ ทาแดง
๒๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๔๕๖

นางสาวจิราภา ศรีวิเศษ
๑๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๔๕๗

นางสาวอรวรรณ บุญอินทร์
๐๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๔๕๘

นางสาวภัทรกันย์ เส็งเต๋
๒๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๔๕๙

นางสาวพรทิภา เทียนพิทักษ์กุล

๑๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๔๖๐
นางสาวรักษิณา คล้ายชู

๒๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๔๖๑

เด็กหญิงกมลนิตย์ เงางาม
๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๔๖๒

เด็กหญิงกลินทราย

่

วงษ์เสนา

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๔๖๓

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ แสงตะคร้อ
๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๔๖๔

เด็กหญิงณัฐนันท์ ต่ายจิต
๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๔๖๕

เด็กหญิงธิดารัตน์ มีฤกษ์
๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๔๖๖

เด็กหญิงวิรัญชนา อยู่วงษ์

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๔๖๗

เด็กหญิงสุธาสินี บุญอินทร์
๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๔๖๘

เด็กหญิงสุภาลักษม์ ทองสุข
๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๔๖๙

เด็กหญิงอมรรัตน์ บุญวาส
๐๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๔๗๐
เด็กหญิงอัญชนา ประดับแก้ว

๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๔๗๑

เด็กหญิงกรรณิการ์ พุ่มทอง
๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๔๗๒
เด็กหญิงทิพย์มณฑา การะเกด

๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๔๗๓

เด็กหญิงธัญจิรา จุ้มอังวะ
๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๔๗๔

เด็กหญิงประภัสสร เจริญศรี
๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

ท่าโบสถ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๗๑ / ๑๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๕๙/๒๔๗๕

เด็กหญิงสิราวรรณ โพธิภู่

์

๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๔๗๖

เด็กหญิงองค์อร วอเพ็ชร์
๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๔๗๗

เด็กหญิงอริศรา แก้วแพทย์
๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๔๗๘

เด็กหญิงธิตินันท์ บุญศาสตร์
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๔๗๙

เด็กหญิงชิโนรส หุ่นดี
๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๔๘๐
เด็กหญิงสมฤทัย ชาญไชย

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๔๘๑
เด็กหญิงชณัฐติกานต์ นวลเนตร

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๔๘๒

เด็กหญิงชลธิชา รอดเหลือ
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๔๘๓
เด็กหญิงจรรยมณฑน์ มีศิลป

๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๔๘๔

เด็กหญิงจิณกัญญา คล่องแคล้ว
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๔๘๕

เด็กหญิงชุติมา เพ็งหมืนราช

่

๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๔๘๖

เด็กหญิงธิตินันท์ ดอนไพรธรรม
๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๔๘๗

เด็กหญิงนนธิชา สังข์น้อย
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๔๘๘

เด็กหญิงอนันท์ญา เผือกผ่อง

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๔๘๙

เด็กหญิงเหมือนฝน หมวกทอง
๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๔๙๐

เด็กหญิงทิพาพร ราศรี
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๔๙๑

เด็กหญิงพิรามญช์ ศิลประเสริฐ
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๔๙๒

เด็กหญิงสรภัส เณระบางแก้ว
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๔๙๓

เด็กหญิงสิราวรรณ จันทร์ดี
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๔๙๔

เด็กหญิงสุนันทา ปรานตพลกลัง

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๔๙๕

เด็กหญิงอมรรัตน์ ทองใบ

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๔๙๖

เด็กหญิงจอมขวัญ วอเพ็ชร
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๔๙๗

เด็กหญิงธันยพร สุดใจ
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๔๙๘

เด็กหญิงลลิตา ทองประเสริฐ
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๔๙๙

เด็กหญิงกุลธิดา เกิดไพบูลย์
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๕๐๐
เด็กหญิงจิราภา ไกรแก้ว

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๕๐๑
เด็กหญิงชนิสรา จันทิรา

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๕๐๒

เด็กหญิงธนาวรรณ ทองฉำ
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๕๐๓
เด็กหญิงธิดารัตน์ แสนหาญ

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๕๐๔
เด็กหญิงธิดารัตน์ หุยะพันธุ์

๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๕๐๕
เด็กหญิงปรัชญาพร ปานดำ

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๕๐๖
เด็กหญิงเปรมมิกาต์ แก้วลา

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๕๐๗
เด็กหญิงลักณ์ษนารา ภูมัง

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๕๐๘
เด็กหญิงศิรภัสสร คำสุนา

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๕๐๙
เด็กหญิงศิวลี พุ่มจำปา

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

ท่าโบสถ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๗๒ / ๑๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๕๙/๒๕๑๐
เด็กหญิงศุภนิดา พบบ่อเงิน

๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๕๑๑
เด็กหญิงอนัญลักษณ์ เพ็งภู

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๕๑๒

เด็กหญิงอรอุมา สิงหา
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๕๑๓

เด็กหญิงพัทธนันท์ นาคบัว
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

ท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๕๑๔

เด็กชายธนโชติ ทองช้อย
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร ทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๔๕๙/๒๕๑๕

เด็กชายทศพัฒน์ อุบลวรรณ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร ทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๔๕๙/๒๕๑๖

เด็กชายนลิน พุ่มเพ็ง
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร ทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๔๕๙/๒๕๑๗

เด็กชายฤทธิพล สอนส่งกลิน

่

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร ทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๔๕๙/๒๕๑๘

เด็กชายณัฐดนัย วรสัมปุรณะ
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร ทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๔๕๙/๒๕๑๙

เด็กชายสุธิราช วงษ์พานิช
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร ทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๔๕๙/๒๕๒๐
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

บัตรมาก
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร ทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๔๕๙/๒๕๒๑

เด็กชายวชิรวิทย์ ไข่พลาย
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร ทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๔๕๙/๒๕๒๒

เด็กชายศุภกร ณ สายบุรี
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร ทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๔๕๙/๒๕๒๓

เด็กชายอณุพร ตังเค้า

้

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร ทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๔๕๙/๒๕๒๔

เด็กชายวริทธินันท์

์

ทิพย์สิงห์
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร ทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๔๕๙/๒๕๒๕

เด็กชายฐปนกุล ชุ่มมา
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร ทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๔๕๙/๒๕๒๖

เด็กชายอรรถพล จันทร์ชืน

่

๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร ทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๔๕๙/๒๕๒๗

เด็กชายรัฐพงษ์ ตูมนอก
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร ทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๔๕๙/๒๕๒๘

เด็กชายบวรลักษณ์ เปยมน้อย
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร ทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๔๕๙/๒๕๒๙

เด็กชายภัทรพล จันทร์รุญ

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร ทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๔๕๙/๒๕๓๐
เด็กชายกฤษณ ศรีภักดี

๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร ทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๔๕๙/๒๕๓๑

เด็กชายวรวิช กลินขวัญ

่

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร ทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๔๕๙/๒๕๓๒

เด็กชายนันทิพัฒน์ เพชร์รัตน์

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร ทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๔๕๙/๒๕๓๓

เด็กชายธันวา ศรีราชาอนุกูล

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร ทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๔๕๙/๒๕๓๔

เด็กชายมหิทธิกรณ์ สุดมี
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร ทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๔๕๙/๒๕๓๕

เด็กชายกฤติธี วิชัยสูตร
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร ทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๔๕๙/๒๕๓๖

เด็กชายสวพล มณี
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร ทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๔๕๙/๒๕๓๗

เด็กชายณัฐโชติ ตังศิริ

้

๐๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลกิตติกร ทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๔๕๙/๒๕๓๘

เด็กชายพงษ์วรินทร์ ก่อนทิพย์
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร ทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๔๕๙/๒๕๓๙

เด็กชายอรรถพล จันทร์ทอง
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร ทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๔๕๙/๒๕๔๐
เด็กชายชยพล เพ็ชรแกมทอง

๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร ทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๔๕๙/๒๕๔๑

เด็กชายสิทธิธร ปนเนตร
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร ทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๔๕๙/๒๕๔๒

เด็กชายชวิน ปานทอง
๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร ทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๔๕๙/๒๕๔๓

เด็กชายพีรดนย์ เปยงคำมา
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร ทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๔๕๙/๒๕๔๔

เด็กชายศรายุทธ ล้อมวงษ์
๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร ทับขีเหล็ก

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๗๓ / ๑๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๕๙/๒๕๔๕

เด็กหญิงบุณยานุช บุตรวิเชียร
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร ทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๔๕๙/๒๕๔๖

เด็กหญิงปาณิสรา สาระกูล
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร ทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๔๕๙/๒๕๔๗

เด็กหญิงบุญณิภา อยู่โต

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร ทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๔๕๙/๒๕๔๘

เด็กหญิงเนตรนภา สุ่มเสมอ
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร ทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๔๕๙/๒๕๔๙

เด็กหญิงธัญเรศ บุญโก
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร ทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๔๕๙/๒๕๕๐
เด็กหญิงกรกนก กลินขวัญ

่

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร ทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๔๕๙/๒๕๕๑

เด็กหญิงพิมพ์ชนก คำจันทร์
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร ทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๔๕๙/๒๕๕๒

เด็กหญิงมุฑิตา ดีประสิทธิ

์

๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร ทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๔๕๙/๒๕๕๓

เด็กหญิงชลธิชา ดีนกคุ้ม
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร ทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๔๕๙/๒๕๕๔
เด็กหญิงพรหมภิญญา

สมบูรณ์ทรัพย์
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร ทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๔๕๙/๒๕๕๕

เด็กหญิงกชนภัส แผ้วเกตุ
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร ทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๔๕๙/๒๕๕๖

เด็กหญิงจิรวดี เพ็งอุ่น
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร ทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๔๕๙/๒๕๕๗

เด็กหญิงเบญญาภา ปานรุ่งเรือง
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร ทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๔๕๙/๒๕๕๘

เด็กหญิงขวัญข้าว ทุนแท่ง
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร ทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๔๕๙/๒๕๕๙

เด็กหญิงธมลวรรณ์ สุขศิริ
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร ทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๔๕๙/๒๕๖๐

เด็กหญิงภัทรวดี มุ่งดี
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร ทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๔๕๙/๒๕๖๑

เด็กหญิงสุพัธรา ฟองคำ
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร ทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๔๕๙/๒๕๖๒

เด็กหญิงสุชาทิพย์ โพธิโต

์

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร ทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๔๕๙/๒๕๖๓

เด็กหญิงภัควลัญช์ ทัพทวี
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร ทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๔๕๙/๒๕๖๔

เด็กหญิงอมลณัฐ พ่วงจาด
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร ทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๔๕๙/๒๕๖๕

เด็กหญิงเพียงขวัญ ศรีวารีรัตน์
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร ทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๔๕๙/๒๕๖๖

เด็กหญิงพนิดา เทียงอินทร์

่

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร ทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๔๕๙/๒๕๖๗

เด็กหญิงภาคิณี พิมพ์พันธุ์

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร ทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๔๕๙/๒๕๖๘

เด็กหญิงภัทราพร ดวงศรี

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร ทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๔๕๙/๒๕๖๙

เด็กหญิงประภาพร ขำจันทร์

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร ทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๔๕๙/๒๕๗๐
เด็กหญิงกีรติญา พวงสุข

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร ทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๔๕๙/๒๕๗๑

เด็กหญิงมนัสนันท์ กาฬภักดี
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร ทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๔๕๙/๒๕๗๒

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา เกิดโมลี
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร ทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๔๕๙/๒๕๗๓

เด็กหญิงปวันพัสตร์ ซ่อนคม
๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร ทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๔๕๙/๒๕๗๔

เด็กหญิงสิริวิมล พวงสุข
๑๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร ทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๔๕๙/๒๕๗๕

เด็กหญิงนัฐฑรัตน์ เทียนชัย
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร ทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๔๕๙/๒๕๗๖

เด็กหญิงสุตาภัทร บุญอินทร์
๒๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร ทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๔๕๙/๒๕๗๗

เด็กหญิงบัณฑิตา อู่สุวรรณ
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร ทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๔๕๙/๒๕๗๘

เด็กหญิงธมนวรรณ โพธินิล

์

๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร ทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๔๕๙/๒๕๗๙

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ดำกลิน

่

๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร ทับขีเหล็ก

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๗๔ / ๑๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๕๙/๒๕๘๐
เด็กหญิงบุญญิสา บุญสรรค์

๐๙/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลกิตติกร ทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๔๕๙/๒๕๘๑

เด็กหญิงศุภากร ดอนแนไพร
๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร ทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๔๕๙/๒๕๘๒

เด็กหญิงนภัสสร มาขำ
๐๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร ทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๔๕๙/๒๕๘๓

เด็กหญิงนันทนัช ชาวบ้านซ่อง
๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร ทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๔๕๙/๒๕๘๔

เด็กหญิงดลนภา ช้างสาร
๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร ทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๔๕๙/๒๕๘๕

เด็กชายภานุวัฒน์ ชมสน
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523

ธรรมวิจิตร  

ชน ๒๔๕๙/๒๕๘๖

เด็กชายภูวเดช ดอนตูม
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523

ธรรมวิจิตร  

ชน ๒๔๕๙/๒๕๘๗

เด็กชายจิรายุ เพ็งระกา
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523

ธรรมวิจิตร  

ชน ๒๔๕๙/๒๕๘๘

เด็กชายวายุ ชัยภิบาล
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523

ธรรมวิจิตร  

ชน ๒๔๕๙/๒๕๘๙

เด็กชายจิราธร นระม่วง
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523

ธรรมวิจิตร  

ชน ๒๔๕๙/๒๕๙๐
เด็กชายนิติกร ยิมบุปผา

้

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523

ธรรมวิจิตร  

ชน ๒๔๕๙/๒๕๙๑

เด็กชายวีรวุฒิ มีมาก
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523

ธรรมวิจิตร  

ชน ๒๔๕๙/๒๕๙๒

เด็กชายชนากรณ์ พูลเหลือ
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523

ธรรมวิจิตร  

ชน ๒๔๕๙/๒๕๙๓

เด็กชายวิชชากร จุ้ยขาว
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523

ธรรมวิจิตร  

ชน ๒๔๕๙/๒๕๙๔

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ดอนแนไพร
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523

ธรรมวิจิตร  

ชน ๒๔๕๙/๒๕๙๕

เด็กชายสุชินวัตร ภูมิลำเนา

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523

ธรรมวิจิตร  

ชน ๒๔๕๙/๒๕๙๖

เด็กชายภาณุพงษ์ คำทับทิม
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523

ธรรมวิจิตร  

ชน ๒๔๕๙/๒๕๙๗

เด็กชายภานุพงษ์ ใจแสน
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523

ธรรมวิจิตร  

ชน ๒๔๕๙/๒๕๙๘

เด็กหญิงบุญญิสา เทียนชัย
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523

ธรรมวิจิตร  

ชน ๒๔๕๙/๒๕๙๙

เด็กหญิงนิรชา ใจเอือ

้

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523

ธรรมวิจิตร  

ชน ๒๔๕๙/๒๖๐๐
เด็กหญิงอันธิกา ศรีโยนา

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523

ธรรมวิจิตร  

ชน ๒๔๕๙/๒๖๐๑
เด็กหญิงธนัญญา โพธิงาม

์

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523

ธรรมวิจิตร  

ชน ๒๔๕๙/๒๖๐๒
เด็กหญิงกัลยารัตน์ ปนช้าง

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523

ธรรมวิจิตร  

ชน ๒๔๕๙/๒๖๐๓

เด็กหญิงวาสนา แร่เมือง
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523

ธรรมวิจิตร  

ชน ๒๔๕๙/๒๖๐๔
เด็กหญิงเปรมฤดี พูลเหลือ

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523

ธรรมวิจิตร  

ชน ๒๔๕๙/๒๖๐๕
เด็กหญิงปุญญิศา สุ่มพ่วง

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523

ธรรมวิจิตร  

ชน ๒๔๕๙/๒๖๐๖
เด็กหญิงสุชาวดี สาครเจริญ

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523

ธรรมวิจิตร  

ชน ๒๔๕๙/๒๖๐๗

เด็กชายพนธกร สีดำแท้
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีเจริญธรรม ศรีเจริญธรรม  

ชน ๒๔๕๙/๒๖๐๘
เด็กชายศรัณย์ภัทร บุญลือ

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีเจริญธรรม ศรีเจริญธรรม  

ชน ๒๔๕๙/๒๖๐๙
เด็กหญิงรัตติกานต์ ดีเทียน

๑๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดศรีเจริญธรรม ศรีเจริญธรรม  

ชน ๒๔๕๙/๒๖๑๐
เด็กหญิงชุตินันท์ แจ่มจ่าย

๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแจง หนองแจง  

ชน ๒๔๕๙/๒๖๑๑

เด็กหญิงชนาภา จันน่วม
๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแจง หนองแจง  

ชน ๒๔๕๙/๒๖๑๒

เด็กชายวรรณชัย เกือทาน

้

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแจง หนองแจง  

ชน ๒๔๕๙/๒๖๑๓

เด็กหญิงวัณณากร อ่อนช่วง
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแจง หนองแจง  

ชน ๒๔๕๙/๒๖๑๔

เด็กหญิงน้องพลอย ชมสน
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแจง หนองแจง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๗๕ / ๑๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๕๙/๒๖๑๕

เด็กหญิงนงลักษณ์ อุ่มแสง
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแจง หนองแจง  

