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บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดชัยนาท  ภาค ๓

ส่งสอบ ๕,๙๔๔ คน ขาดสอบ ๘๘๓ คน คงสอบ ๕,๐๖๑ คน สอบได้ ๓,๓๗๒ คน สอบตก ๑,๖๘๙ คน (๖๖.๖๓%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๖๐/๐๐๐๑
เด็กชายพีรณัฐ ทองหล่อ

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน ดักคะนน  

ชน ๒๔๖๐/๐๐๐๒
เด็กชายวีรพงศ์ ภู่ชืน

่

๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน ดักคะนน  

ชน ๒๔๖๐/๐๐๐๓
เด็กชายธนากร ภู่ชืน

่

๓๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน ดักคะนน  

ชน ๒๔๖๐/๐๐๐๔
เด็กชายพัสกร ขำแดง

๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน ดักคะนน  

ชน ๒๔๖๐/๐๐๐๕
เด็กชายสุประวีณ์ ชมทอง

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน ดักคะนน  

ชน ๒๔๖๐/๐๐๐๖
เด็กชายกิตติพล ดาธรรม

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน ดักคะนน  

ชน ๒๔๖๐/๐๐๐๗
เด็กชายภูริภัทร หัดคำหมืน

่

๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน ดักคะนน  

ชน ๒๔๖๐/๐๐๐๘
เด็กชายวายุ มุสิกา

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน ดักคะนน  

ชน ๒๔๖๐/๐๐๐๙
เด็กชายพายุ มุสิกา

๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน ดักคะนน  

ชน ๒๔๖๐/๐๐๑๐
เด็กหญิงวรรณกมล อ้นโหมด

๐๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน ดักคะนน  

ชน ๒๔๖๐/๐๐๑๑
เด็กหญิงภูมิรัตน์ ทองศรี

๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน ดักคะนน  

ชน ๒๔๖๐/๐๐๑๒
เด็กหญิงช่อผกา อำภาวงค์

๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน ดักคะนน  

ชน ๒๔๖๐/๐๐๑๓
เด็กหญิงชนากานต์ ทองประเสริฐ

๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน ดักคะนน  

ชน ๒๔๖๐/๐๐๑๔
เด็กหญิงมณีรัตน์ เปยมท่า

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน ดักคะนน  

ชน ๒๔๖๐/๐๐๑๕
เด็กหญิงวฤทธิศรา

์

สูหา
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน ดักคะนน  

ชน ๒๔๖๐/๐๐๑๖
เด็กหญิงสุภัสสร ลอยเลิศ

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน ดักคะนน  

ชน ๒๔๖๐/๐๐๑๗
เด็กหญิงสุชานรี เสือคุ้ม

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน ดักคะนน  

ชน ๒๔๖๐/๐๐๑๘
เด็กชายอภิชาติ ชืนชมบุญ

่

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน ดักคะนน  

ชน ๒๔๖๐/๐๐๑๙
เด็กชายศุภชัย เปยเจีย

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน ดักคะนน  

ชน ๒๔๖๐/๐๐๒๐
เด็กชายปกรลัมภ์ ศรีจันทร์

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน ดักคะนน  

ชน ๒๔๖๐/๐๐๒๑
เด็กชายบุญมี สายคำ

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน ดักคะนน  

ชน ๒๔๖๐/๐๐๒๒
เด็กชายอภิวิชญ์ หวังรอด

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน ดักคะนน  

ชน ๒๔๖๐/๐๐๒๓
เด็กชายอภิรักษ์ ปรกติ

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน ดักคะนน  

ชน ๒๔๖๐/๐๐๒๔
เด็กชายธรรมวัฒน์ บัวพ่วง

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน ดักคะนน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๑ / ๙๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๖๐/๐๐๒๕
เด็กชายอนวัช อุทธิยา

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน ดักคะนน  

ชน ๒๔๖๐/๐๐๒๖
เด็กชายสิทธิโชค ภู่แจ้ง

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน ดักคะนน  

ชน ๒๔๖๐/๐๐๒๗
เด็กหญิงพรรณธศร บุญศัพย์

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน ดักคะนน  

ชน ๒๔๖๐/๐๐๒๘
เด็กหญิงศุภานันท์ เกิดทอง

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน ดักคะนน  

ชน ๒๔๖๐/๐๐๒๙
เด็กหญิงพัชรดา ชุ่มเปยม

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน ดักคะนน  

ชน ๒๔๖๐/๐๐๓๐
เด็กชายนันทิพัฒน์ เปยมท่า

๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาท ท่าช้าง  

ชน ๒๔๖๐/๐๐๓๑
เด็กหญิงณัฐนันท์ มาสม

๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาท ท่าช้าง  

ชน ๒๔๖๐/๐๐๓๒
เด็กหญิงอภิญญา ปญญาทร

๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาท ท่าช้าง  

ชน ๒๔๖๐/๐๐๓๓
เด็กชายอิทธิพันธ์ สีสันต์

๐๒/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาท ท่าช้าง  

ชน ๒๔๖๐/๐๐๓๔
เด็กหญิงณัฐณิชา รามาศ

๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาท ท่าช้าง  

ชน ๒๔๖๐/๐๐๓๕
เด็กหญิงฟนึงฤทัย

่

นำดอกไม้
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาท ท่าช้าง  

ชน ๒๔๖๐/๐๐๓๖
เด็กชายพูนสวัสดิ

์

เอมสิงห์
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาท ท่าช้าง  

ชน ๒๔๖๐/๐๐๓๗
เด็กชายศศิวงศ์ แซ่ฉัว

่

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาท ท่าช้าง  

ชน ๒๔๖๐/๐๐๓๘
เด็กชายนพรัตน์ มีรักษ์

๐๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาท ท่าช้าง  

ชน ๒๔๖๐/๐๐๓๙
เด็กชายทิวากร เดชคง

๐๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาท ท่าช้าง  

ชน ๒๔๖๐/๐๐๔๐
เด็กชายธนวัฒน์ ขันแก้ว

๐๔/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาท ท่าช้าง  

ชน ๒๔๖๐/๐๐๔๑
เด็กชายวงศพัทธิ

์

อุดเต็ม
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาท ท่าช้าง  

ชน ๒๔๖๐/๐๐๔๒
เด็กชายปยวัฒน์ สุขม่วง

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาท ท่าช้าง  

ชน ๒๔๖๐/๐๐๔๓
เด็กหญิงภาสินี โพธิพ่วง

์

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาท ท่าช้าง  

ชน ๒๔๖๐/๐๐๔๔
เด็กหญิงภัคจิรา จันผ่อง

่

๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน บ้านกลำ  

ชน ๒๔๖๐/๐๐๔๕
เด็กหญิงปุญชรัสฐ์ โพธิศรี

์

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน บ้านกลำ  

ชน ๒๔๖๐/๐๐๔๖
เด็กหญิงทัศน์มน แสนเสนาะ

๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน บ้านกลำ  

ชน ๒๔๖๐/๐๐๔๗
เด็กหญิงสุพรรษา เกิดอินทร์

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน บ้านกลำ  

ชน ๒๔๖๐/๐๐๔๘
เด็กหญิงณิชชา กรุษฉำ

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน บ้านกลำ  

ชน ๒๔๖๐/๐๐๔๙
เด็กชายชนาธิป สุขเสงียม

่

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน บ้านกลำ  

ชน ๒๔๖๐/๐๐๕๐
เด็กชายธีรพล สอนเถือน

่

๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน บ้านกลำ  

ชน ๒๔๖๐/๐๐๕๑
เด็กชายวุฒิวัฒน์ อยู่โต

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน บ้านกลำ  

ชน ๒๔๖๐/๐๐๕๒
เด็กหญิงรวิพร อินทร์ราช

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน บ้านกลำ  

ชน ๒๔๖๐/๐๐๕๓
เด็กหญิงสิริวรรณ คล้ายนิม

่

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน บ้านกลำ  

ชน ๒๔๖๐/๐๐๕๔
เด็กหญิงนภา มันการ

่

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน บ้านกลำ  

ชน ๒๔๖๐/๐๐๕๕
เด็กหญิงดาริกา ส้มแก้ว

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน บ้านกลำ  

ชน ๒๔๖๐/๐๐๕๖
เด็กชายพิพัฒน์ ตะลาอุบล

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน บ้านกลำ  

ชน ๒๔๖๐/๐๐๕๗
เด็กหญิงกรกนก มังทอง

่

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน บ้านกลำ  

ชน ๒๔๖๐/๐๐๕๘ นางสาวอัจฉราพรรณ ยิมห้อย

้

๒๐/๐๒/๒๕๓๕

โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน บ้านกลำ  

ชน ๒๔๖๐/๐๐๕๙
นางสาวลลิตา ขันธกสิกรรม

๑๔/๐๙/๒๕๓๑

โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน บ้านกลำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๒ / ๙๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๖๐/๐๐๖๐
นางชญาณ์ทิพย์ จันทอง

๒๙/๑๐/๒๕๒๐

โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน บ้านกลำ  

ชน ๒๔๖๐/๐๐๖๑
นางสาวสมคิด คงบุรี

๑๒/๐๓/๒๕๐๙

โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน บ้านกลำ  

ชน ๒๔๖๐/๐๐๖๒
นางพัชนี อาจดี

๓๐/๐๔/๒๕๑๓

โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน บ้านกลำ  

ชน ๒๔๖๐/๐๐๖๓
เด็กชายอิทธิเดช อิมสบาย

่

๑๕/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดแหลมหว้า แหลมหว้า  

ชน ๒๔๖๐/๐๐๖๔
เด็กชายปณชัย พวงทอง

๑๖/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดแหลมหว้า แหลมหว้า  

ชน ๒๔๖๐/๐๐๖๕
เด็กชายอรรถพล มากล้น

๒๓/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดแหลมหว้า แหลมหว้า  

ชน ๒๔๖๐/๐๐๖๖
เด็กชายพิพัฒน์พงษ์ แก้วเทศ

๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแหลมหว้า แหลมหว้า  

ชน ๒๔๖๐/๐๐๖๗
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ไทยธานี ๑/๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดแหลมหว้า แหลมหว้า  

ชน ๒๔๖๐/๐๐๖๘
เด็กชายรัตนชัย เมฆนิม

่

๒๕/๓/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดแหลมหว้า แหลมหว้า  

ชน ๒๔๖๐/๐๐๖๙
เด็กหญิงพิชญา พินิจจันทร์

๒๑/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดแหลมหว้า แหลมหว้า  

ชน ๒๔๖๐/๐๐๗๐
เด็กหญิงเพียงฟา บุญธรรม ๒๐/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดแหลมหว้า แหลมหว้า  

ชน ๒๔๖๐/๐๐๗๑
เด็กหญิงกฤตยา ขำสม

๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแหลมหว้า แหลมหว้า  

ชน ๒๔๖๐/๐๐๗๒
เด็กหญิงวรัทยา จูสอน

๒๑/๑/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดแหลมหว้า แหลมหว้า  

ชน ๒๔๖๐/๐๐๗๓
เด็กหญิงรุจจิรา บุญธรรม

๑๘/๕/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดแหลมหว้า แหลมหว้า  

ชน ๒๔๖๐/๐๐๗๔
เด็กหญิงพิชญ์สินี ชุมกูล

๒/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดแหลมหว้า แหลมหว้า  

ชน ๒๔๖๐/๐๐๗๕
เด็กชายเสฏฐวุฒิ ขันทอง

๒๑/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดแหลมหว้า แหลมหว้า  

ชน ๒๔๖๐/๐๐๗๖
เด็กชายฐิตินัย ครุฑธกะ

๒๐/๑/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดแหลมหว้า แหลมหว้า  

ชน ๒๔๖๐/๐๐๗๗
เด็กหญิงมกรารัตน์ ฉัตรโต

๒๙/๑/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดแหลมหว้า แหลมหว้า  

ชน ๒๔๖๐/๐๐๗๘
เด็กชายธนชิต ขำอินทร์

๓๐/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดแหลมหว้า แหลมหว้า  

ชน ๒๔๖๐/๐๐๗๙
เด็กชายณัฐพร ชุมกุล

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแหลมหว้า แหลมหว้า  

ชน ๒๔๖๐/๐๐๘๐
เด็กหญิงรติมา สนกัน

๑๗/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดแหลมหว้า แหลมหว้า  

ชน ๒๔๖๐/๐๐๘๑
เด็กหญิงพัชรพร ลอยพลู

๒๐/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดแหลมหว้า แหลมหว้า  

ชน ๒๔๖๐/๐๐๘๒
เด็กชายปยวัฒน์ เอียมชัย

่

๒๔/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดแหลมหว้า แหลมหว้า  

ชน ๒๔๖๐/๐๐๘๓
เด็กชายมนัส ปานจุฬา ๖/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดแหลมหว้า แหลมหว้า  

ชน ๒๔๖๐/๐๐๘๔
เด็กหญิงสุธินี ทองม้วน

๑๒/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดแหลมหว้า แหลมหว้า  

ชน ๒๔๖๐/๐๐๘๕
เด็กหญิงสุกัญญา บุญเนียม

๑๗/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดแหลมหว้า แหลมหว้า  

ชน ๒๔๖๐/๐๐๘๖
เด็กหญิงสุทธิดา เทพอาษา ๙/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดแหลมหว้า แหลมหว้า  

ชน ๒๔๖๐/๐๐๘๗
เด็กหญิงวรนุช แสงศรี

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลมหว้า แหลมหว้า  

ชน ๒๔๖๐/๐๐๘๘
เด็กหญิงกิรณี เมฆนิม

่

๑๔/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดแหลมหว้า แหลมหว้า  

ชน ๒๔๖๐/๐๐๘๙
เด็กชายโชติวัฒน์ ปสสา

๓๑/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดแหลมหว้า แหลมหว้า  

ชน ๒๔๖๐/๐๐๙๐
เด็กชายรัฐมูล เสชัง

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลมหว้า แหลมหว้า  

ชน ๒๔๖๐/๐๐๙๑
เด็กหญิงสิริกร แต่งฉำ

๒๓/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดแหลมหว้า แหลมหว้า  

ชน ๒๔๖๐/๐๐๙๒
เด็กชายณัฐดนัย การวิธี

๑๖/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดแหลมหว้า แหลมหว้า  

ชน ๒๔๖๐/๐๐๙๓
เด็กชายธาดา ใจเย็น

๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแค ทรงเสวย  

ชน ๒๔๖๐/๐๐๙๔
เด็กหญิงกชกร ชุ่มจุ้ย

๐๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองแค ทรงเสวย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๓ / ๙๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๖๐/๐๐๙๕
เด็กชายนรภัทร เทียนชัย

๒๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแค ทรงเสวย  

ชน ๒๔๖๐/๐๐๙๖
เด็กชายวัชรากร คล้ายชู

๑๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแค ทรงเสวย  

ชน ๒๔๖๐/๐๐๙๗
เด็กหญิงอาริสา เกิดมากมี

๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแค ทรงเสวย  

ชน ๒๔๖๐/๐๐๙๘
เด็กหญิงธัญญารัตน์ จันทร์อ่อน

๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแค ทรงเสวย  

ชน ๒๔๖๐/๐๐๙๙
เด็กหญิงวรรณิภา ช้างทอง

๑๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแค ทรงเสวย  

ชน ๒๔๖๐/๐๑๐๐
เด็กหญิงปพิชญา ชจรศักดิ

์

๐๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแค ทรงเสวย  

ชน ๒๔๖๐/๐๑๐๑
เด็กชายจิตติพัฒน์ มหาชัย

๒๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองแค ทรงเสวย  

ชน ๒๔๖๐/๐๑๐๒
เด็กชายพงศ์ภูวศักดิ

์

เผือกผ่อง
๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแค ทรงเสวย  

ชน ๒๔๖๐/๐๑๐๓
เด็กหญิงศิรภัสสร เอียมละออ

่

๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแค ทรงเสวย  

ชน ๒๔๖๐/๐๑๐๔
เด็กหญิงนฤมล โตเทศ

๓๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองแค ทรงเสวย  

ชน ๒๔๖๐/๐๑๐๕
เด็กชายนันทภูมิ

อิศรเสนา ณ อยุธยา ๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแค ทรงเสวย  

ชน ๒๔๖๐/๐๑๐๖
เด็กชายพัสกร พรมสละ

๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแค ทรงเสวย  

ชน ๒๔๖๐/๐๑๐๗
เด็กชายอรรถพล ศรีทองอินทร์

๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแค ทรงเสวย  

ชน ๒๔๖๐/๐๑๐๘
เด็กชายวีรกานต์ คุ่ยจาด

๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแค ทรงเสวย  

ชน ๒๔๖๐/๐๑๐๙
เด็กหญิงธิติมา เปยสนิท

๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแค ทรงเสวย  

ชน ๒๔๖๐/๐๑๑๐
เด็กชายพัชรพล แก้วเอียม

่

๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแค ทรงเสวย  

ชน ๒๔๖๐/๐๑๑๑
เด็กชายอภิศร น้อยหวอย

๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแค ทรงเสวย  

ชน ๒๔๖๐/๐๑๑๒
เด็กชายธีรพงษ์ คล้องช้าง

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแค ทรงเสวย  

ชน ๒๔๖๐/๐๑๑๓
เด็กชายธันวา ศรีคล้าย

๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแค ทรงเสวย  

ชน ๒๔๖๐/๐๑๑๔
เด็กชายพัทธนันท์ จันทร์นิม

่

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแค ทรงเสวย  

ชน ๒๔๖๐/๐๑๑๕
เด็กหญิงขวัญเรือน จันเอม

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแค ทรงเสวย  

ชน ๒๔๖๐/๐๑๑๖
เด็กชายพัสสน จักรักษา

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแค ทรงเสวย  

ชน ๒๔๖๐/๐๑๑๗
เด็กชายลัทธพล พรมมา

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแค ทรงเสวย  

ชน ๒๔๖๐/๐๑๑๘
เด็กชายเฉลิมชัย ภูมิเรือง

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแค ทรงเสวย  

ชน ๒๔๖๐/๐๑๑๙
เด็กชายพชร วีระพันธ์

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแค ทรงเสวย  

ชน ๒๔๖๐/๐๑๒๐
เด็กชายศุภณัฐ หินอ่อน

๒๓ / ๔ / ๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ เขาท่าพระ  

ชน ๒๔๖๐/๐๑๒๑
เด็กชายวรกมล ปากโพ

๒๖ / ๓ / ๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ เขาท่าพระ  

ชน ๒๔๖๐/๐๑๒๒
เด็กชายหริวงศ์ อ่อนทอง

๒๕ /๕ / ๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ เขาท่าพระ  

ชน ๒๔๖๐/๐๑๒๓
เด็กชายธนวัฒน์ อยู่สุข

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ เขาท่าพระ  

ชน ๒๔๖๐/๐๑๒๔
เด็กชายนฤชิต มุมานะวงศ์

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ เขาท่าพระ  

ชน ๒๔๖๐/๐๑๒๕
เด็กชายพรภวิษย์ ทับเรือง

๑๗ / ๑๑ /๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ เขาท่าพระ  

ชน ๒๔๖๐/๐๑๒๖
เด็กชายสิทธิธร เดชมา

๑๒ / ๘/ ๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ เขาท่าพระ  

ชน ๒๔๖๐/๐๑๒๗
เด็กชายมงคล บุญพญา

๑๐ / ๗ / ๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ เขาท่าพระ  

ชน ๒๔๖๐/๐๑๒๘
เด็กชายพงษ์สิริ สีสด

๒๕ / ๓ / ๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ เขาท่าพระ  

ชน ๒๔๖๐/๐๑๒๙
เด็กชายชนกันต์ ชูโตศรี

๑๓ / ๓ / ๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ เขาท่าพระ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๔ / ๙๗

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๖๐/๐๑๓๐
เด็กชายณฐพงศ์ โนเบิล

๒๘ / ๑ / ๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ เขาท่าพระ  

ชน ๒๔๖๐/๐๑๓๑
เด็กชายศุภฤกษ์ แปะจิ

๒ / ๔ / ๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ เขาท่าพระ  

ชน ๒๔๖๐/๐๑๓๒
เด็กหญิงจริยา สุบินมิตร์

๔ / ๔ / ๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ เขาท่าพระ  

ชน ๒๔๖๐/๐๑๓๓
เด็กหญิงพรชนก ภูพิรมย์

๔ / ๔ / ๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ เขาท่าพระ  

ชน ๒๔๖๐/๐๑๓๔
เด็กหญิงพรธิตา ภู่ไข่

๒๙ / ๖ / ๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ เขาท่าพระ  

ชน ๒๔๖๐/๐๑๓๕
เด็กหญิงภคพร ลครศรี

๒๑ / ๒ / ๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ เขาท่าพระ  

ชน ๒๔๖๐/๐๑๓๖
เด็กหญิงวรรณภา สมัครการ

๓ / ๑๑ / ๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ เขาท่าพระ  

ชน ๒๔๖๐/๐๑๓๗
เด็กหญิงภคพร แสนสุข

๓๐ / ๘ / ๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ เขาท่าพระ  

ชน ๒๔๖๐/๐๑๓๘
เด็กหญิงวรฤทัย ทีสุด

๑๐ / ๙ / ๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ เขาท่าพระ  

ชน ๒๔๖๐/๐๑๓๙
เด็กหญิงกันติยา เชิดชู

๑๒ / ๑ / ๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ เขาท่าพระ  

ชน ๒๔๖๐/๐๑๔๐ เด็กหญิงรุ่งทิวาวรรณ เจริญสุข

๒๐ / ๕ / ๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ เขาท่าพระ  

ชน ๒๔๖๐/๐๑๔๑
เด็กชายณภัทร ผึงสอน

้

๒๔ / ๑๐ / ๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ เขาท่าพระ  

ชน ๒๔๖๐/๐๑๔๒
เด็กชายอนุชิต แก้วสิงห์

๑ / ๘ / ๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ เขาท่าพระ  

ชน ๒๔๖๐/๐๑๔๓
เด็กหญิงนฤนาท มีเกาะ

๑๐ / ๑ / ๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ เขาท่าพระ  

ชน ๒๔๖๐/๐๑๔๔
เด็กหญิงรุ่งนภา หอมไทย

๓๐ / ๘ / ๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ เขาท่าพระ  

ชน ๒๔๖๐/๐๑๔๕
เด็กหญิงอนัญญา แปนบูชา

๑๒ / ๓ / ๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ เขาท่าพระ  

ชน ๒๔๖๐/๐๑๔๖
เด็กหญิงอรอุไร สุขเทพ

๑๓ / ๑ / ๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ เขาท่าพระ  

ชน ๒๔๖๐/๐๑๔๗
เด็กหญิงภคพร เขียวรัตน์

๒๐ / ๙ / ๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ เขาท่าพระ  

ชน ๒๔๖๐/๐๑๔๘
เด็กหญิงภาวิตา ไทยโอสถ

๒๓ / ๑๑ / ๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ เขาท่าพระ  

ชน ๒๔๖๐/๐๑๔๙
เด็กหญิงวิภาพร วงษ์ว่องไว

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ เขาท่าพระ  

ชน ๒๔๖๐/๐๑๕๐
เด็กหญิงกมลทิพย์ พลนาค

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ เขาท่าพระ  

ชน ๒๔๖๐/๐๑๕๑
เด็กหญิงมนัสนันท์ คุ่ยจาด

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ เขาท่าพระ  

ชน ๒๔๖๐/๐๑๕๒
เด็กหญิงกัญจน์ชญา พร้อมเพิมพูล

่

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ เขาท่าพระ  

ชน ๒๔๖๐/๐๑๕๓
เด็กหญิงพิชญาวี จันดี

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ เขาท่าพระ  

ชน ๒๔๖๐/๐๑๕๔
เด็กหญิงพัชรพร เติมกระโทก

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ เขาท่าพระ  

ชน ๒๔๖๐/๐๑๕๕
เด็กหญิงมนัสนันย์ แดงพูลผล

๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ เขาท่าพระ  

ชน ๒๔๖๐/๐๑๕๖
เด็กชายอลงกรณ์ อินทร์ธูป

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ เขาท่าพระ  

ชน ๒๔๖๐/๐๑๕๗
เด็กชายกิตติเดช มีศิล

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ เขาท่าพระ  

ชน ๒๔๖๐/๐๑๕๘
เด็กหญิงชุติมา แจ้งท้วม

๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ เขาท่าพระ  

ชน ๒๔๖๐/๐๑๕๙
เด็กหญิงณฐิกา แสงตะวัน

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ เขาท่าพระ  

ชน ๒๔๖๐/๐๑๖๐
เด็กหญิงขวัญจิรา เลิศคำ

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ เขาท่าพระ  

ชน ๒๔๖๐/๐๑๖๑
เด็กชายภัทรพล ฟกทอง

๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ เขาท่าพระ  

ชน ๒๔๖๐/๐๑๖๒
เด็กชายฐิตินัย กระต่ายทอง

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ เขาท่าพระ  

ชน ๒๔๖๐/๐๑๖๓
เด็กหญิงจุฑามาศ เชิดชู

๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ เขาท่าพระ  

ชน ๒๔๖๐/๐๑๖๔
นายรณกร อยู่กรุง

๑๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ เขาท่าพระ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๕ / ๙๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๖๐/๐๑๖๕
เด็กชายสหชาติ แก้วสุข

๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ เขาท่าพระ  

ชน ๒๔๖๐/๐๑๖๖
เด็กหญิงนิภาพร ยังถิน

๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ เขาท่าพระ  

ชน ๒๔๖๐/๐๑๖๗
เด็กชายปฏิพัทธ์ มีสุข

๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีวิชัย ศรีวิชัยวัฒนาราม  

ชน ๒๔๖๐/๐๑๖๘
เด็กชายเมธี โงชาฤทธิ

์

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีวิชัย ศรีวิชัยวัฒนาราม  

ชน ๒๔๖๐/๐๑๖๙
เด็กชายวิรุณฬ ดีพร้อม

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีวิชัย ศรีวิชัยวัฒนาราม  

ชน ๒๔๖๐/๐๑๗๐
เด็กชายมนต์มนัส กรัดกระยาง

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีวิชัย ศรีวิชัยวัฒนาราม  

ชน ๒๔๖๐/๐๑๗๑
เด็กชายมณฑล เพ็งสอน

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีวิชัย ศรีวิชัยวัฒนาราม  

ชน ๒๔๖๐/๐๑๗๒
เด็กชายกฤษดา แพงเนตร

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีวิชัย ศรีวิชัยวัฒนาราม  

ชน ๒๔๖๐/๐๑๗๓
เด็กชายวันชัย ทิมทอง

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีวิชัย ศรีวิชัยวัฒนาราม  

ชน ๒๔๖๐/๐๑๗๔
เด็กชายชนะวุธ บุญรัตน์

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีวิชัย ศรีวิชัยวัฒนาราม  

ชน ๒๔๖๐/๐๑๗๕
เด็กชายทิวากร เกณฑ์ชัย

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีวิชัย ศรีวิชัยวัฒนาราม  

ชน ๒๔๖๐/๐๑๗๖
เด็กชายบริพัตร แสงทอง

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีวิชัย ศรีวิชัยวัฒนาราม  

ชน ๒๔๖๐/๐๑๗๗
เด็กชายพัสกร เฟองอารมย์

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีวิชัย ศรีวิชัยวัฒนาราม  

ชน ๒๔๖๐/๐๑๗๘
เด็กชายภานุวัฒน์ พุกมาก

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีวิชัย ศรีวิชัยวัฒนาราม  

ชน ๒๔๖๐/๐๑๗๙
เด็กชายวีรภัทร จิรฐานิด

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีวิชัย ศรีวิชัยวัฒนาราม  

ชน ๒๔๖๐/๐๑๘๐
เด็กชายสุวพิชญ์ เสือสมิง

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีวิชัย ศรีวิชัยวัฒนาราม  

ชน ๒๔๖๐/๐๑๘๑
เด็กชายอนุชิต โฉมเอม

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีวิชัย ศรีวิชัยวัฒนาราม  

ชน ๒๔๖๐/๐๑๘๒
เด็กชายอิทธิพัทธ์ สวนจุ้ย

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีวิชัย ศรีวิชัยวัฒนาราม  

ชน ๒๔๖๐/๐๑๘๓
เด็กหญิงภัทราพร ขุนสุข

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีวิชัย ศรีวิชัยวัฒนาราม  

ชน ๒๔๖๐/๐๑๘๔
เด็กหญิงวรรณิภา บุญเพ็ง

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีวิชัย ศรีวิชัยวัฒนาราม  

ชน ๒๔๖๐/๐๑๘๕
เด็กหญิงณัฐพร ดิษฐฮวด

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีวิชัย ศรีวิชัยวัฒนาราม  

ชน ๒๔๖๐/๐๑๘๖
เด็กหญิงพิมาดา ฮาตแสนเมือง

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีวิชัย ศรีวิชัยวัฒนาราม  

ชน ๒๔๖๐/๐๑๘๗
เด็กหญิงพัตราภรณ์ ไพศาล

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีวิชัย ศรีวิชัยวัฒนาราม  

ชน ๒๔๖๐/๐๑๘๘
เด็กหญิงกานตรัตน์ น้อมมานิจ

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีวิชัย ศรีวิชัยวัฒนาราม  

ชน ๒๔๖๐/๐๑๘๙
เด็กหญิงกุลธิดา วงษ์ชัย

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีวิชัย ศรีวิชัยวัฒนาราม  

ชน ๒๔๖๐/๐๑๙๐
เด็กหญิงชลธิชา เจนโรจน์พลเดช

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีวิชัย ศรีวิชัยวัฒนาราม  

ชน ๒๔๖๐/๐๑๙๑
เด็กหญิงธนิษฐา เกิดคำ

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีวิชัย ศรีวิชัยวัฒนาราม  

ชน ๒๔๖๐/๐๑๙๒
เด็กหญิงปรียาพร พ่อสันเทียะ

๊

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีวิชัย ศรีวิชัยวัฒนาราม  

ชน ๒๔๖๐/๐๑๙๓
เด็กหญิงมลุลี ม่วงเรือง

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีวิชัย ศรีวิชัยวัฒนาราม  

ชน ๒๔๖๐/๐๑๙๔
เด็กหญิงอโนทัย สุทธา

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีวิชัย ศรีวิชัยวัฒนาราม  

ชน ๒๔๖๐/๐๑๙๕
เด็กชายพลภัทร บัวคลี

่

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีวิชัย ศรีวิชัยวัฒนาราม  

ชน ๒๔๖๐/๐๑๙๖
เด็กชายภาณุ นุ่มฤทธิ

์

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีวิชัย ศรีวิชัยวัฒนาราม  

ชน ๒๔๖๐/๐๑๙๗
เด็กชายจิราพัชร จากโพช

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีวิชัย ศรีวิชัยวัฒนาราม  

ชน ๒๔๖๐/๐๑๙๘
เด็กชายจิรเวช พวกคง

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีวิชัย ศรีวิชัยวัฒนาราม  

ชน ๒๔๖๐/๐๑๙๙
เด็กชายวรปกรณ์ แสวงทรัพย์

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีวิชัย ศรีวิชัยวัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๖ / ๙๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๖๐/๐๒๐๐
เด็กชายนันตะพล ลงผิว

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีวิชัย ศรีวิชัยวัฒนาราม  

ชน ๒๔๖๐/๐๒๐๑
เด็กชายยศพล สาลิกา

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีวิชัย ศรีวิชัยวัฒนาราม  

ชน ๒๔๖๐/๐๒๐๒
เด็กชายอนิรุต ธรรมมะ

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีวิชัย ศรีวิชัยวัฒนาราม  

ชน ๒๔๖๐/๐๒๐๓
เด็กชายจิรวัฒน์ สกุลแท้

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีวิชัย ศรีวิชัยวัฒนาราม  

ชน ๒๔๖๐/๐๒๐๔
เด็กชายนครินทร์ ตุ้มทอง

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีวิชัย ศรีวิชัยวัฒนาราม  

ชน ๒๔๖๐/๐๒๐๕
เด็กชายธนกร กลินทอง

่

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีวิชัย ศรีวิชัยวัฒนาราม  

ชน ๒๔๖๐/๐๒๐๖
เด็กชายพงศ์พัทธ์ ปนแก้ว

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีวิชัย ศรีวิชัยวัฒนาราม  

ชน ๒๔๖๐/๐๒๐๗
เด็กชายพัฒน์กล สุนทรกูล

๕/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดศรีวิชัย ศรีวิชัยวัฒนาราม  

ชน ๒๔๖๐/๐๒๐๘
เด็กชายภูมินทร์ เอียมชู

่

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีวิชัย ศรีวิชัยวัฒนาราม  

ชน ๒๔๖๐/๐๒๐๙
เด็กชายวัศพล กรุดเงิน

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีวิชัย ศรีวิชัยวัฒนาราม  

ชน ๒๔๖๐/๐๒๑๐
เด็กชายวิศรุต บุญเหลือ

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีวิชัย ศรีวิชัยวัฒนาราม  

ชน ๒๔๖๐/๐๒๑๑
เด็กชายอภิเชษฐ์ พลโยธา

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีวิชัย ศรีวิชัยวัฒนาราม  

ชน ๒๔๖๐/๐๒๑๒
เด็กชายอภิสิทธิ

์

พูลเพิม

่

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีวิชัย ศรีวิชัยวัฒนาราม  

ชน ๒๔๖๐/๐๒๑๓
เด็กหญิงจิราพร บุตรสงเคราะห์

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีวิชัย ศรีวิชัยวัฒนาราม  

ชน ๒๔๖๐/๐๒๑๔
เด็กหญิงกุลธิดา กุณฑลทอง

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีวิชัย ศรีวิชัยวัฒนาราม  

ชน ๒๔๖๐/๐๒๑๕
เด็กหญิงพัชราภา บุตรศักดิแสง

์

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีวิชัย ศรีวิชัยวัฒนาราม  

ชน ๒๔๖๐/๐๒๑๖
เด็กหญิงสาริณี สิงห์กุล

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีวิชัย ศรีวิชัยวัฒนาราม  

ชน ๒๔๖๐/๐๒๑๗
เด็กหญิงแพรวฟา วิธิสินธุ์

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีวิชัย ศรีวิชัยวัฒนาราม  

ชน ๒๔๖๐/๐๒๑๘
เด็กหญิงเจนจิรา จินตรักษ์

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีวิชัย ศรีวิชัยวัฒนาราม  

ชน ๒๔๖๐/๐๒๑๙
เด็กหญิงภัทราพร เอียมนุช

่

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีวิชัย ศรีวิชัยวัฒนาราม  

ชน ๒๔๖๐/๐๒๒๐
เด็กหญิงมนัสนันท์ สงหล้า

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีวิชัย ศรีวิชัยวัฒนาราม  

ชน ๒๔๖๐/๐๒๒๑
เด็กหญิงศิริณทิพย์ ประกิง

่

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีวิชัย ศรีวิชัยวัฒนาราม  

ชน ๒๔๖๐/๐๒๒๒
เด็กหญิงอรวรรณ บุตรโยจันโท

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีวิชัย ศรีวิชัยวัฒนาราม  

ชน ๒๔๖๐/๐๒๒๓
เด็กชายศักรินทร์ เทียนชัย

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีวิชัย ศรีวิชัยวัฒนาราม  

ชน ๒๔๖๐/๐๒๒๔
เด็กชายกิตติธรา ดวงนามน

๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีวิชัย ศรีวิชัยวัฒนาราม  

ชน ๒๔๖๐/๐๒๒๕
เด็กชายนันท์ธร จีพิมาย

่

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๒๒๖
เด็กชายพีรพัฒน์ สิงห์ดี

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๒๒๗
เด็กหญิงชวัลรัตน์ ธูปอ่อน

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๒๒๘
เด็กหญิงณัฐธิดา มณฑา

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๒๒๙
เด็กหญิงธนนันท์ สังข์ประเสริฐ

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๒๓๐
เด็กหญิงปยะภัทร์ รัตนเลขา

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๒๓๑
เด็กหญิงภัคธีมา ปอมเดช

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๒๓๒
เด็กหญิงภัทรมน อินทร์วัน

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๒๓๓
เด็กชายชุติพนธ์ ชืนเรือง

่

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๒๓๔
เด็กหญิงชนิกันต์ มาแจ้ง

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๗ / ๙๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๖๐/๐๒๓๕
เด็กหญิงดาปนีย์ ลาภสวัสดิมงคล

์

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๒๓๖
เด็กหญิงธนกาญจน์ อรุณไพร

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๒๓๗
เด็กหญิงปณิตา กลำโต

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๒๓๘
เด็กหญิงปุณยวีร์ ณรงค์ศักดิ

์

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๒๓๙
เด็กหญิงพันธ์ฑิตา คำแบน

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๒๔๐
เด็กหญิงแพรนวล อ้นอยู่

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๒๔๑
เด็กหญิงมัญชุพร จ้อยปาน

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๒๔๒
เด็กหญิงชิรญาณ์ มีสัตย์

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๒๔๓
เด็กหญิงอริญชย์สิริ กลินบุญนาค

่

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๒๔๔
เด็กหญิงกิติญา ปราณีตพลกรัง

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๒๔๕
เด็กหญิงปภิณวิทย์ ช้างพันธ์

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๒๔๖
เด็กหญิงปวีณา จินตนาการวิไล

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๒๔๗
เด็กหญิงพัชราภรณ์ เอียมชู

่

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๒๔๘
เด็กหญิงภัทรพร เพ็งสิงห์

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๒๔๙
เด็กหญิงศรัณย์พร เนียมใย

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๒๕๐
เด็กหญิงพชรอร คงสตรี

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๒๕๑
เด็กหญิงวรรณวริน กลำเพ็ชร์

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๒๕๒
เด็กหญิงศรัณย์พร แก้วมณี

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๒๕๓
เด็กชายวีรภัทร แก้วคง

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๒๕๔
เด็กชายอภิรักษ์ น่วมเณร

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๒๕๕
เด็กหญิงบุญยชา แย้มเยือน

้

๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๒๕๖
เด็กหญิงภูชิตา สีติภูตะ

๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๒๕๗
เด็กหญิงวริศรา ขวัญเผือก

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๒๕๘
เด็กหญิงวีรันดา สายสวรรค์

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๒๕๙
เด็กหญิงศศิพร เต็มปยพล

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๒๖๐
เด็กหญิงศิรภัสสร บางด้วนสวัสดิ

์

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๒๖๑
เด็กหญิงศุภัทรา อังศิริ

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๒๖๒
เด็กชายอธิษฐ์ โพธิเพ็ชร์

์

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๒๖๓
เด็กหญิงกัญจนพร คล้ายคลึง

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๒๖๔
เด็กหญิงจรรยพร อุ่มเขียว

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๒๖๕ เด็กหญิงจันทราวรรณ
ชุ่มชืน

่

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๒๖๖
เด็กหญิงณัฐนันท์ คงเจริญ

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๒๖๗
เด็กหญิงตรีรัตน์ สังข์สิทธิ

์

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๒๖๘
เด็กหญิงปยธิดา พัฒนชัย

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๒๖๙
เด็กหญิงปุณณดา วงษ์สุนทร

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๘ / ๙๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๖๐/๐๒๗๐
เด็กหญิงเพชรรุ่ง ภู่ระหงษ์

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๒๗๑
เด็กหญิงแพรพลอย โพธิสาย

์

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๒๗๒
เด็กหญิงฟาติมาร์ ปนมูล

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๒๗๓
เด็กหญิงภัณฑิรา พันเต็ม

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๒๗๔
เด็กหญิงภาณิภัค เชือทองคำ

้

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๒๗๕
เด็กหญิงวาสนา ทับเรือง

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๒๗๖
เด็กหญิงกรวีย์ คงอินทร์

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๒๗๗
เด็กหญิงพรรณษร อินทร์แสง

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๒๗๘
เด็กหญิงรัตนาวลี ปานขลิบ

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๒๗๙
เด็กหญิงชมพูนุช จากวงษ์

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๒๘๐
เด็กหญิงมายาวี ไม่ยาก

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๒๘๑
เด็กหญิงชลธิชา เกิดสิน

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๒๘๒
เด็กหญิงบงกชเพชร บ่วงเพชร

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๒๘๓
เด็กหญิงปานตะวัน นรสิงห์

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๒๘๔
เด็กหญิงวิราวรรณ ขวัญเผือก

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๒๘๕
เด็กชายฑิฆัมพร สุทธลักษณ์

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๒๘๖
เด็กชายนิธิวัฒน์ สีธงชัยรุ่งโรจน์

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๒๘๗
เด็กชายพงศกร รอดภู ๓/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๒๘๘
เด็กชายภัคพล สุขสม

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๒๘๙
เด็กหญิงรุ่งอรุณ ลาต้า

๖/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๒๙๐
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

สุขแจ่ม
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๒๙๑
เด็กหญิงอารีรัตน์ เฟองสังข์

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๒๙๒
เด็กหญิงสัณห์ฤทัย โพธิเหมือน

์

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๒๙๓
เด็กหญิงณัฎฐพร อ่วมทอง

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๒๙๔
เด็กหญิงวรินธร ผลสรรค์

๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๒๙๕
นายฑิณภัฏ ภักดี

๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๒๙๖
นายณรรรดรณ์ ครุธาโรจน์

๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๒๙๗
นายปรินทร พรมจาด

๓๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๒๙๘
นายวริทธิ

์

ศรีชัยรัตนกูล
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๒๙๙
นายปฏิมากร กันเขียว

๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๓๐๐
นางสาวกัญญาวีณ์ เฉลิมชัย

๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๓๐๑
นางสาวธัญญากร นันเสือ

๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๓๐๒
นางสาวณิชารีย์ จันขุด

๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๓๐๓
นางสาวเกวลิน เสาเวียง

๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๓๐๔
นางสาวสาธิตา ทองทิม

๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๙ / ๙๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๖๐/๐๓๐๕
นายชัยภัทรพล ดีเรือก

๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๓๐๖
นายธนพล ภักตรนรา

๑๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๓๐๗
นางสาวสุชาดา ศรีสุภานนท์

๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๓๐๘
นางสาวกชกร นันทปยะวรรณ

๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๓๐๙
นางสาวกัลยากร ขุนขำ

๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๓๑๐
นางสาวฐิติชญา แดนบุญจันทร์

๒๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๓๑๑
นางสาวณัฐรัตน์ รักษ์บุญ

๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๓๑๒
นางสาวธนวรรณ จิตรเอือตระกูล

้

๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๓๑๓
นางสาวธัญชนก แสงสว่าง

๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๓๑๔
นางสาวธัญญารัตน์ อินทรโชติ

๒๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๓๑๕
นางสาวนวียา สุขชืน

่

๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๓๑๖
นางสาวนิรัชพร บัวพันธ์

๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๓๑๗
นางสาวปรีชญา ธัญญเจริญ

๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๓๑๘
นางสาวปลันธ์พร จุ้ยอ่วม

๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๓๑๙
นางสาวพรรณภา บุญหล้า

๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๓๒๐
นางสาวรัตนาวดี รุ่งโชติ

๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๓๒๑
นางสาววรพิชชา โพธิตุ่น

์

๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๓๒๒
นางสาววริศรา เพ็งคล้าย

๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๓๒๓
นางสาววีนัสสรา แจ่มรัศมี

๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๓๒๔
นางสาวสุภัตชา มูลสิงห์

๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๓๒๕
นางสาวชลธิชา มากล้น

๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๓๒๖
นางสาวศศิธร คงการุณ

๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๓๒๗
นางสาวอัจฉราวดี บุญมา

๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๓๒๘
นางสาวพรเพ็ญ ภูสุวรรณ์

๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๓๒๙
นางสาวพัณณิตา เส็งขำ

๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๓๓๐
นางสาวโมไนย สุขพิทักษ์

๓๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๓๓๑
นางสาวสิมิตา มหัคคะประทีป

๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๓๓๒
นางสาวปภัสสร นิติสาพร

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๓๓๓
นางสาวศรันย์พร อนุศาสนนันท์

๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๓๓๔
นางสาวอริสา หงษา

๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๓๓๕
นางสาวพัทรนันท์ คงบุรี

๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๓๓๖
นายฆินหันต์ วงศ์เหลือง

๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๓๓๗
นายพัชรพล เหมือนมา

๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๓๓๘
นายชาคร วรสัมปุระณะ

๐๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๓๓๙
นางสาวจิราพัชร เกตุขวัญชัย

๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๑๐ / ๙๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๖๐/๐๓๔๐
นางสาวกมลลักษณ์ โพธิทอง