ชน ๒๔๕๙/๒๖๑๖

เด็กหญิงธาราทิพย์ กันยา
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแจง หนองแจง  

ชน ๒๔๕๙/๒๖๑๗

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ แก้วมณี
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแจง หนองแจง  

ชน ๒๔๕๙/๒๖๑๘

เด็กหญิงณัฐชยา หอมชืน

่

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแจง หนองแจง  

ชน ๒๔๕๙/๒๖๑๙

เด็กชายณัฐวุฒิ อ่อนเลิศ
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าแก้ว หนองแซง  

ชน ๒๔๕๙/๒๖๒๐
เด็กชายภาคภูมิ นัยจิตร

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าแก้ว หนองแซง  

ชน ๒๔๕๙/๒๖๒๑

เด็กชายเดชาธร แก้วศรี
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าแก้ว หนองแซง  

ชน ๒๔๕๙/๒๖๒๒

เด็กชายธนพล แสนเจ๊ก
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าแก้ว หนองแซง  

ชน ๒๔๕๙/๒๖๒๓

เด็กชายกนต์ธร บัวมาก
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าแก้ว หนองแซง  

ชน ๒๔๕๙/๒๖๒๔

เด็กชายธนวิต วงระมัย
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าแก้ว หนองแซง  

ชน ๒๔๕๙/๒๖๒๕

เด็กชายฉกาจ ศรีปดี
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าแก้ว หนองแซง  

ชน ๒๔๕๙/๒๖๒๖

เด็กชายนายกร แพงลม
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าแก้ว หนองแซง  

ชน ๒๔๕๙/๒๖๒๗

เด็กชายนพพนธ์ พูลวิจารณ์

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าแก้ว หนองแซง  

ชน ๒๔๕๙/๒๖๒๘

เด็กชายก้องภพ ทองท่าจีน
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าแก้ว หนองแซง  

ชน ๒๔๕๙/๒๖๒๙

เด็กชายพงศธร ฤทธิมาก

์

๐๖/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดท่าแก้ว หนองแซง  

ชน ๒๔๕๙/๒๖๓๐

เด็กหญิงภูษณิศา แก้วเขียว
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าแก้ว หนองแซง  

ชน ๒๔๕๙/๒๖๓๑

เด็กหญิงสุวิมล บุญลือ
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าแก้ว หนองแซง  

ชน ๒๔๕๙/๒๖๓๒

เด็กหญิงธมลวรรณ ใจแสน

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าแก้ว หนองแซง  

ชน ๒๔๕๙/๒๖๓๓

เด็กหญิงณัฐพร เผือกผ่อง
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าแก้ว หนองแซง  

ชน ๒๔๕๙/๒๖๓๔

เด็กหญิงวรรณรดา สังข์ทอง
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าแก้ว หนองแซง  

ชน ๒๔๕๙/๒๖๓๕

เด็กหญิงชนิตา แพงลม
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าแก้ว หนองแซง  

ชน ๒๔๕๙/๒๖๓๖

เด็กหญิงณัฐชา ใจแสน
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าแก้ว หนองแซง  

ชน ๒๔๕๙/๒๖๓๗

เด็กหญิงธัญญา ใจแสน

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าแก้ว หนองแซง  

ชน ๒๔๕๙/๒๖๓๘

เด็กหญิงวรฤทัย ใจแสน
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าแก้ว หนองแซง  

ชน ๒๔๕๙/๒๖๓๙

เด็กหญิงโนรา สุขพิทักษ์
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าแก้ว หนองแซง  

ชน ๒๔๕๙/๒๖๔๐
เด็กหญิงกานต์ชนิด ใจแสน

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าแก้ว หนองแซง  

ชน ๒๔๕๙/๒๖๔๑

เด็กหญิงอภิชาดา ใจแสน
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าแก้ว หนองแซง  

ชน ๒๔๕๙/๒๖๔๒

เด็กหญิงศศิภา ใจแสน
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าแก้ว หนองแซง  

ชน ๒๔๕๙/๒๖๔๓

เด็กชายกมลพันธ์ โฉมเชิด
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดอรัญญวาสี อรัญญวาสี  

ชน ๒๔๕๙/๒๖๔๔

เด็กชายอภิสิทธิ

์

มันเจ๊ก

่

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอรัญญวาสี อรัญญวาสี  

ชน ๒๔๕๙/๒๖๔๕

เด็กหญิงวรรณษา อินทรสะอาด
๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดอรัญญวาสี อรัญญวาสี  

ชน ๒๔๕๙/๒๖๔๖

เด็กหญิงวรัญญา อินทรสะอาด
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอรัญญวาสี อรัญญวาสี  

ชน ๒๔๕๙/๒๖๔๗

เด็กชายลภัส ทับทิมทอง
๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาราวเทียนทอง(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์)

เขาโพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๒๖๔๘

เด็กชายพงศกร จันทา

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาราวเทียนทอง(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์)

เขาโพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๒๖๔๙

เด็กชายมงคลชัย กาศหาร
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาราวเทียนทอง(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์)

เขาโพธิงาม

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๗๖ / ๑๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๕๙/๒๖๕๐
เด็กชายรัฐภูมิ ช่องสกุล

๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาราวเทียนทอง(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์)

เขาโพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๒๖๕๑

เด็กชายธีรเดช นรสิงห์

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาราวเทียนทอง(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์)

เขาโพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๒๖๕๒

เด็กชายภมรพล กลำสวัสดิ

์

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาราวเทียนทอง(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์)

เขาโพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๒๖๕๓

เด็กหญิงวรรณิสา สีวันนา
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาราวเทียนทอง(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์)

เขาโพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๒๖๕๔

เด็กหญิงภัคจีรา แก้วสุข
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาราวเทียนทอง(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์)

เขาโพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๒๖๕๕

เด็กหญิงสุพรรณษา ประเทืองกุลชัย
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาราวเทียนทอง(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์)

เขาโพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๒๖๕๖

เด็กหญิงวริยา แพงปอม
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาราวเทียนทอง(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์)

เขาโพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๒๖๕๗

เด็กหญิงทรายแก้ว ศรีวันนา
๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาราวเทียนทอง(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์)

เขาโพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๒๖๕๘

เด็กหญิงรินลดา แก่นทรัพย์

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาราวเทียนทอง(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์)

เขาโพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๒๖๕๙

เด็กหญิงธันยารัตน์ แจ่มจำรัส
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาราวเทียนทอง(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์)

เขาโพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๒๖๖๐
เด็กหญิงปญญกร สารสม

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาราวเทียนทอง(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์)

เขาโพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๒๖๖๑

เด็กหญิงณัฐนรี วุ่นดอนไพร
๒๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาราวเทียนทอง(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์)

เขาโพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๒๖๖๒

เด็กหญิงพรไพรลิน ม่วงเกิด
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาราวเทียนทอง(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์)

เขาโพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๒๖๖๓

เด็กชายองศา มณีกูล
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาราวเทียนทอง(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์)

เขาโพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๒๖๖๔

เด็กหญิงพีรนันท์ ตุ้มทอง
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาราวเทียนทอง(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์)

เขาโพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๒๖๖๕

เด็กชายอัฟนัน เจะแซ
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาราวเทียนทอง(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์)

เขาโพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๒๖๖๖

เด็กชายพีรณัฐ ตุ้มทอง
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาราวเทียนทอง(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์)

เขาโพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๒๖๖๗

เด็กชายนัฎฐวัฒน์ วงษ์อานุ
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเนินขาม เขาโพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๒๖๖๘

เด็กชายภากร จูมวันทา
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเนินขาม เขาโพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๒๖๖๙

เด็กชายพฤทธิ

์

พุ่มจำปา

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเนินขาม เขาโพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๒๖๗๐
เด็กชายณัชนน นำทิพย์

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเนินขาม เขาโพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๒๖๗๑

เด็กชายวิชยุตม์ ศรีเดช
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเนินขาม เขาโพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๒๖๗๒

เด็กชายอนุชา แซ่แด
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเนินขาม เขาโพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๒๖๗๓

เด็กชายนราวิชญ์ จูมวันทา
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเนินขาม เขาโพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๒๖๗๔

เด็กชายวรวิช เดชทองคำ
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเนินขาม เขาโพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๒๖๗๕

เด็กชายชวกร ศรีเดช
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเนินขาม เขาโพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๒๖๗๖

เด็กชายนภัสกร โตรอด
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเนินขาม เขาโพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๒๖๗๗

เด็กชายวิทยา คงไทย
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเนินขาม เขาโพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๒๖๗๘

เด็กชายไชยยา ระโหฐาน
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเนินขาม เขาโพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๒๖๗๙

เด็กชายทักษ์ดนัย การภักดี
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเนินขาม เขาโพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๒๖๘๐
เด็กหญิงมลดา

ไม่ทราบนามสกุล ๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเนินขาม เขาโพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๒๖๘๑

เด็กหญิงธันยา ชาวโพธิทอง

์

๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเนินขาม เขาโพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๒๖๘๒

เด็กหญิงกชกร ประภาพิทักษ์
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเนินขาม เขาโพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๒๖๘๓

เด็กหญิงณัชชา กาฬภักดี
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเนินขาม เขาโพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๒๖๘๔

เด็กหญิงวรรณพร ทองสันติสุข
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเนินขาม เขาโพธิงาม

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๗๗ / ๑๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๕๙/๒๖๘๕

เด็กหญิงกนกพรรณ แก้วแดง
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเนินขาม เขาโพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๒๖๘๖

เด็กหญิงวราวรรณ คำแหง
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเนินขาม เขาโพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๒๖๘๗

เด็กหญิงวรกัญญา อินทะจำปา

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเนินขาม เขาโพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๒๖๘๘

เด็กหญิงณัฐชา ไพรเถือน

่

๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเนินขาม เขาโพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๒๖๘๙

เด็กหญิงวริยา พรมศรี
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเนินขาม เขาโพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๒๖๙๐
เด็กหญิงอังวรา เสาแก้ว

๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเนินขาม เขาโพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๒๖๙๑

เด็กหญิงวรรณิสา นิยมสุข
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเนินขาม เขาโพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๒๖๙๒

เด็กหญิงกุลธิดา หัสดี
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเนินขาม เขาโพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๒๖๙๓

เด็กหญิงอรวรา อุบลแย้ม
๐๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเนินขาม เขาโพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๒๖๙๔

เด็กชายรุ่งอรุณ ธัญญเจริญ
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเนินขาม เขาโพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๒๖๙๕

เด็กชายกฤษดา
ไม่ทราบนามสกุล ๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเนินขาม เขาโพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๒๖๙๖
เด็กหญิงมณฑกานต์ ปรีกราน

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเนินขาม เขาโพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๒๖๙๗

เด็กหญิงภัควดี คงเกลียง

้

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเนินขาม เขาโพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๒๖๙๘

เด็กหญิงจรรยาพร จำปาทอง
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเนินขาม เขาโพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๒๖๙๙

เด็กหญิงวิชุดา สว่างศรี
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเนินขาม เขาโพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๒๗๐๐
เด็กชายบัญญวัติ การภักดี

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยาง  

ชน ๒๔๕๙/๒๗๐๑
เด็กชายเจษฎา อ่อนแก้ว

๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยาง  

ชน ๒๔๕๙/๒๗๐๒
เด็กชายนันทยศ ครคง

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยาง  

ชน ๒๔๕๙/๒๗๐๓
เด็กชายไพโรจน์ นุชโพธิพันธ์

์

๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยาง  

ชน ๒๔๕๙/๒๗๐๔

เด็กชายพัชรพล ครคง
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยาง  

ชน ๒๔๕๙/๒๗๐๕
เด็กชายภูธฤทธิ

์

การภักดี
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยาง  

ชน ๒๔๕๙/๒๗๐๖
เด็กชายธนพัฒน์ การภักดี

๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยาง  

ชน ๒๔๕๙/๒๗๐๗
เด็กชายวชิระ หยวกบุญมา

๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยาง  

ชน ๒๔๕๙/๒๗๐๘

เด็กหญิงเปรมลดา การชู
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยาง  

ชน ๒๔๕๙/๒๗๐๙
เด็กหญิงภัสสร บุญบำเพ็ญ

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยาง  

ชน ๒๔๕๙/๒๗๑๐
เด็กหญิงชาลิสา ครคง

๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยาง  

ชน ๒๔๕๙/๒๗๑๑

เด็กหญิงจิราพัชร ขุมทอง
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยาง  

ชน ๒๔๕๙/๒๗๑๒

เด็กชายศิวกร นำเพชร
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยาง  

ชน ๒๔๕๙/๒๗๑๓

เด็กชายมัด ศรีโพธิพันธ์

์

๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยาง  

ชน ๒๔๕๙/๒๗๑๔

เด็กชายนันทิพัฒน์ นิวงาม

้

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยาง  

ชน ๒๔๕๙/๒๗๑๕

เด็กชายเวชพิสิฐ ภูฆัง
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยาง  

ชน ๒๔๕๙/๒๗๑๖

เด็กชายทิวากร เสาวรส
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยาง  

ชน ๒๔๕๙/๒๗๑๗

เด็กชายสิริภพ เปยมรอด
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยาง  

ชน ๒๔๕๙/๒๗๑๘

เด็กชายนนทวัฒน์ สุริยวงษ์
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยาง  

ชน ๒๔๕๙/๒๗๑๙

เด็กชายธนวัฒน์ การภักดี

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๗๘ / ๑๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๕๙/๒๗๒๐
เด็กชายภัคพล บุตรธิสาร

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยาง  

ชน ๒๔๕๙/๒๗๒๑

เด็กหญิงปวริศา เลิศบุญชู
๓๑/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยาง  

ชน ๒๔๕๙/๒๗๒๒

เด็กหญิงสิริกร เหลืองใจดี
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยาง  

ชน ๒๔๕๙/๒๗๒๓
เด็กหญิงกัญญารัตน์ แก้วโสดา

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยาง  

ชน ๒๔๕๙/๒๗๒๔

เด็กหญิงนันทิชา พานิช
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยาง  

ชน ๒๔๕๙/๒๗๒๕
เด็กหญิงกมลลักษณ์ สิงคะ

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยาง  

ชน ๒๔๕๙/๒๗๒๖
เด็กหญิงเบญจวรรณ จันทร์บรรจง

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยาง  

ชน ๒๔๕๙/๒๗๒๗

เด็กชายพงศธร พุ่มจำปา
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยาง  

ชน ๒๔๕๙/๒๗๒๘

เด็กชายพัสกร พุ่มจำปา
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยาง  

ชน ๒๔๕๙/๒๗๒๙

เด็กชายพิพัฒน์ คงเจริญพร
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยาง  

ชน ๒๔๕๙/๒๗๓๐
เด็กชายธัชชัย เปยมรอด

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยาง  

ชน ๒๔๕๙/๒๗๓๑

เด็กหญิงมณฑิตา ทองกำ
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยาง  

ชน ๒๔๕๙/๒๗๓๒

เด็กหญิงมินตรา สังข์นาค
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยาง  

ชน ๒๔๕๙/๒๗๓๓

เด็กหญิงหทัยภัทร พุ่มจำปา
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยาง  

ชน ๒๔๕๙/๒๗๓๔

เด็กหญิงศิริพร บุญมา
๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยาง  

ชน ๒๔๕๙/๒๗๓๕

เด็กหญิงวันดี หร่ายชี
๐๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยาง  

ชน ๒๔๕๙/๒๗๓๖

เด็กหญิงธนพร นาคสุข

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกะบกเตีย

้

เขาถำเทพพนม  

ชน ๒๔๕๙/๒๗๓๗

เด็กหญิงภันฑิรา ขำวงษ์
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกะบกเตีย

้

เขาถำเทพพนม  

ชน ๒๔๕๙/๒๗๓๘

เด็กหญิงแพรพลอย ชืนประชารมย์

่

๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกะบกเตีย

้

เขาถำเทพพนม  

ชน ๒๔๕๙/๒๗๓๙

เด็กหญิงวราภรณ์ เปรมทอง
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกะบกเตีย

้

เขาถำเทพพนม  

ชน ๒๔๕๙/๒๗๔๐
เด็กหญิงสุพรรษา บุญเงิน

๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกะบกเตีย

้

เขาถำเทพพนม  

ชน ๒๔๕๙/๒๗๔๑

เด็กหญิงชาลินี แสงสว่าง

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกะบกเตีย

้

เขาถำเทพพนม  

ชน ๒๔๕๙/๒๗๔๒

เด็กหญิงวาสนา ธรรมศร
๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกะบกเตีย

้

เขาถำเทพพนม  

ชน ๒๔๕๙/๒๗๔๓

เด็กชายวีรภัทร ภูฆัง

๑๙/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ)

วัดวังคอไห  

ชน ๒๔๕๙/๒๗๔๔

เด็กชายทักษิณ เกิดอยู่
๐๔/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ)

วัดวังคอไห  

ชน ๒๔๕๙/๒๗๔๕

เด็กชายวรพรต แก้วเกตุ
๑๓/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ)

วัดวังคอไห  

ชน ๒๔๕๙/๒๗๔๖

เด็กชายศิลปน พุ่มจำปา
๐๘/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ)

วัดวังคอไห  

ชน ๒๔๕๙/๒๗๔๗

เด็กชายศิวัช ศรีเดช
๒๕/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ)

วัดวังคอไห  

ชน ๒๔๕๙/๒๗๔๘

เด็กชายธนาธิป เสือใจ
๑๒/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ)

วัดวังคอไห  

ชน ๒๔๕๙/๒๗๔๙

เด็กหญิงภาวินี นาคสังข์
๒๘/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ)

วัดวังคอไห  

ชน ๒๔๕๙/๒๗๕๐
เด็กหญิงสุภชา มะยมทอง

๑๓/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ)

วัดวังคอไห  

ชน ๒๔๕๙/๒๗๕๑

เด็กหญิงกัลยกร อบอุ่น
๐๙/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ)

วัดวังคอไห  

ชน ๒๔๕๙/๒๗๕๒

เด็กหญิงบุตรชกร เหลาโชติ
๑๘/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ)

วัดวังคอไห  

ชน ๒๔๕๙/๒๗๕๓

เด็กชายภาสกร นำทิพย์
๓๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ)

วัดวังคอไห  

ชน ๒๔๕๙/๒๗๕๔

เด็กชายธีรโชติ ขำกลำ
๐๖/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ)

วัดวังคอไห  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๗๙ / ๑๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๕๙/๒๗๕๕
เด็กชายอิบินีอัฟฟาน วรรณโภคา

๒๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ)

วัดวังคอไห  

ชน ๒๔๕๙/๒๗๕๖

เด็กหญิงมาราวดี ยอดดำเนิน
๑๙/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ)

วัดวังคอไห  

ชน ๒๔๕๙/๒๗๕๗

เด็กหญิงศิวพร การภักดี
๐๖/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ)

วัดวังคอไห  

ชน ๒๔๕๙/๒๗๕๘

เด็กชายชนินทร์ ปนตกูล
๑๓/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ)

วัดวังคอไห  

ชน ๒๔๕๙/๒๗๕๙

เด็กหญิงอรัญญา อยู่เปนสุข
๐๗/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ)

วัดวังคอไห  

ชน ๒๔๕๙/๒๗๖๐
เด็กหญิงจีระนันท์ จันทร์ภักดี

๒๑/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ)

วัดวังคอไห  

ชน ๒๔๕๙/๒๗๖๑

เด็กชายพีรณัฐ เงินทอง

๒๓/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ)

วัดวังคอไห  

ชน ๒๔๕๙/๒๗๖๒

เด็กชายศรัณย์ภัทร ศรีเดช
๒๐/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ)

วัดวังคอไห  

ชน ๒๔๕๙/๒๗๖๓

เด็กชายอภิรักษ์ ม่วงเกิด

๒๖/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ)

วัดวังคอไห  

ชน ๒๔๕๙/๒๗๖๔

เด็กชายกมลภพ ศรีสัมฤทธิ

์

๒๕/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ)

วัดวังคอไห  

ชน ๒๔๕๙/๒๗๖๕

เด็กชายณัฐวัตร ยะสิงห์
๑๖/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ)

วัดวังคอไห  

ชน ๒๔๕๙/๒๗๖๖

เด็กชายธนวัฒน์ แก้วสุวรรณ์
๐๒/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ)

วัดวังคอไห  

ชน ๒๔๕๙/๒๗๖๗

เด็กชายธันวา จันชืน

่

๑๒/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ)

วัดวังคอไห  

ชน ๒๔๕๙/๒๗๖๘

เด็กชายธีรภัทร สร้อยจำปา
๑๓/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ)

วัดวังคอไห  

ชน ๒๔๕๙/๒๗๖๙

เด็กชายพนมพร จันชืน

่

๑๓/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ)

วัดวังคอไห  

ชน ๒๔๕๙/๒๗๗๐

เด็กหญิงฉัตรพิมล นำแก้ว
๐๖/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ)

วัดวังคอไห  

ชน ๒๔๕๙/๒๗๗๑

เด็กหญิงธนัชพร การภักดี
๑๔/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ)

วัดวังคอไห  

ชน ๒๔๕๙/๒๗๗๒

เด็กหญิงมัณฑิตา ดีเสมอ
๒๖/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ)

วัดวังคอไห  

ชน ๒๔๕๙/๒๗๗๓

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ติรัมย์

๑๖/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ)

วัดวังคอไห  

ชน ๒๔๕๙/๒๗๗๔

เด็กหญิงณภัทร ศรีเดช
๓๑/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ)

วัดวังคอไห  

ชน ๒๔๕๙/๒๗๗๕

เด็กหญิงลลิตา บุญปกครอง
๐๒/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ)

วัดวังคอไห  

ชน ๒๔๕๙/๒๗๗๖

เด็กชายอมร บุญประดิษฐ
๒๒/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ)

วัดวังคอไห  

ชน ๒๔๕๙/๒๗๗๗

เด็กชายภูวดล จรูญชัย
๑๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ)

วัดวังคอไห  

ชน ๒๔๕๙/๒๗๗๘

เด็กหญิงรัตติยา สุขพลัม
๐๒/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ)

วัดวังคอไห  

ชน ๒๔๕๙/๒๗๗๙

เด็กหญิงวราภรณ์ ทะรังศรี
๐๓/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ)

วัดวังคอไห  

ชน ๒๔๕๙/๒๗๘๐
เด็กหญิงเอกอัปษร รอดทอง

๒๖/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ)

วัดวังคอไห  

ชน ๒๔๕๙/๒๗๘๑

เด็กหญิงเพ็ญพิสุทธิ

์

ปนตกูล
๑๘/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ)

วัดวังคอไห  

ชน ๒๔๕๙/๒๗๘๒

เด็กหญิงนันทาศิริ สีวันนา
๒๒/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ)

วัดวังคอไห  

ชน ๒๔๕๙/๒๗๘๓

เด็กหญิงเนตรรัตน์ พึงเจียม

่

๒๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ)

วัดวังคอไห  

ชน ๒๔๕๙/๒๗๘๔

เด็กชายทนงค์ศักดิ

์

ใต้สำโรง
๒๔/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ)

วัดวังคอไห  

ชน ๒๔๕๙/๒๗๘๕

เด็กชายพงศธร บุญมา
๒๑/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ)

วัดวังคอไห  

ชน ๒๔๕๙/๒๗๘๖

เด็กชายกฤษ ยิมท้วม

้

๑๓/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ)

วัดวังคอไห  

ชน ๒๔๕๙/๒๗๘๗

เด็กหญิงฐิติมา นะรากุล
๐๑/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ)

วัดวังคอไห  

ชน ๒๔๕๙/๒๗๘๘

เด็กหญิงนพรัตน์ การภักดี
๒๓/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ)

วัดวังคอไห  

ชน ๒๔๕๙/๒๗๘๙

เด็กหญิงอารยา กาฬภักดี
๑๙/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ)

วัดวังคอไห  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๘๐ / ๑๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๕๙/๒๗๙๐
เด็กชายสุวพัชร ยอดเนียม

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุขเดือนห้า สุขเดือนห้า  

ชน ๒๔๕๙/๒๗๙๑

เด็กชายภคิน การภักดี
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุขเดือนห้า สุขเดือนห้า  

ชน ๒๔๕๙/๒๗๙๒

เด็กชายกิตติพงษ์ กรินจันทร์

่

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุขเดือนห้า สุขเดือนห้า  

ชน ๒๔๕๙/๒๗๙๓

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส จันทร์รักษ์
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสุขเดือนห้า สุขเดือนห้า  

ชน ๒๔๕๙/๒๗๙๔

เด็กหญิงดาวรุ่ง นรสิงห์
๒๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสุขเดือนห้า สุขเดือนห้า  

ชน ๒๔๕๙/๒๗๙๕

เด็กชายจิรพัชร ยอดสุวรรณ์

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุขเดือนห้า สุขเดือนห้า  

ชน ๒๔๕๙/๒๗๙๖

เด็กหญิงแสงสุรีย์ วรรณะ
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุขเดือนห้า สุขเดือนห้า  

ชน ๒๔๕๙/๒๗๙๗

เด็กหญิงพิมรตา ปนเอก
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุขเดือนห้า สุขเดือนห้า  

ชน ๒๔๕๙/๒๗๙๘

เด็กชายศุภโชค วรรณาไทร
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุขเดือนห้า สุขเดือนห้า  

ชน ๒๔๕๙/๒๗๙๙

เด็กชายชัชพงศ์ เขียวจรูญ

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุขเดือนห้า สุขเดือนห้า  

ชน ๒๔๕๙/๒๘๐๐
เด็กชายสุทิน มีทองคำ

๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสุขเดือนห้า สุขเดือนห้า  

ชน ๒๔๕๙/๒๘๐๑

เด็กชายทินกร มีทองคำ
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุขเดือนห้า สุขเดือนห้า  

ชน ๒๔๕๙/๒๘๐๒
เด็กชายจิรายุ ประเสริฐแก้ว

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกะบกเตีย

้

สุวรรณจันทราราม  

ชน ๒๔๕๙/๒๘๐๓
เด็กชายณพวิทย์ อินลา

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกะบกเตีย

้

สุวรรณจันทราราม  

ชน ๒๔๕๙/๒๘๐๔
เด็กชายณัฐพล อินทร์จันทร์

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกะบกเตีย

้

สุวรรณจันทราราม  

ชน ๒๔๕๙/๒๘๐๕

เด็กชายธนากร สำอางศรี
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกะบกเตีย

้

สุวรรณจันทราราม  

ชน ๒๔๕๙/๒๘๐๖
เด็กชายปฎิพัทธ์ ทัศเกิด

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกะบกเตีย

้

สุวรรณจันทราราม  

ชน ๒๔๕๙/๒๘๐๗
เด็กชายเริงชัย โพธิโต

์

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกะบกเตีย

้

สุวรรณจันทราราม  

ชน ๒๔๕๙/๒๘๐๘
เด็กหญิงอุไรวรรณ รามัด

๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกะบกเตีย

้

สุวรรณจันทราราม  

ชน ๒๔๕๙/๒๘๐๙

เด็กชายแทน บุญดี
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกะบกเตีย

้

สุวรรณจันทราราม  

ชน ๒๔๕๙/๒๘๑๐
เด็กชายธญเทพ รองสิน

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระแก้ว พระแก้ว  

ชน ๒๔๕๙/๒๘๑๑

เด็กชายฐนกร อ่วมหันตรา
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระแก้ว พระแก้ว  

ชน ๒๔๕๙/๒๘๑๒

เด็กชายพัสกร กายเพ็ชร
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระแก้ว พระแก้ว  

ชน ๒๔๕๙/๒๘๑๓

เด็กชายศุภณัฐ ขุมทอง
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระแก้ว พระแก้ว  

ชน ๒๔๕๙/๒๘๑๔

เด็กชายนราทัตน์ โพธิพิทักษ์

์

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระแก้ว พระแก้ว  

ชน ๒๔๕๙/๒๘๑๕

เด็กชายปยวัชร ปานน้อย
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระแก้ว พระแก้ว  

ชน ๒๔๕๙/๒๘๑๖

เด็กชายสมบัติ วัดสรรค์
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระแก้ว พระแก้ว  

ชน ๒๔๕๙/๒๘๑๗

เด็กชายทินภัทร ชูมก
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระแก้ว พระแก้ว  

ชน ๒๔๕๙/๒๘๑๘

เด็กชายเกียรติพงษ์ แพ่งสภา
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระแก้ว พระแก้ว  

ชน ๒๔๕๙/๒๘๑๙

เด็กชายจตุพล อยูู่เย็น
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระแก้ว พระแก้ว  

ชน ๒๔๕๙/๒๘๒๐
เด็กชายทิวากร จันทร์ลอย

๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระแก้ว พระแก้ว  

ชน ๒๔๕๙/๒๘๒๑

เด็กชายธนโชติ ลำมะนา
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระแก้ว พระแก้ว  

ชน ๒๔๕๙/๒๘๒๒

เด็กชายพงค์กร บุญอินทร์
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระแก้ว พระแก้ว  

ชน ๒๔๕๙/๒๘๒๓

เด็กชายพีรพันธ์
ชนะกิจพิทักษ์กุล

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระแก้ว พระแก้ว  

ชน ๒๔๕๙/๒๘๒๔

เด็กชายพัสกร อำจำรุณ

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระแก้ว พระแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๘๑ / ๑๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๕๙/๒๘๒๕

เด็กชายอาสนะ สุทธิเพชร
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพระแก้ว พระแก้ว  

ชน ๒๔๕๙/๒๘๒๖

เด็กหญิงแพรวา วงศ์ยังอยู่
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระแก้ว พระแก้ว  

ชน ๒๔๕๙/๒๘๒๗

เด็กหญิงณัฐนรี ยอดดำเนิน
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระแก้ว พระแก้ว  

ชน ๒๔๕๙/๒๘๒๘

เด็กหญิงทิพปภา พรมสันต์
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระแก้ว พระแก้ว  

ชน ๒๔๕๙/๒๘๒๙

เด็กชายธรรมะ อำภิรมย์
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี วิหารทอง  

ชน ๒๔๕๙/๒๘๓๐
เด็กชายณัฐวุฒิ รอดย้อย

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี วิหารทอง  

ชน ๒๔๕๙/๒๘๓๑

เด็กหญิงนวพรรษ กำมา
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี วิหารทอง  

ชน ๒๔๕๙/๒๘๓๒

เด็กหญิงหทัยรัตน์ เอียมจ้อย

่

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี วิหารทอง  

ชน ๒๔๕๙/๒๘๓๓
เด็กหญิงกัญญษรัตน์ ลายิม

้

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี วิหารทอง  

ชน ๒๔๕๙/๒๘๓๔

เด็กหญิงภาสินี มาศิริ

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี วิหารทอง  

ชน ๒๔๕๙/๒๘๓๕

เด็กหญิงสุภัสสร รอดศิลิ
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี วิหารทอง  

ชน ๒๔๕๙/๒๘๓๖

เด็กหญิงพิชชาภา แสงสว่าง
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี วิหารทอง  

ชน ๒๔๕๙/๒๘๓๗

เด็กหญิงณัฐณิชา ขำมา
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี วิหารทอง  

ชน ๒๔๕๙/๒๘๓๘

เด็กหญิงพัชรพร กิตติสินแสน
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี วิหารทอง  

ชน ๒๔๕๙/๒๘๓๙

เด็กชายพลทิตย์ เทียมชาติ
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระไม้แดง สระไม้แดง  

ชน ๒๔๕๙/๒๘๔๐

เด็กหญิงพัชรสุ โมรา
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระไม้แดง สระไม้แดง  

ชน ๒๔๕๙/๒๘๔๑

เด็กหญิงณัฐธิดา ถามูลเลศ
๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระไม้แดง สระไม้แดง  

ชน ๒๔๕๙/๒๘๔๒

เด็กชายนัทธพงศ์ นำว้า
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระไม้แดง สระไม้แดง  

ชน ๒๔๕๙/๒๘๔๓

เด็กชายภัคพล ศรีทอง
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระไม้แดง สระไม้แดง  

ชน ๒๔๕๙/๒๘๔๔

เด็กชายตรีเนตร คนกล้า
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระไม้แดง สระไม้แดง  

ชน ๒๔๕๙/๒๘๔๕

เด็กหญิงธิญาดา ยอดเมือง
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

วัดสองพีน้อง

่

สองพีน้อง

่

 

ชน ๒๔๕๙/๒๘๔๖

เด็กหญิงชุติมา คำไตรย์
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

วัดสองพีน้อง

่

สองพีน้อง

่

 

ชน ๒๔๕๙/๒๘๔๗

เด็กหญิงกิตติกา ทองอร่าม
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

วัดสองพีน้อง

่

สองพีน้อง

่

 

ชน ๒๔๕๙/๒๘๔๘

เด็กหญิงกาญจนา ยิมเกียรติ

้

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

วัดสองพีน้อง

่

สองพีน้อง

่

 

ชน ๒๔๕๙/๒๘๔๙
เด็กหญิงอมรประภา อินทร์สา

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

วัดสองพีน้อง

่

สองพีน้อง

่

 

ชน ๒๔๕๙/๒๘๕๐
เด็กหญิงณัฐชยา หยวกแก้ว

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

วัดสองพีน้อง

่

สองพีน้อง

่

 

ชน ๒๔๕๙/๒๘๕๑

เด็กหญิงพรชนิตร์ ศรีนวล
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

วัดสองพีน้อง

่

สองพีน้อง

่

 

ชน ๒๔๕๙/๒๘๕๒

เด็กหญิงเรืองทิพย์ นาคดี
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

วัดสองพีน้อง

่

สองพีน้อง

่

 

ชน ๒๔๕๙/๒๘๕๓

เด็กหญิงวิชิตา ลินดา
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

วัดสองพีน้อง

่

สองพีน้อง

่

 

ชน ๒๔๕๙/๒๘๕๔

เด็กชายวงศ์กร แซ่ลี

้

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

วัดสองพีน้อง

่

สองพีน้อง

่

 

ชน ๒๔๕๙/๒๘๕๕

เด็กชายปยวัฒน์ ไหวคูณ
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

วัดสองพีน้อง

่

สองพีน้อง

่

 

ชน ๒๔๕๙/๒๘๕๖

เด็กหญิงศวิตา วรวรรณ
๑๕/๐๓/๒๕๔๖

วัดสองพีน้อง

่

สองพีน้อง

่

 

ชน ๒๔๕๙/๒๘๕๗

เด็กหญิงธนิตตา ตราชู
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้ โคกดอกไม้  

ชน ๒๔๕๙/๒๘๕๘

เด็กชายธรรมรัตน์ กลำเทียน
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้ โคกดอกไม้  

ชน ๒๔๕๙/๒๘๕๙

เด็กหญิงตรีรัตน์ ภาคใหม่
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้ โคกดอกไม้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๘๒ / ๑๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๕๙/๒๘๖๐
เด็กหญิงปณิดา สาวเกษม