์

๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๓๔๑
นางสาวจิติญา ไชยเทพ

๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๓๔๒
นางสาวฐิตาพร สกุลา

๒๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๓๔๓
นางสาวณัชชา หอมสมบัติ

๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๓๔๔
นางสาวณัฐนิชา มีมอญ

๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๓๔๕
นางสาวนิสาชล ทรงเจริญ

๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๓๔๖
นางสาวบุษรา ชัยมงกุฎ

๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๓๔๗
นางสาวปวีณา โพธิขำ

์

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๓๔๘
นางสาวพรสวรรค์ บุตรดี

๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๓๔๙
นางสาวพลอยชมพู แก้วปู

๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๓๕๐
นางสาวภัคจิรา ศรีอันยู้

๐๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๓๕๑
นางสาวลลิตา สุขนิรันดร์

๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๓๕๒
นางสาวอรุณรัตน์ สุขนาค

๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๓๕๓
นางสาวนัชชา เพ็ชรรุจิ

๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๓๕๔
นางสาวพัชรพร สุขสบาย

๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๓๕๕
นางสาวสิริรัตน์ สุขสารต์

๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๓๕๖
นางสาวอนุธิดา ลักขม

๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๓๕๗
นางสาวกานต์ชนิต พรหมแก้ว

๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๓๕๘
นางสาวฐานิดา ศรีโปฎก

๐๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๓๕๙
นางสาวณิชารีย์ หรังบุรี

่

๑๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๓๖๐
นางสาวสิริวิมล แปนศิริ

๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๓๖๑
นางสาวณัฐธิดา วัฒนใย

๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๓๖๒
นายเดชสิทธิ

์

อินทรปราง
๒๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๓๖๓
นายชนินทร์ รอดเกลียง

้

๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๓๖๔
นายพสิษฐ์ ผ่องศรี

๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๓๖๕
นายเอกณัฐ บัวสรวง

๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๓๖๖
นายศักย์ศรณ์ เริงทรัพย์

๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๓๖๗
นายศราธิวัฒน์ แก้วเทวี

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๓๖๘
นายอนันตชัย บุญมา

๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๓๖๙
นายคุณากร ทองสุวรรณ

๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๓๗๐
นายศุภณัฐ นาห้วย

๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๓๗๑
นางสาวธณิตสรา สงใย

๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๓๗๒
นางสาวชนกนันทน์ เล็กอึง

่

๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๓๗๓
นางสาวดวงหทัย มีมาก

๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๓๗๔
นางสาวพรทิพา กรัดกระยาง

๐๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๑๑ / ๙๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๖๐/๐๓๗๕
นางสาวภลดา ศรีชัย

๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๓๗๖
นางสาวรัชติยา ตาดำ

๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๓๗๗
นางสาววรินทร รุ่งทอง

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๓๗๘
นางสาวสุภัสฌา เกษรน้อย

๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๓๗๙
นางสาวกีรัตยา ภู่งาม

๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๓๘๐
นางสาวณิชกมล ชูชืน

่

๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๓๘๑
นางสาวกุลิสรา เสนเลียง

้

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๓๘๒
นางสาวณัฐณิชา ชูแก้ว

๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๓๘๓
นางสาวธัญชนก วงษ์สุวรรณ

๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๓๘๔
นางสาวนันทกานต์ บุญเพ็ง

๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๓๘๕
นางสาววารุณี เนียมใย

๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๓๘๖
นางสาวสิราวรรณ นาคชุ่ม

๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๓๘๗
นางสาวภัคจิรา ว่องวุฒิชัยชาญ

๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๓๘๘
นายชลชาติ สังข์อ่วม

๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๓๘๙
นายธิติพัทธ์ ไล่กสิกรรม

๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๓๙๐
นายมนต์ณัฐ เชือเนียม

้

๑๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๓๙๑
นายชณานิน เบ้าทอง

๒๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๓๙๒
นายปชนะกานต์ พืนไทย

้

๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๓๙๓
นายชัยณรงค์ พูลทอง

๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๓๙๔
นายณัฐพล เหลากลม

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๓๙๕
นายธิติพัฒน์ อินทร์เมือง

๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๓๙๖
นายวิโรจน์ แก้วมูล

๒๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๓๙๗
นายปารเมศ ศรีฟก

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๓๙๘
นางสาวนฤมล คุณาไทย

๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๓๙๙
นางสาวณัฏฐณิชา ปรัชญาชัยพิมล

๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๔๐๐
นางสาวทิพรดา บูระณา

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๔๐๑
นางสาวนพนันท์ ขำสุข

๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๔๐๒
นางสาววนิสา บุญนาค

๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๔๐๓
นางสาวสุปรียา ไชยสุรัตนานนท์

๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๔๐๔
นางสาวสุพิชญา สุรินทร์

๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๔๐๕
นางสาวจิราภรณ์ ศรีภักดี

๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๔๐๖
นางสาวประภานิช อยู่กลัด

๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๔๐๗
นางสาวศรีไพรศาล เพ็ชรนิล

๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๔๐๘
นางสาวกัลยกร อิมทรัพย์

่

๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๔๐๙
นางสาวพรรณษา มีโต

๐๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๑๒ / ๙๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๖๐/๐๔๑๐
นางสาวซาร่า ซิมอน

๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๔๑๑
นางสาวพัชรพร จีนจัน

๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๔๑๒
นางสาววันวิสา สอนสระเกษ

๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๔๑๓
นางสาวจันทรัตน์ พาอ่อน

๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๔๑๔
นางสาวปาลิตา พัฒนานุกูลพงษ์

๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๔๑๕
นางสาวศิรประภา โลณานุรักษ์

๑๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๔๑๖
นางสาวกฤตญพร เหรียญทอง

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๔๑๗
นางสาวณัฐนรี เม่นนิม

่

๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๔๑๘
นางสาวศิริประภา เฉยทิม

๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๔๑๙
นางสาวกัณฐมณี โพธิทอง

์

๑๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๔๒๐
นางสาวจิรวรรณ เณรน้อย

๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๔๒๑
นางสาวจิราภรณ์ สาสะ

๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๔๒๒
นางสาวปริชญา อังธนากุล

๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๔๒๓
นางสาวปยธิดา แตงขุด

๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๔๒๔
นายณัชตพงษ์ ทวีกสิกรรม

๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๔๒๕
นายเจษฎากรณ์ สุขชืน

่

๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๔๒๖
นายณัชพล มณฑา

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๔๒๗
นายนรภัทร มีสวัสดิ

์

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๔๒๘
นายวรรธนัย บุญช่วย

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๔๒๙
นายกันตพิชญ์ สอนทรัพย์

๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๔๓๐
นายณัฐชัย โสภณ

๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๔๓๑
นายปญจพล เจริญสุภาพร

๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๔๓๒
นายสิราภาส นาคเมือง

๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๔๓๓
นายวัชรากร ยิมจันทร์

้

๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๔๓๔
นายอภินันท์ เทศธรรม

๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๔๓๕
นายภาสกร ว่องวิการณ์

๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๔๓๖
นายเจษฎากร ยงรัตนพรชัย

๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๔๓๗
นายณรรฒพล ชาติดร

๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๔๓๘
นายธนดล ชูชืน

่

๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๔๓๙
นายกิตติศักดิ

์

ยวงเงิน
๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๔๔๐
นางสาวณัฐนิชา เกตุเอม

๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๔๔๑
นางสาวพรทิวา โอบอ้อม

๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๔๔๒
นางสาวกนกพร คุ้มสวาท

๑๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๔๔๓
นางสาวบัณฑิตา จันทุดม

๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๔๔๔
นางสาวธันวลัย ศิริโท

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๑๓ / ๙๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๖๐/๐๔๔๕
นางสาวจันทรัตน์ นิลโชติ

๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๔๔๖
นางสาวอุษณีย์ คำเจริญ

๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๔๔๗
นางสาวจิตรา ครุฒฉำ

๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๔๔๘
นางสาวเหมือนฝน แก้วเขียว

๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๔๔๙
นางสาวชลธิชา โชติพรหม

๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๔๕๐
นางสาวนภัสสร อยู่เจริญ

๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๔๕๑
นางสาวณัฐนิชา ประสพเนตร

๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๔๕๒
นางสาวธัญสินี คำจันทร์ดี

๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๔๕๓
นางสาวกุลจิรา ส่านทอง

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๔๕๔
นางสาวบัณฑรวรรณ ไกรแสง

๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๔๕๕
นางสาวพิชญา จันตะเภา

๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๔๕๖
นางสาวสุภวรรณ ชำเกตุ

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๔๕๗
นางสาวชนาพร แตงไทย

๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๔๕๘
นางสาวจิรัชญา เรียนทับ

๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๔๕๙
นางสาวกิตติธร ภู่มาลา

๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๔๖๐
นางสาวณัฐนิชา สุขแจ่ม

๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๔๖๑
นางสาวธีระนันต์ หญ้าลาภ

๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๔๖๒
นายซาโตชิ อิโทอิ

๒๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๔๖๓
นายรัชชานนท์ โพธืรุณ

์

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๔๖๔
นายสิรวิชญ์ ศรไพบูลย์

๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๔๖๕
นายรัชพงศ์ มาแก้ว

๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๔๖๖
นายนภสินธุ์ บัวหิน

๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๔๖๗
นายกัญญารัตน์ รอดสน

๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๔๖๘
นายชลิตา ทับนิล

๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๔๖๙
นายญนันทพร ดิษฐ์เจริญ

๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๔๗๐
นางสาวศิริรัตน์ ดิษกุล

๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๔๗๑
นางสาวนิรัชพร เกิดนิมิตร์

๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๔๗๒ นางสาวปรางค์สุวรรณ
สุขแสง

๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๔๗๓
นางสาวปยาพัชร แสงทับ

๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๔๗๔
นางสาววรัญญา โทนสิงห์

๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๔๗๕
นางสาวสุริยกมล เกษมพิพัฒน์กุล

๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๔๗๖
นางสาวอาทิตยา มาบจะบก

๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๔๗๗
นางสาวเนือทอง

้

แย้มแจ่ม
๐๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๔๗๘
นางสาวปทมพร หิริโอตัปปะ

๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๔๗๙
นางสาวพลอยไพลิน เหมือนตาล

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๑๔ / ๙๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๖๐/๐๔๘๐
นางสาวสตรีรัตน์ พิรอด

๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๔๘๑
นางสาวอชิรญาณ์ เอียมโพธิ

่ ์

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๔๘๒
นางสาวอารียา อาระยะ

๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๔๘๓
นางสาวพิชญาพร อาจบุรายณ์

๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๔๘๔
นางสาววรรณนิภา นิดขริบ

๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๔๘๕
นายภานุวัฒน์ จันทร์เปล่ง

๑๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๔๘๖
นายณัฐพล รอดเผือน

่

๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๔๘๗
นายปวเรศ พึงสาย

่

๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๔๘๘
นางสาววรรณกานต์ เกิดมณี

๒๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๔๘๙
นางสาวจุฑามาศ มีสุข

๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๔๙๐
นางสาวสุกัญญา จีทอง

้

๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๔๙๑
นางสาวปทมวรรณ ศรีสมจิตร

๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๔๙๒
นางสาวพรทิพย์ นำเงิน

๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๔๙๓
นางสาวพัชชา วิเชียรวรรณกูล

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๔๙๔
นางสาววรัชยา กณาพันธุ์

๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๔๙๕
นางสาวสิริมาภรณ์ กลัดทรัพย์

๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๔๙๖
นายธนชิต ปฏิทัศน์

๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๔๙๗
นายณฐภัทร บุญเพ็ง

๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๔๙๘
นายเจษฎากร ตุ่นมะโรง

๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๔๙๙
นายราเชน วิรุณพันธ์

๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๕๐๐
นายวิริยะ อ่อนไม้

๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๕๐๑
นายอนันต์วิทย์ ขำคง

๑๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๕๐๒
นางสาวกัณฐรัตน์ ระลอกแก้ว

๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๕๐๓
นางสาวชัญญานุช ยาทุมานนท์

๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๕๐๔
นางสาวรัญญา เผ่าเมือง

๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๕๐๕
นางสาวชมพูนุช อ่อนสะระ

๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๕๐๖
นางสาวสิราวรรณ ทิมโพธิทอง

์

๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๕๐๗
นางสาวพรศิริ มาสริ

๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๕๐๘
นางสาวกัญญาณัฐ พระแพง

๑๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๕๐๙
นางสาวธันวา รัตนโภคา

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๕๑๐
นางสาวภูริษา ศรีสุคนธ์ตรัง

๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๕๑๑
นางสาวศุภนิดา ทิพย์สุมณฑา

๑๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๕๑๒
นางสาวกุลธิดา รุ่งแจ้ง

๐๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๕๑๓
นายวรพจน์ คุ้มวงษ์

๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๕๑๔
นายนรากร โรจน์วรดิลก

๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๑๕ / ๙๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๖๐/๐๕๑๕
นายณัฐภัทร พานิชพันธุ์

๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๕๑๖
นายณัฐนนท์ เอียมสอาด

่

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๕๑๗
นายพรพิพัฒน์ พลับจีน

๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๕๑๘
นายอาภัสรา พุทธรอด

๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๕๑๙
นายศศิกานต์ ช้างน้อย

๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๕๒๐
นางสาวพรนภา คงสวัสดิ

์

๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๕๒๑
นางสาวสุรีวรรณ์ กุลผึง

้

๒๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๕๒๒
นางสาวอมรรัตน์ อุตอามาตร์

๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๕๒๓
นายกนก บิลชัย

๒๕/๐๕/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๕๒๔
นายกมลฉัตร ชัยชะนะ

๒๒/๐๓/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๕๒๕
นายกมลศักดิ

์

วงศ์สรวง
๐๔/๐๕/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๕๒๖
นายกมลศักดิ

์

ภูฆัง
๑๓/๐๖/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๕๒๗
นายกฤษฎา ศิริเสาร์

๓๑/๐๓/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๕๒๘
นายกสิณชัย นิลสนธิ

๐๘/๐๙/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๕๒๙
นายกิตติศักดิ

์

ทิมโต
๑๔/๐๒/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๕๓๐
นายกิตติศักดิ

์

กัญญาคำ
๐๙/๐๑/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๕๓๑
นายกิตติศักดิ

์

หมันรอด

่

๑๗/๐๘/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๕๓๒
นายเกรียงไกร วินิจสร

๐๓/๐๒/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๕๓๓
นายเกรียงศักดิ

์

ผดุงมิตร
๐๙/๐๗/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๕๓๔
นายเกียรติยศ ยุ่งยิง

่

๑๖/๑๐/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๕๓๕
นายคฑาวุธ พงศ์ศรีโรจน์

๒๐/๐๗/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๕๓๖
นายคัทชัย มณีแสง

๑๔/๐๖/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๕๓๗
นายคุณากรณ์ ชูติวัตร์

๒๑/๐๕/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๕๓๘
นายจอนนี

่

ฟกสาคร
๐๗/๐๑/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๕๓๙
นายจักรกฤษณ์ สนใจ

๑๖/๐๙/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๕๔๐
นายจักรพันธ์ แย้มเกษร

๐๖/๐๔/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๕๔๑
นายเจษฎา เหมือนมา

๑๗/๑๑/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๕๔๒
นายฉัตรดนัย เถินหิตย์

๑๒/๑๑/๒๕๐๔

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๕๔๓
นายชด โชติมัง

่

๒๓/๐๗/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๕๔๔
นายชลธี ดีประดิษฐ์

๒๐/๐๙/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๕๔๕
นายชลันธร สอนฮวบ

๒๔/๑๑/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๕๔๖
นายชลิต บรรเทาวงษ์

๐๖/๐๙/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๕๔๗
นายชัยมงคล ฤกษ์สังเกตุ

๐๕/๐๔/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๕๔๘
นายชัยวัฒน์ กาฬภักดี

๐๑/๐๑/๒๕๑๓

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๕๔๙
นายชาติชาย สายล้อม

๑๕/๐๙/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๑๖ / ๙๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๖๐/๐๕๕๐
นายชาติอุดม ไทยวงศ์

๐๑/๐๔/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๕๕๑
นายชูเกียรติ สายช่าง

๒๗/๐๖/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๕๕๒
นายชูชัย อินทร์นุ่ม

๒๑/๐๓/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๕๕๓
นายไชยยา ไทยเลิศ

๑๖/๐๕/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๕๕๔
นายฐิติกร ทับทิมทอง

๓๐/๑๑/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๕๕๕
นายณภัทร ฉิมวงษ์ขอม

๑๔/๐๔/๒๕๔๐

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๕๕๖
นายณรงค์ฤทธิ

์

แจ้งมอญ
๒๔/๐๔/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๕๕๗
นายณรงค์ศักดิ

์

สมหวัง
๒๖/๑๐/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๕๕๘
นายณัฐกิตติ

์

โพธิเกษม

์

๒๔/๑๒/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๕๕๙
นายณัฐนันท์ นิลสนธิ

๑๔/๐๘/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๕๖๐
นายณัฐพงศ์ รอดรัตน์

๑๖/๐๗/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๕๖๑
นายณัฐพงษ์ นุชอยู่

๐๑/๑๐/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๕๖๒
นายณัฐพล กระต่ายจันทร์

๑๖/๐๒/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๕๖๓
นายณัฐพล ทองนิตย์

๐๒/๐๖/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๕๖๔
นายณัฐพล บุญทอง

๑๖/๑๐/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๕๖๕
นายณัฐพล แหยมทอง

๒๘/๐๕/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๕๖๖
นายณัฐพล สุขนิล

๒๕/๐๘/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๕๖๗
นายทนง บัวคลี

่

๐๑/๐๒/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๕๖๘
นายทนงศักดิ

์

พินแสง
๒๙/๐๓/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๕๖๙
นายทศพร ล้อมลาย

๒๑/๐๖/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๕๗๐
นายทศพร เอียมอุทร

่

๐๒/๐๘/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๕๗๑
นายทินกร ทับแปน

๒๗/๐๖/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๕๗๒
นายเทวะ ต้นเนียม

๐๒/๑๐/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๕๗๓
นายเทียนชัย โพธิเลือย

์ ้

๐๑/๐๓/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๕๗๔
นายธงชัย สุขหร่อง

๑๗/๑๑/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๕๗๕
นายธงชัย มาดเหง

๒๐/๐๕/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๕๗๖
นายธนันท์ชัย ถิรธนาธนเศรษฐ์

๐๓/๐๔/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๕๗๗
นายธวัชชัย สินสังข์

๒๔/๑๐/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๕๗๘
นายธวัชชัย กลำเทียน

๐๘/๐๓/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๕๗๙
นายธวัชชัย แจ้งมณี

๐๓/๑๒/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๕๘๐
นายธวัชชัย เรืองเมือง

๐๕/๐๙/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๕๘๑
นายธานินทร์ เกิดศิริ

๐๘/๑๒/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๕๘๒
นายธิคุณ โปร่งสละ

๑๙/๑๑/๒๕๔๐

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๕๘๓
นายธีรวัฒน์ เอียมละออ

่

๐๙/๐๒/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๕๘๔
นายธีระพงษ์ คุ้มผล

๑๙/๐๒/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๑๗ / ๙๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๖๐/๐๕๘๕
นายธีระยุทธ ฉิมพาลี

๐๙/๐๙/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๕๘๖
นายนนท์ธชัย ไข่นิล

๒๙/๐๒/๒๕๑๖

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๕๘๗
นายนพพร ฉิมช้าง

๑๙/๑๐/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๕๘๘
นายนพพร สว่างศรี

๐๙/๐๘/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๕๘๙
นายนพรัตน์ มาวงษ์

๐๙/๐๘/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๕๙๐
นายนพดล พรมมา

๑๒/๐๗/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๕๙๑
นายนฤนาท ชูปรีชา

๐๗/๐๘/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๕๙๒
นายนฤพนธ์ ทับโพธิ

์

๑๑/๑๒/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๕๙๓
นายนันทชัย ขุนทรา

๐๘/๐๗/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๕๙๔
นายนันทชัย สนิทไทย

๑๕/๐๓/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๕๙๕
นายนิรันดร์ เทพณรงค์

๑๓/๑๑/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๕๙๖
นายนิรุต กลินลำเจียก

่

๐๑/๐๘/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๕๙๗
นายนิวัฒน์ ฟกสุก

๑๕/๐๖/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๕๙๘
นายบรรพต จันทร์หนู

๑๙/๑๑/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๕๙๙
นายบุญฤทธิ

์

ยอดดำเนิน
๑๐/๑๒/๒๕๑๖

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๖๐๐
นายบุญสินธ์ นนทราช

๑๓/๐๑/๒๕๑๐

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๖๐๑
นายปฏัก ดำนา

๒๙/๑๑/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๖๐๒
นายปฏิภาณ แสนทวีสุข

๒๐/๑๒/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๖๐๓
นายประกาศิต หงษ์ทอง

๑๒/๐๔/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๖๐๔
นายประกาศิต รุ้งมณีมงคล

๐๑/๐๔/๒๔๘๗

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๖๐๕
นายประจวบ พานเทียง

่

๑๑/๐๙/๒๕๔๐

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๖๐๖
นายประธาน คูหาเปรมศิลป

๐๓/๐๑/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๖๐๗
นายประวีณ บางโต

๑๐/๐๕/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๖๐๘
นายประสิทธิ

์

สนิทชน
๒๙/๐๓/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๖๐๙
นายปราโมทย์ เอมสรรค์

๒๙/๐๓/๒๕๐๐
เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๖๑๐
นายปรีชา อินผ่อง

๒๙/๐๘/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๖๑๑
นายปรีชา บัวโพช

๒๖/๐๘/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๖๑๒
นายปรีชา มาสม

๑๐/๐๒/๒๕๑๒

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๖๑๓
นายปรีดา เวชสำเภา

๑๙/๑๑/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๖๑๔
นายปญญา ขำอิน

๑๑/๑๒/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๖๑๕
นายปฐวี โพธิชน

์

๑๑/๑๒/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๖๑๖
นายปยพงษ์ นงนุ่ม

๑๑/๐๒/๒๕๔๐

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๖๑๗
นายปยวัช เรือนเพ็ชร

๒๐/๐๔/๒๕๐๓
เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๖๑๘
นายปยวัฒน์ แสงวรนุช

๐๑/๐๙/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๖๑๙
นายผาภูมิ เสือคง

๐๙/๑๐/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๑๘ / ๙๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๖๐/๐๖๒๐
นายพงศธร ชาหอม

๒๙/๑๐/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๖๒๑
นายพงษ์เทพ ใจดี

๒๖/๐๔/๒๕๑๕

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๖๒๒
นายพยงค์ โพธิโต

์

๐๔/๐๒/๒๕๔๑

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๖๒๓
นายพยัพ เกตุดำ

๒๔/๐๖/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๖๒๔
นายพรเจต เทศทับ

๐๘/๑๑/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๖๒๕
นายพรเตน์ สุระขัน

๐๖/๑๒/๒๕๐๔

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๖๒๖
นายพรเทพ แตงขุด

๓๑/๐๑/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๖๒๗
นายพรเทพ จันทร์ขำ

๐๓/๐๙/๒๕๑๘

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๖๒๘
นายพัทธพล นราศักดิสิริ

์

๑๙/๑๐/๒๕๑๔

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๖๒๙
นายพู่เศวต อุตมานันท์

๑๙/๐๗/๒๕๐๙

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๖๓๐
นายไพฑูรย์ ศรีสุข

๒๐/๐๔/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๖๓๑
นายไพรฑูรย์ สร้อยทอง

๑๔/๑๐/๒๕๑๕

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๖๓๒
นายไพรัตน์ อินทร์ผ่อง

๒๕/๐๙/๒๕๔๐

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๖๓๓
นายภาคภูมิ หริมแก้ว

่

๑๗/๐๓/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๖๓๔
นายภานุพงศ์ มันพุก

่

๒๑/๐๒/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๖๓๕
นายภานุวัฒน์ บัวสุข

๐๓/๑๑/๒๕๒๐

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๖๓๖
นายภิญโย ท้วมจู

๐๗/๐๙/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๖๓๗
นายมงคล แปนศิริ

๒๑/๐๗/๒๕๒๐

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๖๓๘
นายมนตรี เกิดขำ

๐๑/๐๖/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๖๓๙
นายมาโนช เขาพาใน

๐๖/๐๖/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๖๔๐
นายมาลาธร เนียมหวาน

๒๒/๐๕/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๖๔๑
นายยมนา ทองนาค

๒๔/๑๐/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๖๔๒
นายยุทธนา ต่ายนิล

๓๑/๑๐/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๖๔๓
นายรังสรรค์ ปานเรือง

๑๙/๐๖/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๖๔๔
นายรัตนชัย สีสด

๑๖/๐๗/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๖๔๕
นายเรวัช แสงมา

๒๙/๑๐/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๖๔๖
นายฤทธา พานิชย์

๒๑/๐๘/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๖๔๗
นายวชิระ วงษ์สนธิ

์

๑๒/๑๑/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๖๔๘
นายวรพจน์ โพธิเพ็ชร์

์

๒๔/๐๑/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๖๔๙
นายวรากร กรุดเผือก

๑๙/๑๑/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๖๕๐
นายวสันต์ ปนริด

๓๐/๐๙/๒๕๑๘

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๖๕๑
นายวัชระ โพธิเหลือ

์

๐๓/๐๗/๒๕๓๐
เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๖๕๒
นายวันชนะ เถือนบุญ

่

๒๓/๐๔/๒๕๐๖

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๖๕๓
นายวันชัย ประเทพทิม

๐๒/๐๖/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๖๕๔
นายวัยภพ โพธิขอม

์

๐๓/๐๕/๒๕๑๓

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๑๙ / ๙๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๖๐/๐๖๕๕
นายวิชัย อินทร์สุภา

๐๓/๐๕/๒๕๑๓

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๖๕๖
นายวิชัย อินทร์สุภา

๒๐/๐๘/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๖๕๗
นายวิชิต สวงวนเกียรติ

๒๘/๐๗/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๖๕๘
นายวิทวัฒน์ นาคโพธิ

์

๑๑/๑๒/๒๕๑๒

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๖๕๙
นายวิทูร ทองคำแท้

๐๑/๐๙/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๖๖๐
นายวินัย ม้าเทศ

๐๓/๑๐/๒๕๐๓
เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๖๖๑
นายวิสูตร วีระวงษ์

๑๒/๑๑/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๖๖๒
นายวีระพันธ์ พันธ์แขก

๐๒/๑๒/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๖๖๓
นายวุฒิชัย เดชมา

๑๔/๑๑/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๖๖๔
นายศตพร ศรลัมพ์

๑๔/๑๑/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๖๖๕
นายศตพล ศรลัมพ์

๒๒/๐๑/๒๕๔๑

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๖๖๖
นายศรันย์ สุขสด

๐๓/๐๓/๒๕๒๐
เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๖๖๗
นายศุภเสฏฐ์ ช่อผกา

๐๓/๐๓/๒๕๒๐
เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๖๖๘
นายสมประสงค์ สระหงษ์ทอง

๐๙/๑๐/๒๕๐๙
เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๖๖๙
นายสมยศ นำจันทร์

๑๒/๐๖/๒๕๑๐

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๖๗๐
นายสมยศ ทองกัลยา

๑๔/๐๒/๒๕๐๙

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๖๗๑
นายสรรเพชร มะสังข์

๒๔/๑๑/๒๕๐๖

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๖๗๒
นายสวง แก้วแสง

๒๒/๑๐/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๖๗๓
นายสะอาด คงปลิก

๐๗/๐๑/๒๕๑๓

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๖๗๔
นายสังเวียน พุ่มจำปา

๑๔/๐๗/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๖๗๕
นายสัมพันธ์ ตุ้มกรุด

๒๐/๐๗/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๖๗๖
นายสาโรช รืนอารมย์

่

๒๗/๑๒/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๖๗๗
นายสาโรจน์ แก้วซุง

๐๓/๐๒/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๖๗๘
นายสุชาติ แก้วสุข

๒๖/๑๒/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๖๗๙
นายสุพล มัชติมา

๑๖/๐๘/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๖๘๐
นายสุรศักดิ

์

สอนทรัพย์
๑๐/๐๒/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๖๘๑
นายสุรินทร์ ทองมอญ

๐๖/๐๙/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๖๘๒
นายสุริยา ทองเพ็ง

๑๔/๑๑/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๖๘๓
นายสุริยา เกตุดำ

๑๒/๑๒/๒๕๑๐

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๖๘๔
นายเสกสรร แสงสนธิ

๒๑/๐๘/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๖๘๕
นายอนันต์ ขจรกลิน

่

๑๕/๑๐/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๖๘๖
นายอนิสรณ์ มณฑา

๒๗/๑๐/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๖๘๗
นายอนุพงศ์ ตุ้มทอง

๑๘/๐๘/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๖๘๘
นายอนุรักษ์ เอียมคุ้ม

่

๐๖/๑๐/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๖๘๙
นายอนุวัฒน์ คุรี

๑๖/๐๖/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๒๐ / ๙๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๖๐/๐๖๙๐
นายอนุสรณ์ สาริสาย

๐๒/๐๗/๒๕๑๐
เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๖๙๑
นายอภิชาติ ภิรมชาติ

๑๐/๐๒/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๖๙๒
นายอภิวัฒน์ บุญชู

๒๘/๐๔/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๖๙๓
นายอภิสิทธิ

์

ปานแม้น
๐๘/๐๕/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๖๙๔
นายอมรพงษ์ ภู่เกิด

๒๒/๐๙/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๖๙๕
นายอมรศักดิ

์

ชนะเสนา
๒๐/๑๐/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๖๙๖
นายอาคม สิงห์ทอง

๑๓/๐๑/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๖๙๗
นายอำนาจ ขำรักษา

๑๙/๐๒/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๖๙๘
นายอำพล เนียมไทย

๒๐/๑๐/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๖๙๙
นายอุเทน วิเศษศิลป

๐๕/๐๘/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๗๐๐
นายเอกทัศน์ ปาละกะวงษ์

๒๙/๐๑/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๗๐๑
นายเอกศักดิ

์

พุทธกะ
๐๔/๐๓/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๗๐๒
นางสาวขนิษฐา ชูติ

๑๘/๐๔/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๗๐๓
นางสาวจิตราภรณ์ อ่อนฉิม

๒๒/๐๙/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๗๐๔
นางสาวชุกธมา ชาวประชา

๒๒/๐๖/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๗๐๕
นางสาวณัฎฐิกา พึงอ้น

่

๒๓/๐๔/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๗๐๖
นางสาวดลยา ปตตามินท์

๒๘/๐๙/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๗๐๗
นางสาวดารารัตน์ บุญสุภากุล

๓๑/๐๗/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๗๐๘
นางสาวตวิษา บุปผา

๑๖/๐๙/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๗๐๙
นางสาวทิพรัตน์ แพ่งสภา

๐๑/๐๕/๒๕๑๕

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๗๑๐
นางสาวธนพร ฟกขาว

๒๘/๑๗/๒๕๑๘

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๗๑๑
นางสาวธิดารัตน์ พุ่มโต

๐๖/๐๔/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๗๑๒
นางสาวธิติมา ฟนนาง

๒๖/๐๕/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๗๑๓
นางสาวนรีกานต์ จันทคูณ

๑๐/๑๒/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๗๑๔
นางสาวนำทิพย์ ประสงค์ทรัพย์

๑๕/๐๗/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๗๑๕
นางสาวเบญจวรรณ นุ่มจันทร์

๒๗/๐๘/๒๕๑๒

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๗๑๖
นางสาวประภัสสร สอนดี

๒๔/๐๑/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๗๑๗
นางสาวปทมา เข็มเพ็ชร

๐๖/๑๑/๒๕๔๐

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๗๑๘
นางสาวพรฐิวาห์ อุรสนิท

๑๖/๐๗/๒๕๔๑

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๗๑๙
นางสาวพีระยา มังจันทึก

๒๗/๑๐/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๗๒๐
นางสาวบงกต วัดน้อย

๐๒/๐๘/๒๕๒๐
เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๗๒๑
นางสาวมานิตย์ บ่วงเพ็ชร

๐๒/๐๖/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๗๒๒
นางสาวยุพิน แก้วประไพ

๒๓/๐๕/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๗๒๓
นางสาวยุวดี หญ้างวงช้าง

๐๔/๐๘/๒๕๑๖

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๗๒๔
นางสาวลัดดา พุ่มจำปา

๒๐/๐๑/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๒๑ / ๙๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๖๐/๐๗๒๕
นางสาววนิดา ศรีสกุลวงศ์

๑๖/๑๐/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๗๒๖
นางสาววันดี เมฆกระจาย

๒๙/๐๗/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๗๒๗
นางสาวสมใจ หนูไทย

๒๐/๐๑/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๗๒๘
นางสาวสายนที สุขชืน

่

๐๓/๐๑/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๗๒๙
นางสาวสายฝน วงษ์วสา

๒๔/๐๑/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๗๓๐
นางสาวสำราญ เงินเลียง

้

๒๐/๐๑/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๗๓๑
นางสาวสุปรียา ก้อนทองดี

๒๙/๐๓/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๗๓๒
นางสาวสุพัตรา อิมมณี

่

๐๖/๐๔/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๗๓๓
นางสาวสุภาวดี เนียมทอง

๒๒/๐๘/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๗๓๔
นางสาวสุรีพร นาคศาลา

๐๗/๐๒/๒๕๓๐
เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๗๓๕
นางสาวอรสา คุ้มชนะ

๐๘/๐๙/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๗๓๖
นางสาวอรอุมา สงวนเกียรติ

๑๖/๐๙/๒๕๒๐

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๗๓๗
นางจันทร์ทิพย์ แสงทัพ

๑๘/๐๑/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๗๓๘
นางจิราภรณ์ พึงพวก

่

๓๐/๐๘/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๗๓๙
นางฐิติรัตน์ คล้ายชู

๒๙/๐๗/๒๕๐๕

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๗๔๐
นางลำพึง คำสี

๒๓/๐๒/๒๕๐๒

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๗๔๑
นางวรรณา แก้วสุก

๑๙/๐๓/๒๔๙๕

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๗๔๒
นางวรารัตน์ ฤาชา

๒๓/๐๑/๒๔๙๖

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๗๔๓
นางสุทิชา สุวิมล

๑๕/๐๒/๒๔๙๓

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๗๔๔
นางหนมกง เสือสมิง

๒๔/๑๐/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๗๔๕
นายประพันธ์ศักดิ

์

สุดดีพงษ์
๓๐/๐๖/๒๕๒๐

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๗๔๖
นายประพัฒน์สอน อินทรีย์

๑๔/๑๐/๒๕๑๕

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๗๔๗
นายเกรียงกมล สังขะโห

๒๘/๑๐/๒๕๐๗

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๗๔๘
นายน้อย แซ่อึง

้

๑๐/๑๒/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๗๔๙
นายธรรมนูญ เขียวน้อย

๐๑/๐๑/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๗๕๐
นายสำลี ธรรมชาติ

๑๓/๐๖/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๗๕๑
นายจักรกฤษณ์ พรตะโก

๑๓/๐๖/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๗๕๒
เด็กหญิงวรัญญา พัฒวี

๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าไม้ ท่าชัย  

ชน ๒๔๖๐/๐๗๕๓
เด็กหญิงธัญวรัตน์ จันทร์ศรี

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าไม้ ท่าชัย  

ชน ๒๔๖๐/๐๗๕๔
เด็กชายพีรวิทย์ เนินทอง

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าไม้ ท่าชัย  

ชน ๒๔๖๐/๐๗๕๕
เด็กหญิงพรรณพัชร อัตพุฒ

๐๒/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าไม้ ท่าชัย  

ชน ๒๔๖๐/๐๗๕๖
เด็กหญิงธิดารัตน์ โพธิงาม

์

๑๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าไม้ ท่าชัย  

ชน ๒๔๖๐/๐๗๕๗
เด็กชายฐิติโชค พุ่มพุทรา

๒๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดนางลือ นางลือ  

ชน ๒๔๖๐/๐๗๕๘
เด็กชาย .พลสิทธิ

์

อยู่วิมานโต
๓๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนางลือ นางลือ  

ชน ๒๔๖๐/๐๗๕๙
เด็กชายนรภัทร จงเยือกกลาง

๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนางลือ นางลือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๒๒ / ๙๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๖๐/๐๗๖๐
เด็กหญิงศศิพิมพ์ ฉุมฉิม

๐๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดนางลือ นางลือ  

ชน ๒๔๖๐/๐๗๖๑
เด็กหญิงปุญญิศา แจ้งเปลียน

่

๑๔/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดนางลือ นางลือ  

ชน ๒๔๖๐/๐๗๖๒
เด็กหญิงศศิชา ยอดไสว

๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนางลือ นางลือ  

ชน ๒๔๖๐/๐๗๖๓
เด็กหญิงอริศรา องอาจ

๓๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดนางลือ นางลือ  

ชน ๒๔๖๐/๐๗๖๔
เด็กหญิงณัฐพร บุ้งทิม

๐๘/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดนางลือ นางลือ  

ชน ๒๔๖๐/๐๗๖๕
เด็กหญิงสุพิชญา มีมาก

๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนางลือ นางลือ  

ชน ๒๔๖๐/๐๗๖๖
เด็กชายลัทธพล รอดเกิด

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางลือ นางลือ  

ชน ๒๔๖๐/๐๗๖๗
เด็กชายรัฐนันท์ ทองมัน

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนางลือ นางลือ  

ชน ๒๔๖๐/๐๗๖๘
เด็กชายราฆพ พรมพยัฆ

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนางลือ นางลือ  

ชน ๒๔๖๐/๐๗๖๙
เด็กหญิงอภิญญา เกษมวัฒนา

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนางลือ นางลือ  

ชน ๒๔๖๐/๐๗๗๐
เด็กหญิงธนัญญา พยุงศิลป

๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนางลือ นางลือ  

ชน ๒๔๖๐/๐๗๗๑
เด็กชายธีรภพ ทองนิโรจน์

๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนางลือ นางลือ  

ชน ๒๔๖๐/๐๗๗๒
เด็กชายไกรสิทธิ

์

ปูบุตรดี
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนางลือ นางลือ  

ชน ๒๔๖๐/๐๗๗๓
เด็กชายธนบดี โทนสิงห์

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางลือ นางลือ  

ชน ๒๔๖๐/๐๗๗๔
เด็กชายสุวรรณภูมิ ศรีสอาด

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางลือ นางลือ  

ชน ๒๔๖๐/๐๗๗๕
เด็กชายนิชคุณ สำราญปภัสสร

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนางลือ นางลือ  

ชน ๒๔๖๐/๐๗๗๖
เด็กชายกรชนก โสมอำ

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางลือ นางลือ  

ชน ๒๔๖๐/๐๗๗๗
เด็กชายวีรภาพ บุญเพชร

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางลือ นางลือ  

ชน ๒๔๖๐/๐๗๗๘
เด็กชายพงษธร พันชารี

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนางลือ นางลือ  

ชน ๒๔๖๐/๐๗๗๙
เด็กหญิงปรียาภัทร ฉุมฉิม

๓๐/๑๑/๒๕๔๘*

โรงเรียนวัดนางลือ นางลือ  

ชน ๒๔๖๐/๐๗๘๐
เด็กหญิงเมธาพร เณรมณี

๑๘/๐๔/๒๕๔๙*

โรงเรียนวัดนางลือ นางลือ  

ชน ๒๔๖๐/๐๗๘๑
เด็กหญิงอรษา สาลี

๑๑/๐๗/๒๕๔๘*

โรงเรียนวัดนางลือ นางลือ  

ชน ๒๔๖๐/๐๗๘๒
เด็กหญิงบุญธิดา บุ้งทิม

๐๕/๐๑/๒๕๔๙*

โรงเรียนวัดนางลือ นางลือ  

ชน ๒๔๖๐/๐๗๘๓
เด็กหญิงศรัณย์พร เครือใย

๒๑/๐๖/๒๕๔๘*

โรงเรียนวัดนางลือ นางลือ  

ชน ๒๔๖๐/๐๗๘๔
เด็กหญิงพิมลพัชร ช่ออ่อน

๒๔/๒/๒๕๔๙*

โรงเรียนวัดนางลือ นางลือ  

ชน ๒๔๖๐/๐๗๘๕
เด็กหญิงอารยา บูชา

๒๖/๑๑/๒๕๔๘*

โรงเรียนวัดนางลือ นางลือ  

ชน ๒๔๖๐/๐๗๘๖
เด็กหญิงสิราวรรณ สุวรรณคำ

๒๓/๐๒/๒๕๔๙*

โรงเรียนวัดนางลือ นางลือ  

ชน ๒๔๖๐/๐๗๘๗
เด็กหญิงภัทราพร มากุญ

๒๒/๐๕/๒๕๔๘*

โรงเรียนวัดนางลือ นางลือ  

ชน ๒๔๖๐/๐๗๘๘
เด็กหญิงกนกวรรณ วัสธูป

๐๘/๐๘/๒๕๔๘*

โรงเรียนวัดนางลือ นางลือ  

ชน ๒๔๖๐/๐๗๘๙
เด็กหญิงชนิกานต์ เครือใย

๒๔/๐๒/๒๕๔๙*

โรงเรียนวัดนางลือ นางลือ  

ชน ๒๔๖๐/๐๗๙๐
เด็กหญิงขวัญตา นำทิพย์

๐๗/๐๕/๒๕๔๙*

โรงเรียนวัดนางลือ นางลือ  

ชน ๒๔๖๐/๐๗๙๑
เด็กชายปรัชญา บรรณทอง

๑๗/๐๓/๒๕๔๘*

โรงเรียนวัดนางลือ นางลือ  

ชน ๒๔๖๐/๐๗๙๒
เด็กชายอภิรักษ์ เชืออ่อน

้

๐๕/๐๖/๒๕๔๘*

โรงเรียนวัดนางลือ นางลือ  

ชน ๒๔๖๐/๐๗๙๓
เด็กชายนันทภพ ปานชัย

๒๑/๐๑/๒๕๔๘*

โรงเรียนวัดนางลือ นางลือ  

ชน ๒๔๖๐/๐๗๙๔
เด็กชายธนานพ พุดเทียน

๑๒/๑๑/๒๕๔๗*

โรงเรียนวัดนางลือ นางลือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๒๓ / ๙๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๖๐/๐๗๙๕
เด็กชายวิชชากร บุ้งทิม

๑๐ /๐๒/๒๕๔๘*

โรงเรียนวัดนางลือ นางลือ  

ชน ๒๔๖๐/๐๗๙๖
เด็กชายภูวเดช ต้นนอก

๒๖/๑๐/๒๕๔๗*

โรงเรียนวัดนางลือ นางลือ  

ชน ๒๔๖๐/๐๗๙๗
เด็กหญิงอนัญญา มีมาก

๐๘/๐๔/๒๕๔๘*

โรงเรียนวัดนางลือ นางลือ  

ชน ๒๔๖๐/๐๗๙๘
เด็กหญิงสลิลทิพย์ ขำแสง

๒๓/๐๔/๒๕๔๘*

โรงเรียนวัดนางลือ นางลือ  

ชน ๒๔๖๐/๐๗๙๙
เด็กหญิงอรณี ไผ่แสง

๒๒/๐๘/๒๕๔๗*

โรงเรียนวัดนางลือ นางลือ  

ชน ๒๔๖๐/๐๘๐๐
เด็กชายอณุชิต เณรมณี

๒๖/๐๓/๒๕๔๗*

โรงเรียนวัดนางลือ นางลือ  

ชน ๒๔๖๐/๐๘๐๑
เด็กชายบุญฤทธิ

์

ทับทิม

๒๓ /๐๕ /๒๕๔๖*

โรงเรียนวัดนางลือ นางลือ  

ชน ๒๔๖๐/๐๘๐๒
เด็กชายอนุวัฒน์ ศรีทองอินทร์

๓ / ๐๖/๒๕๔๖*

โรงเรียนวัดนางลือ นางลือ  

ชน ๒๔๖๐/๐๘๐๓ เด็กชายเพชรพีรวิชญ์ สุรินทราโช

๑๖/๐๙/๒๕๔๖*

โรงเรียนวัดนางลือ นางลือ  

ชน ๒๔๖๐/๐๘๐๔
เด็กหญิงวรกานต์ ดุสิตา

๑๐/๐๙/๒๕๔๖*

โรงเรียนวัดนางลือ นางลือ  

ชน ๒๔๖๐/๐๘๐๕
เด็กหญิงศิริพร สุวรรณ์

๒๖/๐๔/๒๕๔๖*

โรงเรียนวัดนางลือ นางลือ  

ชน ๒๔๖๐/๐๘๐๖
เด็กหญิงศลิษา บุ้งทิม

๒๓/๐๘/๒๕๔๖*

โรงเรียนวัดนางลือ นางลือ  

ชน ๒๔๖๐/๐๘๐๗
เด็กหญิงสิราวรรณ ใจเย็น

๓๑/๐๗/๒๕๔๖*

โรงเรียนวัดนางลือ นางลือ  

ชน ๒๔๖๐/๐๘๐๘
เด็กหญิงณัฐณิชา เพ็งสอน

๘/๐๕/๒๕๔๗*
โรงเรียนวัดนางลือ นางลือ  

ชน ๒๔๖๐/๐๘๐๙
เด็กชายอนุรักษ์ นิมสุวรรณ์

่

๐๘/๐๘/๒๕๔๕*

โรงเรียนวัดนางลือ นางลือ  

ชน ๒๔๖๐/๐๘๑๐
เด็กชายสุวพัชร พราหมโชติ

๑๔/๐๒/๒๕๔๕*

โรงเรียนวัดนางลือ นางลือ  

ชน ๒๔๖๐/๐๘๑๑
เด็กชายวีรพงศ์ ถิราวัฒน์

๐๕/๑๐/๒๕๔๕*

โรงเรียนวัดนางลือ นางลือ  

ชน ๒๔๖๐/๐๘๑๒
เด็กชายวรชาติ ชาสิงห์

๐๘/๐๑/๒๕๔๖*

โรงเรียนวัดนางลือ นางลือ  

ชน ๒๔๖๐/๐๘๑๓
เด็กหญิงสุภาภรณ์ โพธิทองคำ

์

๑๗/๐๖/๒๕๔๕*

โรงเรียนวัดนางลือ นางลือ  

ชน ๒๔๖๐/๐๘๑๔
เด็กชายวรรณทัช เหล่าเคน

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน วังเคียน  

ชน ๒๔๖๐/๐๘๑๕
เด็กชายธนานพ มะโนมล

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน วังเคียน  

ชน ๒๔๖๐/๐๘๑๖
เด็กชายธนวันต์ สวนมะลิ

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน วังเคียน  

ชน ๒๔๖๐/๐๘๑๗
เด็กชายกรภัทร์ องอาจ

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน วังเคียน  

ชน ๒๔๖๐/๐๘๑๘
เด็กชายชนนัช อุ่นสนิท

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน วังเคียน  

ชน ๒๔๖๐/๐๘๑๙
เด็กชายไพทูรย์ ฉิมดี

๙/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน วังเคียน  

ชน ๒๔๖๐/๐๘๒๐
เด็กชายณัฐดนัย เกิดบุญ

๒๑/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน วังเคียน  

ชน ๒๔๖๐/๐๘๒๑
เด็กชายเขมนันท์ สาสนาม

๒๙/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน วังเคียน  

ชน ๒๔๖๐/๐๘๒๒
เด็กชายเจตนิพัฒน์ พุ่มมาลา

๐๙/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน วังเคียน  

ชน ๒๔๖๐/๐๘๒๓
เด็กชายธีรภัทร จันทร์ขาว

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน วังเคียน  

ชน ๒๔๖๐/๐๘๒๔
เด็กชายรัชพล น้อยศรี

๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน วังเคียน  

ชน ๒๔๖๐/๐๘๒๕
เด็กชายอาณัติ ชัยสิทธิ

์

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน วังเคียน  

ชน ๒๔๖๐/๐๘๒๖
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ปนพัว
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน วังเคียน  