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้ โคกดอกไม้  

ชน ๒๔๕๙/๒๘๖๑

เด็กชายอรัญชัย เชอมึกู่
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้ โคกดอกไม้  

ชน ๒๔๕๙/๒๘๖๒

เด็กชายสุทธิราช ยอดดำเนิน
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้ โคกดอกไม้  

ชน ๒๔๕๙/๒๘๖๓

เด็กชายพีรพล ไหมจีน
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้ โคกดอกไม้  

ชน ๒๔๕๙/๒๘๖๔

เด็กชายตะวัน วิชนี
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้ โคกดอกไม้  

ชน ๒๔๕๙/๒๘๖๕

เด็กชายประภัทร บุญเนตร์
๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้ โคกดอกไม้  

ชน ๒๔๕๙/๒๘๖๖

เด็กชายอดิศร มาเสนาะ
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโฆสิตาราม โฆสิตาราม  

ชน ๒๔๕๙/๒๘๖๗

เด็กชายฐิติพงค์ ทองโอย
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโฆสิตาราม โฆสิตาราม  

ชน ๒๔๕๙/๒๘๖๘

เด็กหญิงธนาพร สุขนิล
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโฆสิตาราม โฆสิตาราม  

ชน ๒๔๕๙/๒๘๖๙

เด็กหญิงมนัสนันท์ แก้วจงกูล
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโฆสิตาราม โฆสิตาราม  

ชน ๒๔๕๙/๒๘๗๐
เด็กชายคมกฤษ ทังทอง

่

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโฆสิตาราม โฆสิตาราม  

ชน ๒๔๕๙/๒๘๗๑

เด็กหญิงศิริรัตน์ อ่วมสุข
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโฆสิตาราม โฆสิตาราม  

ชน ๒๔๕๙/๒๘๗๒

เด็กหญิงภัทราพร แก้วแววน้อย
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโฆสิตาราม โฆสิตาราม  

ชน ๒๔๕๙/๒๘๗๓

เด็กหญิงจันทิมา จัยทองหลาง
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโฆสิตาราม โฆสิตาราม  

ชน ๒๔๕๙/๒๘๗๔

เด็กหญิงกนิษฐา ขวัญฝงจิตร

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโฆสิตาราม โฆสิตาราม  

ชน ๒๔๕๙/๒๘๗๕

เด็กหญิงศศิวรรณ พุ่มจำปา
๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน ทุ่งกระถิน  

ชน ๒๔๕๙/๒๘๗๖

เด็กหญิงชุติกาญจน์ นุมนวล
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน ทุ่งกระถิน  

ชน ๒๔๕๙/๒๘๗๗

เด็กหญิงอภิษฎา เปยจันทร์
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน ทุ่งกระถิน  

ชน ๒๔๕๙/๒๘๗๘

เด็กชายชนินทร์ หอมจันทร์

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน ทุ่งกระถิน  

ชน ๒๔๕๙/๒๘๗๙

เด็กชายณัฐวุฒิ สมศรี
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน ทุ่งกระถิน  

ชน ๒๔๕๙/๒๘๘๐
เด็กชายพีรภัทร์ ม่วงเกิด

๐๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน ทุ่งกระถิน  

ชน ๒๔๕๙/๒๘๘๑

เด็กหญิงเกวลิน ม่วงเกิด
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน ทุ่งกระถิน  

ชน ๒๔๕๙/๒๘๘๒

เด็กหญิงวยากร ชยานุกูล
๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน ทุ่งกระถิน  

ชน ๒๔๕๙/๒๘๘๓

เด็กชายยศพร อินดี
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน ทุ่งกระถิน  

ชน ๒๔๕๙/๒๘๘๔

เด็กชายสุริยนต์ สุดมี
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน ทุ่งกระถิน  

ชน ๒๔๕๙/๒๘๘๕

เด็กชายชยากร นุ่มนวล
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน ทุ่งกระถิน  

ชน ๒๔๕๙/๒๘๘๖

เด็กหญิงอารียา อินทร์สุข
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน ทุ่งกระถิน  

ชน ๒๔๕๙/๒๘๘๗

เด็กชายณัฐวุฒิ จำนงค์คำ
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน ทุ่งกระถิน  

ชน ๒๔๕๙/๒๘๘๘

เด็กหญิงบัณฑิตา นำจันทร์
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน ทุ่งกระถิน  

ชน ๒๔๕๙/๒๘๘๙

เด็กหญิงกุลณัฐ วรรณวงษ์
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน ทุ่งกระถิน  

ชน ๒๔๕๙/๒๘๙๐
เด็กหญิงปพิชญา แก้วไทรเนียม

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน ทุ่งกระถิน  

ชน ๒๔๕๙/๒๘๙๑

เด็กหญิงจิราพร พุ่มมา
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน ทุ่งกระถิน  

ชน ๒๔๕๙/๒๘๙๒

เด็กหญิงอนัญญา แก้วจินดา
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน ทุ่งกระถิน  

ชน ๒๔๕๙/๒๘๙๓

เด็กหญิงพิมพ์นิภา จินจาคาม
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน ทุ่งกระถิน  

ชน ๒๔๕๙/๒๘๙๔

เด็กชายเจษฎากร บุญมาก
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน ทุ่งกระถิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๘๓ / ๑๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๕๙/๒๘๙๕

เด็กชายลัทธพล ลิบู่

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน ทุ่งกระถิน  

ชน ๒๔๕๙/๒๘๙๖

เด็กชายพลพล ราศรีคง
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองแขม หนองแขม  

ชน ๒๔๕๙/๒๘๙๗

เด็กชายชิตตะวัน หวังชม

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองแขม หนองแขม  

ชน ๒๔๕๙/๒๘๙๘

เด็กชายชนินทร์ สุ่มแสง
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองแขม หนองแขม  

ชน ๒๔๕๙/๒๘๙๙

เด็กหญิงกาญจนา ยิมจันทร์

้

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองแขม หนองแขม  

ชน ๒๔๕๙/๒๙๐๐
เด็กหญิงณัฐพร บุญรัตน์

๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองแขม หนองแขม  

ชน ๒๔๕๙/๒๙๐๑
เด็กหญิงกรองทอง บุญรัตน์

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองแขม หนองแขม  

ชน ๒๔๕๙/๒๙๐๒

เด็กชายนราธิป วงศ์ษา
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหัวเด่น หัวเด่น  

ชน ๒๔๕๙/๒๙๐๓
เด็กชายจักรภัทร พัสศิริ

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหัวเด่น หัวเด่น  

ชน ๒๔๕๙/๒๙๐๔
เด็กชายจีรศักดิ

์

ศรีเจรืญ
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหัวเด่น หัวเด่น  

ชน ๒๔๕๙/๒๙๐๕
เด็กชายวีระชิต ทองเนือแปด

้

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหัวเด่น หัวเด่น  

ชน ๒๔๕๙/๒๙๐๖

เด็กชายวีรภัทร ยิมจันทร์

้

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหัวเด่น หัวเด่น  

ชน ๒๔๕๙/๒๙๐๗
เด็กชายศิวรักษ์ เชียวชาญ

่

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหัวเด่น หัวเด่น  

ชน ๒๔๕๙/๒๙๐๘
เด็กชายกสิกร แจ้งเสนาะ

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหัวเด่น หัวเด่น  

ชน ๒๔๕๙/๒๙๐๙
เด็กหญิงบุษกร อินทพัฒน์

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหัวเด่น หัวเด่น  

ชน ๒๔๕๙/๒๙๑๐

เด็กหญิงนัฐกฤษตา สังข์ขาว
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหัวเด่น หัวเด่น  

ชน ๒๔๕๙/๒๙๑๑

เด็กหญิงวันทนีย์ ปราบทอง
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหัวเด่น หัวเด่น  

ชน ๒๔๕๙/๒๙๑๒

เด็กหญิงภัทราพร แขกอ่อน
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหัวเด่น หัวเด่น  

ชน ๒๔๕๙/๒๙๑๓

เด็กหญิงปวีนุช จูงาม
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหัวเด่น หัวเด่น  

ชน ๒๔๕๙/๒๙๑๔

เด็กชายตะวัน พงษ์พิทักษ์
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหัวเด่น หัวเด่น  

ชน ๒๔๕๙/๒๙๑๕

เด็กชายณัฐพนธ์ เจียมพัว
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหัวเด่น หัวเด่น  

ชน ๒๔๕๙/๒๙๑๖

เด็กหญิงกัญญาพร แย้มทับ
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหัวเด่น หัวเด่น  

ชน ๒๔๕๙/๒๙๑๗

เด็กชายสุทธิชัย กองแก้ว
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหัวเด่น หัวเด่น  

ชน ๒๔๕๙/๒๙๑๘

เด็กชายธีรภัทร ม้วนหนู

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหัวเด่น หัวเด่น  

ชน ๒๔๕๙/๒๙๑๙

เด็กชายสกรรจ์ สุภาพเนตร
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหัวเด่น หัวเด่น  

ชน ๒๔๕๙/๒๙๒๐
เด็กชายกิตติศักดิ

์

วงศ์คำ
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหัวเด่น หัวเด่น  

ชน ๒๔๕๙/๒๙๒๑

เด็กชายอาณกร มันปาน

่

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหัวเด่น หัวเด่น  

ชน ๒๔๕๙/๒๙๒๒

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

จิวจู

๋

๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหัวเด่น หัวเด่น  

ชน ๒๔๕๙/๒๙๒๓

เด็กชายธีรเมศ ศรีฉำ
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหอระฆัง อารีทวีวนาราม  

ชน ๒๔๕๙/๒๙๒๔

เด็กหญิงพิมส์ภัทร สุขนิม

่

๓๐/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหอระฆัง อารีทวีวนาราม  

ชน ๒๔๕๙/๒๙๒๕

เด็กหญิงนภสร จันทร์หอม
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิทอง

์

การเปรียญ  

ชน ๒๔๕๙/๒๙๒๖

เด็กหญิงลัดดา วรรณชนะ
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิทอง

์

การเปรียญ  

ชน ๒๔๕๙/๒๙๒๗

เด็กชายสุธางค์ มุ่งสิน
๒๖/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันเจริญศรี

่

จันเจริญศรี

่

 

ชน ๒๔๕๙/๒๙๒๘

เด็กชายปองกานต์ แจ่มมณี
๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันเจริญศรี

่

จันเจริญศรี

่

 

ชน ๒๔๕๙/๒๙๒๙

เด็กชายณพัฒน์ พรสวัสดิ

์

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันเจริญศรี

่

จันเจริญศรี

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๘๔ / ๑๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๕๙/๒๙๓๐
เด็กชายอดิศร ธรรมคุณ

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันเจริญศรี

่

จันเจริญศรี

่

 

ชน ๒๔๕๙/๒๙๓๑

เด็กชายกิตติพล กำลังแพทย์
๒๔/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันเจริญศรี

่

จันเจริญศรี

่

 

ชน ๒๔๕๙/๒๙๓๒

เด็กชายธนพัฒน์ กำลังแพทย์ ๑/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดจันเจริญศรี

่

จันเจริญศรี

่

 

ชน ๒๔๕๙/๒๙๓๓

เด็กหญิงวนัสนันท์ อำศรี
๒๘/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันเจริญศรี

่

จันเจริญศรี

่

 

ชน ๒๔๕๙/๒๙๓๔

เด็กหญิงธนภรณ์ พงษ์พูน ๔/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดจันเจริญศรี

่

จันเจริญศรี

่

 

ชน ๒๔๕๙/๒๙๓๕

เด็กหญิงกนกวรรณ ห่วงมี ๔/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดจันเจริญศรี

่

จันเจริญศรี

่

 

ชน ๒๔๕๙/๒๙๓๖
เด็กหญิงรวินทร์นิภา ธีรชาญโชติ ๓/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดจันเจริญศรี

่

จันเจริญศรี

่

 

ชน ๒๔๕๙/๒๙๓๗

เด็กหญิงนิชาพันธ์ ปานทอง
๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันเจริญศรี

่

จันเจริญศรี

่

 

ชน ๒๔๕๙/๒๙๓๘
เด็กหญิงวิรัชยาภรณ์ ยิมจันทร์

้

๒๘/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดจันเจริญศรี

่

จันเจริญศรี

่

 

ชน ๒๔๕๙/๒๙๓๙

เด็กหญิงศศิธร เพิงสงเคราะห์
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันเจริญศรี

่

จันเจริญศรี

่

 

ชน ๒๔๕๙/๒๙๔๐
เด็กชายภาณุพงศ์ ทับบุรี

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง ทัพย่าน  

ชน ๒๔๕๙/๒๙๔๑

เด็กชายชยพล ดนเทียง

่

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง ทัพย่าน  

ชน ๒๔๕๙/๒๙๔๒

เด็กชายชิษณุพงษ์ กล่อมเอียม

่

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง ทัพย่าน  

ชน ๒๔๕๙/๒๙๔๓

เด็กชายนริศ บุญนา
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง ทัพย่าน  

ชน ๒๔๕๙/๒๙๔๔

เด็กชายอัครชัย สกลงาม
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง ทัพย่าน  

ชน ๒๔๕๙/๒๙๔๕

เด็กชายกฤษฎา พุ่มมูล
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง ทัพย่าน  

ชน ๒๔๕๙/๒๙๔๖

เด็กหญิงภัทรวรรณ คุ่ยหอม
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง ทัพย่าน  

ชน ๒๔๕๙/๒๙๔๗

เด็กหญิงศิรารมย์ นุ่มละมัย
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง ทัพย่าน  

ชน ๒๔๕๙/๒๙๔๘

เด็กหญิงชญาดา เอียมพันธ์

่

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง ทัพย่าน  

ชน ๒๔๕๙/๒๙๔๙

เด็กหญิงคันธรส แพ่งกุล ๒/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดท่ากระแส ท่ากระแส  

ชน ๒๔๕๙/๒๙๕๐
เด็กหญิงณัฐธิดา รักเสนาะ ๓/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดท่ากระแส ท่ากระแส  

ชน ๒๔๕๙/๒๙๕๑

เด็กชายธนพล ใจดี
๑๕/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่ากระแส ท่ากระแส  

ชน ๒๔๕๙/๒๙๕๒

เด็กหญิงอนิสา มีเดช
๑๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่ากระแส ท่ากระแส  

ชน ๒๔๕๙/๒๙๕๓

นางสาวกมลวัทน์ สีแตง

๑๔/๑๑/๒๕๒๘

โรงเรียนวัดธรรมิกาวาส ธรรมิกาวาส  

ชน ๒๔๕๙/๒๙๕๔

เด็กชายจันทร์จิรา แก้วสุก
๒๓/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดธรรมิกาวาส ธรรมิกาวาส  

ชน ๒๔๕๙/๒๙๕๕
เด็กหญิงลัดดาวรรณ บุญเจริญ

๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดธรรมิกาวาส ธรรมิกาวาส  

ชน ๒๔๕๙/๒๙๕๖

เด็กหญิงกมลพร ศรีอ่อน
๑๕/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดธรรมิกาวาส ธรรมิกาวาส  

ชน ๒๔๕๙/๒๙๕๗

เด็กชายธวัชชัย คล้ายคลึง ๙/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดธรรมิกาวาส ธรรมิกาวาส  

ชน ๒๔๕๙/๒๙๕๘

เด็กชายฟาอิส อินโต

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดธรรมิกาวาส ธรรมิกาวาส  

ชน ๒๔๕๙/๒๙๕๙

เด็กชายชโนทัย บัวอาจ

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดธรรมิกาวาส ธรรมิกาวาส  

ชน ๒๔๕๙/๒๙๖๐
เด็กชายวัชรินทร์ กลินหวล

่

๒๔/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดธรรมิกาวาส ธรรมิกาวาส  

ชน ๒๔๕๙/๒๙๖๑

เด็กชายครองภพ ธนาการณ์ ๔/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดธรรมิกาวาส ธรรมิกาวาส  

ชน ๒๔๕๙/๒๙๖๒

เด็กชายธีรโชติ แสงจำรูญ
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง โบสถ์ราษฎร์บำรุง  

ชน ๒๔๕๙/๒๙๖๓

เด็กชายภูรินทร์ เกตุชำ
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง โบสถ์ราษฎร์บำรุง  

ชน ๒๔๕๙/๒๙๖๔

เด็กชายวีรวุฒิ ม่วงอ่อน
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง โบสถ์ราษฎร์บำรุง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๘๕ / ๑๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๕๙/๒๙๖๕

เด็กชายบัญญวัติ ภู่ปรางค์
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง โบสถ์ราษฎร์บำรุง  

ชน ๒๔๕๙/๒๙๖๖

เด็กชายชัยศรี คนตรง

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง โบสถ์ราษฎร์บำรุง  

ชน ๒๔๕๙/๒๙๖๗

เด็กหญิงรวิพร ม่วงแก้ว
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง โบสถ์ราษฎร์บำรุง  

ชน ๒๔๕๙/๒๙๖๘

เด็กหญิงกสินา เข็มอ่อน
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง โบสถ์ราษฎร์บำรุง  

ชน ๒๔๕๙/๒๙๖๙

เด็กหญิงณัฐวรรณ จันทวี
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง โบสถ์ราษฎร์บำรุง  

ชน ๒๔๕๙/๒๙๗๐
เด็กหญิงศลิษา อินทร์โชติ

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง โบสถ์ราษฎร์บำรุง  

ชน ๒๔๕๙/๒๙๗๑

เด็กหญิงณัฐวุฒิ มีรักษ์
๒๗/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิงาม

์

โพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๒๙๗๒

เด็กหญิงรมิตา แตงงาม
๑๒/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิงาม

์

โพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๒๙๗๓

เด็กหญิงกิตติพงษ์ รุ่งเรือง
๒๖/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิงาม

์

โพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๒๙๗๔

เด็กหญิงขวัญชัย ผึงสิงห์

่

๑/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดโพธิงาม

์

โพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๒๙๗๕

เด็กหญิงณัฐพงษ์ พงษ์สถิตย์
๑๘/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิงาม

์

โพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๒๙๗๖

เด็กหญิงอรปรียา บุญช่วย
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิงาม

์

โพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๒๙๗๗

เด็กหญิงชวัลนุช ขจรกลิน

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโพธิงาม

์

โพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๒๙๗๘

เด็กหญิงนคเรศ เนียมหอม
๒๖/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโพธิงาม

์

โพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๒๙๗๙

เด็กหญิงนวคุณ เพ็ชรน้อย ๙/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโพธิงาม

์

โพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๒๙๘๐

เด็กหญิงกัญญษวีร์ วะยะหะ
๒๖/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโพธิงาม

์

โพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๒๙๘๑

เด็กหญิงธนิชา ม่วงขวัญ
๒๘/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโพธิงาม

์

โพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๒๙๘๒

เด็กหญิงพิมพ์ชนก เพ็ชรน้อย
๒๘/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโพธิงาม

์

โพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๒๙๘๓

เด็กชายมณู จงตังการ

้

๓/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดมะเห-ยงคณ์(ประชาเนรมิต)

มะเหยงคณ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๙๘๔

เด็กชายณัฐวุฒิ ทองแถว
๑๘/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดมะเห-ยงคณ์(ประชาเนรมิต)

มะเหยงคณ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๙๘๕

เด็กชายนันทวัฒน์ เชาว์ชินวัฒน์
๒๘/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดมะเห-ยงคณ์(ประชาเนรมิต)

มะเหยงคณ์  

ชน ๒๔๕๙/๒๙๘๖

เด็กชายยุทธภูมิ เขียวใจดี
๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสกุณาราม(ประสิทธิชัยประชาสรรค์)

์

สกุณาราม  

ชน ๒๔๕๙/๒๙๘๗

เด็กชายสมโภช มิงรักษา

่

๐๕/๒๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดสกุณาราม(ประสิทธิชัยประชาสรรค์)

์

สกุณาราม  

ชน ๒๔๕๙/๒๙๘๘

เด็กชายพงศกร แผนสูง
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสกุณาราม(ประสิทธิชัยประชาสรรค์)

์

สกุณาราม  

ชน ๒๔๕๙/๒๙๘๙

เด็กหญิงพัชราวดี ยอดพรม
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสกุณาราม(ประสิทธิชัยประชาสรรค์)

์

สกุณาราม  

ชน ๒๔๕๙/๒๙๙๐
เด็กหญิงปาริฉัตร ศรีบุญคำ

๐๕/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดสกุณาราม(ประสิทธิชัยประชาสรรค์)

์

สกุณาราม  

ชน ๒๔๕๙/๒๙๙๑

เด็กชายวีรศักดิ

์

สิบกิง

่

๐๔/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดสกุณาราม(ประสิทธิชัยประชาสรรค์)

์

สกุณาราม  

ชน ๒๔๕๙/๒๙๙๒

เด็กชายสุชาครีย์ ชืนสาตร์

่

๑๘/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสกุณาราม(ประสิทธิชัยประชาสรรค์)

์

สกุณาราม  

ชน ๒๔๕๙/๒๙๙๓

เด็กชายธนภัทร สาครชาติ
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสกุณาราม(ประสิทธิชัยประชาสรรค์)

์

สกุณาราม  

ชน ๒๔๕๙/๒๙๙๔

เด็กชายรวิพล แอ๋วกอง
๐๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสกุณาราม(ประสิทธิชัยประชาสรรค์)

์

สกุณาราม  

ชน ๒๔๕๙/๒๙๙๕

เด็กชายนนท์ปวิช ขำปาน
๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสกุณาราม(ประสิทธิชัยประชาสรรค์)

์

สกุณาราม  

ชน ๒๔๕๙/๒๙๙๖

เด็กชายสิริชัย เทียนงาม
๐๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสกุณาราม(ประสิทธิชัยประชาสรรค์)

์

สกุณาราม  

ชน ๒๔๕๙/๒๙๙๗

เด็กหญิงวรัณญา ปลืมใจ

้

๒๘/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดสกุณาราม(ประสิทธิชัยประชาสรรค์)

์

สกุณาราม  

ชน ๒๔๕๙/๒๙๙๘

เด็กหญิงกนกวรรณ โพธิฤทธิ

์ ์

๐๘/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสกุณาราม(ประสิทธิชัยประชาสรรค์)

์

สกุณาราม  

ชน ๒๔๕๙/๒๙๙๙

เด็กหญิงชรินรัตน์ บุญเสริม
๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสกุณาราม(ประสิทธิชัยประชาสรรค์)

์

สกุณาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๘๖ / ๑๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๕๙/๓๐๐๐
เด็กหญิงนภาพร บุญพูน

๐๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสกุณาราม(ประสิทธิชัยประชาสรรค์)

์

สกุณาราม  

ชน ๒๔๕๙/๓๐๐๑
เด็กหญิงนฤมล บุญจันทร์

๑๖/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดสกุณาราม(ประสิทธิชัยประชาสรรค์)

์

สกุณาราม  

ชน ๒๔๕๙/๓๐๐๒
เด็กชายปทุมวัน โต๊ะหมัน

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่า ใหม่เจริญธรรม  

ชน ๒๔๕๙/๓๐๐๓
เด็กหญิงกัญญาพัชร เณรแตง

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่า ใหม่เจริญธรรม  

ชน ๒๔๕๙/๓๐๐๔
เด็กหญิงวิธิตา ดีเหลือ

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่า ใหม่เจริญธรรม  

ชน ๒๔๕๙/๓๐๐๕
เด็กหญิงวราลักษณ์ แสงสว่าง

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่า ใหม่เจริญธรรม  

ชน ๒๔๕๙/๓๐๐๖
เด็กหญิงชุติกาญจน์ เฉยนก

๑๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่า ใหม่เจริญธรรม  

ชน ๒๔๕๙/๓๐๐๗
เด็กหญิงธนพร คุ้มแจ้ง

๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่า ใหม่เจริญธรรม  

ชน ๒๔๕๙/๓๐๐๘
เด็กหญิงนภัสรา ล่องกาศ

๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่า ใหม่เจริญธรรม  

ชน ๒๔๕๙/๓๐๐๙
เด็กหญิงศิศประภา มีกลิน

่

๒๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดท่า ใหม่เจริญธรรม  

ชน ๒๔๕๙/๓๐๑๐
เด็กหญิงวิภารัตน์ พุลผ่าน

๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่า ใหม่เจริญธรรม  

ชน ๒๔๕๙/๓๐๑๑

เด็กหญิงปยะนุช กิงตาล

่

๐๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดท่า ใหม่เจริญธรรม  

ชน ๒๔๕๙/๓๐๑๒
เด็กชายสุริยะเทพ คงเมือง

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่า ใหม่เจริญธรรม  

ชน ๒๔๕๙/๓๐๑๓
เด็กหญิงศริประภา นาคดี

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่า ใหม่เจริญธรรม  

ชน ๒๔๕๙/๓๐๑๔
นายชัยมงคล เกิดแก้ว

๑๑/๐๓/๒๕๑๕

โรงเรียนวัดท่า ใหม่เจริญธรรม  

ชน ๒๔๕๙/๓๐๑๕

เด็กหญิงบัณฑิตา คงเมือง

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่า ใหม่เจริญธรรม  

ชน ๒๔๕๙/๓๐๑๖
เด็กชายฉัตรดนัย ปานยอด

๐๒/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญ กลาง  

ชน ๒๔๕๙/๓๐๑๗
เด็กชายชัยกร เกิดพิทักษ์

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญ กลาง  

ชน ๒๔๕๙/๓๐๑๘
เด็กชายสิรวิชญ์ เนียมเมือง

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญ กลาง  

ชน ๒๔๕๙/๓๐๑๙

เด็กชายนพกร นาคชุ่ม
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญ กลาง  

ชน ๒๔๕๙/๓๐๒๐
เด็กชายธาวิน แซ่จ๋าว

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญ กลาง  

ชน ๒๔๕๙/๓๐๒๑
เด็กหญิงปรทิพย์ เมฆอิม

่

๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญ กลาง  

ชน ๒๔๕๙/๓๐๒๒
เด็กหญิงเปมิกา จันทร์เจริญ

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญ กลาง  

ชน ๒๔๕๙/๓๐๒๓

เด็กหญิงอารีรักษ์ สังข์ชัย
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญ กลาง  

ชน ๒๔๕๙/๓๐๒๔
เด็กหญิงธมลวรรณ์ สวยรูป

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญ กลาง  

ชน ๒๔๕๙/๓๐๒๕
เด็กหญิงภัทรลดา ขวัญศรี

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญ กลาง  

ชน ๒๔๕๙/๓๐๒๖
เด็กหญิงธมลวรรณ บุญเมือง

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญ กลาง  

ชน ๒๔๕๙/๓๐๒๗

เด็กหญิงพิมพ์นารา สรรค์โอฬาร
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญ กลาง  

ชน ๒๔๕๙/๓๐๒๘
เด็กหญิงวรัญญา ชาญชำนิ

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญ กลาง  

ชน ๒๔๕๙/๓๐๒๙
เด็กหญิงจินต์จุฑา เกิดขำ

๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญ กลาง  

ชน ๒๔๕๙/๓๐๓๐
เด็กหญิงปฐมพร ธิติถามวัต

๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญ กลาง  

ชน ๒๔๕๙/๓๐๓๑

เด็กหญิงธัญชนก แปนขำ
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญ กลาง  

ชน ๒๔๕๙/๓๐๓๒
เด็กหญิงพัชรมล พึงทวี

่

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญ กลาง  

ชน ๒๔๕๙/๓๐๓๓
เด็กหญิงศุภาพิชญ์ อยู่เจริญ

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญ กลาง  

ชน ๒๔๕๙/๓๐๓๔
เด็กหญิงวิภาพรรณ ขุนขจร

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญ กลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๘๗ / ๑๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๕๙/๓๐๓๕
เด็กหญิงอังคณา พูลพัฒนา

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญ กลาง  

ชน ๒๔๕๙/๓๐๓๖
เด็กชายธนาธร เหมือนมา

๑๖/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดจันทน์ โคกโตนด  

ชน ๒๔๕๙/๓๐๓๗
เด็กชายจารุทัศน์ มาเรือง

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทน์ โคกโตนด  

ชน ๒๔๕๙/๓๐๓๘

เด็กชายธีรทัต บ่วงเพชร
๒๘/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทน์ โคกโตนด  

ชน ๒๔๕๙/๓๐๓๙
เด็กหญิงพิมพกานต์ วงษาโสม

๓๑/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดจันทน์ โคกโตนด  

ชน ๒๔๕๙/๓๐๔๐
เด็กชายชนะชล ครึบกระโทก

๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา โคกโตนด  

ชน ๒๔๕๙/๓๐๔๑
เด็กหญิงกาญจนา ชุ่มเพ็งพันธ์

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา โคกโตนด  

ชน ๒๔๕๙/๓๐๔๒

เด็กหญิงวรรณภา รักจับ
๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา โคกโตนด  

ชน ๒๔๕๙/๓๐๔๓
เด็กหญิงจีรพร นาคชุ่ม

๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา โคกโตนด  

ชน ๒๔๕๙/๓๐๔๔
เด็กหญิงปทมวรรณ แสงนุ่ม

๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา โคกโตนด  

ชน ๒๔๕๙/๓๐๔๕
เด็กหญิงกมลวรรณ ศรีเถือน

่

๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา โคกโตนด  

ชน ๒๔๕๙/๓๐๔๖

เด็กหญิงจรรยพร ยีสุ่น

่

๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา โคกโตนด  

ชน ๒๔๕๙/๓๐๔๗
เด็กหญิงชัญญานุช ช้างดี

๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา โคกโตนด  

ชน ๒๔๕๙/๓๐๔๘
เด็กหญิงวาสิตา ผลสรรค์

๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา โคกโตนด  

ชน ๒๔๕๙/๓๐๔๙
เด็กหญิงสมฤทัย ม่วงแปน

๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา โคกโตนด  

ชน ๒๔๕๙/๓๐๕๐
เด็กหญิงสุพัตรา ด้วงเพิง

้

๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา โคกโตนด  

ชน ๒๔๕๙/๓๐๕๑
นายนเรศ ธูปจิว

๋

๑๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา โคกโตนด  

ชน ๒๔๕๙/๓๐๕๒
เด็กชายมานิตย์ วงษ์ละออ

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา โคกโตนด  

ชน ๒๔๕๙/๓๐๕๓
เด็กชายพรรณกร ชาตรีนันท์

๒๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา โคกโตนด  

ชน ๒๔๕๙/๓๐๕๔

เด็กชายนพดล เขมะสุนะ
๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา โคกโตนด  

ชน ๒๔๕๙/๓๐๕๕
เด็กชายกันต์ธร เกิดแก้ว

๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา โคกโตนด  

ชน ๒๔๕๙/๓๐๕๖
เด็กชายนพคุณ อ่อนอินทร์

๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา โคกโตนด  

ชน ๒๔๕๙/๓๐๕๗
เด็กชายภูริทัต ใจซือ

่

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา โคกโตนด  

ชน ๒๔๕๙/๓๐๕๘
นางสาววชิราพรรณ ย้อยแสง

๒๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา โคกโตนด  

ชน ๒๔๕๙/๓๐๕๙
เด็กชายสุริยัน มะณีเนตร

๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา โคกโตนด  

ชน ๒๔๕๙/๓๐๖๐
เด็กชายสุทธิพงศ์ รักเทศ

๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา โคกโตนด  

ชน ๒๔๕๙/๓๐๖๑
เด็กชายสุทธิพันธ์ โพธิยา

์

๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา โคกโตนด  

ชน ๒๔๕๙/๓๐๖๒

เด็กชายเจษฎา ศรีคณิศร
๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา โคกโตนด  

ชน ๒๔๕๙/๓๐๖๓
เด็กหญิงสุภาพร เปยน้อย

๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา โคกโตนด  

ชน ๒๔๕๙/๓๐๖๔
เด็กหญิงวิลาสินี ยะวงศ์

๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา โคกโตนด  

ชน ๒๔๕๙/๓๐๖๕
เด็กหญิงอมรรัตน์ ขาวแก้ว

๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา โคกโตนด  

ชน ๒๔๕๙/๓๐๖๖

นายชนสรณ์ จงแสง
๑๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา นก  

ชน ๒๔๕๙/๓๐๖๗
นายปงญญา ทองมัน

๑๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา นก  

ชน ๒๔๕๙/๓๐๖๘
นายศักรินทร์ สินสังข์

๑๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา นก  

ชน ๒๔๕๙/๓๐๖๙
นายชยารพ อินทร์กลัด

๑๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา นก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๘๘ / ๑๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๕๙/๓๐๗๐
นายฐานทัพ เสียงใ

๑๒/๙/๒๕๔๓
โรงเรียนห้วยกรดวิทยา นก  

ชน ๒๔๕๙/๓๐๗๑
นางสาวธวรรณ โชติงาม

๒๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา นก  

ชน ๒๔๕๙/๓๐๗๒
นางสาวนิพาวรรณ ตุ้มคุ้ม

๒๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา นก  

ชน ๒๔๕๙/๓๐๗๓

นางสาวปยากร นักเกิด
๓๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา นก  

ชน ๒๔๕๙/๓๐๗๔
นางสาวภัทราภรณ์ เจแสง

๐๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา นก  

ชน ๒๔๕๙/๓๐๗๕
นางสาวรุจิรา รอดทรัพย์

๐๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา นก  

ชน ๒๔๕๙/๓๐๗๖
นางสาวศิริลักษ์ สาลี

๐๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา นก  

ชน ๒๔๕๙/๓๐๗๗

นางสาวสุวนันท์ ปานยอด
๑๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา นก  

ชน ๒๔๕๙/๓๐๗๘
นางสาวเอือมพร

้

อัฒจักร
๑๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา นก  

ชน ๒๔๕๙/๓๐๗๙
เด็กชายพีระพัทธ์ มณฑา

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองงิว

้

ดอนโพธิศรี

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๐๘๐
เด็กชายกิตติคุณ ศรีมูลตรี

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองงิว

้

ดอนโพธิศรี

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๐๘๑

เด็กชายณัฐพงษ์ พุฒเสือ
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองงิว

้

ดอนโพธิศรี

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๐๘๒
เด็กหญิงจารวี ม่องนุ

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองงิว

้

ดอนโพธิศรี

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๐๘๓
เด็กชายภูรินทร์ ศรีสด

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองงิว

้

ดอนโพธิศรี

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๐๘๔
เด็กหญิงชัญญามาศ บุญมัง

่

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองงิว

้

ดอนโพธิศรี

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๐๘๕

เด็กหญิงพิยดา มณฑา
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองงิว

้

ดอนโพธิศรี

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๐๘๖
เด็กหญิงลักษิกา ปนแก้ว

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองงิว

้

ดอนโพธิศรี

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๐๘๗
เด็กชายปฏิพัทธ์ ก้องเกียรติพงศ์