ชน ๒๔๖๐/๐๘๒๗
เด็กชายธีรโชติ กุลแจง

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน วังเคียน  

ชน ๒๔๖๐/๐๘๒๘
เด็กชายรัตนชัย ศิลปชัย

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน วังเคียน  

ชน ๒๔๖๐/๐๘๒๙
เด็กชายมนัชญา สุขจันทร์

๓/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน วังเคียน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๒๔ / ๙๗
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๖๐/๐๘๓๐
เด็กชายพีรพัฒน์ เกิดคล้าย

๑/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน วังเคียน  

ชน ๒๔๖๐/๐๘๓๑
เด็กชายสุเมธ บุญแนนแต้

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน วังเคียน  

ชน ๒๔๖๐/๐๘๓๒
เด็กหญิงมณีรัตน์ กีฬาภักษ์

๔/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน วังเคียน  

ชน ๒๔๖๐/๐๘๓๓
เด็กหญิงเปรมฤดี สาแสน

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน วังเคียน  

ชน ๒๔๖๐/๐๘๓๔
เด็กหญิงปลายกมล อุตอามาตว์

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน วังเคียน  

ชน ๒๔๖๐/๐๘๓๕
เด็กหญิงสุนิสา ทับทิม

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน วังเคียน  

ชน ๒๔๖๐/๐๘๓๖
เด็กหญิงภาสินี แจ้งนคร ๗/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน วังเคียน  

ชน ๒๔๖๐/๐๘๓๗
เด็กหญิงวันวิษา เทียงพุ่ม

่

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน วังเคียน  

ชน ๒๔๖๐/๐๘๓๘
เด็กหญิงสุภชา เกตุวี

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน วังเคียน  

ชน ๒๔๖๐/๐๘๓๙
เด็กชายภูดิศ ขุนใหญ่

๒๑/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน วังเคียน  

ชน ๒๔๖๐/๐๘๔๐
เด็กชายวาคิม จินดาสุทธิกูล

๑๒/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดใหม่ศรัทธาราษฎร์ วังเคียน  

ชน ๒๔๖๐/๐๘๔๑
เด็กชายลัทธพล ขุนจบ

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่ศรัทธาราษฎร์ วังเคียน  

ชน ๒๔๖๐/๐๘๔๒
เด็กชายพีรวิชญ์ ปนคำปอ

๑๐/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดใหม่ศรัทธาราษฎร์ วังเคียน  

ชน ๒๔๖๐/๐๘๔๓
เด็กชายธนโชติ ทองคุปต์

๒๓/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดใหม่ศรัทธาราษฎร์ วังเคียน  

ชน ๒๔๖๐/๐๘๔๔
เด็กชายพีรพัชร์ วัตถุสินธ์

๑๓/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดใหม่ศรัทธาราษฎร์ วังเคียน  

ชน ๒๔๖๐/๐๘๔๕
เด็กชายพิรัญ บุญโก

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่ศรัทธาราษฎร์ วังเคียน  

ชน ๒๔๖๐/๐๘๔๖
เด็กชายยศภัทร ศิลลา ๓/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหม่ศรัทธาราษฎร์ วังเคียน  

ชน ๒๔๖๐/๐๘๔๗
เด็กหญิงจันทกานติ

์

อินม่วง ๘/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหม่ศรัทธาราษฎร์ วังเคียน  

ชน ๒๔๖๐/๐๘๔๘
เด็กหญิงอธิชา เล็กมณี

๒๗/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดใหม่ศรัทธาราษฎร์ วังเคียน  

ชน ๒๔๖๐/๐๘๔๙
เด็กหญิงพัชรินทร์ เชือคำจันทร์

้

๒๐/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดใหม่ศรัทธาราษฎร์ วังเคียน  

ชน ๒๔๖๐/๐๘๕๐
เด็กหญิงสิรารัตน์ บุญแตง

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่ศรัทธาราษฎร์ วังเคียน  

ชน ๒๔๖๐/๐๘๕๑
นางสาวประภา แก้วศรี

๒๗/๑๐/๒๕๓๓

โรงเรียนวัดใหม่ศรัทธาราษฎร์ วังเคียน  

ชน ๒๔๖๐/๐๘๕๒
นางสาวลักขณา นารอด

๑๑/๘/๒๕๓๐
โรงเรียนวัดใหม่ศรัทธาราษฎร์ วังเคียน  

ชน ๒๔๖๐/๐๘๕๓
เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ (ชาวกัมพูชา)

๐๕/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดไผ่โพธิทอง

์

หนองตาดำ  

ชน ๒๔๖๐/๐๘๕๔
เด็กหญิงสาลี

่

บุญลือ

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่โพธิทอง

์

หนองตาดำ  

ชน ๒๔๖๐/๐๘๕๕
เด็กชายเหมวิทย์ ศรีจิว

๋

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่โพธิทอง

์

หนองตาดำ  

ชน ๒๔๖๐/๐๘๕๖
นายเชาวฤทธิ

์

วัตุยา ๔/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๘๕๗
เด็กชายนราธิป จันทอง

่

๒๐/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๘๕๘
นายสุทธิราช ตุ่นมะโรง

๒๙/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๘๕๙
นางอาภรณ์ เพียรมุ่งงาน

๓๑/๑๐/๒๕๑๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๘๖๐
เด็กชายวัตสพัทร์ ภู่ชืน

่

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๘๖๑
เด็กชายสิรวิชญ์ สาลี

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๘๖๒
เด็กชายณภัทร รอดอยู่

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๘๖๓
เด็กชายรณพร ผลยวง

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๘๖๔ เด็กชายเปรมสณุพจน์
ดวงดิษฐ์

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๒๕ / ๙๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๖๐/๐๘๖๕
เด็กชายบริวัตร อัมพานนท์

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๘๖๖
เด็กชายสิทธิภาคย์ ดวงดาว

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๘๖๗
เด็กชายวีรภัทร อนันทสุข

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๘๖๘
เด็กชายธิติโชค แจ้งกระจ่าง

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๘๖๙
เด็กชายรพีพัฒน์ พะเดียงกิง

่

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๘๗๐
เด็กหญิงจิณณพัตร หล้าสรวย

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๘๗๑
เด็กหญิงทักษพร ขันติวงษ์

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๘๗๒
เด็กหญิงนิรวรรณ จุ้ยเบียว

้

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๘๗๓
เด็กหญิงภคนันท์ เกิดพิทักษ์

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๘๗๔
เด็กหญิงศรัณย์พร พลโยธา

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๘๗๕
เด็กหญิงณัฏฐ์ชญา พักแพรก

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๘๗๖
เด็กหญิงฐิติชญา นามเนียม

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๘๗๗
เด็กหญิงชลดา

อิศรเสนา ณ อยุธยา ๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๘๗๘
เด็กหญิงสุดาภัทร ใจใส

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๘๗๙
เด็กหญิงนริศรา กัลณา

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๘๘๐
เด็กหญิงอริสา รอดไพรี

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๘๘๑
เด็กหญิงสุมิตตรา ทัพพรม

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๘๘๒
เด็กชายรชต พุ่มสวาท

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๘๘๓
เด็กชายณัฏฐพล จันทดี

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๘๘๔
เด็กชายณัฐดนัย ภู่กำจัด

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๘๘๕
เด็กชายเสฎฐวุฒิ อิมพรหม

่

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๘๘๖
เด็กชายสิทธิธร ไกรรมย์

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๘๘๗
เด็กชายณัฐพล ไหล่แท้

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๘๘๘
เด็กชายศตายุ ชุ่มครบุรี

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๘๘๙
เด็กชายสุวพัชร อ่อนสำลี

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๘๙๐
เด็กชายณัฐนันทน์ มีมาก

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๘๙๑
เด็กชายผดุงเดช นำจันทร์

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๘๙๒
เด็กหญิงณัฐธิดา เกตุแก้ว

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๘๙๓
เด็กหญิงสิริวิมล เสริมสุขต่อ

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๘๙๔
เด็กหญิงธนสรณ์ ชุ่มชืน

่

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๘๙๕
เด็กหญิงวณิชยา ธนานุรักษ์โกศล

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๘๙๖
เด็กหญิงจันทิมา ธีระภาพบรรจง

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๘๙๗
เด็กหญิงปาลิตา คุ้มศรี

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๘๙๘
เด็กหญิงฤทัยรัตน์ จันทีนอก

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๘๙๙
เด็กหญิงกัญญารัตน์ เล็กเลอสรรค์

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๒๖ / ๙๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๖๐/๐๙๐๐
เด็กหญิงชนิกานต์ เต่าให้

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๙๐๑
เด็กหญิงเมธินี พุกมาก

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๙๐๒
เด็กหญิงนันทรัช ทิพรักษ์

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๙๐๓
เด็กชายกีรดิต เอียมจุ้ย

่

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๙๐๔
เด็กชายกวินรวี พุ่มพันธ์วงษ์

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๙๐๕
เด็กชายเมธากฤษฏิ

์

บุญเนตร
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๙๐๖
เด็กชายสิรวิชญ์ เต๊ะเปย

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๙๐๗
เด็กชายเสฏฐวุฒิ แตงนนท์

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๙๐๘
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

อินทร์นิม

่

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๙๐๙
เด็กชายอิทธิกร บัวมาก

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๙๑๐
เด็กชายธัญเทพ อินทร์โชติ

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๙๑๑
เด็กชายนัณทวัฒน์ ทองสวรรค์

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๙๑๒
เด็กชายวัชรินทร์ พึงสุข

่

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๙๑๓
เด็กชายเตทัช ศิริวรเศรฐ

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๙๑๔
เด็กหญิงณัฏฐชา เปยมน้อย

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๙๑๕
เด็กหญิงปภาวดี บัวคลี

่

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๙๑๖
เด็กหญิงชยาภรณ์ นาคสถิตย์

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๙๑๗
เด็กหญิงปุญญิศา อ่อนสำลี

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๙๑๘
เด็กหญิงภูริชญา เหมหงษ์

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๙๑๙
เด็กหญิงอัญชิษา ปนสุข

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๙๒๐
เด็กหญิงขิมเงิน เสนาะจิต

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๙๒๑
เด็กหญิงมินตรา โสมาบุตร

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๙๒๒
เด็กหญิงนิพรรณพร บุญสุธากุล

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๙๒๓
เด็กหญิงณัฐธยาน์ สวัสดิพูน

์

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๙๒๔
เด็กหญิงพิจิตรา เปยสนิท

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๙๒๕
เด็กหญิงกัญญาพัชร ทองรอด

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๙๒๖
เด็กชายศุทธิกร เกิดแก้ว

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๙๒๗
เด็กชายนัทธพงศ์ เลือดไธสง

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๙๒๘
เด็กชายสิรวิชญ์ ดีเจริญ

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๙๒๙
เด็กหญิงประภาศิริ ธูปบูชา

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๙๓๐
เด็กหญิงกุลรัศมิ

์

ทองมัน
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๙๓๑
เด็กหญิงวารุณี มากทิพย์

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๙๓๒
เด็กหญิงพัชรพร ดาวสุข

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๙๓๓
เด็กหญิงวรรณรดา พิชิ

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๙๓๔
เด็กหญิงสุภมาศ วงษ์แกร

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๒๗ / ๙๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๖๐/๐๙๓๕
เด็กหญิงสุชีรา โชติเมืองปก

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๙๓๖
เด็กหญิงณัฐพร เผือกผ่อง

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๙๓๗
เด็กหญิงวรัทยา มีแสง

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๙๓๘
เด็กหญิงถนอมทรัพย์ พานทอง

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๙๓๙
เด็กหญิงอรวรรณ ลินทอง

้

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๙๔๐
เด็กหญิงสุภมาศ กลำกระยาง

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๙๔๑
เด็กหญิงภูษณิศา แก้วเขียว

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๙๔๒
เด็กชายวรวรรณ เกิดดี

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๙๔๓
เด็กชายภานุกร โชติงาม

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๙๔๔
เด็กชายเวชพิสิฐ นาคปน

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๙๔๕
เด็กชายเสฏฐวุฒิ หอมเกษร

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๙๔๖
เด็กหญิงธัญชนก นุ่มแสง

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๙๔๗
เด็กหญิงกนกวรรณ นันทะชัย

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๙๔๘
เด็กหญิงรัญชนา ชืนนคร

่

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๙๔๙
เด็กหญิงณัชชา เกิดพิทักษ์

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๙๕๐
เด็กหญิงณัฐนันท์ แจ้งดี

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๙๕๑
เด็กหญิงภัควดี ดิสา

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๙๕๒
เด็กหญิงอรัชพร ทองยัง

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๙๕๓
เด็กหญิงหทัยชนก พิทักษ์พูลศิลป

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๙๕๔
เด็กหญิงธันญาพร พรมมูล

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๙๕๕
เด็กหญิงศศิพันธ์ กิงกุหลาบ

่

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๙๕๖
เด็กหญิงเกตุมณี บดีธนาวิทย์

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๙๕๗
เด็กหญิงขวัญจิรา นุ่มรุ่ง

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๙๕๘
เด็กหญิงอัยเรศ ธรรมรุ่งเรือง

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๙๕๙
เด็กชายเจ้าพระยา ปนกระโทก

๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๙๖๐
เด็กชายปฏิภาณ ร้อยแว่น

๓๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๙๖๑
เด็กชายนรวร วุฒิเดชกำจร

๐๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๙๖๒
เด็กชายปญญากร ปทมสูต

๐๔/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๙๖๓
เด็กชายสถาพร ลัทธิเดช

๐๔/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๙๖๔
เด็กชายสิรภพ มธุรส

๐๖/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๙๖๕
เด็กชายภานรินทร์ เริงขวัญ

๒๖/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๙๖๖
เด็กชายฑณธรรม อินอิม

่

๑๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๙๖๗
เด็กชายวุฒิภัทร สังข์มี

๐๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๙๖๘
เด็กชายณฐกร บำรุงอินทร์

๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๙๖๙
เด็กชายธนปวิชณ์ บุญเกิด

๒๒/๑/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๒๘ / ๙๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๖๐/๐๙๗๐
เด็กชายพงศกร ครุทพันธ์

๑๒/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๙๗๑
เด็กหญิงพิชชาภา พรมทอง

๐๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๙๗๒
เด็กหญิงกมลชนก พิมพ์ประดับ

๐๗/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๙๗๓
เด็กหญิงกวินธิดา ตาสุติน

๒๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๙๗๔
เด็กหญิงปชฎา พรมหล่อ

๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๙๗๕
เด็กหญิงจิดาภา เจียวัฒนะ

๐๕/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๙๗๖
เด็กหญิงณัฐณิชา ไวยมุกข์

๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๙๗๗
เด็กหญิงฟาลดา ม่วงสวน

๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๙๗๘
เด็กหญิงอัยยา พุทธโกศัย

๐๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๙๗๙
เด็กหญิงกัญญ์รมณ จันโทภาส

๒๘/๔/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๙๘๐
เด็กหญิงช่อชมพู อุ่ยเจริญศักดิ

์

๐๔/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๙๘๑
เด็กหญิงณภัทร พูลเหลือ

๐๙/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๙๘๒
เด็กหญิงพรปวีณ์ มาแจ้ง

๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๙๘๓
เด็กหญิงเขมรุจิ ดำรงกุลรัตน์

๐๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๙๘๔
เด็กหญิงณัฐธิดา ตัณฑวรา

๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๙๘๕
เด็กหญิงณัฐนิชา มีโต

๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๙๘๖
เด็กหญิงรักษิณา สุนทรเกส

๒๖/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๙๘๗
เด็กหญิงนันทัชพร มีมาก

๑๖/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๙๘๘
เด็กหญิงณัฐชา สุขสถิตย์

๐๗/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๙๘๙
เด็กหญิงฐิวรรณภรณ์ สาตจีนพงษ์

๒๖/๓/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๙๙๐
เด็กหญิงพิมพ์ชนก จันทร์คลาย ๒๐/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๙๙๑
เด็กหญิงมิงพร

่

ไหลประสิทธิพร

์

๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๙๙๒
เด็กหญิงรัชนิกา ตาดำ

๑๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๙๙๓
เด็กหญิงมณีรัตน์ รุ่งเรือง

๒๙/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๙๙๔
เด็กหญิงธันยพร ไชยวิทย์

๐๗/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๙๙๕
เด็กหญิงชนัญชิตา พรหมมา

๒๑/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๙๙๖
เด็กชายระพีพัฒน์ ข้องพูน

๐๔/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๙๙๗
เด็กชายจิรพัส ศรีธูป

๐๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๙๙๘
เด็กชายปฎิภาณ วงค์หล้า

๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๐๙๙๙
เด็กชายวชิรวิทย์ เลาห์โมลิศพงษ์

๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๑๐๐๐
เด็กชายอภิวิชญ์ เทียนสว่าง

๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๑๐๐๑
เด็กชายปุญญทัศน์ ทองขวัญ

๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๑๐๐๒
เด็กชายพงศธร ทับทวี

๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๑๐๐๓
เด็กชายภาณุพงศ์ ภู่ระหงษ์

๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๑๐๐๔
เด็กชายธนกฤต ทองช้าง

๑๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๒๙ / ๙๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๖๐/๑๐๐๕
เด็กชายจิรยุทธ ภู่มัง

่

๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๑๐๐๖
เด็กชายธนกฤต กอนผึง

้

๑๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๑๐๐๗
เด็กชายกฤษฏิตินันท์

์

รัศมี
๐๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๑๐๐๘
เด็กชายภราดา ทองไชย

๐๔/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๑๐๐๙
เด็กชายธรรมภณ พินิจการ

๒๙/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๑๐๑๐
เด็กชายณัฐดนัย ผลพูลทวี

๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๑๐๑๑
เด็กชายรามิล ปานดำ

๐๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๑๐๑๒
เด็กหญิงจีรนันท์ ธรรมรัตนตันติ

๐๒/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๑๐๑๓
เด็กหญิงบุญสิตา โพธิวุฒิ

๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๑๐๑๔
เด็กหญิงสุธิมา ศรีวิลัย

๐๗/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๑๐๑๕
เด็กหญิงกัญญาวีร์ เสือทับ

๐๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๑๐๑๖
เด็กหญิงธนัญญา วังชากร

๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๑๐๑๗
เด็กหญิงพิชฎา จินตภูมิ

๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๑๐๑๘
เด็กหญิงสุพรรษา อินทรพรม

๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๑๐๑๙
เด็กหญิงอภิชญา เกตุฟก

๑๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๑๐๒๐
เด็กหญิงพิทยาภรณ์ แสงสุพรรณ์

๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๑๐๒๑
เด็กหญิงสุชญา อ่อนสิงห์

๒๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๑๐๒๒
เด็กหญิงชนิตา แพรดำ

๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๑๐๒๓
เด็กหญิงณัฐณิชา บุญเกตุ

๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๑๐๒๔
เด็กหญิงณัฐนันท์ ควรชม

๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๑๐๒๕
เด็กหญิงณัฐปภัสร์ ปนทอง

๐๙/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๑๐๒๖
เด็กหญิงทิพยรัตน์ ขำปาน

๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๑๐๒๗
เด็กหญิงพัชชานิกา หนูคำ

๓๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๑๐๒๘
เด็กหญิงพัชราภา จีนจัน

๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๑๐๒๙
เด็กหญิงวิรัลพัชร นิมเอียมอ่อน

่ ่

๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๑๐๓๐
เด็กหญิงณัฏฐณิชา สุขผ่อง

๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๑๐๓๑
เด็กหญิงมนัสนันท์ โห้เต็ก

๑๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๑๐๓๒
เด็กหญิงวิสสุตา เอกนิล

๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๑๐๓๓
เด็กหญิงณัฐริกา กิยะแพทย์

๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๑๐๓๔
เด็กหญิงปภัสสร มีชัย

๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๑๐๓๕
เด็กหญิงรัมภ์รดา รัตนวงศ์

๐๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๑๐๓๖
เด็กหญิงสวรรยา ศรีน้อย

๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๑๐๓๗
เด็กหญิงกัสมาพร เผือนผึง

่ ้

๐๖/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๑๐๓๘
เด็กหญิงจุฑานาถ โพชนะกิจ

๐๖/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๑๐๓๙
เด็กหญิงเปมิกา จุ้ยอ่วม

๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๓๐ / ๙๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๖๐/๑๐๔๐
เด็กหญิงพุฒิตา อ่อนสิงห์

๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๑๐๔๑
เด็กหญิงสุพิชญา สุขเจริญ

๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๑๐๔๒
เด็กชายเกียรติสกุล สินมา

๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๑๐๔๓
เด็กชายธนบดี พูลสวัสดิ

์

๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๑๐๔๔
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ชลอน

๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๑๐๔๕
เด็กหญิงพิชญาภา ทองเนือแปด

้

๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๑๐๔๖
เด็กหญิงสุภัสสร ทรัพย์มาก

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๑๐๔๗
เด็กหญิงปณฑิตา พัดสอน

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๑๐๔๘
เด็กหญิงณิชาภัทร มีฤทธิ

์

๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๑๐๔๙
เด็กหญิงนันท์สภัส มงคลพัฒน์

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๑๐๕๐
เด็กหญิงวราสุณี สังข์ธูป

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๑๐๕๑
เด็กหญิงณัฐญา ชลอปญจศิลป

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๑๐๕๒
เด็กหญิงสุภชา ปล้องมาก

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๑๐๕๓
เด็กหญิงทัศศิมล บัวดี

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๑๐๕๔
เด็กหญิงสุวพิชญ์ ทิมบุตร

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๑๐๕๕
เด็กหญิงนันทภัค วุฒิเดชกำจร

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๑๐๕๖
เด็กหญิงปทิตา ผัดผิว

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๑๐๕๗
เด็กหญิงสุธาสินี ชังใจ

่

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๑๐๕๘
เด็กหญิงวารุณี เพ็งนิม

่

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๑๐๕๙
เด็กหญิงศศิชา โสดาพงษ์

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๑๐๖๐
เด็กหญิงพิชามญช์ กลัดทรัพย์

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๑๐๖๑
เด็กหญิงณิชมน โพธิเพ็ชร์

์

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๑๐๖๒
เด็กหญิงธณัฐชพร มีทอง

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๑๐๖๓
เด็กหญิงณพัชญา ทองคำรัตน์

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๑๐๖๔
เด็กหญิงอนัญญา เต็มศักดิ

์

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๑๐๖๕
เด็กหญิงวศิกุนต์ วรินทร์ทินารมภ์

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๑๐๖๖
เด็กหญิงศิรินภา หยวกทอง

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๑๐๖๗
เด็กหญิงธัญพร พักแพรก

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๑๐๖๘
เด็กหญิงอภิชญา เกิดธรรม

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๑๐๖๙
เด็กหญิงชนกนันท์ รูปเกลียง

้

๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๑๐๗๐
เด็กหญิงปวรวรรณ รวมผล

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๑๐๗๑
เด็กชายธนภัทร สันต์สิริตระกูล

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๑๐๗๒
เด็กหญิงฐิติวรดา พ่วงมี

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๑๐๗๓
เด็กหญิงภธีรา สุวรรณฤทธิ

์

๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๑๐๗๔
เด็กหญิงรัชพล เงินช้าง

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๓๑ / ๙๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๖๐/๑๐๗๕
เด็กชายพีรณัฐ ชืนบุญ

่

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๑๐๗๖
เด็กหญิงมนัสนันท์ รอดประเสิรฐ

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๑๐๗๗
เด็กหญิงเปมาภรณ์ เกิดผลวัฒนา

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๑๐๗๘
เด็กหญิงมณฑิตา พลายทอง

๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๑๐๗๙
เด็กหญิงภาสินี ขำคำ

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๑๐๘๐
นายณัฐกิตติ

์

เขียวน้อยรัชตะ
๑๔/๙/๒๕๑๖

วัดพระบรมธาตุ พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๑๐๘๑
นายพงศ์พันธ์ ทองหลิม

๐๓/๐๑/๒๕๒๑

วัดพระบรมธาตุ พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๑๐๘๒
นางสาวนิสามล ดุลย์มา

๒๒/๐๕/๒๕๒๘

วัดพระบรมธาตุ พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๑๐๘๓
นายพศิน จิโรจวรนาถ

๒๒/๐๙/๒๕๑๙

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๑๐๘๔
นางวัชรี ปานเกลียว

๑๕/๑๐/๒๕๐๗

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๑๐๘๕
นางนิสา ภักดี

๐๘/๑๒/๒๕๑๖

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๑๐๘๖
นายณัฐพล ศุภสิทธิกุลชัย

๒๓/๐๘/๒๕๒๕

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๑๐๘๗
นายอนันต์ เสียงแหลม

๓๑/๐๑/๒๕๓๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๑๐๘๘
นางสาวเพ็ญพร คุ้มอิม

่

๑๓/๐๖/๒๕๓๕

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๑๐๘๙
นายกฤตเมธ ฉายวัฒนะ

๒๙/๐๙/๒๕๓๕

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๑๐๙๐
นางสาวอารมณ์ แร่จัน

่

๑๔/๐๕/๒๕๓๕

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๑๐๙๑
นางสาววนาพร อ่อนบุรี

๑๓/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๑๐๙๒
นางสาวกาญจนา คงสิน

๑๔/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๑๐๙๓
นายธนพล อยู่สุข

๑๓/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยนาท พระบรมธาตุ  

ชน ๒๔๖๐/๑๐๙๔
เด็กชายพัชรพล นุ่มทนงค์

๓๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา57(บ้านท่าฉนวน)
ใหญ่  

ชน ๒๔๖๐/๑๐๙๕
นางสาวณัฐธิดา บุญทอง

๐๕/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา57(บ้านท่าฉนวน)
ใหญ่  

ชน ๒๔๖๐/๑๐๙๖
นางสาวรังสิมา จีจู

๑๔/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา57(บ้านท่าฉนวน)
ใหญ่  

ชน ๒๔๖๐/๑๐๙๗
นางสาวพรพิมล เพิมแสงสิริ

่

๑๒/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา57(บ้านท่าฉนวน)
ใหญ่  

ชน ๒๔๖๐/๑๐๙๘
เด็กหญิงสุพรรษา ม่วยเท้ง

๐๙/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา57(บ้านท่าฉนวน)
ใหญ่  

ชน ๒๔๖๐/๑๐๙๙
เด็กหญิงธนัญญา บุตรโท

๐๒/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา57(บ้านท่าฉนวน)
ใหญ่  

ชน ๒๔๖๐/๑๑๐๐
เด็กชายวรสรณ์ เนียมดอกไม้

๐๑/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดใหญ่ (นากประสุตประชานุสรณ์)

ใหญ่  

ชน ๒๔๖๐/๑๑๐๑
เด็กชายเกรียงพัฒน์ สุขสำราญ

๒๖/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่ (นากประสุตประชานุสรณ์)

ใหญ่  

ชน ๒๔๖๐/๑๑๐๒
เด็กชายศุภนัฐ เกตุโสระ

๐๙/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่ (นากประสุตประชานุสรณ์)

ใหญ่  

ชน ๒๔๖๐/๑๑๐๓
เด็กชายชญานิน ชวดนุช

๒๕/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่ (นากประสุตประชานุสรณ์)

ใหญ่  

ชน ๒๔๖๐/๑๑๐๔
เด็กชายศุภณัฐ สุขห่วง

๓๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดใหญ่ (นากประสุตประชานุสรณ์)

ใหญ่  

ชน ๒๔๖๐/๑๑๐๕
เด็กชายทิวากร มายา

๑๗/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่ (นากประสุตประชานุสรณ์)

ใหญ่  

ชน ๒๔๖๐/๑๑๐๖
เด็กชายสุรวัช ม่วงศิลา

๑๕/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดใหญ่ (นากประสุตประชานุสรณ์)

ใหญ่  

ชน ๒๔๖๐/๑๑๐๗
เด็กชายจิติพัฒน์ จันทร์สวรรณ์

๑๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่ (นากประสุตประชานุสรณ์)

ใหญ่  

ชน ๒๔๖๐/๑๑๐๘
เด็กชายณัฐดนัย นิลสนธิ

๑๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดใหญ่ (นากประสุตประชานุสรณ์)

ใหญ่  

ชน ๒๔๖๐/๑๑๐๙
เด็กชายภัคพล จากกรุง

๐๖/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดใหญ่ (นากประสุตประชานุสรณ์)

ใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๓๒ / ๙๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๖๐/๑๑๑๐
เด็กชายศุภกันต์ เก่งสาริกิจ

๒๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดใหญ่ (นากประสุตประชานุสรณ์)

ใหญ่  

ชน ๒๔๖๐/๑๑๑๑
เด็กชายชยากร สิงหนุต

๐๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดใหญ่ (นากประสุตประชานุสรณ์)

ใหญ่  

ชน ๒๔๖๐/๑๑๑๒
เด็กชายพศวัต สุราฤทธิ

์

๑๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดใหญ่ (นากประสุตประชานุสรณ์)

ใหญ่  

ชน ๒๔๖๐/๑๑๑๓

เด็กหญิงธัญญา จีนแจ
๐๕/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่ (นากประสุตประชานุสรณ์)

ใหญ่  

ชน ๒๔๖๐/๑๑๑๔
เด็กหญิงอภิสรา เผ่าเต็ม

๐๙/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่ (นากประสุตประชานุสรณ์)

ใหญ่  

ชน ๒๔๖๐/๑๑๑๕
เด็กหญิงกนกวรรณ แซ่โง๊ว

๑๑/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่ (นากประสุตประชานุสรณ์)

ใหญ่  

ชน ๒๔๖๐/๑๑๑๖
เด็กหญิงอภัสรา แสงทน

๐๔/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดใหญ่ (นากประสุตประชานุสรณ์)

ใหญ่  

ชน ๒๔๖๐/๑๑๑๗

เด็กหญิงทยิดา เส็งระกา
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหญ่ (นากประสุตประชานุสรณ์)

ใหญ่  

ชน ๒๔๖๐/๑๑๑๘
เด็กหญิงปวันรัตน์ อ่วมต่าย

๑๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดใหญ่ (นากประสุตประชานุสรณ์)

ใหญ่  

ชน ๒๔๖๐/๑๑๑๙
เด็กหญิงกุลธิดา อยู่รอง

๐๗/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดใหญ่ (นากประสุตประชานุสรณ์)

ใหญ่  

ชน ๒๔๖๐/๑๑๒๐
เด็กหญิงนภัทร ดีคำน้อย

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดใหญ่ (นากประสุตประชานุสรณ์)

ใหญ่  

ชน ๒๔๖๐/๑๑๒๑

เด็กหญิงรวิวรรณ บุญส่ง
๑๘/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดใหญ่ (นากประสุตประชานุสรณ์)

ใหญ่  

ชน ๒๔๖๐/๑๑๒๒
เด็กหญิงสลิลทิพย์ แก้วแย้ม

๒๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดใหญ่ (นากประสุตประชานุสรณ์)

ใหญ่  

ชน ๒๔๖๐/๑๑๒๓
เด็กหญิงวรัญญา สุขแก้ว

๒๐/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดใหญ่ (นากประสุตประชานุสรณ์)

ใหญ่  

ชน ๒๔๖๐/๑๑๒๔
เด็กหญิงกัญญาณัฐ โสธรรม

๑๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดใหญ่ (นากประสุตประชานุสรณ์)

ใหญ่  

ชน ๒๔๖๐/๑๑๒๕

เด็กหญิงธนัชชา โสธรรม
๑๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดใหญ่ (นากประสุตประชานุสรณ์)

ใหญ่  

ชน ๒๔๖๐/๑๑๒๖
เด็กหญิงธิดาภัทร แสนจันทา

๒๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดใหญ่ (นากประสุตประชานุสรณ์)

ใหญ่  

ชน ๒๔๖๐/๑๑๒๗
เด็กหญิงสิวพร พันโท

๑๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดใหญ่ (นากประสุตประชานุสรณ์)

ใหญ่  

ชน ๒๔๖๐/๑๑๒๘
นายจิรายุส กวางแก้ว

๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ใหญ่  

ชน ๒๔๖๐/๑๑๒๙

เด็กชายอรรถพล เรือนภู่
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ใหญ่  

ชน ๒๔๖๐/๑๑๓๐
นางสาวจันทิมา สิทธิทูล

๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ใหญ่  

ชน ๒๔๖๐/๑๑๓๑
นางสาวกัญญา แตงนนท์

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ใหญ่  

ชน ๒๔๖๐/๑๑๓๒
เด็กหญิงชนกนันท์ ปญญาพร

๐๙/๐๑/๒๕๕๒

โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา ใหญ่  

ชน ๒๔๖๐/๑๑๓๓

เด็กหญิงวรรณรัตน์ ฉิมอ่วม
๐๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา ใหญ่  

ชน ๒๔๖๐/๑๑๓๔
เด็กชายธิติวุฒิ นิมคล้าย

่

๕/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดหนองพังนาค คลองกลาง  

ชน ๒๔๖๐/๑๑๓๕
เด็กชายธนภัทร กลัดดี ๕/๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดหนองพังนาค คลองกลาง  

ชน ๒๔๖๐/๑๑๓๖
เด็กหญิงปรมาพร ทองสุขอยู่

๕/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองพังนาค คลองกลาง  

ชน ๒๔๖๐/๑๑๓๗

เด็กหญิงชลดา จักรผัน
๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองพังนาค คลองกลาง  

ชน ๒๔๖๐/๑๑๓๘
เด็กหญิงญาณิกา อิมสบาย

่

๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองพังนาค คลองกลาง  

ชน ๒๔๖๐/๑๑๓๙
เด็กชายปารัณ มังมี

่

๒๘/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองพังนาค คลองกลาง  

ชน ๒๔๖๐/๑๑๔๐
เด็กชายธิติวุฒิ เสือลอย

๑๗/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองพังนาค คลองกลาง  

ชน ๒๔๖๐/๑๑๔๑

เด็กหญิงธิตินันท์ นิมคล้าย

่

๒๑/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดหนองพังนาค คลองกลาง  

ชน ๒๔๖๐/๑๑๔๒
เด็กหญิงเจนจิรา นีระพันธ์

๒๐/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดหนองพังนาค คลองกลาง  

ชน ๒๔๖๐/๑๑๔๓
เด็กหญิงกมลพร อุดเลิศ

๑๙/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดหนองพังนาค คลองกลาง  

ชน ๒๔๖๐/๑๑๔๔
เด็กชายชาคริต มีทนง ๑/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหนองพังนาค คลองกลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๓๓ / ๙๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๖๐/๑๑๔๕
เด็กหญิงรัชนีกร ฟดทองคำ

๑๙/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดหนองพังนาค คลองกลาง  

ชน ๒๔๖๐/๑๑๔๖
เด็กชายณพงษ์ อุนะพำนัก

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองพังนาค คลองกลาง  

ชน ๒๔๖๐/๑๑๔๗
เด็กชายอิสรา เสนาราช

๗/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดหนองพังนาค คลองกลาง  

ชน ๒๔๖๐/๑๑๔๘

เด็กหญิงวรัทยา จันทร์สา
๑๗/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองพังนาค คลองกลาง  

ชน ๒๔๖๐/๑๑๔๙
เด็กหญิงวรรณกมล มันคง

่

๑/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดหนองพังนาค คลองกลาง  

ชน ๒๔๖๐/๑๑๕๐
เด็กชายนิธาดา จันทร

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองพังนาค คลองกลาง  

ชน ๒๔๖๐/๑๑๕๑
เด็กชายปญจพล ศรีมุงคล

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองพังนาค คลองกลาง  

ชน ๒๔๖๐/๑๑๕๒

เด็กชายอภิศร เอียมจุ้ย

่

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพรัตน์ คลองกลาง  

ชน ๒๔๖๐/๑๑๕๓
เด็กชายกฤษณพงษ์ เจนจบ

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทพรัตน์ คลองกลาง  

ชน ๒๔๖๐/๑๑๕๔
เด็กชายธนาวุธ สร่ายทอง

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพรัตน์ คลองกลาง  

ชน ๒๔๖๐/๑๑๕๕
เด็กชายเกรียงไกร วงษ์มณี

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพรัตน์ คลองกลาง  

ชน ๒๔๖๐/๑๑๕๖

เด็กชายไกรวุฒิ แผ่นพงศ์พันธ์
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพรัตน์ คลองกลาง  

ชน ๒๔๖๐/๑๑๕๗
เด็กชายฉัตรพงศ์ ศรีเกิดวงษ์

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพรัตน์ คลองกลาง  

ชน ๒๔๖๐/๑๑๕๘
เด็กชายอดิศักดิ

์

หงษ์ทอง
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพรัตน์ คลองกลาง  

ชน ๒๔๖๐/๑๑๕๙
เด็กชายกฤษณพงศ์ สารศิริ

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทพรัตน์ คลองกลาง  

ชน ๒๔๖๐/๑๑๖๐
เด็กชายณัฐพล ศรีทอง

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพรัตน์ คลองกลาง  

ชน ๒๔๖๐/๑๑๖๑
เด็กชายสุธี กล้าหาญ

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพรัตน์ คลองกลาง  

ชน ๒๔๖๐/๑๑๖๒
เด็กชายวัชรินทร์ โคตรโยธี

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทพรัตน์ คลองกลาง  

ชน ๒๔๖๐/๑๑๖๓
เด็กชายอนิวัตติ

์

เกษรสุมาลี
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพรัตน์ คลองกลาง  

ชน ๒๔๖๐/๑๑๖๔

เด็กชายธนกฤต ยอดกลิน

่

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพรัตน์ คลองกลาง  

ชน ๒๔๖๐/๑๑๖๕
เด็กชายสุรศักดิ

์

เบียวเก็บ

้

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพรัตน์ คลองกลาง  

ชน ๒๔๖๐/๑๑๖๖
เด็กชายธวัชชัย ต่ายนิล

๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทพรัตน์ คลองกลาง  

ชน ๒๔๖๐/๑๑๖๗
เด็กชายนพพล แก้วมี

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพรัตน์ คลองกลาง  

ชน ๒๔๖๐/๑๑๖๘

เด็กชายธนพล เบ็ญจวร
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทพรัตน์ คลองกลาง  

ชน ๒๔๖๐/๑๑๖๙
เด็กชายนพดล ชูมก

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพรัตน์ คลองกลาง  

ชน ๒๔๖๐/๑๑๗๐
เด็กหญิงจีรนันท์ เอียมมี

่

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทพรัตน์ คลองกลาง  

ชน ๒๔๖๐/๑๑๗๑
เด็กหญิงศิริรัตน์ พันพัว

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพรัตน์ คลองกลาง  

ชน ๒๔๖๐/๑๑๗๒

เด็กหญิงแพรวแก้ว ยิมจันทร์

้

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพรัตน์ คลองกลาง  

ชน ๒๔๖๐/๑๑๗๓
เด็กหญิงอัยลดา แสงสมิง

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทพรัตน์ คลองกลาง  

ชน ๒๔๖๐/๑๑๗๔
เด็กหญิงสรินยา พูลมี

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพรัตน์ คลองกลาง  

ชน ๒๔๖๐/๑๑๗๕
เด็กหญิงอารยา เรืองคุณ

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพรัตน์ คลองกลาง  

ชน ๒๔๖๐/๑๑๗๖

เด็กหญิงกมลวรรณ เกิดกลิน

่

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทพรัตน์ คลองกลาง  

ชน ๒๔๖๐/๑๑๗๗
เด็กหญิงกนกอร ทองคำ

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพรัตน์ คลองกลาง  

ชน ๒๔๖๐/๑๑๗๘
เด็กหญิงกนกวรรณ เกิดกลิน

่

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทพรัตน์ คลองกลาง  

ชน ๒๔๖๐/๑๑๗๙
เด็กชายอานนท์ อินทร์คง

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสาครพิทยาคม วัดใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๓๔ / ๙๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๖๐/๑๑๘๐
เด็กชายวรวุฒิ ภูมิเมือง

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสาครพิทยาคม วัดใหญ่  

ชน ๒๔๖๐/๑๑๘๑
เด็กชายณัฐดนัย สุวรรณจักร

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสาครพิทยาคม วัดใหญ่  

ชน ๒๔๖๐/๑๑๘๒
เด็กชายภูวเดช สุขจ่น

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสาครพิทยาคม วัดใหญ่  

ชน ๒๔๖๐/๑๑๘๓

เด็กหญิงกนกวรรณ พวงทอง
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสาครพิทยาคม วัดใหญ่  

ชน ๒๔๖๐/๑๑๘๔
เด็กหญิงกัญญาวีร์ แปนโพธิ

์

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสาครพิทยาคม วัดใหญ่  

ชน ๒๔๖๐/๑๑๘๕
เด็กหญิงแพรวา ก่องตาวงศ์

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสาครพิทยาคม วัดใหญ่  

ชน ๒๔๖๐/๑๑๘๖
เด็กหญิงวรณัน ต่างใจ

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสาครพิทยาคม วัดใหญ่  

ชน ๒๔๖๐/๑๑๘๗

เด็กหญิงณัฐณิชา จันตะเภา
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสาครพิทยาคม วัดใหญ่  

ชน ๒๔๖๐/๑๑๘๘
เด็กชายจิรายุ แปนโพธิ

์

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสาครพิทยาคม วัดใหญ่  

ชน ๒๔๖๐/๑๑๘๙
เด็กชายกฤต อรรถพันธ์

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสาครพิทยาคม วัดใหญ่  

ชน ๒๔๖๐/๑๑๙๐
เด็กชายวิชชากร มาทับ

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสาครพิทยาคม วัดใหญ่  

ชน ๒๔๖๐/๑๑๙๑

เด็กชายเตมีย์ เพ็งฤกษ์
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสาครพิทยาคม วัดใหญ่  

ชน ๒๔๖๐/๑๑๙๒
เด็กชายอดิสรณ์ นาโพธิ

์

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสาครพิทยาคม วัดใหญ่  

ชน ๒๔๖๐/๑๑๙๓
เด็กชายวิชชากร ชูชืน

่

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสาครพิทยาคม วัดใหญ่  

ชน ๒๔๖๐/๑๑๙๔
เด็กชายการันย์ นิลกำแหง

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสาครพิทยาคม วัดใหญ่  

ชน ๒๔๖๐/๑๑๙๕

เด็กชายนพดล ยุบลชัย
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสาครพิทยาคม วัดใหญ่  