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองงิว

้

ดอนโพธิศรี

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๐๘๘
เด็กชายธนพัฒน์ ชืนชอบ

่

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองงิว

้

ดอนโพธิศรี

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๐๘๙

เด็กชายพีรพงษ์ พูลสวัสดิ

์

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม ท่ากระแส  

ชน ๒๔๕๙/๓๐๙๐
เด็กชายวรฤทธิ

์

เปยมศิริ
๑๒/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม ท่ากระแส  

ชน ๒๔๕๙/๓๐๙๑
เด็กหญิงวารุณี มูลหา ๘/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม ท่ากระแส  

ชน ๒๔๕๙/๓๐๙๒
เด็กหญิงสุภามาศ สาลี

๑๘/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม ท่ากระแส  

ชน ๒๔๕๙/๓๐๙๓

เด็กหญิงนำหวาน สุขน่วม
๒๐/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม ท่ากระแส  

ชน ๒๔๕๙/๓๐๙๔
เด็กหญิงไอยดา เผือกทิม ๙/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม ท่ากระแส  

ชน ๒๔๕๙/๓๐๙๕
เด็กหญิงศิริพร ถาวรศักดิ

์

๒๘/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม ท่ากระแส  

ชน ๒๔๕๙/๓๐๙๖
เด็กหญิงภาสินี อำสุรา

๓๐/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม ท่ากระแส  

ชน ๒๔๕๙/๓๐๙๗

เด็กหญิงโสภณัฐ อยู่ไทย ๖/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม ท่ากระแส  

ชน ๒๔๕๙/๓๐๙๘
เด็กหญิงพลอยชมภู ผลจำรัส

๒๐/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม ท่ากระแส  

ชน ๒๔๕๙/๓๐๙๙
เด็กหญิงปยนันท์ ยศศรี

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม ท่ากระแส  

ชน ๒๔๕๙/๓๑๐๐
เด็กหญิงสุดารัตน์ อยู่ไทย

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม ท่ากระแส  

ชน ๒๔๕๙/๓๑๐๑

เด็กหญิงธัญชนก ปานขวัญ
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม ท่ากระแส  

ชน ๒๔๕๙/๓๑๐๒
เด็กหญิงณัฐกานต์ ปองท้าว ๖/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม ท่ากระแส  

ชน ๒๔๕๙/๓๑๐๓
เด็กหญิงพิมพ์ชนก จันทร์ชัง

๒๐/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม ท่ากระแส  

ชน ๒๔๕๙/๓๑๐๔
เด็กหญิงพัชราพร สุขขำ

๒๕/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม ท่ากระแส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๘๙ / ๑๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๕๙/๓๑๐๕
เด็กชายยศกร โพธิอ่อน

์

๑/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม มาติการาม  

ชน ๒๔๕๙/๓๑๐๖
นางสาวกัญจนพร นิมละมูล

่

๑๕/๐๔/๒๕๒๘

โรงเรียนสรรพยาวิทยา สมอ  

ชน ๒๔๕๙/๓๑๐๗
นางสาวนลวรรณ เลขะวัฒนะ

๑๓/๑๒/๒๕๓๖

โรงเรียนสรรพยาวิทยา สมอ  

ชน ๒๔๕๙/๓๑๐๘
นางสาวธัญญลักษณ์ ทับภู่

๑๒/๐๒/๒๕๓๗

โรงเรียนสรรพยาวิทยา สมอ  

ชน ๒๔๕๙/๓๑๐๙
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ฉิงเชิด

่

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพยาวิทยา สมอ  

ชน ๒๔๕๙/๓๑๑๐
เด็กชายกิตติศักดิ

์

สุขเอียม

่

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพยาวิทยา สมอ  

ชน ๒๔๕๙/๓๑๑๑

เด็กชายชนากานต์ เกตุตระกูล
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพยาวิทยา สมอ  

ชน ๒๔๕๙/๓๑๑๒

เด็กชายณัฐวุฒิ แก้วช้าง

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพยาวิทยา สมอ  

ชน ๒๔๕๙/๓๑๑๓

เด็กชายปรเมศวร์ จิวแหยม

๋

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพยาวิทยา สมอ  

ชน ๒๔๕๙/๓๑๑๔

เด็กชายภัทรภณ โตสงคราม
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพยาวิทยา สมอ  

ชน ๒๔๕๙/๓๑๑๕

เด็กชายวิศรุต เกิดศักดิ

์

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพยาวิทยา สมอ  

ชน ๒๔๕๙/๓๑๑๖

เด็กชายอดิศร รอดสาหร่าย

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพยาวิทยา สมอ  

ชน ๒๔๕๙/๓๑๑๗

เด็กหญิงกัณญาวีร์ พูลสวัสดิ

์

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพยาวิทยา สมอ  

ชน ๒๔๕๙/๓๑๑๘

เด็กหญิงกุลธิดา แร่จัน

่

๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพยาวิทยา สมอ  

ชน ๒๔๕๙/๓๑๑๙

เด็กหญิงคีตภัทร ขำต้นวงค์
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพยาวิทยา สมอ  

ชน ๒๔๕๙/๓๑๒๐

เด็กหญิงจันจิรา กลินเผ่น

่

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพยาวิทยา สมอ  

ชน ๒๔๕๙/๓๑๒๑

เด็กหญิงชินันพร ประสมนิล
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพยาวิทยา สมอ  

ชน ๒๔๕๙/๓๑๒๒

เด็กหญิงณัชชา ดีเรือง
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพยาวิทยา สมอ  

ชน ๒๔๕๙/๓๑๒๓

เด็กหญิงธิชานันท์ พ่วงทอง
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพยาวิทยา สมอ  

ชน ๒๔๕๙/๓๑๒๔

เด็กหญิงนิภาวรรณ รอดกสิกรรม
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพยาวิทยา สมอ  

ชน ๒๔๕๙/๓๑๒๕

เด็กหญิงบุษยมาศ บัวบุตร์

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพยาวิทยา สมอ  

ชน ๒๔๕๙/๓๑๒๖

เด็กหญิงปทมา ชัยบุรินทร์
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพยาวิทยา สมอ  

ชน ๒๔๕๙/๓๑๒๗

เด็กหญิงศุภวรรณ พงศ์ภัทรพร
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพยาวิทยา สมอ  

ชน ๒๔๕๙/๓๑๒๘

เด็กหญิงศิรินทรา ชูประเสริฐ
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพยาวิทยา สมอ  

ชน ๒๔๕๙/๓๑๒๙

เด็กหญิงสภัสสร อัมภรัตน์
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพยาวิทยา สมอ  

ชน ๒๔๕๙/๓๑๓๐
เด็กหญิงอธิชา คูณหนองแวง

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพยาวิทยา สมอ  

ชน ๒๔๕๙/๓๑๓๑
เด็กหญิงอักขิราภรณ์ รักอยู่

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพยาวิทยา สมอ  

ชน ๒๔๕๙/๓๑๓๒

เด็กชายกฤษณะ จีนคง
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพยาวิทยา สมอ  

ชน ๒๔๕๙/๓๑๓๓

เด็กชายชัยวิชิต พลับพา
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพยาวิทยา สมอ  

ชน ๒๔๕๙/๓๑๓๔

เด็กชายณรงค์พล ใหญ่โต
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพยาวิทยา สมอ  

ชน ๒๔๕๙/๓๑๓๕

เด็กชายณรงค์พล ดำดิษฐ์
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพยาวิทยา สมอ  

ชน ๒๔๕๙/๓๑๓๖

เด็กชายณัฐวัฒน์ ชัยพิพัฒน์
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพยาวิทยา สมอ  

ชน ๒๔๕๙/๓๑๓๗

เด็กชายเตชสิทธิ

์

ทิมอุบล
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพยาวิทยา สมอ  

ชน ๒๔๕๙/๓๑๓๘

เด็กชายธนพล กล่อมจันทร์
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพยาวิทยา สมอ  

ชน ๒๔๕๙/๓๑๓๙

เด็กชายธีรเดช สะตาดี
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพยาวิทยา สมอ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๙๐ / ๑๐๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๕๙/๓๑๔๐
เด็กชายปรีชา บุญชืน

่

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพยาวิทยา สมอ  

ชน ๒๔๕๙/๓๑๔๑

เด็กชายปุญญพัฒน์ เกษมพิพัฒน์กุล
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพยาวิทยา สมอ  

ชน ๒๔๕๙/๓๑๔๒

เด็กชายพันธกานต์ พานทอง
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพยาวิทยา สมอ  

ชน ๒๔๕๙/๓๑๔๓

เด็กชายพัสกร เอียมครอง

่

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพยาวิทยา สมอ  

ชน ๒๔๕๙/๓๑๔๔

เด็กชายสิทธิชัย ลอยบัณดิษฐ์

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพยาวิทยา สมอ  

ชน ๒๔๕๙/๓๑๔๕

เด็กชายสุภกิต ทองประเทือง
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพยาวิทยา สมอ  

ชน ๒๔๕๙/๓๑๔๖

เด็กหญิงกรรณิการ์ อยู่ภู่
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพยาวิทยา สมอ  

ชน ๒๔๕๙/๓๑๔๗

เด็กหญิงกุลธิดา อินทร์ยัง
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพยาวิทยา สมอ  

ชน ๒๔๕๙/๓๑๔๘

เด็กหญิงฐิตา ชัยชนะ
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพยาวิทยา สมอ  

ชน ๒๔๕๙/๓๑๔๙

เด็กหญิงณิชากร อยู่สี
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพยาวิทยา สมอ  

ชน ๒๔๕๙/๓๑๕๐
เด็กหญิงธัญฤทัย ชัยธรรม

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพยาวิทยา สมอ  

ชน ๒๔๕๙/๓๑๕๑

เด็กหญิงปนัดดา สงเคราะห์

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพยาวิทยา สมอ  

ชน ๒๔๕๙/๓๑๕๒

เด็กหญิงปยธิดา บุญล้อม
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพยาวิทยา สมอ  

ชน ๒๔๕๙/๓๑๕๓

เด็กชายกวิน อยู่รอด
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพยาวิทยา สมอ  

ชน ๒๔๕๙/๓๑๕๔

เด็กชายชวัลวิทย์ สุรภักดี
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพยาวิทยา สมอ  

ชน ๒๔๕๙/๓๑๕๕

เด็กชายณัชพล อุ่นแก้ว
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพยาวิทยา สมอ  

ชน ๒๔๕๙/๓๑๕๖

เด็กชายธนากร ทรัพย์สมบูรณ์
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพยาวิทยา สมอ  

ชน ๒๔๕๙/๓๑๕๗

เด็กชายธนาคม วินิจ
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพยาวิทยา สมอ  

ชน ๒๔๕๙/๓๑๕๘

เด็กชายธีรภัทร ใจดี
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพยาวิทยา สมอ  

ชน ๒๔๕๙/๓๑๕๙

เด็กชายธีรภัทร โภชนา

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพยาวิทยา สมอ  

ชน ๒๔๕๙/๓๑๖๐
เด็กชายมณเฑียร ชัยโชติ

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพยาวิทยา สมอ  

ชน ๒๔๕๙/๓๑๖๑

เด็กชายสุทธิพงศ์ ศรีลาวรรณ์
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพยาวิทยา สมอ  

ชน ๒๔๕๙/๓๑๖๒

เด็กหญิงกัลยาณี หมันรอด

่

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพยาวิทยา สมอ  

ชน ๒๔๕๙/๓๑๖๓

เด็กชายติณณภพ นีลวัฒนานนท์
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพยาวิทยา สมอ  

ชน ๒๔๕๙/๓๑๖๔

เด็กหญิงพรทิพา คำขาว
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพยาวิทยา สมอ  

ชน ๒๔๕๙/๓๑๖๕

เด็กชายหาญณรงค์ พ้นเวร
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพยาวิทยา สมอ  

ชน ๒๔๕๙/๓๑๖๖

เด็กชายรัตนกร จรรยา
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพยาวิทยา สมอ  

ชน ๒๔๕๙/๓๑๖๗

เด็กชายภาณุวัฒน์ กรุดเผือก
๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพยาวิทยา สมอ  

ชน ๒๔๕๙/๓๑๖๘

นายอภิสิทธิ

์

เบญจะมังคละ
๒๖/๓/๒๕๓๗

โรงเรียนสรรพยาวิทยา สมอ  

ชน ๒๔๕๙/๓๑๖๙

นายไตรมาตร พลายวงษ์
๑๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพยาวิทยา สรรพยาวัฒนาราม  

ชน ๒๔๕๙/๓๑๗๐
นางสาวจิดาภา จรรยา

๒๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพยาวิทยา สรรพยาวัฒนาราม  

ชน ๒๔๕๙/๓๑๗๑

นายอนุชา มังมี

่

๒๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพยาวิทยา สรรพยาวัฒนาราม  

ชน ๒๔๕๙/๓๑๗๒

นายอมรเทพ มาแจ้ง
๑๔/๐๑/๒๕๒๙

โรงเรียนวัฒนะโชติ กรุณา  

ชน ๒๔๕๙/๓๑๗๓

เด็กชายเกษมพันธ์ เพ็งศรี

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัฒนะโชติ กรุณา  

ชน ๒๔๕๙/๓๑๗๔
เด็กหญิงสภัทชฎาพร แก้วตา

๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัฒนะโชติ กรุณา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๙๑ / ๑๐๒

้
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ชน ๒๔๕๙/๓๑๗๕

เด็กหญิงปทิตตา ศรีน้อย
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัฒนะโชติ กรุณา  

ชน ๒๔๕๙/๓๑๗๖

เด็กหญิงปุญญพัฒน์ เกตุเมฆ
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัฒนะโชติ กรุณา  

ชน ๒๔๕๙/๓๑๗๗

เด็กหญิงสุพัทรา สิงห์วิจารณ์
๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัฒนะโชติ กรุณา  

ชน ๒๔๕๙/๓๑๗๘

เด็กหญิงพิมลวรรณ ดีสงเคราะห์
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัฒนะโชติ กรุณา  

ชน ๒๔๕๙/๓๑๗๙

เด็กชายวรวุฒิ พงษ์เกตุ
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒนะโชติ กรุณา  

ชน ๒๔๕๙/๓๑๘๐
เด็กหญิงณิชาพัชร เจตนี

๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัฒนะโชติ กรุณา  

ชน ๒๔๕๙/๓๑๘๑

เด็กหญิงนันทรัช ทิพรักษ์

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒนะโชติ กรุณา  

ชน ๒๔๕๙/๓๑๘๒

นางสาวจุฑามาศ เยาว์ทุม
๑๖/๐๗/๒๕๓๔

โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม กรุณา  

ชน ๒๔๕๙/๓๑๘๓

เด็กชายพัฒนพงศ์ มาสดใส
๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม กรุณา  

ชน ๒๔๕๙/๓๑๘๔

เด็กชายศักรินทร์ จันทร์สุข
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม กรุณา  

ชน ๒๔๕๙/๓๑๘๕

เด็กหญิงศศิประภา ศรีเลิศ
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม กรุณา  

ชน ๒๔๕๙/๓๑๘๖

เด็กหญิงกาญจนา สุขขำ
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม กรุณา  

ชน ๒๔๕๙/๓๑๘๗

เด็กหญิงธิตยา จันสว่าง
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม กรุณา  

ชน ๒๔๕๙/๓๑๘๘

เด็กหญิงณัชชา พุกพ่วง
๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม กรุณา  

ชน ๒๔๕๙/๓๑๘๙

เด็กหญิงสุทธิกานต์ พฤทธิสาริกร
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกรุณา กรุณา  

ชน ๒๔๕๙/๓๑๙๐

เด็กชายอภิรักษ์ น่วมเณร

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนตะไล้ ดอนตะไล้  

ชน ๒๔๕๙/๓๑๙๑
เด็กหญิงกัญญาวรัตน์ ฉิมกรด

๑๕/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดดอนตะไล้ ดอนตะไล้  

ชน ๒๔๕๙/๓๑๙๒

เด็กหญิงชลธิชา เกิดสิน

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนตะไล้ ดอนตะไล้  

ชน ๒๔๕๙/๓๑๙๓

เด็กหญิงธมลวรรณ์ ทับโพธิ

์

๑๖/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดดอนตะไล้ ดอนตะไล้  

ชน ๒๔๕๙/๓๑๙๔

เด็กชายณัฐดนัย นพภา
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะปราง มะปราง  

ชน ๒๔๕๙/๓๑๙๕

เด็กหญิงกิตติยา เสืออินทร์
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะปราง มะปราง  

ชน ๒๔๕๙/๓๑๙๖

เด็กหญิงอาทิตยา วรรณะเมรี
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะปราง มะปราง  

ชน ๒๔๕๙/๓๑๙๗

เด็กหญิงธานัน เอียมยอด

่

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะปราง มะปราง  

ชน ๒๔๕๙/๓๑๙๘

เด็กหญิงกนกวรรณ นาควัน
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมะปราง มะปราง  

ชน ๒๔๕๙/๓๑๙๙

เด็กหญิงปยะฉัตร เสืออินทร์
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมะปราง มะปราง  

ชน ๒๔๕๙/๓๒๐๐
เด็กหญิงศรัญญา สีสุราช

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมะปราง มะปราง  

ชน ๒๔๕๙/๓๒๐๑
เด็กชายชาญชัย ไชยบุญ

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะปราง มะปราง  

ชน ๒๔๕๙/๓๒๐๒

เด็กหญิงปณิตา สุวรรณมิตร
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะปราง มะปราง  

ชน ๒๔๕๙/๓๒๐๓
เด็กหญิงธวัลณ์รัตน์ แดงไผ่

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม สมอ  

ชน ๒๔๕๙/๓๒๐๔
เด็กชายกฤษณเดช จันทร์สำราญ

๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม สมอ  

ชน ๒๔๕๙/๓๒๐๕
เด็กชายกฤษกร ฦๅชา

๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม สมอ  

ชน ๒๔๕๙/๓๒๐๖

เด็กชายณัฐพล แปนพันธุ์
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม สมอ  

ชน ๒๔๕๙/๓๒๐๗
เด็กชายทัศน์พล แพรจันทร์

๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม สมอ  

ชน ๒๔๕๙/๓๒๐๘
เด็กชายวิศรุต ชัยบุรินทร์

๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม สมอ  

ชน ๒๔๕๙/๓๒๐๙
เด็กชายศิริชัย ทองอินทร์

๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม สมอ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๙๒ / ๑๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๕๙/๓๒๑๐
เด็กชายชาติชาย จิตรัตน์สิทธิ

์

๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม สมอ  

ชน ๒๔๕๙/๓๒๑๑

เด็กชายวายุ บูชา
๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม สมอ  

ชน ๒๔๕๙/๓๒๑๒

นายจิราวัฒน์ ขุนอินทร์
๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม สมอ  

ชน ๒๔๕๙/๓๒๑๓

เด็กชายธีรภัทร เอียมยอด

่

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม สมอ  

ชน ๒๔๕๙/๓๒๑๔

เด็กชายนพรัตน์ นิลคร
๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม สมอ  

ชน ๒๔๕๙/๓๒๑๕

เด็กชายสุรศักดิ

์

โคกกรุ่น
๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม สมอ  

ชน ๒๔๕๙/๓๒๑๖

นายวุฒิชัย ก้อนคำ
๒๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม สมอ  

ชน ๒๔๕๙/๓๒๑๗

นางสาวนภสร บุญธรรม

๒๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม สมอ  

ชน ๒๔๕๙/๓๒๑๘

นางสาวบัว ใจหาญ
๐๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม สมอ  

ชน ๒๔๕๙/๓๒๑๙

นางสาวปญญาพร ทองจันทร์
๑๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม สมอ  

ชน ๒๔๕๙/๓๒๒๐
นายเกียรติศักดิ

์

เรืองมาก
๐๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม สมอ  

ชน ๒๔๕๙/๓๒๒๑

นายไกรสิทธิ

์

เสืออินทร์
๐๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม สมอ  

ชน ๒๔๕๙/๓๒๒๒

นายวิสิทธิ

์

ทองขาว
๐๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม สมอ  

ชน ๒๔๕๙/๓๒๒๓

นายภาณุพงศ์ แจ้งเนียม
๒๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม สมอ  

ชน ๒๔๕๙/๓๒๒๔

นายรัชพล ดอกเมฆ
๐๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม สมอ  

ชน ๒๔๕๙/๓๒๒๕

นายทวีศักดิ

์

อยู่รอด
๐๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม สมอ  

ชน ๒๔๕๙/๓๒๒๖

นายพิทยาคม มากพงษ์
๐๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม สมอ  

ชน ๒๔๕๙/๓๒๒๗

นายพัชวุฒิ อังกาบ

๒๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม สมอ  

ชน ๒๔๕๙/๓๒๒๘

นายนภดล เอียมยอด

่

๒๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม สมอ  

ชน ๒๔๕๙/๓๒๒๙

นายธีรพัฒน์ แปนศิริ

๒๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม สมอ  

ชน ๒๔๕๙/๓๒๓๐
นายณัชพล เงินหอม

๑๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม สมอ  

ชน ๒๔๕๙/๓๒๓๑

เด็กชายรัฐภูมิ มิงขวัญ

่

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมอ สมอ  

ชน ๒๔๕๙/๓๒๓๒

เด็กหญิงจารุกร เกิดทอง
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมอ สมอ  

ชน ๒๔๕๙/๓๒๓๓

เด็กหญิงชลธิชา ศรีโพธิ

์

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมอ สมอ  

ชน ๒๔๕๙/๓๒๓๔

เด็กหญิงสุฑารัตน์ โตกุล
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมอ สมอ  

ชน ๒๔๕๙/๓๒๓๕

เด็กหญิงกมลพร สวนฮวบ
๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสมอ สมอ  

ชน ๒๔๕๙/๓๒๓๖
เด็กหญิงเบญจวรรณ แรงกสิกร

๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสมอ สมอ  

ชน ๒๔๕๙/๓๒๓๗

เด็กชายชนะชัย ฟกหอม
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสมอ สมอ  

ชน ๒๔๕๙/๓๒๓๘

เด็กหญิงพรนภา สังคีต
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมอ สมอ  

ชน ๒๔๕๙/๓๒๓๙

เด็กชายชยังกูร ครุฑธกะ
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมอ สมอ  

ชน ๒๔๕๙/๓๒๔๐
เด็กชายปุริมปรัชญ์ สีหะ

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมอ สมอ  

ชน ๒๔๕๙/๓๒๔๑

เด็กชายณัฐพร แปนพันธ์
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมอ สมอ  

ชน ๒๔๕๙/๓๒๔๒

เด็กชายเตชพัฒน์ บุญมี
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมอ สมอ  

ชน ๒๔๕๙/๓๒๔๓

เด็กชายกัมปนาท แสงศรี
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมอ สมอ  

ชน ๒๔๕๙/๓๒๔๔

เด็กชายรพีภัทร เกิดศิริ
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมอ สมอ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๙๓ / ๑๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๕๙/๓๒๔๕

เด็กชายสุทธิพงษ์ คุ้มเขตร์
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสมอ สมอ  

ชน ๒๔๕๙/๓๒๔๖

เด็กชายธนพล เลขะวัฒนะ
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมอ สมอ  

ชน ๒๔๕๙/๓๒๔๗

เด็กชายอภิสิทธิ

์

เกิดทอง
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสมอ สมอ  

ชน ๒๔๕๙/๓๒๔๘

เด็กชายเจริญพงษ์ สีหะ
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมอ สมอ  

ชน ๒๔๕๙/๓๒๔๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ สีหะ

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมอ สมอ  

ชน ๒๔๕๙/๓๒๕๐
เด็กชายพรพรหม อึงบุญ

่

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสมอ สมอ  

ชน ๒๔๕๙/๓๒๕๑

เด็กชายนนทกร สัณฐาน
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสมอ สมอ  

ชน ๒๔๕๙/๓๒๕๒

เด็กชายสุทัศน์ เกิดทอง
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสมอ สมอ  

ชน ๒๔๕๙/๓๒๕๓

เด็กชายเข็มเพ็ชร เพ็งคล้าย
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสมอ สมอ  

ชน ๒๔๕๙/๓๒๕๔

เด็กหญิงกนกพร ศรีเกตุสาคร
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๒๕๕
เด็กหญิงกมลลักษณ์ เกตุวงษ์

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๒๕๖

เด็กหญิงกรวิภา ตะก้อง
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๒๕๗

เด็กชายกฤษฎา ทองโพธิ

์

๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๒๕๘

เด็กหญิงกัญญาณัฐ สะลาคำ
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๒๕๙
เด็กหญิงกัญญาพัชร ขวัญดอกไม้

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๒๖๐

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ลูกปู
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๒๖๑
เด็กชายก้องกิดาการ บุญศรี

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๒๖๒

เด็กชายขวัญชัย สมบุญธรรม
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๒๖๓

เด็กหญิงคุณิตา ขุนจง
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๒๖๔
เด็กหญิงจรรยาภรณ์ เฉลิมพงษ์

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๒๖๕

เด็กชายจักรภวัฒน์ โพธิทอง

์

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๒๖๖

เด็กหญิงจิดาภา วันเจริญสุข
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๒๖๗

เด็กชายณฤทธิบดี

์

พลอยเพ็ชร
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๒๖๘

เด็กหญิงณัฎฐา สิงห์โตทอง

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๒๖๙

เด็กหญิงณัฏฐณิชา จีนแจ
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๒๗๐
เด็กชายณัฐธาดา ลาภมี

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๒๗๑

เด็กชายณัฐพงษ์ สีบัวโคม
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๒๗๒

เด็กชายณัฐยศ สำเภาลอย
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๒๗๓

เด็กชายณัฐวุฒิ ทับพูล
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๒๗๔

เด็กชายดนัย ฉายกี

่

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๒๗๕

เด็กชายทัศนัย เกตุเนียม
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๒๗๖

เด็กชายธนชัย บางลับแลง
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๒๗๗

เด็กหญิงธนพร เขาแก้ว
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๒๗๘

เด็กชายธนภัทร เหมมินทร์
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๒๗๙

เด็กหญิงธนัญญา แสนสุวรรณ
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๙๔ / ๑๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๕๙/๓๒๘๐
เด็กชายธรรมสร สาแช

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๒๘๑

เด็กหญิงธิตินันท์ บินชัย
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๒๘๒

เด็กหญิงนพาเนตร์ มีรอด
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๒๘๓

เด็กหญิงนภัสสร จันเจริญ

่

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๒๘๔

เด็กหญิงบุษยมาศ หลำฤทธิ
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๒๘๕
เด็กหญิงประภารัตน์ กิจสาริกรรณ์

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๒๘๖

เด็กหญิงปรางมาศ บุญเจริญ
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๒๘๗

เด็กหญิงปยะดา ศรีเสริม
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๒๘๘

เด็กชายพงศ์พัทธิ

์

เทียมสุ่น
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๒๘๙

เด็กชายพงศ์พิสุทธิ

์

นุ้ยแก้ว
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๒๙๐
เด็กชายพนมพร ชมภูศาสตร์

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๒๙๑

เด็กหญิงพรนภัส น้อยเปลียน

่

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๒๙๒

เด็กชายพรพิชัย สุวรรณ์
๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๒๙๓

เด็กหญิงพรรณธิภา ปล้องไม้

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๒๙๔

เด็กหญิงพรวนัช แสงนาค
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๒๙๕

เด็กชายพลภัทร อุบลกาญจน์
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๒๙๖

เด็กหญิงพัชรพร อบพล
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๒๙๗

เด็กหญิงพิมพกานต์ เกิดผล

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๒๙๘

เด็กชายภานุวัฒน์ ทองใหญ่
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๒๙๙

เด็กชายยศภัทธ์ ศรีนุกูล
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๓๐๐
เด็กชายรัฐภูมิ ธงชัย

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๓๐๑
เด็กหญิงรัตนากร เส็งดี

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๓๐๒
เด็กหญิงวชิราภรณ์ ชวดนุช

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๓๐๓

เด็กหญิงวรรณนภา หนูท้าว

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๓๐๔
เด็กหญิงวรรณภา สุขจุ่น

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๓๐๕
เด็กหญิงวรรณวิสา ดวงพัตรา

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๓๐๖
เด็กหญิงวรัญญา แตงโพธิ

์

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๓๐๗

เด็กหญิงวรัณญา บุญรอด
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๓๐๘
เด็กชายวัชรพล สีสุ่ม

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๓๐๙
เด็กหญิงศกลวรรณ ชังแช่ม

่

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๓๑๐
เด็กหญิงศดานันท์ พันธ์โต

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๓๑๑

เด็กชายศรณรินทร์ ไม้โง
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๓๑๒

เด็กชายศุภกร กลำบุรี
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๓๑๓

เด็กชายศุภณัฐ คล้องช้าง
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๓๑๔

เด็กหญิงสธนวรรณ อินทสิทธิ

์

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๙๕ / ๑๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๕๙/๓๓๑๕

เด็กชายสพลดนัย จอมนก
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๓๑๖

เด็กชายสรธร จันทร์อินทร์
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๓๑๗

เด็กชายสหภาพ ไววิทย์กรรม
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๓๑๘

เด็กชายสิรวิชญ์ ฮวบสวรรค์
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๓๑๙

เด็กหญิงสิราวรรณ ไทยบัณฑิตย์

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๓๒๐
เด็กหญิงสุกัญญา กาวิชัย

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๓๒๑

เด็กหญิงสุทธิดา แย้มเดช
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๓๒๒

เด็กหญิงสุนิษา สัสดี

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๓๒๓

เด็กหญิงสุนิสา สิทธิการณา
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๓๒๔

เด็กหญิงหรรษา ชังหลก

่

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๓๒๕

เด็กชายอนุรักษ์ กันทอง
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๓๒๖

เด็กชายอภิรักษ์ สุวรรณ
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๓๒๗

เด็กชายอภิวิชญ์ ทองโพธิ

์

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๓๒๘

เด็กหญิงอรวรา พุ่มเงิน
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๓๒๙

เด็กหญิงอสมาภรณ์ ตามพงษ์
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๓๓๐

เด็กหญิงอารียา ส่งกลิน

่

๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๓๓๑

เด็กชายเจตพล สุวรรณพิบูลย์
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๓๓๒

เด็กชายเอกวัฒน์ ฤคณีย์
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๓๓๓

เด็กหญิงโสภา ผิวงาม
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๓๓๔

เด็กหญิงกชกร บุญสุภา
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๓๓๕

เด็กหญิงกติกา สอิง

้

๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๓๓๖

เด็กชายกรวิชญ์ โพธิศรีประเสริฐ

์

๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๓๓๗

เด็กชายกิตติฉวิณภ์ พูลแพ

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๓๓๘

เด็กชายจักรพรรณ แช่มชู
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๓๓๙

เด็กชายจิรัฏฐ์ ทับบุรี
๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๓๔๐
เด็กหญิงจุฑามณี คงดี

๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๓๔๑

เด็กหญิงชนิตา ฤหะลม
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๓๔๒

เด็กหญิงชลดา พงษ์ขาว
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๓๔๓

เด็กหญิงชลธิชา แจ่มหม้อ
๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๓๔๔

เด็กหญิงชลพินทุ์ ทองใบ
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๓๔๕

เด็กชายชัยยุทธ์ ม่วงแปน
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๓๔๖

เด็กชายชินวัตร์ ปานพุ่ม
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๓๔๗

เด็กหญิงชุลีมาศ คงมี
๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๓๔๘

เด็กหญิงณัฏฐ์นรี อินหล้า
๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๓๔๙

เด็กหญิงณัฐกานต์ เก่งสาริกิจ
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๙๖ / ๑๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๕๙/๓๓๕๐
เด็กชายณัฐดนัย มาสอน

๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๓๕๑

เด็กชายณัฐธัญ จีนแจ

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๓๕๒

เด็กชายณัฐพงษ์ จีนอำ
๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๓๕๓

เด็กชายทัตพงศ์ วงษ์สุวรรณ์
๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๓๕๔

เด็กหญิงทิพรดา ทับทิม
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๓๕๕

เด็กหญิงธมลวรรณ ยิมใหญ่

้

๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๓๕๖

เด็กหญิงธันยาพร หฤหรมย์
๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๓๕๗

เด็กหญิงธุวดารา มีแดนไผ่
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๓๕๘

เด็กหญิงนนทกร พวงเพ็ชร
๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๓๕๙

เด็กชายนราธิป สุขพัฒน์
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๓๖๐
เด็กชายนัฐพงษ์ กลำเจริญ

๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๓๖๑

เด็กชายนัทธพงศ์ บินชัย
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๓๖๒

เด็กชายนำเพชร รอดตะเภา
๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๓๖๓

เด็กชายบุญญวัต เอียมครอง

่

๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๓๖๔

เด็กชายประชัชพล สถาปตานนท์
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๓๖๕

เด็กหญิงปทมา อาจหาญ
๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๓๖๖

เด็กชายปาฏิหาริย์ จันทร์พวง
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๓๖๗

เด็กหญิงปาริชาติ สุปยะพาณิชย์
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๓๖๘

เด็กหญิงปนเพชร ยมพิมาย
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๓๖๙

เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

ทองโพธิ

์

๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๓๗๐
เด็กชายพนมทวน คล้ายห้างหว้า

๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๓๗๑

เด็กหญิงพรนภัส ชำนาญไพร
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๓๗๒

เด็กชายภัคพล ทัพวัตร
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๓๗๓

เด็กชายภัทรพล พรมขลิบนิล
๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๓๗๔

เด็กหญิงภาวิตา พันธ์พยอม
๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๓๗๕

เด็กชายมนัสชัย มาเทศ
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๓๗๖

เด็กชายยุทธนา มาระจันทร์
๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๓๗๗

เด็กหญิงวรัญญา ชัยรัตน์
๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๓๗๘

เด็กหญิงวรัญญา สิทธิฑูล
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๓๗๙

เด็กชายวราธิป นุชน้อมบุญ
๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๓๘๐
เด็กหญิงวัชนิลญา ชวดนุช

๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๓๘๑

เด็กชายวันวิชัย โฉมงาม
๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๓๘๒

เด็กชายวัศพล ฉิมพาลี
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๓๘๓

เด็กหญิงวิมลรัตน์ ประเสริฐรัมย์

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๓๘๔

เด็กหญิงวิลาวัลย์ สิงห์ใส
๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๙๗ / ๑๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๕๙/๓๓๘๕

เด็กหญิงศศิปภา ฉิมแสง
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๓๘๖

เด็กหญิงศิริพร ศรีเครือ
๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๓๘๗

เด็กหญิงศิริลักษณ์ เจริญพงษ์
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๓๘๘

เด็กหญิงสุกัญญา บัวทรัพย์
๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๓๘๙