ชน ๒๔๖๐/๑๑๙๖
เด็กชายธนโชติ รอดตะเภา

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสาครพิทยาคม วัดใหญ่  

ชน ๒๔๖๐/๑๑๙๗
เด็กหญิงกัลยารัตน์ จันกรี

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสาครพิทยาคม วัดใหญ่  

ชน ๒๔๖๐/๑๑๙๘
เด็กหญิงชลิตา เกษสาคร

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสาครพิทยาคม วัดใหญ่  

ชน ๒๔๖๐/๑๑๙๙

เด็กหญิงณัฐธิดา ศิริโยธา
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสาครพิทยาคม วัดใหญ่  

ชน ๒๔๖๐/๑๒๐๐
เด็กหญิงเมธาพร ชูชืน

่

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสาครพิทยาคม วัดใหญ่  

ชน ๒๔๖๐/๑๒๐๑
เด็กหญิงจันทร์จิรา เปนการ

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสาครพิทยาคม วัดใหญ่  

ชน ๒๔๖๐/๑๒๐๒
เด็กหญิงสุรภา ปาดอนไพร

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสาครพิทยาคม วัดใหญ่  

ชน ๒๔๖๐/๑๒๐๓
เด็กหญิงปวันรัตน์ ลอยเลียง

้

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสาครพิทยาคม วัดใหญ่  

ชน ๒๔๖๐/๑๒๐๔
เด็กหญิงกรกนก คงเกษม

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสาครพิทยาคม วัดใหญ่  

ชน ๒๔๖๐/๑๒๐๕
เด็กชายจิรพนธ์ สำเภาทอง

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสาครพิทยาคม วัดใหญ่  

ชน ๒๔๖๐/๑๒๐๖
เด็กชายเอสรา จึงสมศักดิ

์

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสาครพิทยาคม วัดใหญ่  

ชน ๒๔๖๐/๑๒๐๗
เด็กชายธนธรณ์ ประยูรศรี

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสาครพิทยาคม วัดใหญ่  

ชน ๒๔๖๐/๑๒๐๘
เด็กชายพีรทัศน์ เพ็ชรแจ่ม

๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสาครพิทยาคม วัดใหญ่  

ชน ๒๔๖๐/๑๒๐๙
เด็กชายพีรณัฐ งิวเรือง

้

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสาครพิทยาคม วัดใหญ่  

ชน ๒๔๖๐/๑๒๑๐
เด็กหญิงจิลลาภัทร เผือกสีมา

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสาครพิทยาคม วัดใหญ่  

ชน ๒๔๖๐/๑๒๑๑

เด็กหญิงณัฏฐณิชา กลินชืน

่ ่

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสาครพิทยาคม วัดใหญ่  

ชน ๒๔๖๐/๑๒๑๒
เด็กชายธนายุต ฉัตรอินทร์

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสาครพิทยาคม วัดใหญ่  

ชน ๒๔๖๐/๑๒๑๓
เด็กหญิงยลรดี คงตัน

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสาครพิทยาคม วัดใหญ่  

ชน ๒๔๖๐/๑๒๑๔
เด็กหญิงอชิรญาณ์ สอนเถือน

่

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสาครพิทยาคม วัดใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๓๕ / ๙๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๖๐/๑๒๑๕
นางสาวอัญธิกา มันแพ

่

๒๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสาครพิทยาคม วัดใหญ่  

ชน ๒๔๖๐/๑๒๑๖
เด็กชายณัฐวุฒิ อัญญเจริญ

๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสาครพิทยาคม วัดใหญ่  

ชน ๒๔๖๐/๑๒๑๗
เด็กหญิงอารยา จุลทะศรี

๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสาครพิทยาคม วัดใหญ่  

ชน ๒๔๖๐/๑๒๑๘
เด็กหญิงจันทราทิพย์ ปอมจันทร์

๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสาครพิทยาคม วัดใหญ่  

ชน ๒๔๖๐/๑๒๑๙
เด็กหญิงอรวรา โพธา

๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสาครพิทยาคม วัดใหญ่  

ชน ๒๔๖๐/๑๒๒๐
เด็กหญิงนิตยาพร พรหมรักษา

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสาครพิทยาคม วัดใหญ่  

ชน ๒๔๖๐/๑๒๒๑
เด็กชายวัชระ สุขเสมอ

๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสาครพิทยาคม วัดใหญ่  

ชน ๒๔๖๐/๑๒๒๒

เด็กชายณัฐวุฒิ เชือเมืองพาน

้

๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสาครพิทยาคม วัดใหญ่  

ชน ๒๔๖๐/๑๒๒๓
นางสาวกรวิภา มารอด

๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสาครพิทยาคม วัดใหญ่  

ชน ๒๔๖๐/๑๒๒๔
นางสาวผกามาศ เกษสาคร

๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสาครพิทยาคม วัดใหญ่  

ชน ๒๔๖๐/๑๒๒๕
เด็กหญิงชนิกานต์ กิติศรีวรพันธ์

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอักษรประสิทธิ

์

ใหญ่  

ชน ๒๔๖๐/๑๒๒๖

เด็กชายศุภโชค ชาวปา
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอักษรประสิทธิ

์

ใหญ่  

ชน ๒๔๖๐/๑๒๒๗
เด็กหญิงลลิดา นาควัน

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอักษรประสิทธิ

์

ใหญ่  

ชน ๒๔๖๐/๑๒๒๘
เด็กหญิงจันเพ็ญ อยู่เย็น

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอักษรประสิทธิ

์

ใหญ่  

ชน ๒๔๖๐/๑๒๒๙
เด็กชายวิรนันท์ สัตระ

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอักษรประสิทธิ

์

ใหญ่  

ชน ๒๔๖๐/๑๒๓๐
เด็กชายนวันธร จันทร์หอม

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอักษรประสิทธิ

์

ใหญ่  

ชน ๒๔๖๐/๑๒๓๑
เด็กชายณัฐดนัย ชาติเพ็ชร

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอักษรประสิทธิ

์

ใหญ่  

ชน ๒๔๖๐/๑๒๓๒
เด็กชายศักดิณา มีจันทอง

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอักษรประสิทธิ

์

ใหญ่  

ชน ๒๔๖๐/๑๒๓๓
เด็กชายจีรภัทร แจ่มจิตร

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอักษรประสิทธิ

์

ใหญ่  

ชน ๒๔๖๐/๑๒๓๔

เด็กหญิงสุภัสสร สถิตพงษา
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอักษรประสิทธิ

์

ใหญ่  

ชน ๒๔๖๐/๑๒๓๕
เด็กชายนันทพงศ์ ปนจอม

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอักษรประสิทธิ

์

ใหญ่  

ชน ๒๔๖๐/๑๒๓๖
เด็กชายสุวรรณรัตน์ โพธิเหมือน

์

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอักษรประสิทธิ

์

ใหญ่  

ชน ๒๔๖๐/๑๒๓๗
เด็กชายธรากร สัมฤทธิดี

์

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอักษรประสิทธิ

์

ใหญ่  

ชน ๒๔๖๐/๑๒๓๘

เด็กหญิงวาสนา ปานสด
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอักษรประสิทธิ

์

ใหญ่  

ชน ๒๔๖๐/๑๒๓๙
เด็กหญิงชลิตา กวางทอง

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอักษรประสิทธิ

์

ใหญ่  

ชน ๒๔๖๐/๑๒๔๐
เด็กหญิงชลิดา เทียนเงิน

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอักษรประสิทธิ

์

ใหญ่  

ชน ๒๔๖๐/๑๒๔๑
เด็กหญิงนภาพร อยู่โทน

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอักษรประสิทธิ

์

ใหญ่  

ชน ๒๔๖๐/๑๒๔๒

เด็กหญิงจุฑารัตน์ คุ้มพ่วง
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอักษรประสิทธิ

์

ใหญ่  

ชน ๒๔๖๐/๑๒๔๓
เด็กชายธีระพล ยิกทิม

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอักษรประสิทธิ

์

ใหญ่  

ชน ๒๔๖๐/๑๒๔๔
เด็กชายธีรภัทร ชำนาญไพร

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอักษรประสิทธิ

์

ใหญ่  

ชน ๒๔๖๐/๑๒๔๕
เด็กหญิงอมรินทร์ เทพสถิตย์

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอักษรประสิทธิ

์

ใหญ่  

ชน ๒๔๖๐/๑๒๔๖

เด็กชายธวัชชัย อ่อนเหลือ

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอักษรประสิทธิ

์

ใหญ่  

ชน ๒๔๖๐/๑๒๔๗
เด็กชายธนภัสสร์ ทัดชัยโย

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอักษรประสิทธิ

์

ใหญ่  

ชน ๒๔๖๐/๑๒๔๘
เด็กชายนนทวัชท์ สุภากุล

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอักษรประสิทธิ

์

ใหญ่  

ชน ๒๔๖๐/๑๒๔๙
เด็กชายจิรโชติ ขันทอง

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอักษรประสิทธิ

์

ใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๓๖ / ๙๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๖๐/๑๒๕๐
เด็กหญิงปริศนา กอนไชย

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอักษรประสิทธิ

์

ใหญ่  

ชน ๒๔๖๐/๑๒๕๑
เด็กชายณัฐดนัย หงษ์เวียงจันทร์

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอักษรประสิทธิ

์

ใหญ่  

ชน ๒๔๖๐/๑๒๕๒
เด็กชายสุรพันธ์ สุตาโย

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอักษรประสิทธิ

์

ใหญ่  

ชน ๒๔๖๐/๑๒๕๓

เด็กชายยศศักดิ

์

ห่านสิงห์
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอักษรประสิทธิ

์

ใหญ่  

ชน ๒๔๖๐/๑๒๕๔
เด็กหญิงนำ สุขเกิด

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอักษรประสิทธิ

์

ใหญ่  

ชน ๒๔๖๐/๑๒๕๕
เด็กหญิงนันท์สินี บริทัด

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอักษรประสิทธิ

์

ใหญ่  

ชน ๒๔๖๐/๑๒๕๖
เด็กหญิงนันท์นภัส ขุนคำ

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอักษรประสิทธิ

์

ใหญ่  

ชน ๒๔๖๐/๑๒๕๗

เด็กหญิงณัฐพร ขันแก้ว
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอักษรประสิทธิ

์

ใหญ่  

ชน ๒๔๖๐/๑๒๕๘
เด็กชายธิติวุฒิ นาคูณ

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอักษรประสิทธิ

์

ใหญ่  

ชน ๒๔๖๐/๑๒๕๙
เด็กชายตฤณ โพธิทอง

์

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอักษรประสิทธิ

์

ใหญ่  

ชน ๒๔๖๐/๑๒๖๐
เด็กหญิงพิชชา ภูแสนงาม

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอักษรประสิทธิ

์

ใหญ่  

ชน ๒๔๖๐/๑๒๖๑

เด็กชายกิตติ พวงทอง
๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอักษรประสิทธิ

์

ใหญ่  

ชน ๒๔๖๐/๑๒๖๒
เด็กชายพชรพล เศรฐกุญชร

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอักษรประสิทธิ

์

ใหญ่  

ชน ๒๔๖๐/๑๒๖๓
เด็กชายวีระศักดิ

์

ทองเชือ

้

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอักษรประสิทธิ

์

ใหญ่  

ชน ๒๔๖๐/๑๒๖๔
เด็กหญิงมัณฑนา สังขลักษณ์

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอักษรประสิทธิ

์

ใหญ่  

ชน ๒๔๖๐/๑๒๖๕

เด็กชายภาฆินทร์ สีใส
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอักษรประสิทธิ

์

ใหญ่  

ชน ๒๔๖๐/๑๒๖๖
เด็กชายณัฐภัทร เอียมชู

่

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอักษรประสิทธิ

์

ใหญ่  

ชน ๒๔๖๐/๑๒๖๗
เด็กชายนาธาน สุวรรณาศรัย

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสิงห์

วัดปากคลองมะขามเฒ่า

 

ชน ๒๔๖๐/๑๒๖๘
เด็กหญิงตรีทิพย์นิภา เคนทอง

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสิงห์

วัดปากคลองมะขามเฒ่า

 

ชน ๒๔๖๐/๑๒๖๙

เด็กหญิงวริศรา เคนทอง
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสิงห์

วัดปากคลองมะขามเฒ่า

 

ชน ๒๔๖๐/๑๒๗๐
เด็กชายกฤตยา ดิษมา

๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสิงห์

วัดปากคลองมะขามเฒ่า

 

ชน ๒๔๖๐/๑๒๗๑
เด็กชายเจษฏา พรมลอย

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสิงห์

วัดปากคลองมะขามเฒ่า

 

ชน ๒๔๖๐/๑๒๗๒
เด็กชายยษทร เมฆอิม

่

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสิงห์

วัดปากคลองมะขามเฒ่า

 

ชน ๒๔๖๐/๑๒๗๓

เด็กหญิงญาณี นันทพินิต
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสิงห์

วัดปากคลองมะขามเฒ่า

 

ชน ๒๔๖๐/๑๒๗๔
เด็กหญิงธันย์ธิชา ฤทธิเหมาะ

์

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสิงห์

วัดปากคลองมะขามเฒ่า

 

ชน ๒๔๖๐/๑๒๗๕
นางสาวเหมสุดา มาจันทึก

๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสิงห์

วัดปากคลองมะขามเฒ่า

 

ชน ๒๔๖๐/๑๒๗๖
นายนันทพงศ์ อึงขวัญ

่

๑๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดสิงห์

วัดปากคลองมะขามเฒ่า

 

ชน ๒๔๖๐/๑๒๗๗

นายสหัสวรรษ แสวงนาม
๒๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดสิงห์

วัดปากคลองมะขามเฒ่า

 

ชน ๒๔๖๐/๑๒๗๘
นางสาวฐนกร ดีไม้

๒๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดสิงห์

วัดปากคลองมะขามเฒ่า

 

ชน ๒๔๖๐/๑๒๗๙
นายจักรพันธ์ เอียมคุ้ม

่

๒๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดสิงห์

วัดปากคลองมะขามเฒ่า

 

ชน ๒๔๖๐/๑๒๘๐
นายมนัส สิมศิริวัฒน์

๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสิงห์

วัดปากคลองมะขามเฒ่า

 

ชน ๒๔๖๐/๑๒๘๑

นางสาวนฤนาฏ คำไทย
๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสิงห์

วัดปากคลองมะขามเฒ่า

 

ชน ๒๔๖๐/๑๒๘๒
นางสาวพฤกษร อ่อนหนู

๒๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดสิงห์

วัดปากคลองมะขามเฒ่า

 

ชน ๒๔๖๐/๑๒๘๓
นางสาวชรินทร์ทิพย์ อู่ชม

๐๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดสิงห์

วัดปากคลองมะขามเฒ่า

 

ชน ๒๔๖๐/๑๒๘๔
นางสาวกชพร ไทยประสงค์

๒๑/๐๕/๒๕๒๗

โรงเรียนวัดสิงห์

วัดปากคลองมะขามเฒ่า

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๓๗ / ๙๗
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ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๖๐/๑๒๘๕
นางสาวจีรวรรณ เสลา

๒๙/๓/๒๕๒๖
โรงเรียนวัดสิงห์

วัดปากคลองมะขามเฒ่า

 

ชน ๒๔๖๐/๑๒๘๖
นายอาทร ไทยปอม

๑/๑๑/๒๕๒๗
โรงเรียนวัดสิงห์

วัดปากคลองมะขามเฒ่า

 

ชน ๒๔๖๐/๑๒๘๗
เด็กชายชัยณรงค์ หาญใจไทย

๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์

วัดปากคลองมะขามเฒ่า

 

ชน ๒๔๖๐/๑๒๘๘

เด็กชายธนดล พันธ์พินธุ์
๐๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์

วัดปากคลองมะขามเฒ่า

 

ชน ๒๔๖๐/๑๒๘๙
เด็กหญิงชนะนันท์ เหมือนมอญ

๐๗/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์

วัดปากคลองมะขามเฒ่า

 

ชน ๒๔๖๐/๑๒๙๐
เด็กหญิงพุทธชาติ แท่งทอง

๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์

วัดปากคลองมะขามเฒ่า

 

ชน ๒๔๖๐/๑๒๙๑
เด็กหญิงเบญญาภา หาญใจไทย

๐๒/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์

วัดปากคลองมะขามเฒ่า

 

ชน ๒๔๖๐/๑๒๙๒

เด็กหญิงสิรินยา ลีจ้อย
๐๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์

วัดปากคลองมะขามเฒ่า

 

ชน ๒๔๖๐/๑๒๙๓
เด็กชายอานุภาพ ภู่เทศ

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์

วัดปากคลองมะขามเฒ่า

 

ชน ๒๔๖๐/๑๒๙๔
เด็กหญิงวรนันท์ อินทรีย์

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์

วัดปากคลองมะขามเฒ่า

 

ชน ๒๔๖๐/๑๒๙๕
เด็กชายณัฐพล อุ่นญาติ

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์

วัดปากคลองมะขามเฒ่า

 

ชน ๒๔๖๐/๑๒๙๖

เด็กชายกฤษฎาวุฒิ แสงวงค์
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์

วัดปากคลองมะขามเฒ่า

 

ชน ๒๔๖๐/๑๒๙๗
เด็กชายธนภัทร ตันศิริ

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์

วัดปากคลองมะขามเฒ่า

 

ชน ๒๔๖๐/๑๒๙๘
เด็กชายอดิศร นิลสกุล

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์

วัดปากคลองมะขามเฒ่า

 

ชน ๒๔๖๐/๑๒๙๙
เด็กหญิงอสมาภรณ์ รอดรัตน์

๒๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดโคกสุก วัดโคกสุก  

ชน ๒๔๖๐/๑๓๐๐
เด็กหญิงศศินา มีโพธิ

์

๑๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดโคกสุก วัดโคกสุก  

ชน ๒๔๖๐/๑๓๐๑
เด็กหญิงนธิดา ก้อนทอง

๐๗/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโคกสุก วัดโคกสุก  

ชน ๒๔๖๐/๑๓๐๒
เด็กชายวิทยา เทียนชัย

๑๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดโคกสุก วัดโคกสุก  

ชน ๒๔๖๐/๑๓๐๓
เด็กหญิงสุภัสสร นวนแดง

๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโคกสุก วัดโคกสุก  

ชน ๒๔๖๐/๑๓๐๔
เด็กชายคุณาพณ มีโพธิ

์

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกสุก วัดโคกสุก  

ชน ๒๔๖๐/๑๓๐๕
เด็กชายสุกฤษฏิ

์

ปนเทศ
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกสุก วัดโคกสุก  

ชน ๒๔๖๐/๑๓๐๖
เด็กหญิงบัณฑิตา โชตินัย

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกสุก วัดโคกสุก  

ชน ๒๔๖๐/๑๓๐๗
เด็กหญิงนัททพร ต่ายธานี

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกสุก วัดโคกสุก  

ชน ๒๔๖๐/๑๓๐๘
เด็กชายณตกร กิงสวัสดิ

่ ์

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกสุก วัดโคกสุก  

ชน ๒๔๖๐/๑๓๐๙
เด็กหญิงกฤตยา พรหมสูตร

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโคกสุก วัดโคกสุก  

ชน ๒๔๖๐/๑๓๑๐
เด็กชายวรพล เนียมใย

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโคกสุก วัดโคกสุก  

ชน ๒๔๖๐/๑๓๑๑
เด็กหญิงสุชานาถ ดานะ

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกสุก วัดโคกสุก  

ชน ๒๔๖๐/๑๓๑๒

เด็กชายณรงค์ อินพญา
๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโคกสุก วัดโคกสุก  

ชน ๒๔๖๐/๑๓๑๓
เด็กชายธนา เณรผึง

้

๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโคกสุก วัดโคกสุก  

ชน ๒๔๖๐/๑๓๑๔
เด็กชายณัฐพงศ์ ไชยศรีจันทร์

๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโคกสุก วัดโคกสุก  

ชน ๒๔๖๐/๑๓๑๕
เด็กชายณัชชา เทียมคำ

๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโคกสุก วัดโคกสุก  

ชน ๒๔๖๐/๑๓๑๖

เด็กชายวันสิริ แสนสัมฤทธิ

์

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนตาล วัดดอนตาล  

ชน ๒๔๖๐/๑๓๑๗
เด็กชายนวพรรษ ไม้น้อย

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนตาล วัดดอนตาล  

ชน ๒๔๖๐/๑๓๑๘
เด็กหญิงณัฏฐพร แสงยืน

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนตาล วัดดอนตาล  

ชน ๒๔๖๐/๑๓๑๙
เด็กหญิงปฏิญญา ทองอ่อน

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนตาล วัดดอนตาล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๓๘ / ๙๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๖๐/๑๓๒๐
เด็กหญิงชาลิสา เล้าประเสริฐ

๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนตาล วัดดอนตาล  

ชน ๒๔๖๐/๑๓๒๑
เด็กหญิงวีรดา เจริญผล

๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนตาล วัดดอนตาล  

ชน ๒๔๖๐/๑๓๒๒
เด็กชายภู่พัน จูสิงห์

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนตาล วัดดอนตาล  

ชน ๒๔๖๐/๑๓๒๓

เด็กหญิงกรรณิกา นุตยางกูล
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนตาล วัดดอนตาล  

ชน ๒๔๖๐/๑๓๒๔
เด็กชายสราวุธ น้อยระแหง

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนตาล วัดดอนตาล  

ชน ๒๔๖๐/๑๓๒๕
เด็กชายนุชา พรหมสละ

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนตาล วัดดอนตาล  

ชน ๒๔๖๐/๑๓๒๖
เด็กชายวัชรพล บุญชืน

่

๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนตาล วัดดอนตาล  

ชน ๒๔๖๐/๑๓๒๗

เด็กหญิงธนัญญา พรมมา
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนตาล วัดดอนตาล  

ชน ๒๔๖๐/๑๓๒๘
เด็กชายฉลองราช ครองยุทธ์

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนตาล วัดดอนตาล  

ชน ๒๔๖๐/๑๓๒๙
เด็กชายณภัทร เสาทง

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนตาล วัดดอนตาล  

ชน ๒๔๖๐/๑๓๓๐
เด็กชายนัทวัฒน์ สมสุข

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนตาล วัดดอนตาล  

ชน ๒๔๖๐/๑๓๓๑

เด็กชายวรวิทย์ ตาลเหล็ก
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนตาล วัดดอนตาล  

ชน ๒๔๖๐/๑๓๓๒
เด็กหญิงลัดดาวัลย์ เฉลยบุญ

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนตาล วัดดอนตาล  

ชน ๒๔๖๐/๑๓๓๓
เด็กหญิงศิริลักษณ์ สวนมะลิ

๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าข้ามวังนำ วัดราษฎร์สามัคคี  

ชน ๒๔๖๐/๑๓๓๔
เด็กหญิงอโนทัย บุญชืน

่

๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าข้ามวังนำ วัดราษฎร์สามัคคี  

ชน ๒๔๖๐/๑๓๓๕

เด็กชายนิธิวัฒน์ ดีวัน
๐๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าข้ามวังนำ วัดราษฎร์สามัคคี  

ชน ๒๔๖๐/๑๓๓๖
เด็กหญิงกนกวรรณ บุญชืน

่

๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าข้ามวังนำ วัดราษฎร์สามัคคี  

ชน ๒๔๖๐/๑๓๓๗
เด็กชายฉัตรพงษ์ แสงกล้า

๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าข้ามวังนำ วัดราษฎร์สามัคคี  

ชน ๒๔๖๐/๑๓๓๘
เด็กชายกาญจนพล แก้วสมทอง

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าข้ามวังนำ วัดราษฎร์สามัคคี  

ชน ๒๔๖๐/๑๓๓๙

เด็กหญิงรัชนีวัลย์ เกตุจันทร์
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าข้ามวังนำ วัดราษฎร์สามัคคี  

ชน ๒๔๖๐/๑๓๔๐
เด็กชายวิชชากร จันทร์กระจ่าง

๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังหมัน วัดวังหมัน  

ชน ๒๔๖๐/๑๓๔๑
เด็กชายคมสัน เสาธง

๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังหมัน วัดวังหมัน  

ชน ๒๔๖๐/๑๓๔๒
เด็กชายนาวี โพธิด้วง

์

๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังหมัน วัดวังหมัน  

ชน ๒๔๖๐/๑๓๔๓

เด็กชายพงศ์พัทธ์ เพ็งสอน
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังหมัน วัดวังหมัน  

ชน ๒๔๖๐/๑๓๔๔
เด็กหญิงนิรัชพร ติมุลา

๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังหมัน วัดวังหมัน  

ชน ๒๔๖๐/๑๓๔๕
เด็กหญิงเนตรนภา รอดรัตน์

๓๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังหมัน วัดวังหมัน  

ชน ๒๔๖๐/๑๓๔๖
เด็กหญิงลลิตา เปยมนา

๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังหมัน วัดวังหมัน  

ชน ๒๔๖๐/๑๓๔๗

เด็กหญิงอมรรัตนฺ์ ตาคะ
๒๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังหมัน วัดวังหมัน  

ชน ๒๔๖๐/๑๓๔๘
เด็กหญิงอสมาภรณ์ฺ เต๊ะเปย

๐๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดวังหมัน วัดวังหมัน  

ชน ๒๔๖๐/๑๓๔๙
เด็กชายศุภกร เพ็ชรรัตน์

๐๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังหมัน วัดวังหมัน  

ชน ๒๔๖๐/๑๓๕๐
เด็กหญิงสุธีรา ห่อหอม

๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังหมัน วัดวังหมัน  

ชน ๒๔๖๐/๑๓๕๑

เด็กหญิงรุ่งทิวา งามแก้ว
๒๗/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดวังหมัน วัดวังหมัน  

ชน ๒๔๖๐/๑๓๕๒
เด็กหญิงรุ่งนภา งามแก้ว

๒๗/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดวังหมัน วัดวังหมัน  

ชน ๒๔๖๐/๑๓๕๓
เด็กชายซี มีโพธิ

์

๒๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดวังหมัน วัดวังหมัน  

ชน ๒๔๖๐/๑๓๕๔
เด็กชายมงคล โฉมศรี

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังหมัน วัดวังหมัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๓๙ / ๙๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๖๐/๑๓๕๕
เด็กชายธีรภัทร พิสูตร

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังหมัน วัดวังหมัน  

ชน ๒๔๖๐/๑๓๕๖
เด็กหญิงกรรณิกา แดงชาติแท้

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังหมัน วัดวังหมัน  

ชน ๒๔๖๐/๑๓๕๗
เด็กหญิงสุนิสา รอดรัตน์

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังหมัน วัดวังหมัน  

ชน ๒๔๖๐/๑๓๕๘

เด็กชายราชพฤกษ์ ปานคีรี
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังหมัน วัดวังหมัน  

ชน ๒๔๖๐/๑๓๕๙
เด็กหญิงพรวนัช นันทพรรณ์

๐๕/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดวังหมัน วัดวังหมัน  

ชน ๒๔๖๐/๑๓๖๐
เด็กหญิงสุปาณี ขวัญรักษา

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังหมัน วัดวังหมัน  

ชน ๒๔๖๐/๑๓๖๑
เด็กชายอภิสิทธิ

์

แสนเรือง
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังหมัน วัดวังหมัน  

ชน ๒๔๖๐/๑๓๖๒

เด็กชายธนพันธ์ บุญชืน

่

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังหมัน วัดวังหมัน  

ชน ๒๔๖๐/๑๓๖๓
เด็กชายพีรณัฐ ชูอินทร์

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังหมัน วัดวังหมัน  

ชน ๒๔๖๐/๑๓๖๔
เด็กชายพรไพร สิทธิเกษกัน

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังหมัน วัดวังหมัน  

ชน ๒๔๖๐/๑๓๖๕
เด็กชายสุรพันธ์ จันทรบุปผา

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังหมัน วัดวังหมัน  

ชน ๒๔๖๐/๑๓๖๖

เด็กหญิงวิภวานี ชูอินทร์
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังหมัน วัดวังหมัน  

ชน ๒๔๖๐/๑๓๖๗
เด็กชายสมิธ เอียมสะอาด

่

๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังหมัน วัดวังหมัน  

ชน ๒๔๖๐/๑๓๖๘
เด็กชายอนุพันธ์ บัวกอง

๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังหมัน วัดวังหมัน  

ชน ๒๔๖๐/๑๓๖๙
เด็กหญิงศุภาพิชญ์ จ่าแสง

๒๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนสำราญราษฎร์บำรุง วัดสามัคคีธรรม  

ชน ๒๔๖๐/๑๓๗๐
เด็กชายณัฐพล ลาโพธิ

์

๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสำราญราษฎร์บำรุง วัดสามัคคีธรรม  

ชน ๒๔๖๐/๑๓๗๑
เด็กชายอรบุษป นิลฉำ

๒๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนสำราญราษฎร์บำรุง วัดสามัคคีธรรม  

ชน ๒๔๖๐/๑๓๗๒
เด็กชายยุทธนา ศิริขิต

๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนสำราญราษฎร์บำรุง วัดสามัคคีธรรม  

ชน ๒๔๖๐/๑๓๗๓
เด็กชายอนุชา หนูตะเภา

๑๔/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนสำราญราษฎร์บำรุง วัดสามัคคีธรรม  

ชน ๒๔๖๐/๑๓๗๔

เด็กหญิงฑิฆัมพร พรมชาติ
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนสำราญราษฎร์บำรุง วัดสามัคคีธรรม  

ชน ๒๔๖๐/๑๓๗๕
เด็กหญิงศราทิพย์ ลอหล้า

๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสำราญราษฎร์บำรุง วัดสามัคคีธรรม  

ชน ๒๔๖๐/๑๓๗๖
เด็กหญิงณัฐวรา สิงห์แก้ว

๒๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนสำราญราษฎร์บำรุง วัดสามัคคีธรรม  

ชน ๒๔๖๐/๑๓๗๗
เด็กชายทรงภูมิ สีดำ

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสำราญราษฎร์บำรุง วัดสามัคคีธรรม  

ชน ๒๔๖๐/๑๓๗๘

เด็กชายวรพล ยืนยง
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสำราญราษฎร์บำรุง วัดสามัคคีธรรม  

ชน ๒๔๖๐/๑๓๗๙
เด็กชายสุรศักดิ

์

วันโก
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสำราญราษฎร์บำรุง วัดสามัคคีธรรม  

ชน ๒๔๖๐/๑๓๘๐
เด็กชายสุรเชษฐ์ ครองทรัพย์

๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสำราญราษฎร์บำรุง วัดสามัคคีธรรม  

ชน ๒๔๖๐/๑๓๘๑
เด็กชายวรเมธ ศรีเดือน

๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสำราญราษฎร์บำรุง วัดสามัคคีธรรม  

ชน ๒๔๖๐/๑๓๘๒

เด็กชายนิติภูมิ ไผ่แก้ว
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสำราญราษฎร์บำรุง วัดสามัคคีธรรม  

ชน ๒๔๖๐/๑๓๘๓
เด็กหญิงชนิตา เม่นสุรรณ

๒๔/๐๗/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดบ่อแร่(วิจิตรราษฎร์บำรุง)

วัดบ่อแร่  

ชน ๒๔๖๐/๑๓๘๔
เด็กชายราชพฤกษ์ เกษประทุม

๓๐/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบ่อแร่(วิจิตรราษฎร์บำรุง)

วัดบ่อแร่  

ชน ๒๔๖๐/๑๓๘๕
เด็กชายตะวันฉาย แสงดี

๑๘/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบ่อแร่(วิจิตรราษฎร์บำรุง)

วัดบ่อแร่  

ชน ๒๔๖๐/๑๓๘๖

เด็กหญิงวิศรุตา บุญนิล
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ่อแร่(วิจิตรราษฎร์บำรุง)
วัดบ่อแร่  

ชน ๒๔๖๐/๑๓๘๗
เด็กหญิงแพนเค็ก อยู่กรานต์

๑๕/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบ่อแร่(วิจิตรราษฎร์บำรุง)

วัดบ่อแร่  

ชน ๒๔๖๐/๑๓๘๘
เด็กหญิงณัฐวดี พลพืชน์

๒๔/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบ่อแร่(วิจิตรราษฎร์บำรุง)

วัดบ่อแร่  

ชน ๒๔๖๐/๑๓๘๙
เด็กหญิงณัฐกานต์ ทุลมาร

๑๐/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ่อแร่(วิจิตรราษฎร์บำรุง)

วัดบ่อแร่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๔๐ / ๙๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๖๐/๑๓๙๐
เด็กหญิงวรรณิกา อินจันทร์

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งกว้าง วัดราษฎร์สามัคคี  

ชน ๒๔๖๐/๑๓๙๑
เด็กหญิงธมนวรรณ จบศรี

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองจิก วัดหนองจิก  

ชน ๒๔๖๐/๑๓๙๒
เด็กหญิงปนัดดา ศรีโสด

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา ดงพระเจดีย์  

ชน ๒๔๖๐/๑๓๙๓

เด็กหญิงกนกวรรณ หาญวังม่วง
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา ดงพระเจดีย์  

ชน ๒๔๖๐/๑๓๙๔
เด็กหญิงณัฐพร สีม่วง

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา ดงพระเจดีย์  

ชน ๒๔๖๐/๑๓๙๕
เด็กหญิงศศิวิมล แตงฉำ

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา ดงพระเจดีย์  

ชน ๒๔๖๐/๑๓๙๖
เด็กหญิงวรรณวษา คำหวาน

๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา ดงพระเจดีย์  

ชน ๒๔๖๐/๑๓๙๗

เด็กหญิงเวฬุรีย์ สนชัย
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา ดงพระเจดีย์  

ชน ๒๔๖๐/๑๓๙๘
เด็กชายอภิรักษ์ ทองทักษิณ

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา ดงพระเจดีย์  

ชน ๒๔๖๐/๑๓๙๙
เด็กชายอธิบดี คำขจร

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา ดงพระเจดีย์  

ชน ๒๔๖๐/๑๔๐๐
เด็กหญิงพัชรพร บุรีนอก

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา ดงพระเจดีย์  

ชน ๒๔๖๐/๑๔๐๑
เด็กหญิงศิริลักษณ์ กะมุธากร

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา ดงพระเจดีย์  

ชน ๒๔๖๐/๑๔๐๒
เด็กหญิงศุกภารัตน์ พัดสอน

๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา ดงพระเจดีย์  

ชน ๒๔๖๐/๑๔๐๓
เด็กชายกิตติพงษ์ ศิริรัตน์

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา ดงพระเจดีย์  

ชน ๒๔๖๐/๑๔๐๔
เด็กชายวชิระธร สิทธิเขตกิจ

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา ดงพระเจดีย์  

ชน ๒๔๖๐/๑๔๐๕
เด็กหญิงทรัพย์ทวี ใจสิงห์

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา ดงพระเจดีย์  

ชน ๒๔๖๐/๑๔๐๖
เด็กหญิงกนกอร อินจันทร์

๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา ดงพระเจดีย์  

ชน ๒๔๖๐/๑๔๐๗
เด็กหญิงนพมาศ บุญยศ

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา ดงพระเจดีย์  

ชน ๒๔๖๐/๑๔๐๘
เด็กหญิงวนิดา ธัญญะเจริญ

๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา ดงพระเจดีย์  

ชน ๒๔๖๐/๑๔๐๙
เด็กชายกลม จบศรี

๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา ดงพระเจดีย์  

ชน ๒๔๖๐/๑๔๑๐
เด็กหญิงชุติมา ขุนภักดี

๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา ดงพระเจดีย์  

ชน ๒๔๖๐/๑๔๑๑
เด็กหญิงมิลดา เอมอ่อน

๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา ดงพระเจดีย์  

ชน ๒๔๖๐/๑๔๑๒
เด็กหญิงยุพา รุ่งเรือง

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา ดงพระเจดีย์  

ชน ๒๔๖๐/๑๔๑๓

เด็กหญิงอมรรัตน์ นุชสุ่ม
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา ดงพระเจดีย์  

ชน ๒๔๖๐/๑๔๑๔
เด็กหญิงณัฐวดี เทียนสัน

๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา ดงพระเจดีย์  

ชน ๒๔๖๐/๑๔๑๕
นายธนพล ประมาณ

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา ดงพระเจดีย์  

ชน ๒๔๖๐/๑๔๑๖
นางสาวอภิรดี โม่ทอง

๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา ดงพระเจดีย์  

ชน ๒๔๖๐/๑๔๑๗

นายภูวนาถ สีสัน
๑๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา ดงพระเจดีย์  

ชน ๒๔๖๐/๑๔๑๘
เด็กชายณัฐพล บัวศรี

๑๒/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์)

บ้านบ่อ  

ชน ๒๔๖๐/๑๔๑๙
เด็กหญิงพิมญาดา ระโหฐาน

๐๑/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์)

บ้านบ่อ  

ชน ๒๔๖๐/๑๔๒๐
เด็กหญิงนวรัตน์ ทองพูล

๓๐/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์)

บ้านบ่อ  

ชน ๒๔๖๐/๑๔๒๑

เด็กหญิงปรัชยา สิทธิ

๑๒/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์)

บ้านบ่อ  

ชน ๒๔๖๐/๑๔๒๒
เด็กชายจักรกฤษ ยะไข่

๒๘/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์)

บ้านบ่อ  

ชน ๒๔๖๐/๑๔๒๓
เด็กชายณภัทร คามบุตร

๒๖/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์)

บ้านบ่อ  

ชน ๒๔๖๐/๑๔๒๔
เด็กหญิงศศิธร เนือมี

้

๐๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์)

บ้านบ่อ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๔๑ / ๙๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๖๐/๑๔๒๕
เด็กหญิงชุติกาญจน์ สุวรรณโอสถ

๒๖/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์)

บ้านบ่อ  

ชน ๒๔๖๐/๑๔๒๖
เด็กหญิงพรพิรุณ บุญส่ง

๒๓/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์)

บ้านบ่อ  

ชน ๒๔๖๐/๑๔๒๗
เด็กหญิงศรัณย์พร ภิญโย

๐๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์)

บ้านบ่อ  

ชน ๒๔๖๐/๑๔๒๘

เด็กหญิงขวัญณภา บุญคช
๑๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์)

บ้านบ่อ  

ชน ๒๔๖๐/๑๔๒๙
เด็กหญิงณัชชา หาญนอก

๐๔/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์)

บ้านบ่อ  

ชน ๒๔๖๐/๑๔๓๐
เด็กชายธนพล เข็มทอง

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำพุ โพธิทอง

์

 

ชน ๒๔๖๐/๑๔๓๑
เด็กชายศิลา พลพิพัฒน์

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำพุ โพธิทอง

์

 

ชน ๒๔๖๐/๑๔๓๒

นางวรกร สุขเจริญ
๐๑/๐๓/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านนำพุ โพธิทอง

์

 

ชน ๒๔๖๐/๑๔๓๓
นางสาวพัชรี อินทร์ทอง

๒๕/๐๒/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านนำพุ โพธิทอง

์

 

ชน ๒๔๖๐/๑๔๓๔
เด็กหญิงสิรินภา อ่วมสุข

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิทองชัยประสิทธิ(จำลองราษฎร์อุปถัมภ์)

์ ์

โพธิทอง

์

 

ชน ๒๔๖๐/๑๔๓๕
เด็กหญิงสิรินทรา มุกสิพันธ์

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะพานหิน สะพานหิน  

ชน ๒๔๖๐/๑๔๓๖

เด็กชายธีรัช พ่วงเข็ม
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะพานหิน สะพานหิน  

ชน ๒๔๖๐/๑๔๓๗
เด็กชายธีรภัทร อินทพันธ์

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะพานหิน สะพานหิน  

ชน ๒๔๖๐/๑๔๓๘
เด็กชายพงษ์นรินทร์ ปานเกิด

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะพานหิน สะพานหิน  

ชน ๒๔๖๐/๑๔๓๙
เด็กชายอัษฎายุทธ พวงแก้ว

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะพานหิน สะพานหิน  

ชน ๒๔๖๐/๑๔๔๐
เด็กชายตรีวิทย์ สมใจ

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะพานหิน สะพานหิน  

ชน ๒๔๖๐/๑๔๔๑
เด็กชายอัตพล โชติมัง

่

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะพานหิน สะพานหิน  

ชน ๒๔๖๐/๑๔๔๒
เด็กหญิงภันทิลา ภู่เทศ

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะพานหิน สะพานหิน  

ชน ๒๔๖๐/๑๔๔๓
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ สายแวว

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะพานหิน สะพานหิน  

ชน ๒๔๖๐/๑๔๔๔

เด็กหญิงจุฑาพร เหลืองใหม่เอียม

่

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะพานหิน สะพานหิน  

ชน ๒๔๖๐/๑๔๔๕
เด็กหญิงรัตนาวดี เบิกบานดี

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะพานหิน สะพานหิน  

ชน ๒๔๖๐/๑๔๔๖
เด็กหญิงธนพร นิตไธสง

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะพานหิน สะพานหิน  

ชน ๒๔๖๐/๑๔๔๗
เด็กหญิงรพีพรรณ คชอินทร์

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะพานหิน สะพานหิน  

ชน ๒๔๖๐/๑๔๔๘

เด็กชายคณิศร เอมสรรค์
๒๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ)

หนองเดิน

่

 

ชน ๒๔๖๐/๑๔๔๙
เด็กชายธนาทิป พิสมัย

๒๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ)

หนองเดิน

่

 

ชน ๒๔๖๐/๑๔๕๐
เด็กหญิงศศิเพ็ญ อำทุ่งพงษ์

๒๙/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ)

หนองเดิน

่

 

ชน ๒๔๖๐/๑๔๕๑
เด็กหญิงวิลาวัลย์ แสงชวลิต

๑๔/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ)

หนองเดิน

่

 

ชน ๒๔๖๐/๑๔๕๒

เด็กหญิงบงกช ศรีภุมมา
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ)

หนองเดิน

่

 

ชน ๒๔๖๐/๑๔๕๓
เด็กหญิงรัตณาพร วัสแสง

๐๔/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ)

หนองเดิน

่

 

ชน ๒๔๖๐/๑๔๕๔
เด็กหญิงวันวิษา ทองพูล

๒๙/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ)

หนองเดิน

่

 

ชน ๒๔๖๐/๑๔๕๕
เด็กหญิงนฤมล ดารา

๐๕/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ)

หนองเดิน

่

 

ชน ๒๔๖๐/๑๔๕๖

เด็กชายเรืองศักดิ

์

อวยพร
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะขบ หนองตะขบ  

ชน ๒๔๖๐/๑๔๕๗
เด็กหญิงจันทร์นภา เทพสง่า

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะขบ หนองตะขบ  

ชน ๒๔๖๐/๑๔๕๘
เด็กหญิงนพรัตน์ สายนารา

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะขบ หนองตะขบ  

ชน ๒๔๖๐/๑๔๕๙
เด็กหญิงผาติรัตน์ พรมเบา

๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะขบ หนองตะขบ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๔๒ / ๙๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๖๐/๑๔๖๐
เด็กหญิงรุริญา พิมขาว

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะขบ หนองตะขบ  

ชน ๒๔๖๐/๑๔๖๑
เด็กหญิงสิรินทิพย์ ไข่กลิน

่

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะขบ หนองตะขบ  

ชน ๒๔๖๐/๑๔๖๒
เด็กหญิงศศิภา บัวทอง

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะขบ หนองตะขบ  

ชน ๒๔๖๐/๑๔๖๓

เด็กชายศุภกิตติ

์

พึงพวก

่

๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ชน ๒๔๖๐/๑๔๖๔
เด็กชายธนวันต์ คำเอม

๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ชน ๒๔๖๐/๑๔๖๕
เด็กหญิงศิรวี อ่อนคำ

๐๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ชน ๒๔๖๐/๑๔๖๖
เด็กชายนราวิชญ์ จันเรือง

๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ชน ๒๔๖๐/๑๔๖๗

เด็กชายสรายุธ ปนแก้ว
๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ชน ๒๔๖๐/๑๔๖๘
เด็กหญิงธิดารัก นวนแดง

๐๗/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๔๖๐/๑๔๖๙
เด็กชายธรรมนูญ พึงพวก

่

๑๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ชน ๒๔๖๐/๑๔๗๐
เด็กชายศุภณัฐ แสวงศิลป

๐๕/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๔๖๐/๑๔๗๑

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ทองอ่อน
๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ชน ๒๔๖๐/๑๔๗๒
เด็กหญิงสุกัญญา พึงพวก

่

๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ชน ๒๔๖๐/๑๔๗๓
เด็กหญิงเกวลิน เจ๊กเผือกหอม