เด็กชายสุธินันท์ หีบภูษา
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๓๙๐
เด็กหญิงสุนิสา เรือนแก้ว

๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๓๙๑

เด็กหญิงสุภัสรา บุญเพชร์
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๓๙๒

เด็กหญิงสุภาวิตา จันทร์เกษร
๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๓๙๓

เด็กหญิงอชิรญาณ์ รอดสำเภา
๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๓๙๔

เด็กชายอชิระ เขียวภักดี
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๓๙๕

เด็กชายอนิรุทธ์ เผือกนวล
๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๓๙๖

เด็กหญิงอรพรรณ หล่อทอง

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๓๙๗

เด็กหญิงอรวรรณ หนูนันท์
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๓๙๘

เด็กหญิงอรสา เพ็งโต
๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๓๙๙

เด็กชายอัครพล เพ็งจันทร์ดี
๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๔๐๐
เด็กหญิงอังจิรา บานเย็น

๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๔๐๑
เด็กชายอิศรา ขำฉนวน

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๔๐๒
เด็กชายอุทัย สมบุญเจริญ

๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๔๐๓
เด็กชายเจตน์ โคกมิ

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๔๐๔

เด็กชายเดชชัย พิมพิสัย
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๔๐๕
เด็กชายเมธาสิทธิ

์

สุทธิธรรม
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๔๐๖
เด็กชายไกรวิชญ์ แช่มชู

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๔๐๗
เด็กชายกรกช จันทร์แจ่มฟา

๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๔๐๘

เด็กหญิงจิรพร อนุศาสนนันท์
๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๔๐๙
เด็กหญิงฐิติยา จันทร์เนียม

๒๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๔๑๐
เด็กหญิงณัฐณิชา บุญสุวรรณ

๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๔๑๑

เด็กชายณัฐทัตพล นิลกำแหง
๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๔๑๒

เด็กหญิงณิชากานต์ ภู่นารถ

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๔๑๓

เด็กหญิงธิติกา ผสมทรัพย์
๒๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๔๑๔

เด็กชายธีรภัทร์ ด้วงเหม็น
๐๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๔๑๕

เด็กชายธีรสิทธิ

์

แซ่หว่อง
๒๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๔๑๖

เด็กหญิงนภัสสร พุ่มเงิน
๑๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๔๑๗

เด็กหญิงนฤมล จัดจำรูญ
๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๔๑๘

เด็กหญิงนันฐกานต์ สุรัตนศิลป
๓๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๔๑๙

เด็กหญิงปพิชญา อันพรามภ์

๋

๒๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๙๘ / ๑๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๕๙/๓๔๒๐
เด็กหญิงปาณิศา พรหมนิม

่

๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๔๒๑

เด็กหญิงปยพัชร เข็มทอง
๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๔๒๒

เด็กหญิงผกามาศ เอียมสงคราม

่

๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๔๒๓

เด็กชายพิทวัส ถึงสุข
๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๔๒๔

เด็กชายพีรภัทร ศรีสุ่ม
๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๔๒๕

เด็กชายพีระพงษ์ ม่วงสุก
๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๔๒๖

เด็กหญิงภัทรภร เย็นคต
๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๔๒๗

เด็กชายภัทรเดช พิพัฒน์พิริยโยธา
๒๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๔๒๘

เด็กหญิงภานุชนาท บุญสรรค์
๓๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๔๒๙

เด็กชายภานุวัฒน์ โพธิกุล
๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๔๓๐
เด็กหญิงมานิตา อินทร์สูรย์

๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๔๓๑

เด็กหญิงยุพารัตน์ ภู่เรือน
๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๔๓๒

เด็กหญิงรุ่งรัตน์ดา เนียมมา
๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๔๓๓

เด็กหญิงวรรณรัตน์ สายขุนทด
๒๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๔๓๔

เด็กหญิงวรรณษา ต่วนชัย
๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๔๓๕

เด็กหญิงวรัญญา อ่อนเหลือ
๒๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๔๓๖

เด็กหญิงวิชุดา ขำฉนวน
๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๔๓๗

เด็กหญิงวิมลณัฐ สูนประหัตถ์
๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๔๓๘

เด็กชายศรัณญ์ กวางแก้ว
๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๔๓๙

เด็กหญิงศุภนิดา โตรามัญ
๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๔๔๐
เด็กหญิงสมิหรา ศรีเพชร์

๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๔๔๑

เด็กชายสุทธิพงศ์ ย่องหยี
๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๔๔๒

เด็กหญิงสุพรรษา มาเทศ
๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๔๔๓

เด็กหญิงสุรีพร ต่ายเมือง
๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๔๔๔

เด็กหญิงอรวรรณ ชาติสุวรรณ
๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๔๔๕

เด็กชายอัครชัย รอดนวล
๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๔๔๖

เด็กหญิงอัจฉรา แก้วขำ
๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๔๔๗

เด็กหญิงอาราดา พลาชีวิน
๐๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๔๔๘

เด็กหญิงอาริษา ชาคำฤทธิ

์

๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๔๔๙

นายจิรายุ ทองเจือ
๑๘/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๔๕๐
นายกรรณฐวรรษ รอดนวล

๒๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๔๕๑

นายจิรวุฒิ คงดี
๒๑/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๔๕๒

นางสาวชลลดา แฟงรัก

๑๗/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๔๕๓

นายชัชชัย ด้วงธรรม
๑๐/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๔๕๔

นายณัฐพล ไล้ทอง
๒๔/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๙๙ / ๑๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๕๙/๓๔๕๕

นายณัฒวัตร ชังแช่ม

่

๑๖/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๔๕๖

นายถิรวัฒน์ ฤคณีย์
๐๖/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๔๕๗

นายถิรวัฒน์ เกตุเพ็ชร
๒๕/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๔๕๘

นายธนวัฒน์ สุขน้อย
๐๖/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๔๕๙

นายธนากร ด้วงเกิด
๐๙/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๔๖๐
นางสาวธวัลพร สวนพุก

๒๐/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๔๖๑

นายธานินทร์ เพ็งโต
๑๖/๐๗/๒๕๓๙

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๔๖๒

นางสาวนงลักษณ์ จันธยัก
๒๖/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๔๖๓

นางสาวนภัสสร วัฒนกสิกรรม
๑๓/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๔๖๔

นายนฤพล บุญทอง
๐๖/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๔๖๕

นางสาวนัชชา เอมอุทัย
๐๑/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๔๖๖

นางสาวนัทธมน แสงรัตนคุณ
๑๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๔๖๗

นายบุญฤทธิ

์

น้อยจันทร์
๑๖/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๔๖๘

นางสาวบุณยาพร สุขคง
๑๗/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๔๖๙

นางสาวปณิกกา บัววัฒน์
๐๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๔๗๐

นายพงศธร สุขสังวาลย์
๑๔/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๔๗๑

นางสาวพรชนก เกยพยา
๑๗/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๔๗๒

นายพรรษวัฎ ถนอมไทย
๐๖/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๔๗๓

นางสาวภัทรวดี ปนแจ้ง
๐๖/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๔๗๔

นายภาณุวัฒน์ ม่วงทอง
๒๒/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๔๗๕

นางสาวมนทกานต์ ขำสิทธื

์

๐๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๔๗๖

นายมานพ แก้วเขียว
๐๑/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๔๗๗

นางสาวมุธิตา ชังหลก

่

๑๖/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๔๗๘

นายรมย์รวิน สิทธิฑูล
๑๗/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๔๗๙

นายวรุตน์ แฮสิงห์
๒๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๔๘๐
นายวันพิทักษ์ เกตุดารา

๑๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๔๘๑

นางสาววิภาภรณ์ จันทร์แจ่มศรี
๑๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๔๘๒

นางสาวสิราวรรณ ทรัพย์ประเสริฐ

๑๙/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๔๘๓

นางสาวสิริลักษณ์ สุขห่วง
๑๐/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๔๘๔

นางสาวสุชัญญา สิงห์สุพรรณ
๐๔/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๔๘๕

นางสาวสุริษา บินชัย
๑๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๔๘๖

นายสุวพัชร รนหงษา
๑๙/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๔๘๗

นางสาวสุวิมล กรุดเจียม
๑๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๔๘๘

นายอัศวกร แย้มกลิน

่

๒๓/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๔๘๙

นายอิศร เอือเฟอพันธุ์

้

๑๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๑๐๐ / ๑๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๕๙/๓๔๙๐
นางสาวเกตุแก้ว อินเอียม

่

๒๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๔๙๑

นายเจริญทอง มันสกุล

่

๑๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนรัฐเขือนพลเทพอุปถัมภ์

่

โพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๔๙๒

เด็กชายศักรินทร์ ดีแดง
๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรัฐเขือนพลเทพอุปถัมภ์

่

โพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๔๙๓

เด็กชายปยะ ศิลปชัย
๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรัฐเขือนพลเทพอุปถัมภ์

่

โพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๔๙๔

เด็กชายรัชชานนท์ ธานี
๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนรัฐเขือนพลเทพอุปถัมภ์

่

โพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๔๙๕

เด็กชายภาณุ ถีระแก้ว
๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนรัฐเขือนพลเทพอุปถัมภ์

่

โพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๔๙๖

เด็กชายวิทยา จูเฮง
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนรัฐเขือนพลเทพอุปถัมภ์

่

โพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๔๙๗

เด็กชายบัญญวัติ ปริงปรีชา

่

๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนรัฐเขือนพลเทพอุปถัมภ์

่

โพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๔๙๘

เด็กชายอัครชัย บุญกัน
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนรัฐเขือนพลเทพอุปถัมภ์

่

โพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๔๙๙

เด็กชายสุทธิพงษ์ เต็มเต๊ะ
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนรัฐเขือนพลเทพอุปถัมภ์

่

โพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๕๐๐
เด็กชายกรกฤต มากสิงห์

๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนรัฐเขือนพลเทพอุปถัมภ์

่

โพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๕๐๑

เด็กชายนันทกร มากสิงห์
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนรัฐเขือนพลเทพอุปถัมภ์

่

โพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๕๐๒
นางคุณัญญา โสภาสุข

๒๒/๐๖/๒๕๒๑

โรงเรียนรัฐเขือนพลเทพอุปถัมภ์

่

โพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๕๐๓
นางสาวนฤมล ครุธอินทร์

๑๓/๐๖/๒๕๒๖

โรงเรียนรัฐเขือนพลเทพอุปถัมภ์

่

โพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๕๐๔
นางกมลยุภา มีสุข

๑๓/๑๐/๒๕๒๖

โรงเรียนรัฐเขือนพลเทพอุปถัมภ์

่

โพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๕๐๕

นางสาวกิงกาญจน์

่

จันหนู
๑๒/๐๔/๒๕๓๕

โรงเรียนรัฐเขือนพลเทพอุปถัมภ์

่

โพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๕๐๖
นางสาวชัญญานุช กำจาย

๑๑/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนรัฐเขือนพลเทพอุปถัมภ์

่

โพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๕๐๗
นางสาวธารีรัตน์ จันทร์นิม

่

๑๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนรัฐเขือนพลเทพอุปถัมภ์

่

โพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๕๐๘
นางสาวลภัสรดา มากสิงห์

๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนรัฐเขือนพลเทพอุปถัมภ์

่

โพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๕๐๙

นางสาวพิมชนก เล็กประเสริฐ

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนรัฐเขือนพลเทพอุปถัมภ์

่

โพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๕๑๐
เด็กหญิงวรกมล บุญประกอบ

๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนรัฐเขือนพลเทพอุปถัมภ์

่

โพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๕๑๑

เด็กหญิงศุภนุช แก้วเกิน
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนรัฐเขือนพลเทพอุปถัมภ์

่

โพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๕๑๒

เด็กหญิงพลอยชมภู แนวอุโล
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนรัฐเขือนพลเทพอุปถัมภ์

่

โพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๕๑๓

เด็กหญิงสุธิมล เงินดิษฐ
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนรัฐเขือนพลเทพอุปถัมภ์

่

โพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๕๑๔

เด็กหญิงสิราวรรณ สังข์ประเสริฐ
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนรัฐเขือนพลเทพอุปถัมภ์

่

โพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๕๑๕

เด็กหญิงกชกร หงษ์ทอง
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนรัฐเขือนพลเทพอุปถัมภ์

่

โพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๕๑๖

เด็กหญิงกาญจนา เล็กประเสริฐ
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนรัฐเขือนพลเทพอุปถัมภ์

่

โพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๕๑๗

เด็กหญิงลลิตา หนูขาว
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนรัฐเขือนพลเทพอุปถัมภ์

่

โพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๕๑๘

เด็กหญิงศิริพร มาแก้ว
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐเขือนพลเทพอุปถัมภ์

่

โพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๕๑๙

เด็กหญิงบัณฑิตา คำใจ
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐเขือนพลเทพอุปถัมภ์

่

โพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๕๒๐
เด็กหญิงนฤมล น่วมโต

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐเขือนพลเทพอุปถัมภ์

่

โพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๕๒๑

เด็กหญิงสุธาสินี นามสว่าง
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐเขือนพลเทพอุปถัมภ์

่

โพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๕๒๒

เด็กหญิงธมลวรรณ์ ทรงสุข
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรัฐเขือนพลเทพอุปถัมภ์

่

โพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๕๒๓

นางสุภาพร จันทน์ชูผล
๒๕/๑๐/๒๕๐๕

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท โพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๕๒๔

เด็กชายกิตติพัฒน์ กันทอง
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเขือนเจ้าพระยา

่

โพธิงาม

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๑๐๑ / ๑๐๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๕๙/๓๕๒๕

เด็กชายกิตตินันท์ ด้วงไทย
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเขือนเจ้าพระยา

่

โพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๕๒๖

เด็กหญิงศิวพร มียวน

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเขือนเจ้าพระยา

่

โพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๕๒๗

เด็กหญิงสุธินี จงสำราญ

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเขือนเจ้าพระยา

่

โพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๕๒๘

เด็กหญิงสุธารส นิมอนงค์

่

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเขือนเจ้าพระยา

่

โพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๕๒๙

เด็กหญิงจันทร์ธิดา อ่วมสัมฤทธิ

์

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเขือนเจ้าพระยา

่

โพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๕๓๐
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ พงษ์สุระ

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเขือนเจ้าพระยา

่

โพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๕๓๑

เด็กหญิงฐิติภรณ์ เอียมสมบูรณ์

่

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเขือนเจ้าพระยา

่

โพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๕๓๒

เด็กชายวีรภัทร เซียวศิริถาวร
๒๖/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบางไก่เถือน(ตันติวิสิษฐประชานุกูล)

่

โพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๕๓๓

เด็กชายธีรภัทร สุ่มทรัพย์
๐๙/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบางไก่เถือน(ตันติวิสิษฐประชานุกูล)

่

โพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๕๓๔

เด็กชายวริศ นิลกำแหง
๐๔/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบางไก่เถือน(ตันติวิสิษฐประชานุกูล)

่

โพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๕๓๕

เด็กชายอภิศร เหรียญทอง
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบางไก่เถือน(ตันติวิสิษฐประชานุกูล)

่

โพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๕๓๖

เด็กชายสุดเขต ถมยา
๐๗/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบางไก่เถือน(ตันติวิสิษฐประชานุกูล)

่

โพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๕๓๗

เด็กชายปุญญพัฒน์ พวงมาลา
๑๖/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบางไก่เถือน(ตันติวิสิษฐประชานุกูล)

่

โพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๕๓๘

เด็กชายธิติวุฒิ จีเอียม

่ ่

๑๖/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบางไก่เถือน(ตันติวิสิษฐประชานุกูล)

่

โพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๕๓๙

เด็กชายภูวเดช บุญวงศ์

๒๓/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบางไก่เถือน(ตันติวิสิษฐประชานุกูล)

่

โพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๕๔๐

เด็กชายวิชชากร โพธิเหลือ

์

๑๕/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบางไก่เถือน(ตันติวิสิษฐประชานุกูล)

่

โพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๕๔๑

นางสาวรัตนวลี ยืนวงษ์
๑๙/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนบางไก่เถือน(ตันติวิสิษฐประชานุกูล)

่

โพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๕๔๒

เด็กหญิงสุธาสินี ชุติธนกุล
๐๘/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบางไก่เถือน(ตันติวิสิษฐประชานุกูล)

่

โพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๕๔๓

เด็กหญิงวราลี แก้วนิสัย
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบางไก่เถือน(ตันติวิสิษฐประชานุกูล)

่

โพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๕๔๔

เด็กหญิงรตพร รอดนิม

่

๐๘/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบางไก่เถือน(ตันติวิสิษฐประชานุกูล)

่

โพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๕๔๕

เด็กหญิงอดิศา สัมฤทธิดี

์

๑๖/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบางไก่เถือน(ตันติวิสิษฐประชานุกูล)

่

โพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๕๔๖

เด็กหญิงณัฐมน คล้ายหลิม
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบางไก่เถือน(ตันติวิสิษฐประชานุกูล)

่

โพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๕๔๗

เด็กหญิงอธนัญญา ครุฒฉำ
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบางไก่เถือน(ตันติวิสิษฐประชานุกูล)

่

โพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๕๙/๓๕๔๘

เด็กหญิงชมัยพร ม่วงสอน
๑๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบางไก่เถือน(ตันติวิสิษฐประชานุกูล)

่

โพธิงาม

์

 

รับรองตามนี

้

(พระราชปริยัติสุธี)

รองเจ้าคณะภาค ๓

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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