๒๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ชน ๒๔๖๐/๑๔๗๔
เด็กหญิงอโณชา บุญจัน

๑๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ชน ๒๔๖๐/๑๔๗๕

เด็กหญิงเมธาพร นาคทอง
๓๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ชน ๒๔๖๐/๑๔๗๖
เด็กชายณัฐนันท์ สีวันนา

๑๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ชน ๒๔๖๐/๑๔๗๗
เด็กชายปุณณวิชญ์ ชาวโพธิเอน

์

๐๒/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๔๖๐/๑๔๗๘
เด็กชายปรพจน์ ทวีสุข

๑๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ชน ๒๔๖๐/๑๔๗๙

เด็กชายภัทรพล พิศวง
๐๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ชน ๒๔๖๐/๑๔๘๐
เด็กชายภรันยู ปานดวง

๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ชน ๒๔๖๐/๑๔๘๑
เด็กหญิงณิชารีย์ ยิมเกลียง

้ ้

๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ชน ๒๔๖๐/๑๔๘๒
เด็กหญิงญาณิศา ช่องสาร

๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ชน ๒๔๖๐/๑๔๘๓

เด็กชายรัชชานนท์ แก้วไพรชัฏ
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ชน ๒๔๖๐/๑๔๘๔
เด็กหญิงอรวรรณ ฉลูทอง

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ชน ๒๔๖๐/๑๔๘๕
เด็กหญิงจินต์สุจี ดวงยีหวา

่

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหันคาพิทยาคม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ชน ๒๔๖๐/๑๔๘๖
เด็กหญิงทิพย์กานดา ไกรราม

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหันคาพิทยาคม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ชน ๒๔๖๐/๑๔๘๗
เด็กหญิงพลอยชมพู มณีแสง

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหันคาพิทยาคม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ชน ๒๔๖๐/๑๔๘๘
นางสาวสุธัญญา ลำเพ็ง

๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหันคาพิทยาคม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ชน ๒๔๖๐/๑๔๘๙
เด็กหญิงรัชดาภรณ์ รัตนพันธ์

๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหันคาพิทยาคม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ชน ๒๔๖๐/๑๔๙๐
นางสาวสุฐิรา ยอดดำเนิน

๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหันคาพิทยาคม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ชน ๒๔๖๐/๑๔๙๑

เด็กหญิงสุพีรภา จิตรดา
๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหันคาพิทยาคม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ชน ๒๔๖๐/๑๔๙๒
เด็กหญิงจิตตา ขุนพิลึก

๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหันคาพิทยาคม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ชน ๒๔๖๐/๑๔๙๓
เด็กหญิงพิมพ์วรีย์ เปยมท่า

๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหันคาพิทยาคม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ชน ๒๔๖๐/๑๔๙๔
นางสาววิลาสินี วรรัตนกิจ

๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหันคาพิทยาคม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๔๓ / ๙๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๖๐/๑๔๙๕
นางสาวจารุณี กัณหา

๒๑/๕/๒๕๒๔
โรงเรียนหันคาพิทยาคม

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๔๖๐/๑๔๙๖
นางจิราภรณ์ ศรีโมรา

๓๐/๙/๒๕๑๔
โรงเรียนหันคาพิทยาคม

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๔๖๐/๑๔๙๗
นายพลัฏฐ์ สุวรรณพฤกษ์

๑๓/๓/๒๕๒๒
โรงเรียนหันคาพิทยาคม

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๔๖๐/๑๔๙๘

เด็กชายณฐกร ราชภักดี
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๔๖๐/๑๔๙๙
เด็กชายพัสกร ฟกขาว

๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๔๖๐/๑๕๐๐
เด็กชายธนธรณ์ โพธิเย็น

์

๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๔๖๐/๑๕๐๑
เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

จุ้ยเปยม
๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๔๖๐/๑๕๐๒
เด็กชายวัชรพล กุนรินทร์

๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๔๖๐/๑๕๐๓
เด็กชายนฤภัทร ทองบุตร

๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๔๖๐/๑๕๐๔
เด็กชายบวรวิชญ์ เดชยศดี

๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๔๖๐/๑๕๐๕
เด็กชายจิราพัชร ลีวิลัย

้

๐๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๔๖๐/๑๕๐๖
เด็กชายจรรยาศักดิ

์

พวงอินทร์
๑๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๔๖๐/๑๕๐๗
เด็กชายจิรวัฒน์ จันชืน

่

๑๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๔๖๐/๑๕๐๘
เด็กหญิงอินทิรา โตบัว

๑๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๔๖๐/๑๕๐๙
เด็กหญิงธัญวิสา คำเจริญ

๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๔๖๐/๑๕๑๐
เด็กหญิงวาสิตา อุดมพรพิทักษ์

๐๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๔๖๐/๑๕๑๑
เด็กหญิงวานิสลา อุบลเกิด

๐๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๔๖๐/๑๕๑๒
เด็กหญิงยศวดี ศรีทองอินทร์

๑๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๔๖๐/๑๕๑๓
เด็กหญิงญาดา จันกลิน

่

๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๔๖๐/๑๕๑๔

เด็กหญิงณัฐนันท์ นามเสาร์
๑๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๔๖๐/๑๕๑๕
เด็กหญิงกนกพรรณ พรมมา

๒๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๔๖๐/๑๕๑๖
เด็กหญิงศุภิสรา แก้วศรีงาม

๐๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๔๖๐/๑๕๑๗
เด็กหญิงนวนันท์ บัวตูม

๐๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๔๖๐/๑๕๑๘

เด็กหญิงชุติกาญจน์ อ่อนวงษ์
๑๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๔๖๐/๑๕๑๙
เด็กชายวุฒิภัทร ทองมี

๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๔๖๐/๑๕๒๐
เด็กชายพัสกร เณรอ่วม

๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๔๖๐/๑๕๒๑
เด็กชายณัฐวุฒิ รุ่งโรจน์

๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๔๖๐/๑๕๒๒

เด็กชายกฤษฎา บุญเงิน
๒๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๔๖๐/๑๕๒๓
เด็กชายวรพจ ราชวงษ์

๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๔๖๐/๑๕๒๔
เด็กชายพงศภัค เกิดประเสริฐ

๐๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๔๖๐/๑๕๒๕
เด็กชายศิวัฒน์ แสงสิมมา

๑๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๔๖๐/๑๕๒๖

เด็กชายอิทธิพัทธ์ สาปาน
๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๔๖๐/๑๕๒๗
เด็กชายพีรดนย์ พิมพ์สวัสดิ

์

๓๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๔๖๐/๑๕๒๘
เด็กชายนันทิพัฒน์ เพ็ชรงาม

๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๔๖๐/๑๕๒๙
เด็กชายธนภณ ทิพย์เนตร

๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๔๔ / ๙๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๖๐/๑๕๓๐
เด็กชายณัฐภาส บำรุงวงค์

๑๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๔๖๐/๑๕๓๑
เด็กชายประภากร อยู่โต

๓๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๔๖๐/๑๕๓๒
เด็กชายฐิติโชค เดชอุดมสุทธิ

์

๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๔๖๐/๑๕๓๓

เด็กชายพิชิตชัย เฉยทิม
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๔๖๐/๑๕๓๔
เด็กชายสุพรรณ ชาญสุทธิกนก

๐๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๔๖๐/๑๕๓๕
เด็กชายเจษฎา ประจงการ

๑๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๔๖๐/๑๕๓๖
เด็กชายภูดิศ พึงสมบุญ

่

๐๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๔๖๐/๑๕๓๗

เด็กชายธเนศ นามโยธา
๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๔๖๐/๑๕๓๘
เด็กชายราเมศวร์ สังข์เจริญ

๐๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๔๖๐/๑๕๓๙
เด็กชายพชร แตนิล

๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๔๖๐/๑๕๔๐
เด็กชายกฤษดา สุขสำราญ

๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๔๖๐/๑๕๔๑

เด็กชายกานต์รวี โอรักษ์
๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๔๖๐/๑๕๔๒
เด็กชายพงศธร แซ่โง้ว

๐๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๔๖๐/๑๕๔๓
เด็กชายธีรภัทร จันนุ่ม

๐๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๔๖๐/๑๕๔๔
เด็กชายณัฐพล โสดา

๐๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๔๖๐/๑๕๔๕

เด็กชายเอกบุรุษ แก้วสวัสดิ

์

๑๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๔๖๐/๑๕๔๖
เด็กหญิงอริสรา กลินขวัญ

่

๑๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๔๖๐/๑๕๔๗
เด็กหญิงมนต์ศิริ คำมะณี

๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๔๖๐/๑๕๔๘
เด็กหญิงพรรณพัชร นำครอง

๐๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๔๖๐/๑๕๔๙

เด็กหญิงดวงกมล แจ่มศรี
๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๔๖๐/๑๕๕๐
เด็กหญิงกมลลักษณ์ แก้วจันทร์

๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๔๖๐/๑๕๕๑
เด็กหญิงรวิภา วิรัชวงษ์

๑๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๔๖๐/๑๕๕๒
เด็กหญิงสิวพร บุญเสริม

๐๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๔๖๐/๑๕๕๓

เด็กชายวุฒิชาติ สว่างศรี
๐๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๔๖๐/๑๕๕๔
เด็กชายจิรวัฒน์ อินสุ่ม

๑๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๔๖๐/๑๕๕๕
เด็กชายณัฐภัทร วัฒนจิตติ

๑๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๔๖๐/๑๕๕๖
เด็กชายพงศ์พิสุทธิ

์

คงสมจิตร์
๐๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๔๖๐/๑๕๕๗

เด็กหญิงชนิสรา รุ่งเรือง
๐๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๔๖๐/๑๕๕๘
เด็กหญิงอริสา นำพลอยเทศ

๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๔๖๐/๑๕๕๙
เด็กหญิงกนกภรณ์ ลิมสราคำ

้

๓๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๔๖๐/๑๕๖๐
เด็กหญิงภัทรสุดา บุญเปล่ง

๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๔๖๐/๑๕๖๑

เด็กหญิงนพรัตน์ พัสกุล
๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๔๖๐/๑๕๖๒
เด็กหญิงกัญญาภัค บุญวาส

๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๔๖๐/๑๕๖๓
เด็กหญิงบุณยานุช จุ้ยแจ้ง

๑๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๔๖๐/๑๕๖๔
เด็กหญิงณัฐณิชา ทองชืน

่

๑๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๔๕ / ๙๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๖๐/๑๕๖๕
เด็กหญิงสิริวิมล เงินมา

๐๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๔๖๐/๑๕๖๖
เด็กหญิงปวันรัตน์ บุญเกิด

๑๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๔๖๐/๑๕๖๗
เด็กชายธนวรรธน์ คำหอมกุล

๑๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๔๖๐/๑๕๖๘

เด็กหญิงอดินุช เทียนยวง
๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๔๖๐/๑๕๖๙
เด็กหญิงเก็จแก้ว เชือเมืองพาน

้

๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๔๖๐/๑๕๗๐
เด็กชายรายุทธ ทับสาร

๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๔๖๐/๑๕๗๑
เด็กหญิงปาลิตา ปาลวัฒน์

๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๔๖๐/๑๕๗๒

เด็กชายกิติกรณ์ วัฒนกุล
๐๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๔๖๐/๑๕๗๓
เด็กชายนรภัทร คำหอมกุล

๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๔๖๐/๑๕๗๔
เด็กหญิงอมรรัตน์ เนืออ่อน

้

๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๔๖๐/๑๕๗๕
เด็กชายมนัสวิน กงเพชร

๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๔๖๐/๑๕๗๖

เด็กชายภัคพล พุ่มจำปา
๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๔๖๐/๑๕๗๗
เด็กชายลภัส พุ่มจำปา

๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๔๖๐/๑๕๗๘
เด็กชายวัศพล เล้าประเสริฐ

๑๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๔๖๐/๑๕๗๙
เด็กชายพรหมพิริยะ คะเนนิล

๓๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๔๖๐/๑๕๘๐
เด็กหญิงปณฑารีย์ สุดมี

๐๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๔๖๐/๑๕๘๑
เด็กชายณฐพบ ธรรมสมพร

๑๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๔๖๐/๑๕๘๒
เด็กชายอินพิทักษ์ จันทร์อุบล

๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๔๖๐/๑๕๘๓
เด็กหญิงณิชา แซ่เติน

๐๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๔๖๐/๑๕๘๔

เด็กชายณาคินทร์ คำกองแก้ว
๐๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๔๖๐/๑๕๘๕
เด็กหญิงมาฆวัณ ธรรมพงษ์บวร

๒๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๔๖๐/๑๕๘๖
เด็กหญิงธนวรรณ พลนิกร

๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๔๖๐/๑๕๘๗
เด็กชายภานุชิต แปงนวล

๐๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๔๖๐/๑๕๘๘

เด็กชายพีรภูมิ กาฬภักดี
๐๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๔๖๐/๑๕๘๙
เด็กหญิงณัฐณิชา ศรีน้อย

๒๕/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๔๖๐/๑๕๙๐
เด็กชายพงศ์สิริ ศรีอนันต์

๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๔๖๐/๑๕๙๑
เด็กหญิงวันวิสา บุญลือ

๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๔๖๐/๑๕๙๒

เด็กหญิงปญญาพร ปสสา
๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๔๖๐/๑๕๙๓
เด็กชายวุฒิไกร นรม่วง

๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๔๖๐/๑๕๙๔
เด็กชายนัทธพงศ์ เณรน้อย

๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๔๖๐/๑๕๙๕
เด็กชายยศกร บุญน่วม

๑๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๔๖๐/๑๕๙๖

เด็กหญิงนภัทรสร แก้วศิลา
๒๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๔๖๐/๑๕๙๗
เด็กหญิงกิตติกานต์ ภิญโญยิงทรัพย์

่

๐๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๔๖๐/๑๕๙๘
เด็กหญิงศศิธร เปยมน้อย

๐๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๔๖๐/๑๕๙๙
เด็กชายคณิศร ใจเย็น

๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๔๖ / ๙๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๖๐/๑๖๐๐
เด็กหญิงนันทกร พรมศิริ

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๔๖๐/๑๖๐๑
เด็กหญิงชณัฐดา วารีนิล

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๔๖๐/๑๖๐๒
เด็กชายสุวิจักขณ์ ขวัญบุญจันทร์

๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๔๖๐/๑๖๐๓
เด็กชายรัฐภูมิ อินทร์เสรี

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๔๖๐/๑๖๐๔
เด็กหญิงณัฐธิดา พิมพ์สวัสดิ

์

๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๔๖๐/๑๖๐๕
เด็กชายณัฐภาส ภูษิต

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๔๖๐/๑๖๐๖
เด็กหญิงวราพร นะฉัยยา

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๔๖๐/๑๖๐๗
เด็กหญิงกัญญาวีร์ วาโย

๐๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๔๖๐/๑๖๐๘
เด็กชายลภัส ซ่อนคม

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๔๖๐/๑๖๐๙
เด็กชายชาญณรงค์ หนูตา

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๔๖๐/๑๖๑๐
เด็กหญิงสุธิดา เกตุกำจร

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๔๖๐/๑๖๑๑

เด็กหญิงชนิตา ดวงแก้ว
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๔๖๐/๑๖๑๒
เด็กชายสุทิวัส เกิดสมบูรณ์

๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๔๖๐/๑๖๑๓
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา แซ่ลี

้

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๔๖๐/๑๖๑๔
เด็กชายชัชฤทธิ

์

รุ่งเรือง
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๔๖๐/๑๖๑๕

เด็กชายศุภฤกษ์ โตบัว

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๔๖๐/๑๖๑๖
เด็กหญิงกรรณิกา นาคมา

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๔๖๐/๑๖๑๗
เด็กชายนนท์ณพัฒน์ ศรีโมรา

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๔๖๐/๑๖๑๘
เด็กชายคมกริช หาญธงไทย

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๔๖๐/๑๖๑๙

เด็กหญิงธัญจิรา พุ่มชะเอม
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๔๖๐/๑๖๒๐
เด็กหญิงบัณฑิตา ทาคำสุข

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๔๖๐/๑๖๒๑
เด็กชายรพีภัทร เพ็งธรรม

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๔๖๐/๑๖๒๒
เด็กหญิงวนิดา แตงสุข

๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสวนอัมพวัน วัดวังกะชาย  

ชน ๒๔๖๐/๑๖๒๓

เด็กชายณัฐพงศ์ แตงสุข
๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสวนอัมพวัน วัดวังกะชาย  

ชน ๒๔๖๐/๑๖๒๔
เด็กชายฐิติกร ทับทิมทอง

๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสวนอัมพวัน วัดวังกะชาย  

ชน ๒๔๖๐/๑๖๒๕
เด็กชายณวพงษ์ ทองมี

๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสวนอัมพวัน วัดวังกะชาย  

ชน ๒๔๖๐/๑๖๒๖
เด็กหญิงเกวลิน หมวกทอง

๐๘/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสวนอัมพวัน วัดวังกะชาย  

ชน ๒๔๖๐/๑๖๒๗

เด็กหญิงปวันรัตน์ สุวรรณสิงห์
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวนอัมพวัน วัดวังกะชาย  

ชน ๒๔๖๐/๑๖๒๘
เด็กชายปรมินทร์ สว่างศรี

๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวนอัมพวัน วัดวังกะชาย  

ชน ๒๔๖๐/๑๖๒๙
เด็กหญิงพิมลวรรณ นาคสังข์

๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวนอัมพวัน วัดวังกะชาย  

ชน ๒๔๖๐/๑๖๓๐
เด็กหญิงยลรดี นาคแจ้ง

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวนอัมพวัน วัดวังกะชาย  

ชน ๒๔๖๐/๑๖๓๑

เด็กชายพงศ์พิสุทธิ

์

พิกุลทอง
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวนอัมพวัน วัดวังกะชาย  

ชน ๒๔๖๐/๑๖๓๒
เด็กชายวิษณุ ปนวิเศษ

๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวนอัมพวัน วัดวังกะชาย  

ชน ๒๔๖๐/๑๖๓๓
เด็กชายนริศร์ แสนสุข

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวนอัมพวัน วัดวังกะชาย  

ชน ๒๔๖๐/๑๖๓๔
เด็กหญิงนุชนาฎ เปนนวล

๑๑/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสะตือสิงห์(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดสะตือสิงห์  
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๖๐/๑๖๓๕
เด็กหญิงพิชามญธุ์ สงค์ไพรสณฑ์

๒๕/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสะตือสิงห์(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดสะตือสิงห์  

ชน ๒๔๖๐/๑๖๓๖
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา การภักดี

๑๗/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสะตือสิงห์(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดสะตือสิงห์  

ชน ๒๔๖๐/๑๖๓๗
เด็กหญิงนภัสวรรณ การภักดี

๑๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสะตือสิงห์(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดสะตือสิงห์  

ชน ๒๔๖๐/๑๖๓๘

เด็กชายโสภณวิชญ์ ดำนิล
๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสะตือสิงห์(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดสะตือสิงห์  

ชน ๒๔๖๐/๑๖๓๙
เด็กหญิงทิพย์วรรณ นิลเนียม

๑๑/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดสะตือสิงห์(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดสะตือสิงห์  

ชน ๒๔๖๐/๑๖๔๐
เด็กหญิงภัทรพร รอดนวน

๐๕/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดสะตือสิงห์(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดสะตือสิงห์  

ชน ๒๔๖๐/๑๖๔๑
เด็กหญิงขวัญข้าว มีจันทร์

๐๙/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดสะตือสิงห์(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดสะตือสิงห์  

ชน ๒๔๖๐/๑๖๔๒

เด็กชายอภิสมย์ บุญเงิน

๒๓/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดสะตือสิงห์(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดสะตือสิงห์  

ชน ๒๔๖๐/๑๖๔๓
เด็กชายณัฐวัตร หมวกทอง

๓๐/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดสะตือสิงห์(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดสะตือสิงห์  

ชน ๒๔๖๐/๑๖๔๔
เด็กหญิงกันยารัตน์ ขำทัพ

๐๓/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดสะตือสิงห์(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดสะตือสิงห์  

ชน ๒๔๖๐/๑๖๔๕
เด็กหญิงหัสฎี นาเอก

๐๓/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดสะตือสิงห์(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดสะตือสิงห์  

ชน ๒๔๖๐/๑๖๔๖

เด็กชายณัฐพัชร ประสมศรี
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสะตือสิงห์(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดสะตือสิงห์  

ชน ๒๔๖๐/๑๖๔๗
เด็กชายธเนศ นาโควงศ์

๒๓/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดสะตือสิงห์(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดสะตือสิงห์  

ชน ๒๔๖๐/๑๖๔๘
เด็กหญิงกันติชา ใจเย็น

๒๔/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดสะตือสิงห์(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดสะตือสิงห์  

ชน ๒๔๖๐/๑๖๔๙
เด็กชายกฤชกร สีมัน

๐๗/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสะตือสิงห์(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดสะตือสิงห์  

ชน ๒๔๖๐/๑๖๕๐
เด็กชายธรรมรัตน์ อิมมี

่

๑๙/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสะตือสิงห์(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดสะตือสิงห์  

ชน ๒๔๖๐/๑๖๕๑
เด็กชายพีรวิชญ์ จันทร์สุริยคติ

๐๒/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสะตือสิงห์(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดสะตือสิงห์  

ชน ๒๔๖๐/๑๖๕๒
เด็กชายพิธิวัฒน์ สงค์ไพรสนฑ์

๒๙/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสะตือสิงห์(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดสะตือสิงห์  

ชน ๒๔๖๐/๑๖๕๓
เด็กหญิงภัทรชนก ชูตระกูล

๐๑/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดสะตือสิงห์(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดสะตือสิงห์  

ชน ๒๔๖๐/๑๖๕๔

เด็กหญิงจิราภรณ์ คำตีบ
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองเกษม วัดคลองเกษม  

ชน ๒๔๖๐/๑๖๕๕
เด็กหญิงกมลพร สิงห์กลม

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองเกษม วัดคลองเกษม  

ชน ๒๔๖๐/๑๖๕๖
เด็กหญิงสุพิชญา ศรีวิชาสร้อย

๐๕/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคลองเกษม วัดคลองเกษม  

ชน ๒๔๖๐/๑๖๕๗
เด็กชายนัทธพงศ์ ศรียา

๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคลองเกษม วัดคลองเกษม  

ชน ๒๔๖๐/๑๖๕๘

เด็กหญิงณัฐชยา เพียสุระ
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองเกษม วัดคลองเกษม  

ชน ๒๔๖๐/๑๖๕๙
เด็กหญิงศาตพร บรรทัด

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองเกษม วัดคลองเกษม  

ชน ๒๔๖๐/๑๖๖๐
เด็กชายเสฏฐวุฒิ แสนหาญ

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองเกษม วัดคลองเกษม  

ชน ๒๔๖๐/๑๖๖๑
เด็กหญิงพรทิพย์ แก้วแสง

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองเกษม วัดคลองเกษม  

ชน ๒๔๖๐/๑๖๖๒

เด็กหญิงสรัลรัตน์ ทองดอนน้อย
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองเกษม วัดคลองเกษม  

ชน ๒๔๖๐/๑๖๖๓
เด็กหญิงพิมพกานต์ ทิพย์สิงห์

๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองเกษม วัดคลองเกษม  

ชน ๒๔๖๐/๑๖๖๔
เด็กหญิงพิมพ์นารา หมวกทอง

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองเกษม วัดคลองเกษม  

ชน ๒๔๖๐/๑๖๖๕
นางสาววันลี เอมสรรค์

๒๓/๐๑/๒๕๔๓

กศน.อำเภอหันคา วัดราษฎร์บำรุง  

ชน ๒๔๖๐/๑๖๖๖

นายมนัสศักดิ

์

โฉมศรี
๑๙/๐๘/๒๕๔๑

กศน.อำเภอหันคา วัดราษฎร์บำรุง  

ชน ๒๔๖๐/๑๖๖๗
นายกาญจนวัฒน์ คำมะณี

๑๗/๐๕/๒๕๔๔

กศน.อำเภอหันคา วัดราษฎร์บำรุง  

ชน ๒๔๖๐/๑๖๖๘
นายวีระ โพธิจินดา

์

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

กศน.อำเภอหันคา วัดราษฎร์บำรุง  

ชน ๒๔๖๐/๑๖๖๙
นายเสริมพร ศรีทองอินทร์

๑๗/๐๘/๒๕๐๕

กศน.อำเภอหันคา วัดราษฎร์บำรุง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๔๘ / ๙๗

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๖๐/๑๖๗๐
นางสาวทิพวรรณ ศรีบุญเพ็ง

๓๐/๐๔/๒๕๒๙

กศน.อำเภอหันคา วัดราษฎร์บำรุง  

ชน ๒๔๖๐/๑๖๗๑
นางสาวลอองดาว ดำมินเสก

๐๑/๐๖/๒๕๓๖

กศน.อำเภอหันคา วัดราษฎร์บำรุง  

ชน ๒๔๖๐/๑๖๗๒
นางสาวโสภาวรรณ สังข์ทอง

๒๘/๐๖/๒๕๔๔

กศน.อำเภอหันคา วัดราษฎร์บำรุง  

ชน ๒๔๖๐/๑๖๗๓

นางสาวผกามาศ พวงโต
๐๕/๐๔/๒๕๔๕

กศน.อำเภอหันคา วัดราษฎร์บำรุง  

ชน ๒๔๖๐/๑๖๗๔
นายสุรศักดิ

์

เวชกิจ
๒๒/๐๓/๒๕๓๘

กศน.อำเภอหันคา วัดราษฎร์บำรุง  

ชน ๒๔๖๐/๑๖๗๕
นายบัญญวัต กำจาย

๑๖/๐๖/๒๕๔๒

กศน.อำเภอหันคา วัดราษฎร์บำรุง  

ชน ๒๔๖๐/๑๖๗๖
นายณัฐพล เบียวเหล็ก

้

๒๓/๑๑/๒๕๔๓

กศน.อำเภอหันคา วัดราษฎร์บำรุง  

ชน ๒๔๖๐/๑๖๗๗

นางสาวลักษิณา พายพัตร
๑๖/๐๖/๒๕๔๒

กศน.อำเภอหันคา วัดราษฎร์บำรุง  

ชน ๒๔๖๐/๑๖๗๘
นายต่อศักดิ

์

พรุมมา
๓๐/๐๕/๒๕๓๕

กศน.อำเภอหันคา วัดราษฎร์บำรุง  

ชน ๒๔๖๐/๑๖๗๙
นายเอกพล มีนิล

๒๔/๐๗/๒๕๔๓

กศน.อำเภอหันคา วัดราษฎร์บำรุง  

ชน ๒๔๖๐/๑๖๘๐
นายณัฐพล โพธิภู่

์

๑๕/๑๒/๒๕๔๒

กศน.อำเภอหันคา วัดราษฎร์บำรุง  

ชน ๒๔๖๐/๑๖๘๑

เด็กหญิงศรัญญา หลำเทียน
๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองต่อ วัดราษฎร์บำรุง  

ชน ๒๔๖๐/๑๖๘๒
เด็กหญิงรัตติยากร มาลัยศรี

๑๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองต่อ วัดราษฎร์บำรุง  

ชน ๒๔๖๐/๑๖๘๓
เด็กหญิงปุญญิศา พิจิตร

๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองต่อ วัดราษฎร์บำรุง  

ชน ๒๔๖๐/๑๖๘๔
เด็กชายกษิดิส สอาดอำ

๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชัฏฝาง วัดชัฎฝาง  

ชน ๒๔๖๐/๑๖๘๕

เด็กชายภานุกร ยอดเวหา
๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชัฏฝาง วัดชัฎฝาง  

ชน ๒๔๖๐/๑๖๘๖
เด็กชายสรรเพชญ พุกมาก

๐๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านชัฏฝาง วัดชัฎฝาง  

ชน ๒๔๖๐/๑๖๘๗
เด็กหญิงภาสินี กันยา

๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชัฏฝาง วัดชัฎฝาง  

ชน ๒๔๖๐/๑๖๘๘
เด็กชายณัฐภูมิ สร้อยสองชัน

้

๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชัฏฝาง วัดชัฎฝาง  

ชน ๒๔๖๐/๑๖๘๙

เด็กชายภัทรพล ขลิบทอง
๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชัฏฝาง วัดชัฎฝาง  

ชน ๒๔๖๐/๑๖๙๐
เด็กชายวรพรต เข็มเพชร์

๐๒/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านชัฏฝาง วัดชัฎฝาง  

ชน ๒๔๖๐/๑๖๙๑
เด็กชายยศกร ขลิบทอง

๐๔/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านชัฏฝาง วัดชัฎฝาง  

ชน ๒๔๖๐/๑๖๙๒
เด็กชายพฤทธชาติ เปรมทอง

๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชัฏฝาง วัดชัฎฝาง  

ชน ๒๔๖๐/๑๖๙๓

เด็กชายแดนเทพ ปานดำ
๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชัฏฝาง วัดชัฎฝาง  

ชน ๒๔๖๐/๑๖๙๔
เด็กชายภานุพร อุ่นแก้ว

๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชัฏฝาง วัดชัฎฝาง  

ชน ๒๔๖๐/๑๖๙๕
เด็กชายสิทธิชัย สุ่มพ่วง

๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชัฏฝาง วัดชัฎฝาง  

ชน ๒๔๖๐/๑๖๙๖
เด็กหญิงภาพิมล เพ็ชร์สมี

๐๙/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านชัฏฝาง วัดชัฎฝาง  

ชน ๒๔๖๐/๑๖๙๗

เด็กหญิงภคพร คำสิงห์
๐๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชัฏฝาง วัดชัฎฝาง  

ชน ๒๔๖๐/๑๖๙๘
เด็กหญิงไพลิน นาคสิงห์

๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชัฏฝาง วัดชัฎฝาง  

ชน ๒๔๖๐/๑๖๙๙
เด็กหญิงศุภรัตน์ เพ็งพิน

๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชัฏฝาง วัดชัฎฝาง  

ชน ๒๔๖๐/๑๗๐๐
เด็กหญิงวราพร สุ่มพ่วง

๓๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชัฏฝาง วัดชัฎฝาง  

ชน ๒๔๖๐/๑๗๐๑
เด็กหญิงขัตติยา ทองคำ

๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชัฏฝาง วัดชัฎฝาง  

ชน ๒๔๖๐/๑๗๐๒
เด็กหญิงวรรณวิสา ศิริโท

๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชัฏฝาง วัดชัฎฝาง  

ชน ๒๔๖๐/๑๗๐๓
เด็กหญิงปมงคล เขียดขำ

๐๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชัฏฝาง วัดชัฎฝาง  

ชน ๒๔๖๐/๑๗๐๔
เด็กหญิงพิมชนก ดิบประโคน

๓๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชัฏฝาง วัดชัฎฝาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๔๙ / ๙๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๖๐/๑๗๐๕
เด็กชายธนโชติ โชกระโทก

๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านชัฏฝาง วัดชัฎฝาง  

ชน ๒๔๖๐/๑๗๐๖
เด็กชายเอกภวิษย์ พันธุระ

๑๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านชัฏฝาง วัดชัฎฝาง  

ชน ๒๔๖๐/๑๗๐๗
เด็กชายรังสรร ปานทรัพย์

๐๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านชัฏฝาง วัดชัฎฝาง  

ชน ๒๔๖๐/๑๗๐๘
เด็กชายจักรภัทร เพ็งพิณ

๒๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านชัฏฝาง วัดชัฎฝาง  

ชน ๒๔๖๐/๑๗๐๙
เด็กหญิงสุภาวดี เพ็งขจร

๑๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านชัฏฝาง วัดชัฎฝาง  

ชน ๒๔๖๐/๑๗๑๐
เด็กหญิงนันทนัช เข็มเพ็ชย์

๒๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านชัฏฝาง วัดชัฎฝาง  

ชน ๒๔๖๐/๑๗๑๑
เด็กหญิงสุนิสา เหินชัย

๑๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านชัฏฝาง วัดชัฎฝาง  

ชน ๒๔๖๐/๑๗๑๒

เด็กหญิงชมพู่ สุขยิง

่

๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชัฏฝาง วัดชัฎฝาง  

ชน ๒๔๖๐/๑๗๑๓
เด็กชายดัชกร ตู้โภค

๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชัฏฝาง วัดชัฎฝาง  

ชน ๒๔๖๐/๑๗๑๔
เด็กชายฉันทพล ชิดไทย

๐๕/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านชัฏฝาง วัดชัฎฝาง  

ชน ๒๔๖๐/๑๗๑๕
เด็กชายสิทธินนท์ นวลแดง

๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชัฏฝาง วัดชัฎฝาง  

ชน ๒๔๖๐/๑๗๑๖

เด็กชายธนกร แก้วฝาย
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชัฏฝาง วัดชัฎฝาง  

ชน ๒๔๖๐/๑๗๑๗
เด็กชายธนากร มาพร้อม

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชัฏฝาง วัดชัฎฝาง  

ชน ๒๔๖๐/๑๗๑๘
เด็กชายนนทกร มรพัฒน์

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชัฏฝาง วัดชัฎฝาง  

ชน ๒๔๖๐/๑๗๑๙
เด็กชายปยวัฒน์ ดาราโพธิ

์

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชัฏฝาง วัดชัฎฝาง  

ชน ๒๔๖๐/๑๗๒๐
เด็กชายธนพล กลินจันทร์

่

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชัฏฝาง วัดชัฎฝาง  

ชน ๒๔๖๐/๑๗๒๑
เด็กชายศราวุฒิ พลหินกอง

๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชัฏฝาง วัดชัฎฝาง  

ชน ๒๔๖๐/๑๗๒๒
เด็กชายฐิติกร พันธุ์แตง

๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชัฏฝาง วัดชัฎฝาง  

ชน ๒๔๖๐/๑๗๒๓
เด็กหญิงณัฐชา พุฒริว

้

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชัฏฝาง วัดชัฎฝาง  

ชน ๒๔๖๐/๑๗๒๔

เด็กหญิงปาริตา ครคง
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชัฏฝาง วัดชัฎฝาง  

ชน ๒๔๖๐/๑๗๒๕
เด็กหญิงวิภาวี นันทะเพ็ช

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชัฏฝาง วัดชัฎฝาง  

ชน ๒๔๖๐/๑๗๒๖
เด็กหญิงสโรชินี พันธ์สาย

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชัฏฝาง วัดชัฎฝาง  

ชน ๒๔๖๐/๑๗๒๗
เด็กหญิงสรัญญา วงษ์สีใส

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชัฏฝาง วัดชัฎฝาง  

ชน ๒๔๖๐/๑๗๒๘

เด็กหญิงนัทภัสสร ศรีเมือง
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชัฏฝาง วัดชัฎฝาง  

ชน ๒๔๖๐/๑๗๒๙
เด็กชายนันทิพัฒน์ เหล็กสุข

๐๑/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดพรหมวิหาร วัดพรหมวิหาร  

ชน ๒๔๖๐/๑๗๓๐
เด็กชายอัครชัย รุ่งเรือง

๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพรหมวิหาร วัดพรหมวิหาร  

ชน ๒๔๖๐/๑๗๓๑
เด็กหญิงภัทราพร อิมรัง

่

๐๗/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดพรหมวิหาร วัดพรหมวิหาร  

ชน ๒๔๖๐/๑๗๓๒

เด็กหญิงมุทิตา ติบดวง

๊

๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพรหมวิหาร วัดพรหมวิหาร  

ชน ๒๔๖๐/๑๗๓๓
เด็กหญิงเกศินี น้อยระแหง

๓๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพรหมวิหาร วัดพรหมวิหาร  

ชน ๒๔๖๐/๑๗๓๔
เด็กชายอภิวัฒน์ ยีสุ่นแก้ว

่

๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพรหมวิหาร วัดพรหมวิหาร  

ชน ๒๔๖๐/๑๗๓๕
เด็กชายธีรโชติ พุมมา

๒๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดพรหมวิหาร วัดพรหมวิหาร  

ชน ๒๔๖๐/๑๗๓๖

เด็กชายธนโชติ ทรัพย์พาลี
๐๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดพรหมวิหาร วัดพรหมวิหาร  

ชน ๒๔๖๐/๑๗๓๗
เด็กชายภานุกร ชัยสุวรรณ์

๑๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดพรหมวิหาร วัดพรหมวิหาร  

ชน ๒๔๖๐/๑๗๓๘
เด็กหญิงจุฑามณี ขำคม

๒๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดพรหมวิหาร วัดพรหมวิหาร  

ชน ๒๔๖๐/๑๗๓๙
เด็กชายจักรพันธ์ เปยมสุข

๒๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดพรหมวิหาร วัดพรหมวิหาร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๕๐ / ๙๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๖๐/๑๗๔๐
เด็กหญิงณัฐนิชา เรียบเงิน

๒๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดพรหมวิหาร วัดพรหมวิหาร  

ชน ๒๔๖๐/๑๗๔๑
เด็กชายธเนศ คล่องแคล่ว

๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพรหมวิหาร วัดพรหมวิหาร  

ชน ๒๔๖๐/๑๗๔๒
เด็กหญิงณัฐจิรา คุ้มทรัพย์

๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพรหมวิหาร วัดพรหมวิหาร  

ชน ๒๔๖๐/๑๗๔๓

เด็กหญิงปลัดดา เสนารัตน์
๑๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพรหมวิหาร วัดพรหมวิหาร  

ชน ๒๔๖๐/๑๗๔๔
เด็กชายวัชรพล บุญวาส

๒๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดพรหมวิหาร วัดพรหมวิหาร  

ชน ๒๔๖๐/๑๗๔๕
เด็กหญิงกัญจนารักษ์ หมืนอิน

่

๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพรหมวิหาร วัดพรหมวิหาร  

ชน ๒๔๖๐/๑๗๔๖
เด็กชายรัชชานนท์ มาลัยศรี

๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพรหมวิหาร วัดพรหมวิหาร  

ชน ๒๔๖๐/๑๗๔๗

เด็กชายภานุกร ไชยทวีวงศ์สกุล
๐๘/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดพรหมวิหาร วัดพรหมวิหาร  

ชน ๒๔๖๐/๑๗๔๘
เด็กชายสุรัติ บรรเทือง

๑๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดพรหมวิหาร วัดพรหมวิหาร  

ชน ๒๔๖๐/๑๗๔๙
เด็กหญิงณิชกมล จันจีน

่

๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพรหมวิหาร วัดพรหมวิหาร  

ชน ๒๔๖๐/๑๗๕๐
เด็กชายอัศม์เดช มีเมืองตูม

๐๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดพรหมวิหาร วัดพรหมวิหาร  

ชน ๒๔๖๐/๑๗๕๑

เด็กหญิงลลิตภัทร มีเมืองตูม
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพรหมวิหาร วัดพรหมวิหาร  

ชน ๒๔๖๐/๑๗๕๒
เด็กชายธนเดช ศรีอุดม

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพรหมวิหาร วัดพรหมวิหาร  

ชน ๒๔๖๐/๑๗๕๓
เด็กชายภาณุพงศ์ วงศ์เขียน

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพรหมวิหาร วัดพรหมวิหาร  

ชน ๒๔๖๐/๑๗๕๔
เด็กหญิงสุทธิดา เรียบเงิน

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพรหมวิหาร วัดพรหมวิหาร  

ชน ๒๔๖๐/๑๗๕๕

เด็กชายพีรพัฒน์ ขำคม
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพรหมวิหาร วัดพรหมวิหาร  

ชน ๒๔๖๐/๑๗๕๖
เด็กหญิงกนกวรรณ กาฬภักดี

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพรหมวิหาร วัดพรหมวิหาร  

ชน ๒๔๖๐/๑๗๕๗
เด็กชายชัยพัทธ์ พุกมาก

๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านรางจิก วัดวังกะชาย  

ชน ๒๔๖๐/๑๗๕๘
เด็กชายราเมศวร์ พุ่มจำปา

๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านรางจิก วัดวังกะชาย  

ชน ๒๔๖๐/๑๗๕๙

เด็กชายสิทธิธร วงษ์สุวรรณ
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านรางจิก วัดวังกะชาย  

ชน ๒๔๖๐/๑๗๖๐
เด็กชายภานุพงษ์ พิมพ์โดด

๒๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านรางจิก วัดวังกะชาย  

ชน ๒๔๖๐/๑๗๖๑
เด็กหญิงจิราภรณ์ เปยมบริบูรณ์

๐๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านรางจิก วัดวังกะชาย  

ชน ๒๔๖๐/๑๗๖๒
เด็กหญิงเกตน์นิภา ทุเรียน

๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านรางจิก วัดวังกะชาย  

ชน ๒๔๖๐/๑๗๖๓

เด็กหญิงณัฐพร สกิจโกศล
๒๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านรางจิก วัดวังกะชาย  

ชน ๒๔๖๐/๑๗๖๔
เด็กชายสิทธิพร สุ่มพ่วง

๐๘/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังเดือนห้า วัดวังกะชาย  

ชน ๒๔๖๐/๑๗๖๕
เด็กหญิงวรรณกมล ปญญาทอน

๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังเดือนห้า วัดวังกะชาย  

ชน ๒๔๖๐/๑๗๖๖
เด็กชายพีรวัฒน์ ดอนละไพร

๑๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังเดือนห้า วัดวังกะชาย  

ชน ๒๔๖๐/๑๗๖๗

เด็กหญิงพิมพ์วิภา พุกมาก
๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังเดือนห้า วัดวังกะชาย  

ชน ๒๔๖๐/๑๗๖๘
เด็กหญิงธนัชชา ปญญาทอน

๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังเดือนห้า วัดวังกะชาย  

ชน ๒๔๖๐/๑๗๖๙
เด็กหญิงณัฐพร ต้อยทอง

๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังเดือนห้า วัดวังกะชาย  

ชน ๒๔๖๐/๑๗๗๐
เด็กชายชัชวาลย์ ท่าระหาญ

๐๒/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังเดือนห้า วัดวังกะชาย  

ชน ๒๔๖๐/๑๗๗๑

เด็กหญิงตรีรัตน์ พุกมาก
๓๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังเดือนห้า วัดวังกะชาย  

ชน ๒๔๖๐/๑๗๗๒
เด็กชายกฤตภัค ชุ่มดอนไพร

๒๘/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังเดือนห้า วัดวังกะชาย  

ชน ๒๔๖๐/๑๗๗๓
เด็กชายสรวิศ สิทธิอินทร

๐๙/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังเดือนห้า วัดวังกะชาย  

ชน ๒๔๖๐/๑๗๗๔
เด็กชายปธานิน เพ็ชรจัน

่

๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังเดือนห้า วัดวังกะชาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๕๑ / ๙๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๖๐/๑๗๗๕
เด็กชายชวรัตน์ พุกมาก

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังเดือนห้า วัดวังกะชาย  

ชน ๒๔๖๐/๑๗๗๖
เด็กชายวรพงษ์ ช่วยประดิษฐ์

๐๙/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคลองธรรม วัดคลองธรรม  

ชน ๒๔๖๐/๑๗๗๗
เด็กชายสมชาย แคล้วกลาง

๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคลองธรรม วัดคลองธรรม  

ชน ๒๔๖๐/๑๗๗๘

เด็กหญิงตรีเนตร อินใหญ่
๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคลองธรรม วัดคลองธรรม  

ชน ๒๔๖๐/๑๗๗๙
เด็กหญิงสุภาพร สุขพันธ์

๐๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดคลองธรรม วัดคลองธรรม  

ชน ๒๔๖๐/๑๗๘๐
เด็กชายอภิวัฒน์ กลินถือศิล

่

๐๓/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคลองธรรม วัดคลองธรรม  

ชน ๒๔๖๐/๑๗๘๑
เด็กชายกันทรากร สังมุรินทร์

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองธรรม วัดคลองธรรม  

ชน ๒๔๖๐/๑๗๘๒

เด็กหญิงอรวรรณ บุตรเพ็ง
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองธรรม วัดคลองธรรม  

ชน ๒๔๖๐/๑๗๘๓
เด็กหญิงชลธิชา กันทัด

๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองธรรม วัดคลองธรรม  

ชน ๒๔๖๐/๑๗๘๔
เด็กหญิงอัจจิมา รอดย้อย

๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคลองธรรม วัดคลองธรรม  

ชน ๒๔๖๐/๑๗๘๕
เด็กหญิงวริษฐา จวนรุ่ง

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคลองธรรม วัดคลองธรรม  

ชน ๒๔๖๐/๑๗๘๖

เด็กหญิงณัฏฐา จวนรุ่ง
๐๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคลองธรรม วัดคลองธรรม  

ชน ๒๔๖๐/๑๗๘๗
เด็กหญิงธิตยา อันฐาเชษ

๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองธรรม วัดคลองธรรม  

ชน ๒๔๖๐/๑๗๘๘
เด็กชายคณิศร กุมสติ

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองธรรม วัดคลองธรรม  

ชน ๒๔๖๐/๑๗๘๙
เด็กชายชนะชัย สุ่มนิม

่

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองธรรม วัดคลองธรรม  

ชน ๒๔๖๐/๑๗๙๐
เด็กชายณัฐพล ศรีสุข

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเด่นใหญ่ วัดเด่นใหญ่  

ชน ๒๔๖๐/๑๗๙๑
เด็กชายอนุวัฒน์ สุเยาว์

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเด่นใหญ่ วัดเด่นใหญ่  

ชน ๒๔๖๐/๑๗๙๒
เด็กชายกนกศักดิ

์

พวงสุข
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเด่นใหญ่ วัดเด่นใหญ่  

ชน ๒๔๖๐/๑๗๙๓
เด็กหญิงนันธิดา สนธิรักษ์

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเด่นใหญ่ วัดเด่นใหญ่  

ชน ๒๔๖๐/๑๗๙๔

เด็กหญิงดวงใจ รุ่งโรด
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเด่นใหญ่ วัดเด่นใหญ่  

ชน ๒๔๖๐/๑๗๙๕
เด็กชายสุรชัย คงใย

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเด่นใหญ่ วัดเด่นใหญ่  

ชน ๒๔๖๐/๑๗๙๖
เด็กชายนันทิพัฒน์ เปยมสิน

๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนไกรราษฎร์วิทยา วัดเทพหิรัณย์  

ชน ๒๔๖๐/๑๗๙๗
เด็กชายธีรพัฒน์ สินนาม

๐๕/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนไกรราษฎร์วิทยา วัดเทพหิรัณย์  

ชน ๒๔๖๐/๑๗๙๘

เด็กหญิงเมธาพร โพธิเย็น

์

๐๑/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนไกรราษฎร์วิทยา วัดเทพหิรัณย์  

ชน ๒๔๖๐/๑๗๙๙
เด็กชายอัครพนธ์ ชำนาญกุล

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนไกรราษฎร์วิทยา วัดเทพหิรัณย์  

ชน ๒๔๖๐/๑๘๐๐
เด็กชายดุษฎี จันทร์กลิน

่

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านใหม่

วัดบ้านใหม่สิริวัฒนาราม

 

ชน ๒๔๖๐/๑๘๐๑
เด็กชายณัฐวุฒิ โพธิพันแก้ว

์

๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านใหม่

วัดบ้านใหม่สิริวัฒนาราม

 

ชน ๒๔๖๐/๑๘๐๒
เด็กชายธนันธร อินลี

๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านใหม่

วัดบ้านใหม่สิริวัฒนาราม

 

ชน ๒๔๖๐/๑๘๐๓
เด็กชายณัฐวุฒิ แจ้งเนตร

๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านใหม่

วัดบ้านใหม่สิริวัฒนาราม

 

ชน ๒๔๖๐/๑๘๐๔
เด็กชายอนุชาติ แจ้งเนตร

๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านใหม่

วัดบ้านใหม่สิริวัฒนาราม

 

ชน ๒๔๖๐/๑๘๐๕
เด็กชายศิลา ศิริมาศเกษม

๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านใหม่

วัดบ้านใหม่สิริวัฒนาราม

 

ชน ๒๔๖๐/๑๘๐๖
เด็กหญิงจินดารัตน์ พิลึก

๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านใหม่

วัดบ้านใหม่สิริวัฒนาราม

 

ชน ๒๔๖๐/๑๘๐๗
เด็กชายวรวุฒิ จังจันศรี

๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านใหม่

วัดบ้านใหม่สิริวัฒนาราม

 

ชน ๒๔๖๐/๑๘๐๘
นางสาวชญานันท์ สมบูรณ์ชัยชาญ

๒๕/๐๘/๒๕๐๒

โรงเรียนวัดบ้านใหม่

วัดบ้านใหม่สิริวัฒนาราม

 

ชน ๒๔๖๐/๑๘๐๙
เด็กหญิงเปมิกา อิสสะอาด

๑๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนกะโดน วัดบุบผาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๕๒ / ๙๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๖๐/๑๘๑๐
เด็กหญิงภาสินี เรืองสังข์

๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนกะโดน วัดบุบผาราม  

ชน ๒๔๖๐/๑๘๑๑
เด็กชายพชร มะกรูดอินทร์

๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนกะโดน วัดบุบผาราม  

ชน ๒๔๖๐/๑๘๑๒
เด็กหญิงวรฤทัย ชีพนุรัตน์

๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนกะโดน วัดบุบผาราม  

ชน ๒๔๖๐/๑๘๑๓

เด็กชายศุภณัฐ โหมแพน
๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนกะโดน วัดบุบผาราม  

ชน ๒๔๖๐/๑๘๑๔
เด็กหญิงธนาภา โอรักษ์

๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนกะโดน วัดบุบผาราม  

ชน ๒๔๖๐/๑๘๑๕
เด็กชายศิวกร มาลัยทอง

๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนกะโดน วัดบุบผาราม  

ชน ๒๔๖๐/๑๘๑๖
เด็กหญิงศาวิตตรี เข็มเงิน

๑๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนกะโดน วัดบุบผาราม  

ชน ๒๔๖๐/๑๘๑๗

เด็กหญิงนิภาพร หนูมัน

่

๐๒/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอนกะโดน วัดบุบผาราม  

ชน ๒๔๖๐/๑๘๑๘
เด็กหญิงมาย สมชัย

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนกะโดน วัดบุบผาราม  

ชน ๒๔๖๐/๑๘๑๙
เด็กหญิงกนกวรรณ มะณี

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนกะโดน วัดบุบผาราม  

ชน ๒๔๖๐/๑๘๒๐
เด็กชายเมธัส สิงห์สม

๓๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ)
วัดประชุมธรรม  

ชน ๒๔๖๐/๑๘๒๑

เด็กหญิงฟารุ่ง เชียงสิน
๐๒/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ)

วัดประชุมธรรม  

ชน ๒๔๖๐/๑๘๒๒
เด็กหญิงสิราวรรณ เพ็งผล

๐๓/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ)
วัดประชุมธรรม  

ชน ๒๔๖๐/๑๘๒๓
เด็กหญิงณัฐพร น้อยเงิน

๒๔/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ)

วัดประชุมธรรม  

ชน ๒๔๖๐/๑๘๒๔
เด็กหญิงจรัสรวี ปองเรือ

๒๗/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ)

วัดประชุมธรรม  

ชน ๒๔๖๐/๑๘๒๕

เด็กหญิงปลายฝน คงเกลียง

้

๑๖/๐๓/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ)

วัดประชุมธรรม  

ชน ๒๔๖๐/๑๘๒๖
เด็กหญิงณธิดา มณีกรรณ์

๑๓/๐๕/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ)

วัดประชุมธรรม  

ชน ๒๔๖๐/๑๘๒๗
เด็กหญิงอธิชา ดำนิล

๒๗/๐๕/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ)

วัดประชุมธรรม  

ชน ๒๔๖๐/๑๘๒๘
เด็กหญิงปนัดดา อินทวงษ์

๒๑/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ)

วัดประชุมธรรม  

ชน ๒๔๖๐/๑๘๒๙

เด็กชายพีรณัฐ ฉำแสง
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ)
วัดประชุมธรรม  

ชน ๒๔๖๐/๑๘๓๐
เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

ดีเทียน
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ)
วัดประชุมธรรม  

ชน ๒๔๖๐/๑๘๓๑
เด็กชายอิทธิกร หาโส

๐๗/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ)
วัดประชุมธรรม  

ชน ๒๔๖๐/๑๘๓๒
เด็กชายพัชรินทร์ ทิมทะวงษ์

๑๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ)

วัดประชุมธรรม  

ชน ๒๔๖๐/๑๘๓๓

เด็กหญิงณัชชา บุญวาสนาส่ง
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ)
วัดประชุมธรรม  

ชน ๒๔๖๐/๑๘๓๔
เด็กหญิงอชิรญา กาฬสอน

๐๙/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ)

วัดประชุมธรรม  

ชน ๒๔๖๐/๑๘๓๕
เด็กหญิงพิมลพัชร ทิพมาสน์

๒๖/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ)

วัดประชุมธรรม  

ชน ๒๔๖๐/๑๘๓๖
เด็กหญิงนำทิพย์ เถือนนุ้ย

่

๒๕/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ)

วัดประชุมธรรม  

ชน ๒๔๖๐/๑๘๓๗

เด็กหญิงชญานี แตงเพ็ง
๐๒/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ)

วัดประชุมธรรม  

ชน ๒๔๖๐/๑๘๓๘
เด็กหญิงอุสิชา พุ่มเฉลียว

๑๙/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ)

วัดประชุมธรรม  

ชน ๒๔๖๐/๑๘๓๙
เด็กชายอภิชาติ โพธินิล

์

๑๔/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ)

วัดประชุมธรรม  

ชน ๒๔๖๐/๑๘๔๐
เด็กชายศรัญยุทธ พรานทอง

๒๗/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ)

วัดประชุมธรรม  

ชน ๒๔๖๐/๑๘๔๑

เด็กชายธีรภัทร นุ้ยปลี
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ)
วัดประชุมธรรม  

ชน ๒๔๖๐/๑๘๔๒
เด็กชายชัยพิพัฒน์ แซ่โค้ว

๒๑/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ)

วัดประชุมธรรม  

ชน ๒๔๖๐/๑๘๔๓
เด็กชายพีรพล พรานพนัส

๐๔/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ)
วัดประชุมธรรม  

ชน ๒๔๖๐/๑๘๔๔
เด็กชายอนนทพร นิยมไทย

๐๓/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ)

วัดประชุมธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๕๓ / ๙๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๖๐/๑๘๔๕
เด็กชายญาณวุฒิ นาคสังข์

๑๓/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ)

วัดประชุมธรรม  

ชน ๒๔๖๐/๑๘๔๖
เด็กชายจิตติพัฒน์ เผือกผ่อง

๐๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดพิชัยนาวาส(รัฐราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา)

วัดพิชัยนาวาส  

ชน ๒๔๖๐/๑๘๔๗
เด็กชายนนทชัย บุพศิริ

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดพิชัยนาวาส(รัฐราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา)

วัดพิชัยนาวาส  

ชน ๒๔๖๐/๑๘๔๘

เด็กชายสราวุฒิ มะเริงสิทธิ

์

๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดพิชัยนาวาส(รัฐราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา)

วัดพิชัยนาวาส  

ชน ๒๔๖๐/๑๘๔๙
เด็กหญิงสุภชา มะเริงสิทธิ

์

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดพิชัยนาวาส(รัฐราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา)

วัดพิชัยนาวาส  

ชน ๒๔๖๐/๑๘๕๐
เด็กหญิงสุนิษา ชืนสุข

่

๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวิจิตรังสิตาราม วัดวิจิตรังสิตาราม  

ชน ๒๔๖๐/๑๘๕๑
เด็กชายณภัทรปพน พาอ่อน

๐๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดวิจิตรังสิตาราม วัดวิจิตรังสิตาราม  

ชน ๒๔๖๐/๑๘๕๒

เด็กชายธีรภัทร สุภาผล
๐๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดวิจิตรังสิตาราม วัดวิจิตรังสิตาราม  

ชน ๒๔๖๐/๑๘๕๓
เด็กหญิงณัฐนันท์ ชุมแวงวาป

๒๐/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดวิจิตรังสิตาราม วัดวิจิตรังสิตาราม  

ชน ๒๔๖๐/๑๘๕๔
เด็กหญิงรุจิรา เดชดอน

๑๖/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดวิจิตรังสิตาราม วัดวิจิตรังสิตาราม  

ชน ๒๔๖๐/๑๘๕๕
เด็กหญิงสายชล จันทร

๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวิจิตรังสิตาราม วัดวิจิตรังสิตาราม  

ชน ๒๔๖๐/๑๘๕๖
เด็กหญิงนันทกานต์ ชูศรี

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวิจิตรังสิตาราม วัดวิจิตรังสิตาราม  

ชน ๒๔๖๐/๑๘๕๗
เด็กหญิงกมลฉัตร บางโต

๐๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดวิจิตรังสิตาราม วัดวิจิตรังสิตาราม  

ชน ๒๔๖๐/๑๘๕๘
เด็กหญิงทิฆัมพร กลัดเงิน

๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวิจิตรังสิตาราม วัดวิจิตรังสิตาราม  

ชน ๒๔๖๐/๑๘๕๙
เด็กชายศรัณย์ภัทร ปานดวง

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวิจิตรังสิตาราม วัดวิจิตรังสิตาราม  

ชน ๒๔๖๐/๑๘๖๐
เด็กหญิงกนกพรรณ หลำดี

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวิจิตรังสิตาราม วัดวิจิตรังสิตาราม  

ชน ๒๔๖๐/๑๘๖๑
เด็กชายณัฐสิทธิ

์

สวนชา
๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระแก้ว วัดสระแก้ว  

ชน ๒๔๖๐/๑๘๖๒
เด็กชายณัฐกิตติ

์

บุญเงิน
๐๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสระแก้ว วัดสระแก้ว  

ชน ๒๔๖๐/๑๘๖๓
เด็กหญิงสุชานันท์ บุตรทอง

๑๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสระแก้ว วัดสระแก้ว  

ชน ๒๔๖๐/๑๘๖๔

เด็กหญิงประภัสสร แอ๋วกอง
๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระแก้ว วัดสระแก้ว  

ชน ๒๔๖๐/๑๘๖๕
เด็กหญิงมะลิ -

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระแก้ว วัดสระแก้ว  

ชน ๒๔๖๐/๑๘๖๖
เด็กชายเด่นภูมิ คุ้มพงษ์

๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม วัดหนองอ้ายสาม  

ชน ๒๔๖๐/๑๘๖๗
เด็กชายธีระพัท สดคมขำ

๒๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม วัดหนองอ้ายสาม  

ชน ๒๔๖๐/๑๘๖๘

เด็กชายนวพัฒน์ ปนเนตร
๒๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม วัดหนองอ้ายสาม  

ชน ๒๔๖๐/๑๘๖๙
เด็กชายนันทิพัฒน์ ปทุมวัน

๑๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม วัดหนองอ้ายสาม  

ชน ๒๔๖๐/๑๘๗๐
เด็กชายวิชญ์พล ยิงเจริญ

่

๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม วัดหนองอ้ายสาม  

ชน ๒๔๖๐/๑๘๗๑
เด็กชายวิษณุ นักผูก

๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม วัดหนองอ้ายสาม  

ชน ๒๔๖๐/๑๘๗๒

เด็กหญิงขวัญข้าว นักผูก
๐๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม วัดหนองอ้ายสาม  

ชน ๒๔๖๐/๑๘๗๓
เด็กหญิงธนาภา พรมรังษี

๑๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม วัดหนองอ้ายสาม  

ชน ๒๔๖๐/๑๘๗๔
เด็กหญิงพรทิพา สิงห์ทอง

๐๑/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม วัดหนองอ้ายสาม  

ชน ๒๔๖๐/๑๘๗๕
เด็กหญิงพิชญาภา จันทร์แย้ม

๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม วัดหนองอ้ายสาม  

ชน ๒๔๖๐/๑๘๗๖

เด็กหญิงภัทรนันท์ นกไทย
๐๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม วัดหนองอ้ายสาม  

ชน ๒๔๖๐/๑๘๗๗
เด็กหญิงรัตนบุปผา มิงสกุล

่

๑๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม วัดหนองอ้ายสาม  

ชน ๒๔๖๐/๑๘๗๘
เด็กหญิงรัตนวาลี มิงสกุล

่

๑๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม วัดหนองอ้ายสาม  

ชน ๒๔๖๐/๑๘๗๙
เด็กหญิงวรัมพร อินทร์หอม

๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม วัดหนองอ้ายสาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๕๔ / ๙๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๖๐/๑๘๘๐
เด็กหญิงศรัญย์พร เพชรดาวงศ์

๑๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม วัดหนองอ้ายสาม  

ชน ๒๔๖๐/๑๘๘๑
เด็กหญิงสุภชา ปาดอนไพร

๐๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม วัดหนองอ้ายสาม  

ชน ๒๔๖๐/๑๘๘๒
เด็กชายกานต์ตะวัน ทองน่วม

๑๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม วัดหนองอ้ายสาม  

ชน ๒๔๖๐/๑๘๘๓

เด็กหญิงสุภานิชา จูสิงห์
๐๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม วัดหนองอ้ายสาม  

ชน ๒๔๖๐/๑๘๘๔
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา บุญอินทร์

๐๙/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม วัดหนองอ้ายสาม  

ชน ๒๔๖๐/๑๘๘๕
เด็กชายพีรณัฐ ขอพึง

่

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม วัดหนองอ้ายสาม  

ชน ๒๔๖๐/๑๘๘๖
เด็กหญิงสาธิกา พรมรังสี

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม วัดหนองอ้ายสาม  

ชน ๒๔๖๐/๑๘๘๗

เด็กชายอภิสิทธิ

์

แย้มมาก

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม วัดหนองอ้ายสาม  

ชน ๒๔๖๐/๑๘๘๘
เด็กชายรวิศ แสงไสว

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม วัดหนองอ้ายสาม  

ชน ๒๔๖๐/๑๘๘๙
เด็กชายธีรภัทร โพธิโต

์

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม วัดหนองอ้ายสาม  

ชน ๒๔๖๐/๑๘๙๐
เด็กชายพีรพัฒน์ สุทธิภาค

๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโคกหมู วัดโคกหมู  

ชน ๒๔๖๐/๑๘๙๑

เด็กชายณทนพล คงบุญ
๐๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโคกหมู วัดโคกหมู  

ชน ๒๔๖๐/๑๘๙๒
เด็กหญิงณัฐพร วอเพชร

๐๒/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโคกหมู วัดโคกหมู  

ชน ๒๔๖๐/๑๘๙๓
เด็กหญิงธัญวรัตม์ บุญจันทร์

๐๒/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโคกหมู วัดโคกหมู  

ชน ๒๔๖๐/๑๘๙๔
เด็กหญิงมัลลิกา สมจิตร

๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโคกหมู วัดโคกหมู  

ชน ๒๔๖๐/๑๘๙๕

เด็กหญิงรัตนติยา เพชรดี
๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโคกหมู วัดโคกหมู  

ชน ๒๔๖๐/๑๘๙๖
เด็กหญิงณัฎฐณิชา นิลฉำ

๑๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดโคกหมู วัดโคกหมู  

ชน ๒๔๖๐/๑๘๙๗
เด็กหญิงปนมณี วัดแผ่นลำ

๐๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดโคกหมู วัดโคกหมู  

ชน ๒๔๖๐/๑๘๙๘
เด็กชายบรรพต บุดดาเลิศ

๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโคกหมู วัดโคกหมู  

ชน ๒๔๖๐/๑๘๙๙

เด็กชายชยพล มวลชัยภูมิ
๐๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดโคกหมู วัดโคกหมู  

ชน ๒๔๖๐/๑๙๐๐
เด็กชายทวีทรัพย์ อยู่ยอด

๐๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโคกหมู วัดโคกหมู  

ชน ๒๔๖๐/๑๙๐๑
เด็กชายธันวา ดีใหญ่

๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโคกหมู วัดโคกหมู  

ชน ๒๔๖๐/๑๙๐๒
เด็กหญิงปทมวรรรณ บัวเถือน

่

๒๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโคกหมู วัดโคกหมู  

ชน ๒๔๖๐/๑๙๐๓
เด็กหญิงอมราพร ห้อยฟก

๐๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดโคกหมู วัดโคกหมู  

ชน ๒๔๖๐/๑๙๐๔
เด็กชายธนพรรณ ใจแสน

๓๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโคกหมู วัดโคกหมู  

ชน ๒๔๖๐/๑๙๐๕ เด็กหญิงพชรพรรณพร
รงทอง

๑๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดโคกหมู วัดโคกหมู  

ชน ๒๔๖๐/๑๙๐๖
เด็กชายณัฐพล เณรแขก

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกหมู วัดโคกหมู  

ชน ๒๔๖๐/๑๙๐๗
เด็กชายศุภวิชญ์ อ่วมนุสนธ์

๐๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดท่าโบสถ์(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์343)

วัดท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๖๐/๑๙๐๘
เด็กชายชวิน อินเงิน

๒๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าโบสถ์(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์343)

วัดท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๖๐/๑๙๐๙
เด็กชายกิตติศักดิ

์

โพธิโต
๐๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดท่าโบสถ์(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์343)

วัดท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๖๐/๑๙๑๐
เด็กชายพรรนกร ดียิง

่

๐๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าโบสถ์(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์343)

วัดท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๖๐/๑๙๑๑

เด็กชายวัศพล พวงสุข
๐๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดท่าโบสถ์(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์343)

วัดท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๖๐/๑๙๑๒
เด็กหญิงเครือวัลย์ คงตี

่

๐๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าโบสถ์(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์343)

วัดท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๖๐/๑๙๑๓
เด็กหญิงเบญจมาศ ประดับวงษ์

๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าโบสถ์(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์343)

วัดท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๖๐/๑๙๑๔
เด็กหญิงรวิวรรณ ศรีสงคราม

๐๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าโบสถ์(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์343)

วัดท่าโบสถ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๕๕ / ๙๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๖๐/๑๙๑๕
เด็กหญิงเขมจิรา โพธิโต

๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าโบสถ์(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์343)

วัดท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๖๐/๑๙๑๖
เด็กหญิงธมลวรรณ์ แพรเขียว

๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าโบสถ์(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์343)

วัดท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๖๐/๑๙๑๗
เด็กหญิงธมลรัตน์ แพรเขียว

๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าโบสถ์(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์343)

วัดท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๖๐/๑๙๑๘

เด็กชายนวพรรษ์ ใจพันธ์
๐๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าโบสถ์(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์343)

วัดท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๖๐/๑๙๑๙
เด็กหญิงกมลพร คล้ายผึง

้

๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าโบสถ์(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์343)

วัดท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๖๐/๑๙๒๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ จันทร์ศิลป

๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าโบสถ์(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์343)

วัดท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๖๐/๑๙๒๑
เด็กหญิงขนิษฐา ทวีสุข

๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าโบสถ์(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์343)

วัดท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๖๐/๑๙๒๒

เด็กชายนรวิชญ์ สวนชา
๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าโบสถ์(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์343)

วัดท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๖๐/๑๙๒๓
เด็กชายกฤตภัค สงล่า

๒๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดท่าโบสถ์(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์343)

วัดท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๖๐/๑๙๒๔
เด็กชายกิตติศักดิ

์

บางกระ
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าโบสถ์(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์343)

วัดท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๖๐/๑๙๒๕
เด็กชายฟาประดิษฐิ

์

กลัดทรัพย์
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าโบสถ์(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์343)

วัดท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๖๐/๑๙๒๖

เด็กชายอาทิตย์ บาลลา
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าโบสถ์(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์343)

วัดท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๖๐/๑๙๒๗
เด็กชายธีรภัทร เลิศกิตติธร

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าโบสถ์(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์343)

วัดท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๖๐/๑๙๒๘
เด็กหญิงสุนิษา วงษ์เสนา

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

วัดท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๖๐/๑๙๒๙
เด็กหญิงพรพิมล กลันคันทา

่

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

วัดท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๖๐/๑๙๓๐
เด็กหญิงธนาพร จันทร์ทอง

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

วัดท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๖๐/๑๙๓๑
เด็กชายธนารักษ์ อินนุ่ม

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

วัดท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๖๐/๑๙๓๒
เด็กหญิงณัฐนิชา ทองประเสริฐ

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

วัดท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๖๐/๑๙๓๓
เด็กหญิงภควดี พ่วงจาด

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

วัดท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๖๐/๑๙๓๔

เด็กหญิงพรรษา โตบัว
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

วัดท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๖๐/๑๙๓๕
เด็กชายบวรรัตน์ เติบโต

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

วัดท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๖๐/๑๙๓๖
เด็กชายภูริณัฐ บุญจันทร์

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

วัดท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๖๐/๑๙๓๗
เด็กหญิงธมลวรรณ ใจแสน

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

วัดท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๖๐/๑๙๓๘

นางวัชรีย์ รัตโนทัย
๐๖/๑๒/๒๕๑๗

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

วัดท่าโบสถ์  

ชน ๒๔๖๐/๑๙๓๙
เด็กหญิงภคนันท์ สุนทรพฤกษ์

๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวงเดือน วัดใหม่วงเดือน  

ชน ๒๔๖๐/๑๙๔๐
เด็กชายชัยชิต ศรีปนเปา

๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวงเดือน วัดใหม่วงเดือน  

ชน ๒๔๖๐/๑๙๔๑
เด็กหญิงวรรณวิสา ชุ่มจีน

๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวงเดือน วัดใหม่วงเดือน  

ชน ๒๔๖๐/๑๙๔๒

เด็กชายรัชภูมิ แหล่งสนาม
๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวงเดือน วัดใหม่วงเดือน  

ชน ๒๔๖๐/๑๙๔๓
เด็กหญิงอชิรญา ญาณวัฒนา

๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวงเดือน วัดใหม่วงเดือน  

ชน ๒๔๖๐/๑๙๔๔
เด็กหญิงทยาจรี ขำฉวี

๐๔/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดวงเดือน วัดใหม่วงเดือน  

ชน ๒๔๖๐/๑๙๔๕
เด็กหญิงแก้วเกล้า กิงแก้ว

่

๐๙/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดวงเดือน วัดใหม่วงเดือน  

ชน ๒๔๖๐/๑๙๔๖

เด็กชายธีรพงษ์ พุ่มจำปา
๐๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวงเดือน วัดใหม่วงเดือน  

ชน ๒๔๖๐/๑๙๔๗
เด็กชายปฏิพล ดอนไพรนุช

๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวงเดือน วัดใหม่วงเดือน  

ชน ๒๔๖๐/๑๙๔๘
เด็กชายจีรศักดิ

์

ทองดอนน้อย
๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวงเดือน วัดใหม่วงเดือน  

ชน ๒๔๖๐/๑๙๔๙
เด็กชายอัศวิน จันทร์แก้ว

๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวงเดือน วัดใหม่วงเดือน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๕๖ / ๙๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๖๐/๑๙๕๐
เด็กชายฤทัยมนตรี แสนหาญ

๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวงเดือน วัดใหม่วงเดือน  

ชน ๒๔๖๐/๑๙๕๑
เด็กชายชคัทธาดา แก้วศรี

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวงเดือน วัดใหม่วงเดือน  

ชน ๒๔๖๐/๑๙๕๒
เด็กชายธีรภัทร นากลาง

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวงเดือน วัดใหม่วงเดือน  

ชน ๒๔๖๐/๑๙๕๓

เด็กชายฐนกร เอียมละเอียด

่

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวงเดือน วัดใหม่วงเดือน  

ชน ๒๔๖๐/๑๙๕๔
เด็กหญิงพิมพ์ณภัส เนตรสว่างวิชา

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวงเดือน วัดใหม่วงเดือน  

ชน ๒๔๖๐/๑๙๕๕
เด็กหญิงโชติกา โฆษิตถาวรสกุล

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวงเดือน วัดใหม่วงเดือน  

ชน ๒๔๖๐/๑๙๕๖
เด็กหญิงสุกัญญา รอดปาน

๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวงเดือน วัดใหม่วงเดือน  

ชน ๒๔๖๐/๑๙๕๗

เด็กหญิงบงกชกร กล้าหาญ
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวงเดือน วัดใหม่วงเดือน  

ชน ๒๔๖๐/๑๙๕๘
เด็กหญิงรุ่งนภา จรูญศรี

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวงเดือน วัดใหม่วงเดือน  

ชน ๒๔๖๐/๑๙๕๙
เด็กชายธนวัฒน์ ปลอดโปร่ง

๐๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดวงเดือน วัดใหม่วงเดือน  

ชน ๒๔๖๐/๑๙๖๐
เด็กหญิงธัณยพร ศรีษา

๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวงเดือน วัดใหม่วงเดือน  

ชน ๒๔๖๐/๑๙๖๑

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

บุญชืน

่

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวงเดือน วัดใหม่วงเดือน  

ชน ๒๔๖๐/๑๙๖๒
เด็กชายชาคริต สุวรรณสนธิ

์

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวงเดือน วัดใหม่วงเดือน  

ชน ๒๔๖๐/๑๙๖๓
เด็กชายพชรพล พรมสละ

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวงเดือน วัดใหม่วงเดือน  

ชน ๒๔๖๐/๑๙๖๔
เด็กหญิงจิราพร โพธิศรี

์

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวงเดือน วัดใหม่วงเดือน  

ชน ๒๔๖๐/๑๙๖๕

เด็กชายฐิติพล ทรัพย์พาลี
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวงเดือน วัดใหม่วงเดือน  

ชน ๒๔๖๐/๑๙๖๖
เด็กชายนิรันดร เสนาะเสียง

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวงเดือน วัดใหม่วงเดือน  

ชน ๒๔๖๐/๑๙๖๗
เด็กหญิงสุวพิชญ์ จันทร์งาม

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวงเดือน วัดใหม่วงเดือน  

ชน ๒๔๖๐/๑๙๖๘
เด็กชายอดิศักดิ

์

ทรัพย์รี

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวงเดือน วัดใหม่วงเดือน  

ชน ๒๔๖๐/๑๙๖๙

เด็กหญิงปทุมรัตน์ คำหอม
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวงเดือน วัดใหม่วงเดือน  

ชน ๒๔๖๐/๑๙๗๐
เด็กชายสิทธิโชค พวงสุข

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวงเดือน วัดใหม่วงเดือน  

ชน ๒๔๖๐/๑๙๗๑
เด็กหญิงสุภชา จันทร

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวงเดือน วัดใหม่วงเดือน  

ชน ๒๔๖๐/๑๙๗๒
เด็กหญิงเมธาพร สาโท

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวงเดือน วัดใหม่วงเดือน  

ชน ๒๔๖๐/๑๙๗๓

เด็กหญิงอรอินทุ์ บุปผา
๐๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร วัดทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๔๖๐/๑๙๗๔
เด็กชายณภัทร มณี

๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร วัดทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๔๖๐/๑๙๗๕
เด็กหญิงวิมลวรรณ วิมล

๐๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร วัดทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๔๖๐/๑๙๗๖
เด็กหญิงวิรัลพัชร วิเวกวินย์

๒๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลกิตติกร วัดทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๔๖๐/๑๙๗๗

เด็กหญิงบัณฑิตา เบ็งทอง
๐๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร วัดทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๔๖๐/๑๙๗๘
เด็กชายณภัทร อ่อนแดง

๒๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลกิตติกร วัดทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๔๖๐/๑๙๗๙
เด็กหญิงณัฐนรี ลัยวงษ์

๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร วัดทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๔๖๐/๑๙๘๐
เด็กหญิงกมลลักษณ์ เข็มเงิน

๐๖/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลกิตติกร วัดทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๔๖๐/๑๙๘๑

เด็กชายธนาโชติ เสือน้อย
๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร วัดทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๔๖๐/๑๙๘๒
เด็กหญิงศิวพร ทองน้อย

๐๖/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลกิตติกร วัดทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๔๖๐/๑๙๘๓
เด็กหญิงภภัสสร จันทร์หนู

๐๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร วัดทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๔๖๐/๑๙๘๔
เด็กหญิงกัญญาวีร์ โพโต

๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร วัดทับขีเหล็ก

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๕๗ / ๙๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๖๐/๑๙๘๕
เด็กหญิงณัฏฐปยา อิมใจเจริญยิง

่ ่

๐๒/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลกิตติกร วัดทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๔๖๐/๑๙๘๖
เด็กชายชยชัย จอนกระจ่าง

๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร วัดทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๔๖๐/๑๙๘๗
เด็กชายจิรกิตติ

์

ผาสุข
๒๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร วัดทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๔๖๐/๑๙๘๘

เด็กหญิงสุธาสินี อินทร์สุ่ม
๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร วัดทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๔๖๐/๑๙๘๙
เด็กชายปภังกร ห้วยหาญ

๒๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร วัดทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๔๖๐/๑๙๙๐
เด็กชายพัสกร ขาวเงิน

๓๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลกิตติกร วัดทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๔๖๐/๑๙๙๑
เด็กชายศุภโชค แซ่อึง

้

๐๔/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลกิตติกร วัดทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๔๖๐/๑๙๙๒

เด็กชายธนพัฒน์ ปนคำ
๒๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร วัดทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๔๖๐/๑๙๙๓
เด็กหญิงนิจฉรา บัวเพชร

๓๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลกิตติกร วัดทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๔๖๐/๑๙๙๔
เด็กชายวีรภัทร ประยูรประสพ

๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร วัดทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๔๖๐/๑๙๙๕
เด็กชายสตสกนธ์ สมบูรณ์ทรัพย์

๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร วัดทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๔๖๐/๑๙๙๖

เด็กชายนราวิชญ์ โสขุมา
๒๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร วัดทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๔๖๐/๑๙๙๗
เด็กหญิงณัฐพร ธีระวัฒนา

๒๕/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร วัดทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๔๖๐/๑๙๙๘
เด็กชายคณิศร ดวงแก้ว

๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร วัดทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๔๖๐/๑๙๙๙
เด็กชายมนต์มนัส อยู่ยอด

๑๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลกิตติกร วัดทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๔๖๐/๒๐๐๐
เด็กหญิงสุภาพร ทองชืน

่

๐๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลกิตติกร วัดทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๔๖๐/๒๐๐๑
เด็กชายภานุ การภักดี

๐๑/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลกิตติกร วัดทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๔๖๐/๒๐๐๒
เด็กหญิงสุประวีณ์ นุ่มดี

๒๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร วัดทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๔๖๐/๒๐๐๓
เด็กชายพีรณัฐ คงสำราญ

๐๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร วัดทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๔๖๐/๒๐๐๔
เด็กชายพรชัย แผ้วพิมพา

๐๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร วัดทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๔๖๐/๒๐๐๕
เด็กหญิงจิราภรณ์ ธานะสี

๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร วัดทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๔๖๐/๒๐๐๖
เด็กหญิงกาญจนา อาจด่อน

๑๓/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร วัดทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๔๖๐/๒๐๐๗
เด็กหญิงฐิติกาญจน์ ใจแสน

๐๒/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลกิตติกร วัดทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๔๖๐/๒๐๐๘
เด็กชายภัสพงศ์ บุญจันทร์

๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร วัดทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๔๖๐/๒๐๐๙
เด็กชายธันวา เสือสกุล

๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร วัดทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๔๖๐/๒๐๑๐
เด็กหญิงสิริธร คำด้วง

๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร วัดทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๔๖๐/๒๐๑๑
เด็กหญิงณัฐธัญญา มหิดุลย์

๒๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร วัดทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๔๖๐/๒๐๑๒
เด็กหญิงดลฤทัย สุนทรวิภาต

๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร วัดทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๔๖๐/๒๐๑๓
เด็กชายธนธิป เทียมแก้ว

๓๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร วัดทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๔๖๐/๒๐๑๔
เด็กหญิงธันยพร ยอดดำเนิน

๐๔/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร วัดทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๔๖๐/๒๐๑๕
เด็กชายฑีนธรม์ อ่อนคำ

๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร วัดทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๔๖๐/๒๐๑๖
เด็กชายปุญญพัฒน์ วรสัมปุระณะ

๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร วัดทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๔๖๐/๒๐๑๗
เด็กชายยศวีร์ ยงยิงสกุล

่

๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร วัดทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๔๖๐/๒๐๑๘
เด็กชายวชิรวิชญ์ บุญสุข

๐๗/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลกิตติกร วัดทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๔๖๐/๒๐๑๙
เด็กชายนัทธพงศ์ กลินมา

่

๑๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร วัดทับขีเหล็ก

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๕๘ / ๙๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๖๐/๒๐๒๐
เด็กชายธีรภัทร อ่อนน้อม

๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร วัดทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๔๖๐/๒๐๒๑
เด็กหญิงอมิตา ภูเดช

๐๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร วัดทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๔๖๐/๒๐๒๒
เด็กหญิงปญญาพร ศรีพรม

๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร วัดทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๔๖๐/๒๐๒๓
เด็กชายพงศธร โพธิแก้ว

์

๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร วัดทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๔๖๐/๒๐๒๔
เด็กหญิงณีรนุช ทุมมาสุทธิ

์

๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร วัดทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๔๖๐/๒๐๒๕
เด็กหญิงวรรณกมล มาสี

๒๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร วัดทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๔๖๐/๒๐๒๖
เด็กชายวีรศักดิ

์

พึงเจียม

่

๓๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลกิตติกร วัดทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๔๖๐/๒๐๒๗
เด็กหญิงณัฏฐชา แก้วจันดา

๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร วัดทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๔๖๐/๒๐๒๘
เด็กชายญาณพัฒน์ คำโสด

๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร วัดทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๔๖๐/๒๐๒๙
เด็กชายชนินทร์ หอมจันทร์

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร วัดทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๔๖๐/๒๐๓๐ เด็กชายทัพพ์ภูเบศวร์
นำจันทร์

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร วัดทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๔๖๐/๒๐๓๑
เด็กชายธนกฤต ยิมสุข

้

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร วัดทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๔๖๐/๒๐๓๒
เด็กชายกฤษณะชัย พวงทอง

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523

วัดธรรมวิจิตร  

ชน ๒๔๖๐/๒๐๓๓
เด็กชายณัฐนันท์ ดอนแนไพร

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523

วัดธรรมวิจิตร  

ชน ๒๔๖๐/๒๐๓๔
เด็กชายเตชวิทย์ ภูมิลำเนา

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523

วัดธรรมวิจิตร  

ชน ๒๔๖๐/๒๐๓๕
เด็กชายทิวากร เปยมน้อย

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523

วัดธรรมวิจิตร  

ชน ๒๔๖๐/๒๐๓๖
เด็กชายธนกร วงษ์ชู

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523

วัดธรรมวิจิตร  

ชน ๒๔๖๐/๒๐๓๗
เด็กชายปทวุฒิ วัดวาศ

๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523

วัดธรรมวิจิตร  

ชน ๒๔๖๐/๒๐๓๘
เด็กชายพงษ์พัฒน์ พุ่มสุข

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523

วัดธรรมวิจิตร  

ชน ๒๔๖๐/๒๐๓๙
เด็กชายพุทธคุณ ใจแสน

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523

วัดธรรมวิจิตร  

ชน ๒๔๖๐/๒๐๔๐
เด็กชายลัทธพล สาสิงห์

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523

วัดธรรมวิจิตร  

ชน ๒๔๖๐/๒๐๔๑
เด็กหญิงกัลยกร แสนหาญ

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523

วัดธรรมวิจิตร  

ชน ๒๔๖๐/๒๐๔๒
เด็กหญิงณัฐพร ดอนแนไพร

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523

วัดธรรมวิจิตร  

ชน ๒๔๖๐/๒๐๔๓
เด็กหญิงณัฐวิภา ยังขาว

๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523

วัดธรรมวิจิตร  

ชน ๒๔๖๐/๒๐๔๔
เด็กหญิงนันฑิชา ดอนปนไพร

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523

วัดธรรมวิจิตร  

ชน ๒๔๖๐/๒๐๔๕
เด็กหญิงปุญญิศา เล้าประเสริฐ

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523

วัดธรรมวิจิตร  

ชน ๒๔๖๐/๒๐๔๖
เด็กหญิงพิมพ์วิภา ศรีประการ

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523

วัดธรรมวิจิตร  

ชน ๒๔๖๐/๒๐๔๗
เด็กหญิงพรพรรณ หมวกทอง

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523

วัดธรรมวิจิตร  

ชน ๒๔๖๐/๒๐๔๘
เด็กหญิงภัทราพร พุ่มพุทรา

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523

วัดธรรมวิจิตร  

ชน ๒๔๖๐/๒๐๔๙
เด็กหญิงรุ่งรวิน พ่วงเจียม

๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523

วัดธรรมวิจิตร  

ชน ๒๔๖๐/๒๐๕๐
เด็กหญิงลลิตา สาสิงห์

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523

วัดธรรมวิจิตร  

ชน ๒๔๖๐/๒๐๕๑
เด็กหญิงอารยา ดอนไพรธรรม

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523

วัดธรรมวิจิตร  

ชน ๒๔๖๐/๒๐๕๒
เด็กหญิงพุฒินันท์ ดอนไพรธรรม

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523

วัดธรรมวิจิตร  

ชน ๒๔๖๐/๒๐๕๓
เด็กชายธีระชัย สานสุวรรณ

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523

วัดธรรมวิจิตร  

ชน ๒๔๖๐/๒๐๕๔
เด็กชายปยวัฒน์ ชาวปา

๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523

วัดธรรมวิจิตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๕๙ / ๙๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๖๐/๒๐๕๕
เด็กหญิงณิชารีย์ เรืองภู่

๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523

วัดธรรมวิจิตร  

ชน ๒๔๖๐/๒๐๕๖
เด็กชายศุภชัย สมบัติเจริญ

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523

วัดธรรมวิจิตร  

ชน ๒๔๖๐/๒๐๕๗
เด็กหญิงศศิกานต์ แก้วสุวรรณ์

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523

วัดธรรมวิจิตร  

ชน ๒๔๖๐/๒๐๕๘
เด็กชายไกรวิชญ์ ศรสุริวงษ์

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523

วัดธรรมวิจิตร  

ชน ๒๔๖๐/๒๐๕๙
เด็กชายเจษฎาพร ดอนแนไพร

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523

วัดธรรมวิจิตร  

ชน ๒๔๖๐/๒๐๖๐
เด็กชายธนวันต์ กลมเกลียง

้

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523

วัดธรรมวิจิตร  

ชน ๒๔๖๐/๒๐๖๑
เด็กชายนำโชค สุทธิ

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523

วัดธรรมวิจิตร  

ชน ๒๔๖๐/๒๐๖๒
เด็กชายสถาพร อินสัน

๓๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านไพรนกยูง(วันชัยประชาสรรค์)

วัดไพรนกยูง  

ชน ๒๔๖๐/๒๐๖๓
เด็กชายสุวพัชร ฉิมกมล

๒๑/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านไพรนกยูง(วันชัยประชาสรรค์)

วัดไพรนกยูง  

ชน ๒๔๖๐/๒๐๖๔
เด็กหญิงนภัสวรรณ ท่าระหาญ

๑๑/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านไพรนกยูง(วันชัยประชาสรรค์)

วัดไพรนกยูง  

ชน ๒๔๖๐/๒๐๖๕
เด็กหญิงสุภชา พุกมาก

๐๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านไพรนกยูง(วันชัยประชาสรรค์)

วัดไพรนกยูง  

ชน ๒๔๖๐/๒๐๖๖
เด็กหญิงญาณภัทร์ สังขะโห

๓๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านไพรนกยูง(วันชัยประชาสรรค์)

วัดไพรนกยูง  

ชน ๒๔๖๐/๒๐๖๗
เด็กหญิงบุญญาพร พึงพวก

่

๒๔/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านไพรนกยูง(วันชัยประชาสรรค์)

วัดไพรนกยูง  

ชน ๒๔๖๐/๒๐๖๘
เด็กหญิงกรรณภิรมย์ ทรงฉัตร

๑๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านไพรนกยูง(วันชัยประชาสรรค์)

วัดไพรนกยูง  

ชน ๒๔๖๐/๒๐๖๙
เด็กหญิงธิติพร วงทองดี

๒๒/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านไพรนกยูง(วันชัยประชาสรรค์)

วัดไพรนกยูง  

ชน ๒๔๖๐/๒๐๗๐
เด็กชายพัชรพล แก้วเขียว

๓๐/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านไพรนกยูง(วันชัยประชาสรรค์)

วัดไพรนกยูง  

ชน ๒๔๖๐/๒๐๗๑
เด็กชายพงศกร เผือกผ่อง

๐๕/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านไพรนกยูง(วันชัยประชาสรรค์)

วัดไพรนกยูง  

ชน ๒๔๖๐/๒๐๗๒
เด็กหญิงจิตรดา สังข์ทอง

๑๗/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านไพรนกยูง(วันชัยประชาสรรค์)

วัดไพรนกยูง  

ชน ๒๔๖๐/๒๐๗๓
เด็กหญิงณัฐนิชา สวนชูผล

๐๓/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านไพรนกยูง(วันชัยประชาสรรค์)

วัดไพรนกยูง  

ชน ๒๔๖๐/๒๐๗๔
เด็กหญิงอภิรดี กองแก้ว

๓๑/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านไพรนกยูง(วันชัยประชาสรรค์)

วัดไพรนกยูง  

ชน ๒๔๖๐/๒๐๗๕
เด็กหญิงชลธิชา ศรีทองอินทร์

๐๖/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านไพรนกยูง(วันชัยประชาสรรค์)

วัดไพรนกยูง  

ชน ๒๔๖๐/๒๐๗๖
เด็กหญิงภาพิมล วงทองดี

๒๕/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านไพรนกยูง(วันชัยประชาสรรค์)

วัดไพรนกยูง  

ชน ๒๔๖๐/๒๐๗๗
เด็กหญิงมนัสวรรณ สงขำ

๐๔/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านไพรนกยูง(วันชัยประชาสรรค์)

วัดไพรนกยูง  

ชน ๒๔๖๐/๒๐๗๘
เด็กหญิงกรกนก ขำหลง

๐๘/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านไพรนกยูง(วันชัยประชาสรรค์)

วัดไพรนกยูง  

ชน ๒๔๖๐/๒๐๗๙
เด็กชายบารมี ดีดวง

๑๕/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านไพรนกยูง(วันชัยประชาสรรค์)

วัดไพรนกยูง  

ชน ๒๔๖๐/๒๐๘๐
เด็กหญิงอนัญญา สวนชูผล

๐๘/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านไพรนกยูง(วันชัยประชาสรรค์)

วัดไพรนกยูง  

ชน ๒๔๖๐/๒๐๘๑
เด็กชายอภิรักษ์ นิรภัย

๐๙/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านไพรนกยูง(วันชัยประชาสรรค์)

วัดไพรนกยูง  

ชน ๒๔๖๐/๒๐๘๒
เด็กหญิงฉันทิศา กันอำ

๑๗/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านไพรนกยูง(วันชัยประชาสรรค์)

วัดไพรนกยูง  

ชน ๒๔๖๐/๒๐๘๓
เด็กหญิงปุณรดา สัญชานันท์

๑๒/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านไพรนกยูง(วันชัยประชาสรรค์)

วัดไพรนกยูง  

ชน ๒๔๖๐/๒๐๘๔
เด็กหญิงธัญวรัตน์ โพธิเปยม

์

๐๙/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านไพรนกยูง(วันชัยประชาสรรค์)

วัดไพรนกยูง  

ชน ๒๔๖๐/๒๐๘๕
เด็กหญิงเขมจิรา บุญเงิน

๒๓/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านไพรนกยูง(วันชัยประชาสรรค์)

วัดไพรนกยูง  

ชน ๒๔๖๐/๒๐๘๖
เด็กชายธนวัต ใจแก้ว

๒๔/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านไพรนกยูง(วันชัยประชาสรรค์)

วัดไพรนกยูง  

ชน ๒๔๖๐/๒๐๘๗
เด็กหญิงวยากร ขำสงค์

๑๓/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านไพรนกยูง(วันชัยประชาสรรค์)

วัดไพรนกยูง  

ชน ๒๔๖๐/๒๐๘๘
เด็กหญิงนราทิพย์ พนมไพร

๑๒/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านไพรนกยูง(วันชัยประชาสรรค์)

วัดไพรนกยูง  

ชน ๒๔๖๐/๒๐๘๙
เด็กชายณัฐวุฒิ บุญชืน

่

๓๑/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านไพรนกยูง(วันชัยประชาสรรค์)

วัดไพรนกยูง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๖๐ / ๙๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๖๐/๒๐๙๐
เด็กชายนนทพัทธ์ วงทองดี

๒๓/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านไพรนกยูง(วันชัยประชาสรรค์)

วัดไพรนกยูง  

ชน ๒๔๖๐/๒๐๙๑
เด็กชายนันทพงศ์ เปยมสิน

๑๑/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านไพรนกยูง(วันชัยประชาสรรค์)

วัดไพรนกยูง  

ชน ๒๔๖๐/๒๐๙๒
เด็กชายธีรทร เผือกผ่อง

๐๑/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านไพรนกยูง(วันชัยประชาสรรค์)

วัดไพรนกยูง  

ชน ๒๔๖๐/๒๐๙๓
เด็กหญิงโชติกา เพ็ชรจัน

่

๑๓/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านไพรนกยูง(วันชัยประชาสรรค์)

วัดไพรนกยูง  

ชน ๒๔๖๐/๒๐๙๔
เด็กหญิงปริษา โชตินาราพร

๑๑/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านไพรนกยูง(วันชัยประชาสรรค์)

วัดไพรนกยูง  

ชน ๒๔๖๐/๒๐๙๕
เด็กชายณภัทร ศรีทองอินทร์

๑๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านไพรนกยูง(วันชัยประชาสรรค์)

วัดไพรนกยูง  

ชน ๒๔๖๐/๒๐๙๖
เด็กชายณัฐวุฒิ บุญเรือง

๑๖/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านไพรนกยูง(วันชัยประชาสรรค์)

วัดไพรนกยูง  

ชน ๒๔๖๐/๒๐๙๗
เด็กชายอติชาต ปญญา

๒๖/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านไพรนกยูง(วันชัยประชาสรรค์)

วัดไพรนกยูง  

ชน ๒๔๖๐/๒๐๙๘
เด็กหญิงธัญจิรา แย้มกระจ่าง

๐๑/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านไพรนกยูง(วันชัยประชาสรรค์)

วัดไพรนกยูง  

ชน ๒๔๖๐/๒๐๙๙
เด็กหญิงอมรรัตน์ ฉิมกมล

๐๔/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านไพรนกยูง(วันชัยประชาสรรค์)

วัดไพรนกยูง  

ชน ๒๔๖๐/๒๑๐๐
เด็กหญิงสิริวิมล เพ็ชรจัน

่

๑๒/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านไพรนกยูง(วันชัยประชาสรรค์)

วัดไพรนกยูง  

ชน ๒๔๖๐/๒๑๐๑
เด็กชายปภาวิน ท่าระหาญ

๒๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านไพรนกยูง(วันชัยประชาสรรค์)

วัดไพรนกยูง  

ชน ๒๔๖๐/๒๑๐๒
เด็กชายชัชวาล แก้วชนวน

๐๑/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านไพรนกยูง(วันชัยประชาสรรค์)

วัดไพรนกยูง  

ชน ๒๔๖๐/๒๑๐๓
เด็กชายนพดล เหล็กคม

๑๗/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านไพรนกยูง(วันชัยประชาสรรค์)

วัดไพรนกยูง  

ชน ๒๔๖๐/๒๑๐๔
เด็กหญิงอริสา พึงเนตร

่

๑๙/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านไพรนกยูง(วันชัยประชาสรรค์)

วัดไพรนกยูง  

ชน ๒๔๖๐/๒๑๐๕
เด็กชายพรเพชร เอียงปาน

้

๑๖/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านไพรนกยูง(วันชัยประชาสรรค์)

วัดไพรนกยูง  

ชน ๒๔๖๐/๒๑๐๖
เด็กหญิงธัญวรัตน์ อินจันทร์

๑๕/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านไพรนกยูง(วันชัยประชาสรรค์)

วัดไพรนกยูง  

ชน ๒๔๖๐/๒๑๐๗
เด็กหญิงปาริชาติ แก้วเขียว

๑๖/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านไพรนกยูง(วันชัยประชาสรรค์)

วัดไพรนกยูง  

ชน ๒๔๖๐/๒๑๐๘
เด็กชายศราวุธ ขาวพวง

๑๕/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านไพรนกยูง(วันชัยประชาสรรค์)

วัดไพรนกยูง  

ชน ๒๔๖๐/๒๑๐๙
เด็กหญิงณัฐนิชา คุ้มทรัพย์

๒๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดศรีเจริญธรรม วัดศรีเจริญธรรม  

ชน ๒๔๖๐/๒๑๑๐
เด็กชายอนุกูล พรมทองหล่อ

๑๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดศรีเจริญธรรม วัดศรีเจริญธรรม  

ชน ๒๔๖๐/๒๑๑๑
เด็กชายวิวัฒน์ชัย โพธิทอง

์

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีเจริญธรรม วัดศรีเจริญธรรม  

ชน ๒๔๖๐/๒๑๑๒
นายธีรวุฒิ วิสุทธิ

์

๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแจง วัดหนองแจง  

ชน ๒๔๖๐/๒๑๑๓

เด็กหญิงภาวิดา จันทรนุ่ม

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแจง วัดหนองแจง  

ชน ๒๔๖๐/๒๑๑๔
เด็กชายธีรภัทร สรหงษ์

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแจง วัดหนองแจง  

ชน ๒๔๖๐/๒๑๑๕
เด็กหญิงนงลักษณ์ อุ่นแสง

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแจง วัดหนองแจง  

ชน ๒๔๖๐/๒๑๑๖
เด็กหญิงพัทธมน นาคสังข์

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแจง วัดหนองแจง  

ชน ๒๔๖๐/๒๑๑๗

เด็กหญิงสุภาวดี นาคสังข์
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแจง วัดหนองแจง  

ชน ๒๔๖๐/๒๑๑๘
เด็กหญิงสุธาทิพย์ พวงทอง

๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแจง วัดหนองแจง  

ชน ๒๔๖๐/๒๑๑๙
เด็กชายกิตติศักดิ

์

อุ่มแสง
๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแจง วัดหนองแจง  

ชน ๒๔๖๐/๒๑๒๐
เด็กชายมงคล หงษ์ทอง

๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแจง วัดหนองแจง  

ชน ๒๔๖๐/๒๑๒๑

เด็กชายพีรพัฒน์ เพชรไทย
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแจง วัดหนองแจง  

ชน ๒๔๖๐/๒๑๒๒
เด็กชายธีฤทธิ

์

พินยะชิต
๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าแก้ว วัดหนองแซง  

ชน ๒๔๖๐/๒๑๒๓
เด็กชายปารเมศ บุญวัด

๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าแก้ว วัดหนองแซง  

ชน ๒๔๖๐/๒๑๒๔
เด็กชายอิทธิพล ชาวหมู่

๓๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าแก้ว วัดหนองแซง  
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๖๐/๒๑๒๕
เด็กหญิงกรศกร สีดาฟอง

๒๕/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดท่าแก้ว วัดหนองแซง  

ชน ๒๔๖๐/๒๑๒๖
เด็กหญิงอรอุมา ชูรุด

๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าแก้ว วัดหนองแซง  

ชน ๒๔๖๐/๒๑๒๗
เด็กหญิงกนกพรรณ ใจแสน

๒๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดท่าแก้ว วัดหนองแซง  

ชน ๒๔๖๐/๒๑๒๘

เด็กชายนาถวัฒน์ โทนสิงห์
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าแก้ว วัดหนองแซง  

ชน ๒๔๖๐/๒๑๒๙
เด็กชายสิริภพ มันเจ๊ก

่

๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดอรัญญวาสี วัดอรัญญวาสี  

ชน ๒๔๖๐/๒๑๓๐
เด็กชายพีระศักดิ

์

ชอรี
๐๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดอรัญญวาสี วัดอรัญญวาสี  

ชน ๒๔๖๐/๒๑๓๑
เด็กหญิงปวัณรัตน์ พูลพ่วง

๐๔/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดอรัญญวาสี วัดอรัญญวาสี  

ชน ๒๔๖๐/๒๑๓๒

เด็กหญิงฉัตรณิชา สุ่มนิม

่

๒๗/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดอรัญญวาสี วัดอรัญญวาสี  

ชน ๒๔๖๐/๒๑๓๓
เด็กหญิงปทมา พูลเหลือ

๐๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดอรัญญวาสี วัดอรัญญวาสี  

ชน ๒๔๖๐/๒๑๓๔
เด็กชายสุชานนท์ ไทยเจริญ

๑๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดอรัญญวาสี วัดอรัญญวาสี  

ชน ๒๔๖๐/๒๑๓๕
เด็กหญิงบุญยานุช ชันงาม

้

๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดอรัญญวาสี วัดอรัญญวาสี  

ชน ๒๔๖๐/๒๑๓๖

เด็กหญิงศศินันท์ โฉมเชิด
๑๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดอรัญญวาสี วัดอรัญญวาสี  

ชน ๒๔๖๐/๒๑๓๗
เด็กชายกมลศักดิ

์

ประเทืองกุลชัย
๓๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาราวเทียนทอง(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดเขาโพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๖๐/๒๑๓๘
เด็กชายเกียรติพงศ์ ภพสุวรรณ

๒๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเขาราวเทียนทอง(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดเขาโพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๖๐/๒๑๓๙
เด็กชายอนุชิต พูลเพิม

่

๑๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเขาราวเทียนทอง(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดเขาโพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๖๐/๒๑๔๐
เด็กชายธนกฤต พึงพรม

่

๓๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาราวเทียนทอง(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดเขาโพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๖๐/๒๑๔๑
เด็กชายลภัส ม่วงดี

๒๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเขาราวเทียนทอง(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดเขาโพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๖๐/๒๑๔๒
เด็กชายพีรพัฒน์ ทองสถิตย์

๐๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเขาราวเทียนทอง(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดเขาโพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๖๐/๒๑๔๓
เด็กหญิงเนตรนภา สุพรรณคง

๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาราวเทียนทอง(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดเขาโพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๖๐/๒๑๔๔

เด็กหญิงณิชาพัช คงทัด
๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาราวเทียนทอง(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดเขาโพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๖๐/๒๑๔๕
เด็กหญิงภัทรธิดา กันอำ

๐๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเขาราวเทียนทอง(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดเขาโพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๖๐/๒๑๔๖
เด็กหญิงนำทิพย์ พิกุล

๒๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเขาราวเทียนทอง(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดเขาโพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๖๐/๒๑๔๗
เด็กชายธนภัทร ลุสีดา

๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาราวเทียนทอง(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดเขาโพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๖๐/๒๑๔๘

เด็กหญิงสุทธิดา แก้วสุข
๐๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเขาราวเทียนทอง(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดเขาโพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๖๐/๒๑๔๙
เด็กหญิงกมลวรรณ โพโต

๐๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาราวเทียนทอง(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดเขาโพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๖๐/๒๑๕๐
เด็กชายจักริน ศรีเดช

๐๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเขาราวเทียนทอง(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดเขาโพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๖๐/๒๑๕๑
เด็กชายพสธร พูลสวัสดิ

์

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาราวเทียนทอง(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดเขาโพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๖๐/๒๑๕๒

เด็กหญิงนัทชา เอียงปาน

้

๐๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาราวเทียนทอง(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดเขาโพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๖๐/๒๑๕๓
เด็กหญิงสุภาพร จ้อยชู

๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาราวเทียนทอง(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดเขาโพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๖๐/๒๑๕๔
เด็กหญิงอภิสรา สอนสำราญ

๑๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเนินขาม วัดเขาโพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๖๐/๒๑๕๕
เด็กชายกนกพล สิงห์สม

๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเนินขาม วัดเขาโพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๖๐/๒๑๕๖

เด็กหญิงวนัสณันท์ พุ่มจำปา
๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเนินขาม วัดเขาโพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๖๐/๒๑๕๗
เด็กหญิงสุภัสสร สิงห์สม

๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเนินขาม วัดเขาโพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๖๐/๒๑๕๘
เด็กหญิงกัลยารัตน์ จันทรา

๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเนินขาม วัดเขาโพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๖๐/๒๑๕๙
เด็กหญิงลลิตา บุญสร้าง

๑๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเนินขาม วัดเขาโพธิงาม

์
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ชน ๒๔๖๐/๒๑๖๐
เด็กหญิงจิตติพัฒน์ ปานรักษา

๐๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเนินขาม วัดเขาโพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๖๐/๒๑๖๑
เด็กหญิงชลธิชา โดรณ

๑๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเนินขาม วัดเขาโพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๖๐/๒๑๖๒
เด็กชายภานุเทพ ศรีเดช

๓๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเนินขาม วัดเขาโพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๖๐/๒๑๖๓

เด็กชายปยวัช คมขำ
๐๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเนินขาม วัดเขาโพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๖๐/๒๑๖๔
เด็กชายศุภณัฐ เปยมสอาด

๐๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเนินขาม วัดเขาโพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๖๐/๒๑๖๕
เด็กชายนิติกร ศรีเดช

๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเนินขาม วัดเขาโพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๖๐/๒๑๖๖
เด็กหญิงกนกวรรณ พิมพขันธ์

๑๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเนินขาม วัดเขาโพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๖๐/๒๑๖๗

เด็กหญิงวีรลักษณ์ นำเพชร
๓๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเนินขาม วัดเขาโพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๖๐/๒๑๖๘
เด็กชายกฤตภัค บางเอียม

่

๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเนินขาม วัดเขาโพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๖๐/๒๑๖๙
เด็กชายธีรัชช์ ทองธำรงวัตต์

๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเนินขาม วัดเขาโพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๖๐/๒๑๗๐
เด็กชายพงศ์พิสุทธิ

์

สีวันนา
๓๐/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเนินขาม วัดเขาโพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๖๐/๒๑๗๑

เด็กหญิงสุภัสสร จ้อยชู
๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเนินขาม วัดเขาโพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๖๐/๒๑๗๒
เด็กชายพฤษภา สีวันนา

๒๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเนินขาม วัดเขาโพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๖๐/๒๑๗๓
เด็กหญิงรุจจิรา เรืองประโคน

๒๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเนินขาม วัดเขาโพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๖๐/๒๑๗๔
เด็กชายณัฐภูมิ ภูฆัง

๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเนินขาม วัดเขาโพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๖๐/๒๑๗๕

เด็กชายจิราพัชร ลักณะประภัย
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเนินขาม วัดเขาโพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๖๐/๒๑๗๖
เด็กชายธนวัต จารุศิริ

๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเนินขาม วัดเขาโพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๖๐/๒๑๗๗
เด็กชายภูริภัทร ทาเอือ

้

๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเนินขาม วัดเขาโพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๖๐/๒๑๗๘
เด็กชายจิราวุฒิ ศรีบัวทอง

๐๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดทุ่งโพธิ

์

 

ชน ๒๔๖๐/๒๑๗๙

เด็กชายทรงเกียรติ พลาด
๐๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดทุ่งโพธิ

์

 

ชน ๒๔๖๐/๒๑๘๐
เด็กชายณัฐวุฒิ เสมอใจ

๒๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดทุ่งโพธิ

์

 

ชน ๒๔๖๐/๒๑๘๑
เด็กชายศุภณัฐ เสาวะโร

๐๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดทุ่งโพธิ

์

 

ชน ๒๔๖๐/๒๑๘๒
เด็กชายอัครพล บากอง

๒๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดทุ่งโพธิ

์

 

ชน ๒๔๖๐/๒๑๘๓

เด็กหญิงชลพรรษ ทองคำชู
๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดทุ่งโพธิ

์

 

ชน ๒๔๖๐/๒๑๘๔
เด็กหญิงณัฐธิชา มากท่าไม้

๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดทุ่งโพธิ

์

 

ชน ๒๔๖๐/๒๑๘๕
เด็กหญิงนัชชา อยู่โต

๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดทุ่งโพธิ

์

 

ชน ๒๔๖๐/๒๑๘๖
เด็กหญิงวิลาสินี เย็นสนอง

๑๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดทุ่งโพธิ

์

 

ชน ๒๔๖๐/๒๑๘๗

เด็กหญิงลีลาวดี สิวงาม

่

๑๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดทุ่งโพธิ

์

 

ชน ๒๔๖๐/๒๑๘๘
เด็กหญิงศิริวรรณ หว่างใจธรรม

๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดทุ่งโพธิ

์

 

ชน ๒๔๖๐/๒๑๘๙
เด็กหญิงอมลณัฐ สุภิทิพย์

๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดทุ่งโพธิ

์

 

ชน ๒๔๖๐/๒๑๙๐
เด็กชายรัฐภูมิ แซ่เฮง

๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดทุ่งโพธิ

์

 

ชน ๒๔๖๐/๒๑๙๑

เด็กชายณัฐธวัช คงเกลียง

้

๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดทุ่งโพธิ

์

 

ชน ๒๔๖๐/๒๑๙๒
เด็กชายนัทธพงค์ ครคง

๐๒/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดทุ่งโพธิ

์

 

ชน ๒๔๖๐/๒๑๙๓
เด็กชายนัทธพงค์ ครสุวรรณ

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดทุ่งโพธิ

์

 

ชน ๒๔๖๐/๒๑๙๔
เด็กชายประสิทธิชัย คำชู

๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดทุ่งโพธิ

์
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๖๐/๒๑๙๕
เด็กชายวันเฉลิม นิลวรรณ

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดทุ่งโพธิ

์

 

ชน ๒๔๖๐/๒๑๙๖
เด็กชายเสฏฐวุฒิ จันนุ่ม

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดทุ่งโพธิ

์

 

ชน ๒๔๖๐/๒๑๙๗
เด็กชายอรุณกมล ฤทธิเต็ม

์

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดทุ่งโพธิ

์

 

ชน ๒๔๖๐/๒๑๙๘
เด็กหญิงกนกพรรณ สำเร็จฤทธิ

์

๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดทุ่งโพธิ

์

 

ชน ๒๔๖๐/๒๑๙๙
เด็กหญิงกมลลักษณ์ สุภิทิพย์

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดทุ่งโพธิ

์

 

ชน ๒๔๖๐/๒๒๐๐
เด็กหญิงกรพินฐ์ เกิดแก้ว

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดทุ่งโพธิ

์

 

ชน ๒๔๖๐/๒๒๐๑
เด็กหญิงกรวรรณ การภักดี

๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดทุ่งโพธิ

์

 

ชน ๒๔๖๐/๒๒๐๒
เด็กหญิงกุสุมา แตงนิม

่

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดทุ่งโพธิ

์

 

ชน ๒๔๖๐/๒๒๐๓
เด็กหญิงจิน เพ็งสวย

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดทุ่งโพธิ

์

 

ชน ๒๔๖๐/๒๒๐๔
เด็กหญิงจิราวรรณ โนนศรี

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดทุ่งโพธิ

์

 

ชน ๒๔๖๐/๒๒๐๕
เด็กหญิงวรรณกมล ภูษิต

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดทุ่งโพธิ

์

 

ชน ๒๔๖๐/๒๒๐๖
เด็กหญิงวรัมพร อินทร์มณี

๓๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดทุ่งโพธิ

์

 

ชน ๒๔๖๐/๒๒๐๗
เด็กหญิงศศิภา การภักดี

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดทุ่งโพธิ

์

 

ชน ๒๔๖๐/๒๒๐๘
เด็กหญิงเบญญาภา โอรักษ์

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดทุ่งโพธิ

์

 

ชน ๒๔๖๐/๒๒๐๙
เด็กหญิงเขมจิรา แตงนิม

่

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดทุ่งโพธิ

์

 

ชน ๒๔๖๐/๒๒๑๐
เด็กหญิงพรนภา ศรีวันนา

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดทุ่งโพธิ

์

 

ชน ๒๔๖๐/๒๒๑๑
เด็กชายปยาวัฒน์ นาคแจ้ง

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดทุ่งโพธิ

์

 

ชน ๒๔๖๐/๒๒๑๒
เด็กชายรังสิมันต์ เปยจันทร์

๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดทุ่งโพธิ

์

 

ชน ๒๔๖๐/๒๒๑๓
เด็กชายนัทธพงค์ หลักเพชร

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดทุ่งโพธิ

์

 

ชน ๒๔๖๐/๒๒๑๔

เด็กชายปยพัทธ์ สุขสวัสดิ

์

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดทุ่งโพธิ

์

 

ชน ๒๔๖๐/๒๒๑๕
เด็กชายพีรพงษ์ กลินกุหลาบ

่

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดทุ่งโพธิ

์

 

ชน ๒๔๖๐/๒๒๑๖
เด็กหญิงภาวิณี เเดนนาเลิศ

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดทุ่งโพธิ

์

 

ชน ๒๔๖๐/๒๒๑๗
เด็กหญิงวรัญญา ครคง

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดทุ่งโพธิ

์

 

ชน ๒๔๖๐/๒๒๑๘

เด็กหญิงอาทิติยา บัวอุไร
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดทุ่งโพธิ

์

 

ชน ๒๔๖๐/๒๒๑๙
เด็กหญิงญาสินี อินทเสน

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดทุ่งโพธิ

์

 

ชน ๒๔๖๐/๒๒๒๐
เด็กชายวงศกร เปรมทอง

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดทุ่งโพธิ

์

 

ชน ๒๔๖๐/๒๒๒๑
เด็กหญิงจิตรวรรณ ครคง

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดทุ่งโพธิ

์

 

ชน ๒๔๖๐/๒๒๒๒

เด็กหญิงเจนจิรา ชูวงษ์
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดทุ่งโพธิ

์

 

ชน ๒๔๖๐/๒๒๒๓
เด็กหญิงปริยฉัตร นิวงาม

้

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดทุ่งโพธิ

์

 

ชน ๒๔๖๐/๒๒๒๔
เด็กชายพงศ์พิพัฒน์ เข็มเงิน

๐๑/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองยาง  

ชน ๒๔๖๐/๒๒๒๕
เด็กชายจักริน การภักดี

๐๒/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองยาง  

ชน ๒๔๖๐/๒๒๒๖

เด็กชายกุลทัต เมฆเขียว
๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองยาง  

ชน ๒๔๖๐/๒๒๒๗
เด็กชายพรพิพัฒน์ อ่อนคำ

๐๖/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองยาง  

ชน ๒๔๖๐/๒๒๒๘
เด็กชายชัยวัฒน์ นาเอก

๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองยาง  

ชน ๒๔๖๐/๒๒๒๙
เด็กชายนิชคุณ แพ่งนคร

๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองยาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๖๔ / ๙๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๖๐/๒๒๓๐
เด็กชายวีรภัทร เจริญดีเสมอ

๒๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองยาง  

ชน ๒๔๖๐/๒๒๓๑
เด็กหญิงเอมมิกา ศรีโมรา

๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองยาง  

ชน ๒๔๖๐/๒๒๓๒ เด็กหญิงสร้อยสุวรรณ
การภักดี

๑๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองยาง  

ชน ๒๔๖๐/๒๒๓๓

เด็กหญิงอรนิภา เอียมศรี

่

๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองยาง  

ชน ๒๔๖๐/๒๒๓๔
เด็กหญิงศิริพร เพียงพุด

้

๑๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองยาง  

ชน ๒๔๖๐/๒๒๓๕
เด็กหญิงภูตะวัน กิทัยพะเนา

๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองยาง  

ชน ๒๔๖๐/๒๒๓๖
เด็กหญิงสิราวรรณ ขุนณรงค์

๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองยาง  

ชน ๒๔๖๐/๒๒๓๗

เด็กหญิงสุธินี ทองสร้อย
๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองยาง  

ชน ๒๔๖๐/๒๒๓๘
เด็กหญิงจิรา การภักดี

๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองยาง  

ชน ๒๔๖๐/๒๒๓๙
เด็กหญิงรวีวรรณ เข็มเงิน

๐๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองยาง  

ชน ๒๔๖๐/๒๒๔๐
เด็กหญิงพรวิภา การภักดี

๐๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองยาง  

ชน ๒๔๖๐/๒๒๔๑

เด็กหญิงนฤมล กลัดเงิน
๐๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองยาง  

ชน ๒๔๖๐/๒๒๔๒
เด็กหญิงวรรณศา รุ่งโรจน์

๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองยาง  

ชน ๒๔๖๐/๒๒๔๓
เด็กหญิงอริสา อ่อนช่วง

๒๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองยาง  

ชน ๒๔๖๐/๒๒๔๔
เด็กหญิงเบญญภา เพ็งสวย

๑๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองยาง  

ชน ๒๔๖๐/๒๒๔๕

เด็กหญิงขวัญใจ การภักดี
๒๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองยาง  

ชน ๒๔๖๐/๒๒๔๖
เด็กชายปณิธิ เปยมรอด

๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองยาง  

ชน ๒๔๖๐/๒๒๔๗
เด็กชายธนวันต์ แก้วตาสาม

๒๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองยาง  

ชน ๒๔๖๐/๒๒๔๘
เด็กชายบัญญวัต การภักดี

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองยาง  

ชน ๒๔๖๐/๒๒๔๙

เด็กหญิงสิราวรรณ แจ้งสว่าง
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองยาง  

ชน ๒๔๖๐/๒๒๕๐
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา การภักดี

๒๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองยาง  

ชน ๒๔๖๐/๒๒๕๑
เด็กหญิงวรรณกมล มันยา

่

๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองยาง  

ชน ๒๔๖๐/๒๒๕๒
เด็กหญิงกนกวรรณ เข็มเงิน

๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองยาง  

ชน ๒๔๖๐/๒๒๕๓

เด็กชายธีระ ธรรมขันแก้ว
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองยาง  

ชน ๒๔๖๐/๒๒๕๔
เด็กหญิงนันธิชา พานิช

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองยาง  

ชน ๒๔๖๐/๒๒๕๕
เด็กหญิงสิรินทิพย์ สอนอินทร์ตะ

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองยาง  

ชน ๒๔๖๐/๒๒๕๖
เด็กหญิงกันทลัส ศรีอนงค์

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองยาง  

ชน ๒๔๖๐/๒๒๕๗

เด็กหญิงญาดา ครคง
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองยาง  

ชน ๒๔๖๐/๒๒๕๘
เด็กชายภัคพล ครคง

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองยาง  

ชน ๒๔๖๐/๒๒๕๙
เด็กหญิงณัชฌารัตน์ รัตนโคต

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองยาง  

ชน ๒๔๖๐/๒๒๖๐
นายณัฐวุฒิ ปานแม้น

๒๒/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ชน ๒๔๖๐/๒๒๖๑

นายวรายุทธ พึงพวก

่

๒๐/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ชน ๒๔๖๐/๒๒๖๒
นายธีรพงษ์ เอมน้อย

๐๒/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ชน ๒๔๖๐/๒๒๖๓
นายสิทธิชัย รองเมือง

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ชน ๒๔๖๐/๒๒๖๔
นายจิรภัทร ปนทองสุข

๒๔/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๖๕ / ๙๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๖๐/๒๒๖๕
นายธนัญชัย ทาทำนุก

๑๔/๐๙/๒๕๔๕

วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ชน ๒๔๖๐/๒๒๖๖
นายอดิเทพ พวงกุหลาบ

๐๗/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ชน ๒๔๖๐/๒๒๖๗
เด็กชายนิติกร ปาละพงษ์

๒๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกะบกเตีย

้

วัดเขาถำเทพพนม  

ชน ๒๔๖๐/๒๒๖๘

เด็กชายภานุวัฒน์ แก้วสวัสดิ

์

๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกะบกเตีย

้

วัดเขาถำเทพพนม  

ชน ๒๔๖๐/๒๒๖๙
เด็กชายศุภณัฐ สุขประเสริฐ

๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกะบกเตีย

้

วัดเขาถำเทพพนม  

ชน ๒๔๖๐/๒๒๗๐
เด็กหญิงญานิศา ศรีเดช

๐๖/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกะบกเตีย

้

วัดเขาถำเทพพนม  

ชน ๒๔๖๐/๒๒๗๑
เด็กหญิงณัฐฐิภรณ์ อู่สุวรรณ์

๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกะบกเตีย

้

วัดเขาถำเทพพนม  

ชน ๒๔๖๐/๒๒๗๒
เด็กหญิงธัญญะรัตน์ การภักดี

๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกะบกเตีย

้

วัดเขาถำเทพพนม  

ชน ๒๔๖๐/๒๒๗๓
เด็กหญิงเบญญาภา ปานแม้น

๑๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกะบกเตีย

้

วัดเขาถำเทพพนม  

ชน ๒๔๖๐/๒๒๗๔
เด็กหญิงภัณฑิลา อินโต

๒๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกะบกเตีย

้

วัดเขาถำเทพพนม  

ชน ๒๔๖๐/๒๒๗๕
เด็กหญิงรุจจิรา ประสารยา

๐๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกะบกเตีย

้

วัดเขาถำเทพพนม  

ชน ๒๔๖๐/๒๒๗๖

เด็กหญิงวิราวรรณ บุญอินทร์
๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกะบกเตีย

้

วัดเขาถำเทพพนม  

ชน ๒๔๖๐/๒๒๗๗
เด็กหญิงศิริษา จิวอยู่

๋

๑๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกะบกเตีย

้

วัดเขาถำเทพพนม  

ชน ๒๔๖๐/๒๒๗๘
เด็กหญิงสุนันทา โพธิทอง

์

๐๖/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกะบกเตีย

้

วัดเขาถำเทพพนม  

ชน ๒๔๖๐/๒๒๗๙
เด็กหญิงจุฑากานต์ ชูนพรัตน์

๑๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกะบกเตีย

้

วัดเขาถำเทพพนม  

ชน ๒๔๖๐/๒๒๘๐
เด็กชายกิตติภณ ช่อจำป

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกะบกเตีย

้

วัดเขาถำเทพพนม  

ชน ๒๔๖๐/๒๒๘๑
เด็กชายฐิติศักดิ

์

ใจแสน
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกะบกเตีย

้

วัดเขาถำเทพพนม  

ชน ๒๔๖๐/๒๒๘๒
เด็กชายพรเทพ ครคง

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกะบกเตีย

้

วัดเขาถำเทพพนม  

ชน ๒๔๖๐/๒๒๘๓
เด็กชายรัฐภูมิ เกตุตะคุ

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกะบกเตีย

้

วัดเขาถำเทพพนม  

ชน ๒๔๖๐/๒๒๘๔

เด็กชายศรายุทธ ยิมจันทร์

้

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกะบกเตีย

้

วัดเขาถำเทพพนม  

ชน ๒๔๖๐/๒๒๘๕
เด็กหญิงกชกร เผือกเพ็ง

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกะบกเตีย

้

วัดเขาถำเทพพนม  

ชน ๒๔๖๐/๒๒๘๖
เด็กหญิงกรวิกา ขันพัฒน์

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกะบกเตีย

้

วัดเขาถำเทพพนม  

ชน ๒๔๖๐/๒๒๘๗
เด็กหญิงชลิดา บุญดีมาก

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกะบกเตีย

้

วัดเขาถำเทพพนม  

ชน ๒๔๖๐/๒๒๘๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ อินทร์อำ
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกะบกเตีย

้

วัดเขาถำเทพพนม  

ชน ๒๔๖๐/๒๒๘๙
เด็กหญิงฟาสว่าง โพธิทอง

์

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกะบกเตีย

้

วัดเขาถำเทพพนม  

ชน ๒๔๖๐/๒๒๙๐
เด็กหญิงวรรณกมล ศรีวันนา

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกะบกเตีย

้

วัดเขาถำเทพพนม  

ชน ๒๔๖๐/๒๒๙๑
เด็กหญิงสุพิชชา ขุมทอง

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกะบกเตีย

้

วัดเขาถำเทพพนม  

ชน ๒๔๖๐/๒๒๙๒

เด็กหญิงอนัญญา กลัดสิงห์
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกะบกเตีย

้

วัดเขาถำเทพพนม  

ชน ๒๔๖๐/๒๒๙๓
เด็กหญิงสุริย์นิภา ศรีพัตร

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกะบกเตีย

้

วัดเขาถำเทพพนม  

ชน ๒๔๖๐/๒๒๙๔
เด็กชายอมรเทพ บุญประสิทธิ

์

๑๒/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ)

วัดวังคอไห  

ชน ๒๔๖๐/๒๒๙๕
เด็กชายธนิสร พุ่มจำปา

๑๘/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ)

วัดวังคอไห  

ชน ๒๔๖๐/๒๒๙๖

เด็กชายธีรภัทร กลัดเงิน
๓๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ)

วัดวังคอไห  

ชน ๒๔๖๐/๒๒๙๗
เด็กชายภูมินทร์ วงษ์ผา

๐๗/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ)

วัดวังคอไห  

ชน ๒๔๖๐/๒๒๙๘
เด็กชายวุฒิชัย จันวิลา

๐๕/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ)

วัดวังคอไห  

ชน ๒๔๖๐/๒๒๙๙
เด็กชายสุทธิวัฒน์ พระศรี

๐๔/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ)

วัดวังคอไห  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๖๖ / ๙๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๖๐/๒๓๐๐
เด็กหญิงจรรยพร เหลาสนิท

๑๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ)

วัดวังคอไห  

ชน ๒๔๖๐/๒๓๐๑
เด็กหญิงวิชญาพร นกเล็ก

๐๓/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ)

วัดวังคอไห  

ชน ๒๔๖๐/๒๓๐๒
เด็กหญิงจิดาภา สุขศรี

๒๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ)

วัดวังคอไห  

ชน ๒๔๖๐/๒๓๐๓
เด็กหญิงชนาภา ศรีสวัสดิ

์

๑๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ)

วัดวังคอไห  

ชน ๒๔๖๐/๒๓๐๔
เด็กหญิงพัชรดา การภักดี

๑๐/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ)

วัดวังคอไห  

ชน ๒๔๖๐/๒๓๐๕
เด็กชายยศกร พุ่มจำปา

๒๖/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ)

วัดวังคอไห  

ชน ๒๔๖๐/๒๓๐๖
เด็กชายทักษพงศ์ ตอรบรัมย์

๒๔/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ)

วัดวังคอไห  

ชน ๒๔๖๐/๒๓๐๗
เด็กชายวัศพล เพ็งผล

๒๗/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ)

วัดวังคอไห  

ชน ๒๔๖๐/๒๓๐๘
เด็กชายวีรภัทร พึงเจียม

่

๐๓/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ)

วัดวังคอไห  

ชน ๒๔๖๐/๒๓๐๙
เด็กหญิงปาริชาติ พุ่มจำปา

๐๘/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ)

วัดวังคอไห  

ชน ๒๔๖๐/๒๓๑๐
เด็กหญิงพรนภา เจริญผล

๒๙/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ)

วัดวังคอไห  

ชน ๒๔๖๐/๒๓๑๑
เด็กหญิงวรรณวิสาข์ พูนกิง

่

๓๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ)

วัดวังคอไห  

ชน ๒๔๖๐/๒๓๑๒
เด็กชายจตุพล ภูฆัง

๑๒/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ)

วัดวังคอไห  

ชน ๒๔๖๐/๒๓๑๓
เด็กหญิงปยะวรรณ ศรีรุ่งเรือง

๑๑/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ)

วัดวังคอไห  

ชน ๒๔๖๐/๒๓๑๔
เด็กหญิงภัทราพร ศรีโมรา

๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสุขเดือนห้า วัดสุขเดือนห้า  

ชน ๒๔๖๐/๒๓๑๕

เด็กชายกิตติวัฒน์ อยู่ปรางค์
๐๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสุขเดือนห้า วัดสุขเดือนห้า  

ชน ๒๔๖๐/๒๓๑๖
เด็กหญิงเอืองฟา

้

ยอดเนียม
๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสุขเดือนห้า วัดสุขเดือนห้า  

ชน ๒๔๖๐/๒๓๑๗
เด็กหญิงกรวรรณ บุญเงิน

๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสุขเดือนห้า วัดสุขเดือนห้า  

ชน ๒๔๖๐/๒๓๑๘
เด็กชายรัฐนันท์ ภูษิต

๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสุขเดือนห้า วัดสุขเดือนห้า  

ชน ๒๔๖๐/๒๓๑๙

เด็กหญิงสุภาพรรณ อ้นใส
๑๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสุขเดือนห้า วัดสุขเดือนห้า  

ชน ๒๔๖๐/๒๓๒๐
เด็กชายณัฐวุฒิ นำจันทร์

๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสุขเดือนห้า วัดสุขเดือนห้า  

ชน ๒๔๖๐/๒๓๒๑
เด็กหญิงรตนพร ยอดสุวรรณ์

๐๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสุขเดือนห้า วัดสุขเดือนห้า  

ชน ๒๔๖๐/๒๓๒๒
เด็กชายภากร หล่อเหลียม

่

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสุขเดือนห้า วัดสุขเดือนห้า  

ชน ๒๔๖๐/๒๓๒๓

เด็กชายชานนท์ อ่อนแก้ว
๒๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสุขเดือนห้า วัดสุขเดือนห้า  

ชน ๒๔๖๐/๒๓๒๔
เด็กชายยศกร เงินทอง

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุขเดือนห้า วัดสุขเดือนห้า  

ชน ๒๔๖๐/๒๓๒๕
เด็กชายชาตรี เกตุตะคุ

๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกะบกเตีย

้

วัดสุวรรณจันทราราม
 

ชน ๒๔๖๐/๒๓๒๖
เด็กชายพงศ์พัศ นักกรองดี

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกะบกเตีย

้

วัดสุวรรณจันทราราม
 

ชน ๒๔๖๐/๒๓๒๗

เด็กชายภูมิพัฒน์ ไชยรินทร์
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกะบกเตีย

้

วัดสุวรรณจันทราราม
 

ชน ๒๔๖๐/๒๓๒๘
เด็กหญิงจิรารัตน์ บุญเสริม

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกะบกเตีย

้

วัดสุวรรณจันทราราม
 

ชน ๒๔๖๐/๒๓๒๙
เด็กหญิงณัฐฐินันท์ เติมเพชร

๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกะบกเตีย

้

วัดสุวรรณจันทราราม
 

ชน ๒๔๖๐/๒๓๓๐
เด็กหญิงนุสรา กาฬภักดี

๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกะบกเตีย

้

วัดสุวรรณจันทราราม
 

ชน ๒๔๖๐/๒๓๓๑

เด็กหญิงพัชรินทร์ ทองวิโรจน์
๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกะบกเตีย

้

วัดสุวรรณจันทราราม
 

ชน ๒๔๖๐/๒๓๓๒
เด็กหญิงวรารัตน์ ขำสงค์

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกะบกเตีย

้

วัดสุวรรณจันทราราม
 

ชน ๒๔๖๐/๒๓๓๓
เด็กหญิงศุภนุช บุญประเสริฐ

๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกะบกเตีย

้

วัดสุวรรณจันทราราม
 

ชน ๒๔๖๐/๒๓๓๔
เด็กหญิงสาธิกา ศรีวันนา

๐๙/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกะบกเตีย

้

วัดสุวรรณจันทราราม
 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๖๗ / ๙๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๖๐/๒๓๓๕
เด็กหญิงสุวพร คำมา

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกะบกเตีย

้

วัดสุวรรณจันทราราม
 

ชน ๒๔๖๐/๒๓๓๖
เด็กหญิงนุชฤดี ขอพึง

่

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกะบกเตีย

้

วัดสุวรรณจันทราราม
 

ชน ๒๔๖๐/๒๓๓๗
เด็กหญิงพิชชานันท์ ไหมอ่อน

๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกะบกเตีย

้

วัดสุวรรณจันทราราม
 

ชน ๒๔๖๐/๒๓๓๘

เด็กหญิงอโรชา บุญชาญ
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกะบกเตีย

้

วัดสุวรรณจันทราราม
 

ชน ๒๔๖๐/๒๓๓๙
เด็กหญิงธิดาเทพ เปยมสิน

๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกะบกเตีย

้

วัดสุวรรณจันทราราม
 

ชน ๒๔๖๐/๒๓๔๐
เด็กชายคมสันต์ ลาภะนัง

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกะบกเตีย

้

วัดสุวรรณจันทราราม
 

ชน ๒๔๖๐/๒๓๔๑
เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

เรืองแสง
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกะบกเตีย

้

วัดสุวรรณจันทราราม
 

ชน ๒๔๖๐/๒๓๔๒

เด็กหญิงชนิดา บุญเสริม
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกะบกเตีย

้

วัดสุวรรณจันทราราม
 

ชน ๒๔๖๐/๒๓๔๓
เด็กหญิงฐิติมา อินทร์จันทร์

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกะบกเตีย

้

วัดสุวรรณจันทราราม
 

ชน ๒๔๖๐/๒๓๔๔
เด็กหญิงธนัญญา บุญอินทร์

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกะบกเตีย

้

วัดสุวรรณจันทราราม
 

ชน ๒๔๖๐/๒๓๔๕
เด็กหญิงพรทิพย์ ทำคล่อง

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกะบกเตีย

้

วัดสุวรรณจันทราราม
 

ชน ๒๔๖๐/๒๓๔๖

เด็กหญิงพิมลพัชร เหล็กเพชร
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกะบกเตีย

้

วัดสุวรรณจันทราราม
 

ชน ๒๔๖๐/๒๓๔๗
เด็กหญิงพุทธิพร โพโต

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกะบกเตีย

้

วัดสุวรรณจันทราราม
 

ชน ๒๔๖๐/๒๓๔๘
เด็กหญิงรจิรา นักกรองดี

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกะบกเตีย

้

วัดสุวรรณจันทราราม
 

ชน ๒๔๖๐/๒๓๔๙
เด็กหญิงวราภรณ์ วินิจสร

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกะบกเตีย

้

วัดสุวรรณจันทราราม
 

ชน ๒๔๖๐/๒๓๕๐
เด็กหญิงสุจิรา บุญอินทร์

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกะบกเตีย

้

วัดสุวรรณจันทราราม
 

ชน ๒๔๖๐/๒๓๕๑
เด็กหญิงกนกพร พุ่มพุก

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกะบกเตีย

้

วัดสุวรรณจันทราราม
 

ชน ๒๔๖๐/๒๓๕๒
เด็กหญิงธารารัตน์ ทองเกิด

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกะบกเตีย

้

วัดสุวรรณจันทราราม
 

ชน ๒๔๖๐/๒๓๕๓
เด็กชายภูผา เนือไม้

้

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกะบกเตีย

้

วัดสุวรรณจันทราราม
 

ชน ๒๔๖๐/๒๓๕๔

เด็กหญิงเบญจมาศ สงล่า

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกะบกเตีย

้

วัดสุวรรณจันทราราม
 

ชน ๒๔๖๐/๒๓๕๕
เด็กหญิงณัฐวดี ยอดดำเนิน

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกะบกเตีย

้

วัดสุวรรณจันทราราม
 

ชน ๒๔๖๐/๒๓๕๖
เด็กหญิงเกตุกัญญา บุญยัง

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกะบกเตีย

้

วัดสุวรรณจันทราราม
 

ชน ๒๔๖๐/๒๓๕๗
เด็กชายกฤษณะ อำช่วย

๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกะบกเตีย

้

วัดสุวรรณจันทราราม
 

ชน ๒๔๖๐/๒๓๕๘

เด็กชายชัยสิทธิ

์

สำอางศรี
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกะบกเตีย

้

วัดสุวรรณจันทราราม
 

ชน ๒๔๖๐/๒๓๕๙
เด็กชายทศพล สิงห์สม

๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกะบกเตีย

้

วัดสุวรรณจันทราราม
 

ชน ๒๔๖๐/๒๓๖๐
เด็กชายธราเทพ แก้ววิชิต

๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกะบกเตีย

้

วัดสุวรรณจันทราราม
 

ชน ๒๔๖๐/๒๓๖๑
เด็กชายธวัชชัย เสียมลอยนำ

๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกะบกเตีย

้

วัดสุวรรณจันทราราม
 

ชน ๒๔๖๐/๒๓๖๒
เด็กชายรัฐธรรมนูญ วุ่นคง

๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกะบกเตีย

้

วัดสุวรรณจันทราราม
 

ชน ๒๔๖๐/๒๓๖๓
เด็กชายวิทวัส ทองแดง

๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกะบกเตีย

้

วัดสุวรรณจันทราราม
 

ชน ๒๔๖๐/๒๓๖๔
เด็กชายสิทธิกร สกุลรักษ์

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกะบกเตีย

้

วัดสุวรรณจันทราราม
 

ชน ๒๔๖๐/๒๓๖๕
เด็กชายเอกภาพ องครักษ์

๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกะบกเตีย

้

วัดสุวรรณจันทราราม
 

ชน ๒๔๖๐/๒๓๖๖

เด็กหญิงนฤมล จำปาทอง
๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกะบกเตีย

้

วัดสุวรรณจันทราราม
 

ชน ๒๔๖๐/๒๓๖๗
เด็กหญิงปภัสสร การภักดี

๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกะบกเตีย

้

วัดสุวรรณจันทราราม
 

ชน ๒๔๖๐/๒๓๖๘
เด็กหญิงสุนันทา จันทร์รังษี

๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกะบกเตีย

้

วัดสุวรรณจันทราราม
 

ชน ๒๔๖๐/๒๓๖๙
เด็กหญิงสุปราณี จันทร์รังษี

๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกะบกเตีย

้

วัดสุวรรณจันทราราม
 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๖๘ / ๙๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๖๐/๒๓๗๐
เด็กชายณัฐพงศ์ พุกทอง

๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกะบกเตีย

้

วัดสุวรรณจันทราราม
 

ชน ๒๔๖๐/๒๓๗๑
เด็กชายทวีชัย บัววาส

๒๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเก่า

วัดโสกลึกสามัคคีธรรม

 

ชน ๒๔๖๐/๒๓๗๒
เด็กชายเมธิชัย ครคง

๐๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเก่า

วัดโสกลึกสามัคคีธรรม

 

ชน ๒๔๖๐/๒๓๗๓

เด็กหญิงลักษิกา แสนชัย
๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเก่า
วัดโสกลึกสามัคคีธรรม

 

ชน ๒๔๖๐/๒๓๗๔
เด็กชายพฤษธชาติ เพิมทวีทรัพย์

่

๑๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเก่า
วัดโสกลึกสามัคคีธรรม

 

ชน ๒๔๖๐/๒๓๗๕
เด็กชายนัฎฐนันท์ การภักดี

๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเก่า
วัดโสกลึกสามัคคีธรรม

 

ชน ๒๔๖๐/๒๓๗๖
เด็กชายชยทัต พุ่มจำปา

๐๑/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเก่า

วัดโสกลึกสามัคคีธรรม

 

ชน ๒๔๖๐/๒๓๗๗

เด็กชายณัฐวัตร เรียงถนอม
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเก่า
วัดโสกลึกสามัคคีธรรม

 

ชน ๒๔๖๐/๒๓๗๘
เด็กหญิงสุธาภรณ์ บุญเล็ก

๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเก่า
วัดโสกลึกสามัคคีธรรม

 

ชน ๒๔๖๐/๒๓๗๙
เด็กหญิงพัชรพร บัวบาน

๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเก่า
วัดโสกลึกสามัคคีธรรม

 

ชน ๒๔๖๐/๒๓๘๐
เด็กหญิงธมนวรรณ ช้างน้อย

๑๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดพระแก้ว พระแก้ว  

ชน ๒๔๖๐/๒๓๘๑

เด็กชายกฤตชัย ศรีกล่อม
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธาราม โพธาราม  

ชน ๒๔๖๐/๒๓๘๒
เด็กชายชยุต ศรีภิรมย์

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธาราม โพธาราม  

ชน ๒๔๖๐/๒๓๘๓
เด็กหญิงภคพร ทิมเวียง

๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธาราม โพธาราม  

ชน ๒๔๖๐/๒๓๘๔
เด็กชายนันทิพัฒน์ ภารักษ์

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธาราม โพธาราม  

ชน ๒๔๖๐/๒๓๘๕

เด็กชายปยวัฒน์ บรรณทอง

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธาราม โพธาราม  

ชน ๒๔๖๐/๒๓๘๖
เด็กหญิงศิรประภา อิมสุวรรณ์

่

๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธาราม โพธาราม  

ชน ๒๔๖๐/๒๓๘๗
เด็กหญิงจิณห์วรา ด้วงช้าง

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี วิหารทอง  

ชน ๒๔๖๐/๒๓๘๘
เด็กหญิงณัฐกมล นิพัทธ์โยธิน

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี วิหารทอง  

ชน ๒๔๖๐/๒๓๘๙

เด็กหญิงณัฐนิช คำพุด
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี วิหารทอง  

ชน ๒๔๖๐/๒๓๙๐
เด็กหญิงปทิตตา มันคง

่

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี วิหารทอง  

ชน ๒๔๖๐/๒๓๙๑
เด็กหญิงพนัชคมน พุ่มพันวงษ์

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี วิหารทอง  

ชน ๒๔๖๐/๒๓๙๒
เด็กหญิงลดาพร ปลูกงาม

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี วิหารทอง  

ชน ๒๔๖๐/๒๓๙๓

เด็กหญิงลดาวัลย์ เทียนถาวร
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี วิหารทอง  

ชน ๒๔๖๐/๒๓๙๔
เด็กหญิงวิชชุลดา โพธิสด

์

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี วิหารทอง  

ชน ๒๔๖๐/๒๓๙๕
เด็กหญิงวิภาดา ทองสมุทร

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี วิหารทอง  

ชน ๒๔๖๐/๒๓๙๖
เด็กหญิงสุจิตรา ขำหล่อ

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี วิหารทอง  

ชน ๒๔๖๐/๒๓๙๗

เด็กหญิงอนันตญา จอนพงษ์
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี วิหารทอง  

ชน ๒๔๖๐/๒๓๙๘
เด็กหญิงชนัญชิตา แว่นฤทธิ

์

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี วิหารทอง  

ชน ๒๔๖๐/๒๓๙๙
เด็กหญิงณัฏฐชา พลเจียก

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี วิหารทอง  

ชน ๒๔๖๐/๒๔๐๐
เด็กหญิงณิชานันท์ รุ่งศิริ

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี วิหารทอง  

ชน ๒๔๖๐/๒๔๐๑
เด็กหญิงพรวรี กลำน้อย

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี วิหารทอง  

ชน ๒๔๖๐/๒๔๐๒
เด็กหญิงพรทิพย์ ทิพชาติ

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี วิหารทอง  

ชน ๒๔๖๐/๒๔๐๓
เด็กหญิงลักษิกา ลิมตราจิตต์

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี วิหารทอง  

ชน ๒๔๖๐/๒๔๐๔
เด็กชายการณ์กฤช พันธ์แขก

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี วิหารทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๖๙ / ๙๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๖๐/๒๔๐๕
เด็กชายณัฐพล ปลูกงาม

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี วิหารทอง  

ชน ๒๔๖๐/๒๔๐๖
เด็กชายณัฐนนท์ กลับหอม

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี วิหารทอง  

ชน ๒๔๖๐/๒๔๐๗
เด็กชายธีรชัย อ่วมจุก

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี วิหารทอง  

ชน ๒๔๖๐/๒๔๐๘
เด็กชายยคกร เงินปาน

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี วิหารทอง  

ชน ๒๔๖๐/๒๔๐๙
เด็กชายทองแท้ รักษ์ศรีสุข

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี วิหารทอง  

ชน ๒๔๖๐/๒๔๑๐
เด็กชายนัทธรัตน์ รักษ์ศรีสุข

๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี วิหารทอง  

ชน ๒๔๖๐/๒๔๑๑
เด็กชายพีรยุทธ์ งาทนาท

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี วิหารทอง  

ชน ๒๔๖๐/๒๔๑๒

เด็กหญิงภัทรธีรา บุญเสริม
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี วิหารทอง  

ชน ๒๔๖๐/๒๔๑๓
เด็กหญิงขวัญจิรา ภู่เผือก

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี วิหารทอง  

ชน ๒๔๖๐/๒๔๑๔
เด็กหญิงชนันภรณ์ รองงาม

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี วิหารทอง  

ชน ๒๔๖๐/๒๔๑๕
เด็กชายกฤษณะพร ชานุช

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี วิหารทอง  

ชน ๒๔๖๐/๒๔๑๖

เด็กชายรัฐภูมิ จารุพันธ์
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี วิหารทอง  

ชน ๒๔๖๐/๒๔๑๗
เด็กชายวศิน ขันนา

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี วิหารทอง  

ชน ๒๔๖๐/๒๔๑๘
เด็กหญิงธิตยา ก้านบัว

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี วิหารทอง  

ชน ๒๔๖๐/๒๔๑๙
เด็กหญิงพรธิดา เขตตรีรักษ์

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี วิหารทอง  

ชน ๒๔๖๐/๒๔๒๐
เด็กหญิงสิริณพา ชูมก

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี วิหารทอง  

ชน ๒๔๖๐/๒๔๒๑
เด็กหญิงวรรัตน์ กันยาประสิทธิ

์

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี วิหารทอง  

ชน ๒๔๖๐/๒๔๒๒
เด็กชายเริงชัย สงทิม

๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี วิหารทอง  

ชน ๒๔๖๐/๒๔๒๓
เด็กชายภานุกร แก้วรุ่งเรือง

๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี วิหารทอง  

ชน ๒๔๖๐/๒๔๒๔

เด็กหญิงนัชชา สัญญโชติ
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี วิหารทอง  

ชน ๒๔๖๐/๒๔๒๕
เด็กชายชนน วิไลขำ

๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี วิหารทอง  

ชน ๒๔๖๐/๒๔๒๖
เด็กหญิงกนิษฐา ภู่ระหงษ์

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี วิหารทอง  

ชน ๒๔๖๐/๒๔๒๗
เด็กหญิงนิสสรณ์ เหลืองอร่าม

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี วิหารทอง  

ชน ๒๔๖๐/๒๔๒๘

เด็กชายอชิตพล พงษ์ไพร
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี วิหารทอง  

ชน ๒๔๖๐/๒๔๒๙
เด็กหญิงปานศิยา ด้วงนิม

่

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี วิหารทอง  

ชน ๒๔๖๐/๒๔๓๐
เด็กหญิงปยะมาพร โตอ่อน

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี วิหารทอง  

ชน ๒๔๖๐/๒๔๓๑
เด็กหญิงนรินทร์รัตน์ เนียมจำนงค์

๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี วิหารทอง  

ชน ๒๔๖๐/๒๔๓๒

เด็กหญิงศุภรัสมิ

์

มะลิอ่อง
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี วิหารทอง  

ชน ๒๔๖๐/๒๔๓๓
เด็กชายเจษฎากร เข้มพิมพ์

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี วิหารทอง  

ชน ๒๔๖๐/๒๔๓๔
เด็กหญิงนันทิกร มันคง

่

๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี วิหารทอง  

ชน ๒๔๖๐/๒๔๓๕
เด็กหญิงวรัญญา คุ้มกลำ

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี วิหารทอง  

ชน ๒๔๖๐/๒๔๓๖

เด็กหญิงณัฐชา เรียนทับ
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี วิหารทอง  

ชน ๒๔๖๐/๒๔๓๗
เด็กหญิงณัฐพร เกตุน้อย

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี วิหารทอง  

ชน ๒๔๖๐/๒๔๓๘
เด็กหญิงชัญญานุช เหมือนสิงห์

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี วิหารทอง  

ชน ๒๔๖๐/๒๔๓๙
เด็กหญิงปพิชชา ฉิมวงษ์ขอม

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี วิหารทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๗๐ / ๙๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๖๐/๒๔๔๐
เด็กหญิงมัลลิกา เงินปาน

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี วิหารทอง  

ชน ๒๔๖๐/๒๔๔๑
เด็กหญิงนิรชา บุตรผักแว่น

๐๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี วิหารทอง  

ชน ๒๔๖๐/๒๔๔๒
เด็กหญิงสโรชา บุตรผักแว่น

๐๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี วิหารทอง  

ชน ๒๔๖๐/๒๔๔๓

เด็กหญิงปทมวรรณ ทับบุรี
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี วิหารทอง  

ชน ๒๔๖๐/๒๔๔๔
เด็กหญิงอัญลยานีย์ เนียมจำนงค์

๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี วิหารทอง  

ชน ๒๔๖๐/๒๔๔๕
เด็กชายจตุรวิชณ์ พัฒนมงคล

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ วิหารห้องเดียว  

ชน ๒๔๖๐/๒๔๔๖
เด็กหญิงณัฏฐธิดา สุขสูงเนิน

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ วิหารห้องเดียว  

ชน ๒๔๖๐/๒๔๔๗

เด็กหญิงเสาวภาคย์ ปนทอง
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ วิหารห้องเดียว  

ชน ๒๔๖๐/๒๔๔๘
เด็กชายทรงวุฒิ ใจงาม

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ วิหารห้องเดียว  

ชน ๒๔๖๐/๒๔๔๙ เด็กหญิงสุพิชฌาย์กานต์

ตุ้มเงิน
๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ วิหารห้องเดียว  

ชน ๒๔๖๐/๒๔๕๐
เด็กหญิงพีรยา วงบุตรดี

๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ วิหารห้องเดียว  

ชน ๒๔๖๐/๒๔๕๑

นายพลอภิรัฒณ์ อันถาธารณ์
๒๙/๒/๒๕๒๗

โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ วิหารห้องเดียว  

ชน ๒๔๖๐/๒๔๕๒
เด็กชายปฏิภาณ นวลจอน

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ วิหารห้องเดียว  

ชน ๒๔๖๐/๒๔๕๓
เด็กหญิงพัชราภา สุ่มงาม

๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ วิหารห้องเดียว  

ชน ๒๔๖๐/๒๔๕๔
เด็กชายอาทิตย์ จุ้ยสุข

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ วิหารห้องเดียว  

ชน ๒๔๖๐/๒๔๕๕

เด็กชายเทวราช สุชาการ
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ วิหารห้องเดียว  

ชน ๒๔๖๐/๒๔๕๖
เด็กชายกิตติภูมิ พูลสวัสดิ

์

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ วิหารห้องเดียว  

ชน ๒๔๖๐/๒๔๕๗
เด็กหญิงธมลวรรณ ขุนแท้

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ วิหารห้องเดียว  

ชน ๒๔๖๐/๒๔๕๘
เด็กชายธนบดี ปานเลิศ

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ วิหารห้องเดียว  

ชน ๒๔๖๐/๒๔๕๙

เด็กหญิงพรรษกร แสงหิงห้อย

่

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ วิหารห้องเดียว  

ชน ๒๔๖๐/๒๔๖๐
เด็กหญิงปานรวี เนียมทอง

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ วิหารห้องเดียว  

ชน ๒๔๖๐/๒๔๖๑
เด็กหญิงหทัยชนก แก้วท้วม

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ วิหารห้องเดียว  

ชน ๒๔๖๐/๒๔๖๒
เด็กหญิงกนกวรรณ วาดวงสี

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ วิหารห้องเดียว  

ชน ๒๔๖๐/๒๔๖๓

เด็กหญิงเบญญาภา มีนนท์
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ วิหารห้องเดียว  

ชน ๒๔๖๐/๒๔๖๔
เด็กหญิงทัชชา วานิช

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ วิหารห้องเดียว  

ชน ๒๔๖๐/๒๔๖๕
เด็กชายศักดิชัย

์

ศิลปชัย
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ วิหารห้องเดียว  

ชน ๒๔๖๐/๒๔๖๖
เด็กชายนพรัตน์ มิงพิน

่

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ วิหารห้องเดียว  

ชน ๒๔๖๐/๒๔๖๗

เด็กชายณัชรัตน์ มันปาน

่

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ วิหารห้องเดียว  

ชน ๒๔๖๐/๒๔๖๘
เด็กชายณัฐพงษ์ พุฒเสือ

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ วิหารห้องเดียว  

ชน ๒๔๖๐/๒๔๖๙
เด็กชายนิมิต ศกุนตนาฏ

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ วิหารห้องเดียว  

ชน ๒๔๖๐/๒๔๗๐
เด็กหญิงชลิตา โกศัยสุข

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ วิหารห้องเดียว  

ชน ๒๔๖๐/๒๔๗๑

เด็กชายรัชชนันท์ ภู่เผือก
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ วิหารห้องเดียว  

ชน ๒๔๖๐/๒๔๗๒
เด็กหญิงปฏินญา สุภาคง

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ วิหารห้องเดียว  

ชน ๒๔๖๐/๒๔๗๓
เด็กหญิงสุภัสสร ดีประสิทธิ

์

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ วิหารห้องเดียว  

ชน ๒๔๖๐/๒๔๗๔
เด็กหญิงธนาพร พลโคต

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ วิหารห้องเดียว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๗๑ / ๙๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๖๐/๒๔๗๕
เด็กหญิงกัญญาณัฐ กันภูมิ

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ วิหารห้องเดียว  

ชน ๒๔๖๐/๒๔๗๖
เด็กหญิงวิราวรรณ กลึงในเมือง

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ วิหารห้องเดียว  

ชน ๒๔๖๐/๒๔๗๗
เด็กหญิงชิตพล หอมจันทร์

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ วิหารห้องเดียว  

ชน ๒๔๖๐/๒๔๗๘

เด็กหญิงณัฐณิชา อยู่ชู
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ วิหารห้องเดียว  

ชน ๒๔๖๐/๒๔๗๙
เด็กหญิงทิพสุคนธ์ อุชม

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ วิหารห้องเดียว  

ชน ๒๔๖๐/๒๔๘๐
เด็กหญิงจีรนันท์ เมฆกระจ่าง

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ วิหารห้องเดียว  

ชน ๒๔๖๐/๒๔๘๑
เด็กหญิงณัฏฐธิดา ไทยเขียว

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ วิหารห้องเดียว  

ชน ๒๔๖๐/๒๔๘๒

เด็กหญิงภาสินี มาศิริ

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ วิหารห้องเดียว  

ชน ๒๔๖๐/๒๔๘๓
เด็กหญิงธัญพร มิญฌา

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ วิหารห้องเดียว  

ชน ๒๔๖๐/๒๔๘๔
เด็กหญิงฐิติพร เกิดลิบ

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ วิหารห้องเดียว  

ชน ๒๔๖๐/๒๔๘๕
เด็กหญิงจุฑามาศ ชลาไทย

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ วิหารห้องเดียว  

ชน ๒๔๖๐/๒๔๘๖

เด็กหญิงเจนจิรา หริงรอด

่

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ วิหารห้องเดียว  

ชน ๒๔๖๐/๒๔๘๗
เด็กหญิงสุรัตนา เมฆอินทร์

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ วิหารห้องเดียว  

ชน ๒๔๖๐/๒๔๘๘
เด็กหญิงสุกานดา อำพันธ์

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ วิหารห้องเดียว  

ชน ๒๔๖๐/๒๔๘๙
เด็กหญิงณัฐพร ม่วงทอง

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระไม้แดง สระไม้แดง  

ชน ๒๔๖๐/๒๔๙๐
เด็กชายอภิศักดิ

์

ช่วยเมือง
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระไม้แดง สระไม้แดง  

ชน ๒๔๖๐/๒๔๙๑
เด็กหญิงริสา น้อยแสงสี

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระไม้แดง สระไม้แดง  

ชน ๒๔๖๐/๒๔๙๒
เด็กชายรัฐศาสตร์ สวัสดี

๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระไม้แดง สระไม้แดง  

ชน ๒๔๖๐/๒๔๙๓
นางสาวณัฐพร กองคูณ

๐๕/๐๗/๒๕๒๗

โรงเรียนวัดกำแพง หัวตะพาน  

ชน ๒๔๖๐/๒๔๙๔

เด็กหญิงจันทิมา เปรมทอง
๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกำแพง หัวตะพาน  

ชน ๒๔๖๐/๒๔๙๕
เด็กชายพีรพันธ์ ไข่กลิน

่

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกำแพง หัวตะพาน  

ชน ๒๔๖๐/๒๔๙๖
เด็กชายอานัฬ ปนระโรจน์

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกำแพง หัวตะพาน  

ชน ๒๔๖๐/๒๔๙๗
เด็กหญิงกมลวรรณ สะทองปา

๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกำแพง หัวตะพาน  

ชน ๒๔๖๐/๒๔๙๘

เด็กชายวัศพล หุ่นพ่วง
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกำแพง หัวตะพาน  

ชน ๒๔๖๐/๒๔๙๙
เด็กหญิงธิดารัตน์ เทียนงาม

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกำแพง หัวตะพาน  

ชน ๒๔๖๐/๒๕๐๐
เด็กหญิงฐิติยา บำรุงวงศ์

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกำแพง หัวตะพาน  

ชน ๒๔๖๐/๒๕๐๑
เด็กหญิงเกวลี ยอดดำเนิน

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกำแพง หัวตะพาน  

ชน ๒๔๖๐/๒๕๐๒
เด็กหญิงเบญจมาส ศรีบุญอนันต์

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกำแพง หัวตะพาน  

ชน ๒๔๖๐/๒๕๐๓
เด็กชายเจตนรินทร์ เฮงเติม

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกำแพง หัวตะพาน  

ชน ๒๔๖๐/๒๕๐๔
เด็กชายวีรพงค์ พ่วงดี

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกำแพง หัวตะพาน  

ชน ๒๔๖๐/๒๕๐๕
เด็กหญิงณัฏฐชา หงษ์ทอง

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกำแพง หัวตะพาน  

ชน ๒๔๖๐/๒๕๐๖
เด็กชายกษมา โพธิสุวรรณ

์

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกำแพง หัวตะพาน  

ชน ๒๔๖๐/๒๕๐๗
เด็กชายรัชชานนท์ ทับเงิน

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกำแพง หัวตะพาน  

ชน ๒๔๖๐/๒๕๐๘
เด็กหญิงสุชาวดี แก้วสุข

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกำแพง หัวตะพาน  

ชน ๒๔๖๐/๒๕๐๙
เด็กชายธีระ ภูเขม่า

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกำแพง หัวตะพาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๗๒ / ๙๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๖๐/๒๕๑๐
เด็กชายพานทองแท้ ขำเกตุ

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกำแพง หัวตะพาน  

ชน ๒๔๖๐/๒๕๑๑
เด็กหญิงจรรยาพร ทองวัง

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกำแพง หัวตะพาน  

ชน ๒๔๖๐/๒๕๑๒
เด็กหญิงภาณุมาศ พัดดำ

๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกำแพง หัวตะพาน  

ชน ๒๔๖๐/๒๕๑๓

เด็กชายมนัญชัย ยอดดำเนิน
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกำแพง หัวตะพาน  

ชน ๒๔๖๐/๒๕๑๔
เด็กหญิงรวิสรา คู่โนรัมย์

๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกำแพง หัวตะพาน  

ชน ๒๔๖๐/๒๕๑๕
เด็กชายทวีชัย มณฑา

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกำแพง หัวตะพาน  

ชน ๒๔๖๐/๒๕๑๖
เด็กหญิงพรรณพัชร อุทัยคุปต์

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกำแพง หัวตะพาน  

ชน ๒๔๖๐/๒๕๑๗

เด็กหญิงธณัฐชา รอบรู้
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกำแพง หัวตะพาน  

ชน ๒๔๖๐/๒๕๑๘
เด็กหญิงสุภมาศ ยอดดำเนิน

๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกำแพง หัวตะพาน  

ชน ๒๔๖๐/๒๕๑๙
เด็กหญิงภาสินี พวงแย้ม

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดกำแพง หัวตะพาน  

ชน ๒๔๖๐/๒๕๒๐
เด็กหญิงชาคริยา ขำจันทร์

๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกำแพง หัวตะพาน  

ชน ๒๔๖๐/๒๕๒๑

เด็กชายชญานนท์ สุดมี
๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกำแพง หัวตะพาน  

ชน ๒๔๖๐/๒๕๒๒
เด็กหญิงศรัณพร ไพสาลี

๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกำแพง หัวตะพาน  

ชน ๒๔๖๐/๒๕๒๓
เด็กหญิงอรญา นำจันทร์

๑๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกำแพง หัวตะพาน  

ชน ๒๔๖๐/๒๕๒๔
เด็กชายชลันธร ศรีนำเงิน

๓๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดกำแพง หัวตะพาน  

ชน ๒๔๖๐/๒๕๒๕

เด็กหญิงรติกานต์ ศรีจันทร์แดง
๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกำแพง หัวตะพาน  

ชน ๒๔๖๐/๒๕๒๖
เด็กหญิงนภสร สนเสริม

๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกำแพง หัวตะพาน  

ชน ๒๔๖๐/๒๕๒๗
เด็กชายฉันทวัฒน์ ยอดดำเนิน

๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกำแพง หัวตะพาน  

ชน ๒๔๖๐/๒๕๒๘
เด็กหญิงพิชชาพร บ่อสุวรรณ

๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกำแพง หัวตะพาน  

ชน ๒๔๖๐/๒๕๒๙

เด็กหญิงเบญญาภา จิวแหยม

๋

๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกำแพง หัวตะพาน  

ชน ๒๔๖๐/๒๕๓๐
เด็กชายกวินทิพย์ สุธรรม

๐๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกำแพง หัวตะพาน  

ชน ๒๔๖๐/๒๕๓๑
เด็กชายอนันดา สายสมร

๒๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดกำแพง หัวตะพาน  

ชน ๒๔๖๐/๒๕๓๒
เด็กชายรัฐภูมิ อ่วมน้อย

๐๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดกำแพง หัวตะพาน  

ชน ๒๔๖๐/๒๕๓๓

เด็กหญิงธัญวรัตม์ คล้ายบุตร
๑๕/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดกำแพง หัวตะพาน  

ชน ๒๔๖๐/๒๕๓๔
เด็กชายอภิวุฒิ ศรีวิเชียร

๒๒/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดกำแพง หัวตะพาน  

ชน ๒๔๖๐/๒๕๓๕
เด็กหญิงจรรยพร เฮงเติม

๒๓/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดกำแพง หัวตะพาน  

ชน ๒๔๖๐/๒๕๓๖
เด็กชายเพียวพันธ์ ไข่กลิน

่

๐๕/๐๕/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดกำแพง หัวตะพาน  

ชน ๒๔๖๐/๒๕๓๗

เด็กชายนันทิพัฒน์ ชุมทอง
๑๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหัวตะพาน หัวตะพาน  

ชน ๒๔๖๐/๒๕๓๘
เด็กหญิงณิชาภัทร ยอดเพชร

๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหัวตะพาน หัวตะพาน  

ชน ๒๔๖๐/๒๕๓๙
เด็กชายกิตติทัต พรมโสฬส

๐๓/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหัวตะพาน หัวตะพาน  

ชน ๒๔๖๐/๒๕๔๐
เด็กชายฐิติกร สามสุวรรณ

๐๕/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหัวตะพาน หัวตะพาน  

ชน ๒๔๖๐/๒๕๔๑

เด็กชายศุพโชค เทียนงาม
๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหัวตะพาน หัวตะพาน  

ชน ๒๔๖๐/๒๕๔๒
เด็กชายพงศ์พัทธ์ ศรีราชาอนุกูล

๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหัวตะพาน หัวตะพาน  

ชน ๒๔๖๐/๒๕๔๓
เด็กชายจีรทีปต์ อ่วมสุข

๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโฆสิตาราม โฆสิตาราม  

ชน ๒๔๖๐/๒๕๔๔
เด็กชายยะศักดิฎา

์

สิงห์ดี
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโฆสิตาราม โฆสิตาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๗๓ / ๙๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๖๐/๒๕๔๕
เด็กชายอนุวัฒน์ ศรีจันทร์

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโฆสิตาราม โฆสิตาราม  

ชน ๒๔๖๐/๒๕๔๖
เด็กชายอมรเทพ ครุฑวิชิต

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโฆสิตาราม โฆสิตาราม  

ชน ๒๔๖๐/๒๕๔๗
เด็กชายพงศธร สุขนิล

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโฆสิตาราม โฆสิตาราม  

ชน ๒๔๖๐/๒๕๔๘

เด็กชายคฑายุทธ สุขนิล

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโฆสิตาราม โฆสิตาราม  

ชน ๒๔๖๐/๒๕๔๙
เด็กชายธิติวุฒิ อ่วมสุข

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโฆสิตาราม โฆสิตาราม  

ชน ๒๔๖๐/๒๕๕๐
เด็กชายพัชรภรร์ ด้วงเหม

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโฆสิตาราม โฆสิตาราม  

ชน ๒๔๖๐/๒๕๕๑
เด็กชายธนกร นาคนิล

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโฆสิตาราม โฆสิตาราม  

ชน ๒๔๖๐/๒๕๕๒

เด็กชายเขมวัฒน์ น่วมนวล
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโฆสิตาราม โฆสิตาราม  

ชน ๒๔๖๐/๒๕๕๓
เด็กชายชิษนุพงษ์ กลินบำรุง

่

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโฆสิตาราม โฆสิตาราม  

ชน ๒๔๖๐/๒๕๕๔
เด็กหญิงกานต์ธิดา เจียมพัว

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโฆสิตาราม โฆสิตาราม  

ชน ๒๔๖๐/๒๕๕๕ เด็กหญิงเพชรพิชญ์นาฏค์

เดชมา
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโฆสิตาราม โฆสิตาราม  

ชน ๒๔๖๐/๒๕๕๖

เด็กหญิงวิลาวัลย์ นิกกรฐา
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโฆสิตาราม โฆสิตาราม  

ชน ๒๔๖๐/๒๕๕๗
เด็กหญิงกรชพร ภู่อาจ

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโฆสิตาราม โฆสิตาราม  

ชน ๒๔๖๐/๒๕๕๘
เด็กหญิงจินดาพร โพธินิมแดง

์ ่

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโฆสิตาราม โฆสิตาราม  

ชน ๒๔๖๐/๒๕๕๙
เด็กหญิงพุทธิชา เกียรตินพคุณ

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโฆสิตาราม โฆสิตาราม  

ชน ๒๔๖๐/๒๕๖๐
เด็กหญิงชลรดา เดชมา

๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโฆสิตาราม โฆสิตาราม  

ชน ๒๔๖๐/๒๕๖๑
เด็กหญิงณัฐธิดา แก่นมัน

่

๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโฆสิตาราม โฆสิตาราม  

ชน ๒๔๖๐/๒๕๖๒
เด็กหญิงขวัญจิรา มีเอียม

่

๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโฆสิตาราม โฆสิตาราม  

ชน ๒๔๖๐/๒๕๖๓
นายบวรทัต ขำต้นวงษ์

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโฆสิตาราม โฆสิตาราม  

ชน ๒๔๖๐/๒๕๖๔

เด็กหญิงภิรดา จันหนู

่

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโฆสิตาราม โฆสิตาราม  

ชน ๒๔๖๐/๒๕๖๕
เด็กชายทักษิณ กังผึง

้

๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโฆสิตาราม โฆสิตาราม  

ชน ๒๔๖๐/๒๕๖๖
เด็กชายกฤษณพล ภู่งาม

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโฆสิตาราม โฆสิตาราม  

ชน ๒๔๖๐/๒๕๖๗
เด็กชายจักรกฤษ อำสุรา

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโฆสิตาราม โฆสิตาราม  

ชน ๒๔๖๐/๒๕๖๘

เด็กชายวิศรุต รุ่งเรือง
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโฆสิตาราม โฆสิตาราม  

ชน ๒๔๖๐/๒๕๖๙
เด็กชายอัมรินทร์ ศรีเมือง

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโฆสิตาราม โฆสิตาราม  

ชน ๒๔๖๐/๒๕๗๐
เด็กชายกิตติภพ สุรินทร์

๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเทพรัตน์ ชายทุ่ง  

ชน ๒๔๖๐/๒๕๗๑
เด็กชายอชิรกรณ์ พรหมอยู่

๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเทพรัตน์ ชายทุ่ง  

ชน ๒๔๖๐/๒๕๗๒

เด็กชายวีรยุทธ มันคง

่

๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเทพรัตน์ ชายทุ่ง  

ชน ๒๔๖๐/๒๕๗๓
เด็กชายไชยวุฒิ นะวะคำ

๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเทพรัตน์ ชายทุ่ง  

ชน ๒๔๖๐/๒๕๗๔
เด็กชายธนโชติ สังข์แก้ว

๑๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนเทพรัตน์ ชายทุ่ง  

ชน ๒๔๖๐/๒๕๗๕
เด็กชายนวพล อังคะลา

๐๓/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนเทพรัตน์ ชายทุ่ง  

ชน ๒๔๖๐/๒๕๗๖

เด็กหญิงภัทราพร บุญแช่ม
๓๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทพรัตน์ ชายทุ่ง  

ชน ๒๔๖๐/๒๕๗๗
เด็กหญิงกนกพร เทียงดี

่

๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเทพรัตน์ ชายทุ่ง  

ชน ๒๔๖๐/๒๕๗๘
เด็กชายวุฒิชัย ศรีสด

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทพรัตน์ ชายทุ่ง  

ชน ๒๔๖๐/๒๕๗๙
เด็กชายมงคลชัย ใหม่จันทร์ดี

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทพรัตน์ ชายทุ่ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๗๔ / ๙๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๖๐/๒๕๘๐
เด็กชายพชร โพธิแก้ว

์

๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทพรัตน์ ชายทุ่ง  

ชน ๒๔๖๐/๒๕๘๑
เด็กหญิงกิตติธรา กำเหนิดสูง

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทพรัตน์ ชายทุ่ง  

ชน ๒๔๖๐/๒๕๘๒
เด็กชายพีรณัฐ อ่อนจ้าย

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพรัตน์ ชายทุ่ง  

ชน ๒๔๖๐/๒๕๘๓

เด็กชายอชิระ ทรงสังขาร
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพรัตน์ ชายทุ่ง  

ชน ๒๔๖๐/๒๕๘๔
เด็กชายจักรกฤษณ์ เขียวสม

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพรัตน์ ชายทุ่ง  

ชน ๒๔๖๐/๒๕๘๕
เด็กชายอภิชาติ บุญแช่ม

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพรัตน์ ชายทุ่ง  

ชน ๒๔๖๐/๒๕๘๖
เด็กชายณัฐวุฒิ สวัสดี

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพรัตน์ ชายทุ่ง  

ชน ๒๔๖๐/๒๕๘๗

เด็กชายสุทธิพร ข้อโนนแดง

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพรัตน์ ชายทุ่ง  

ชน ๒๔๖๐/๒๕๘๘
เด็กชายนพรัตน์ กลินคุ้ม

่

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพรัตน์ ชายทุ่ง  

ชน ๒๔๖๐/๒๕๘๙
เด็กชายปฏิมากร แสงพระทิตย์

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพรัตน์ ชายทุ่ง  

ชน ๒๔๖๐/๒๕๙๐
เด็กชายธนากร เสนชู

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพรัตน์ ชายทุ่ง  

ชน ๒๔๖๐/๒๕๙๑

เด็กชายกิตติพงษ์ เวียงเงิน
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพรัตน์ ชายทุ่ง  

ชน ๒๔๖๐/๒๕๙๒
เด็กชายศักดิธัช สว่างรุ่งโรจน์

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพรัตน์ ชายทุ่ง  

ชน ๒๔๖๐/๒๕๙๓
เด็กชายสิรวิชญ์ ดวงแก้ว

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพรัตน์ ชายทุ่ง  

ชน ๒๔๖๐/๒๕๙๔
เด็กชายนที สินสวน

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพรัตน์ ชายทุ่ง  

ชน ๒๔๖๐/๒๕๙๕

เด็กชายพัสกร เนียมทอง
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพรัตน์ ชายทุ่ง  

ชน ๒๔๖๐/๒๕๙๖
เด็กหญิงนรัศนันท์ บุญเติม

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพรัตน์ ชายทุ่ง  

ชน ๒๔๖๐/๒๕๙๗
เด็กหญิงอภิญญา คล้ายจือ

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพรัตน์ ชายทุ่ง  

ชน ๒๔๖๐/๒๕๙๘
เด็กหญิงสมิตรา ไตรพระ

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพรัตน์ ชายทุ่ง  

ชน ๒๔๖๐/๒๕๙๙

เด็กหญิงนันทิดา เทวงศา
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพรัตน์ ชายทุ่ง  

ชน ๒๔๖๐/๒๖๐๐
เด็กหญิงธนาภา แสงอรุณ

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพรัตน์ ชายทุ่ง  

ชน ๒๔๖๐/๒๖๐๑
เด็กหญิงพิมพ์นิภา ขวัญศรี

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพรัตน์ ชายทุ่ง  

ชน ๒๔๖๐/๒๖๐๒
เด็กหญิงญาณิศา ชูมก

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพรัตน์ ชายทุ่ง  

ชน ๒๔๖๐/๒๖๐๓
เด็กหญิงนทกมล สามงามวี

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพรัตน์ ชายทุ่ง  

ชน ๒๔๖๐/๒๖๐๔
เด็กหญิงอภิสรา บุญอร่าม

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพรัตน์ ชายทุ่ง  

ชน ๒๔๖๐/๒๖๐๕
เด็กหญิงวราลัย คงสนุ่น

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพรัตน์ ชายทุ่ง  

ชน ๒๔๖๐/๒๖๐๖
เด็กหญิงเกษราภรณ์ บุญญะ

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพรัตน์ ชายทุ่ง  

ชน ๒๔๖๐/๒๖๐๗
เด็กชายภัทรพล วิราพงษ์

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพรัตน์ ชายทุ่ง  

ชน ๒๔๖๐/๒๖๐๘
เด็กชายบุญฤทธิ

์

เบียวเก็บ

้

๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพรัตน์ ชายทุ่ง  

ชน ๒๔๖๐/๒๖๐๙
เด็กชายรณชัย แสงอรุณ

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพรัตน์ ชายทุ่ง  

ชน ๒๔๖๐/๒๖๑๐
เด็กชายปฎิพล พันพัว

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพรัตน์ ชายทุ่ง  

ชน ๒๔๖๐/๒๖๑๑

เด็กชายณัฐวีร์ อู่วิเชียร
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพรัตน์ ชายทุ่ง  

ชน ๒๔๖๐/๒๖๑๒
เด็กชายเอกชัย ยันไธสง

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพรัตน์ ชายทุ่ง  

ชน ๒๔๖๐/๒๖๑๓
เด็กชายจิรภัทร ด้วงช้าง

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพรัตน์ ชายทุ่ง  

ชน ๒๔๖๐/๒๖๑๔
เด็กชายไกรวิชญ์ สุนารัตน์

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพรัตน์ ชายทุ่ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๗๕ / ๙๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๖๐/๒๖๑๕
เด็กชายวงศพัทธ์ บุญนก

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพรัตน์ ชายทุ่ง  

ชน ๒๔๖๐/๒๖๑๖
เด็กหญิงใหม่ รอดเทียง

่

๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพรัตน์ ชายทุ่ง  

ชน ๒๔๖๐/๒๖๑๗
เด็กหญิงแพร ไม้จันทร์ดี

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพรัตน์ ชายทุ่ง  

ชน ๒๔๖๐/๒๖๑๘

เด็กหญิงเมธิณี อินทรีย์
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพรัตน์ ชายทุ่ง  

ชน ๒๔๖๐/๒๖๑๙
เด็กหญิงดวงตา ม่วงสถาน

๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพรัตน์ ชายทุ่ง  

ชน ๒๔๖๐/๒๖๒๐
เด็กหญิงมันตา ต่ายนิล

๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพรัตน์ ชายทุ่ง  

ชน ๒๔๖๐/๒๖๒๑
เด็กหญิงชนม์นิภา ฉิมพาลี

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพรัตน์ ชายทุ่ง  

ชน ๒๔๖๐/๒๖๒๒

เด็กหญิงวรรณดา บุญนก
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพรัตน์ ชายทุ่ง  

ชน ๒๔๖๐/๒๖๒๓
เด็กหญิงสุมิตรา นะวะคำ

๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพรัตน์ ชายทุ่ง  

ชน ๒๔๖๐/๒๖๒๔
เด็กหญิงฑิตยา ต่ายนิล

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพรัตน์ ชายทุ่ง  

ชน ๒๔๖๐/๒๖๒๕
เด็กหญิงกุลธิดา หงษ์ทอง

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพรัตน์ ชายทุ่ง  

ชน ๒๔๖๐/๒๖๒๖

เด็กหญิงทิพย์สุดา เอียมมี

่

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพรัตน์ ชายทุ่ง  

ชน ๒๔๖๐/๒๖๒๗
เด็กหญิงอภิสรา ทองดี

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพรัตน์ ชายทุ่ง  

ชน ๒๔๖๐/๒๖๒๘
เด็กชายธีรโชติ มาชืน

่

๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพรัตน์ ชายทุ่ง  

ชน ๒๔๖๐/๒๖๒๙
เด็กชายพงศธร พันธ์แขก

๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพรัตน์ ชายทุ่ง  

ชน ๒๔๖๐/๒๖๓๐
เด็กชายภาคภูมิ สุรินทร์

๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพรัตน์ ชายทุ่ง  

ชน ๒๔๖๐/๒๖๓๑
เด็กหญิงตรีรัตน์ เทียนงาม

๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพรัตน์ ชายทุ่ง  

ชน ๒๔๖๐/๒๖๓๒
เด็กหญิงสุธารัตน์ บุญญะ

๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพรัตน์ ชายทุ่ง  

ชน ๒๔๖๐/๒๖๓๓
เด็กหญิงพรนภา ศรีถัทธ์

๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพรัตน์ ชายทุ่ง  

ชน ๒๔๖๐/๒๖๓๔

เด็กหญิงจันทนิภา ยอดหนู
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพรัตน์ ชายทุ่ง  

ชน ๒๔๖๐/๒๖๓๕
เด็กหญิงกุลธิดา พูสำโรง

๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพรัตน์ ชายทุ่ง  

ชน ๒๔๖๐/๒๖๓๖
เด็กหญิงดรณีรัตน์ ทับบุรี

๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพรัตน์ ชายทุ่ง  

ชน ๒๔๖๐/๒๖๓๗
นางสาววราพร คงสนุ่น

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพรัตน์ ชายทุ่ง  

ชน ๒๔๖๐/๒๖๓๘

เด็กหญิงกาญจนา คำแผง
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพรัตน์ ชายทุ่ง  

ชน ๒๔๖๐/๒๖๓๙
เด็กหญิงสุธีรา กงจันทร์

๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพรัตน์ ชายทุ่ง  

ชน ๒๔๖๐/๒๖๔๐
เด็กหญิงปวันรัตน์ เพ็ชรักษ์

๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพรัตน์ ชายทุ่ง  

ชน ๒๔๖๐/๒๖๔๑
เด็กหญิงอนัญพร จิวนุช

๋

๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพรัตน์ ชายทุ่ง  

ชน ๒๔๖๐/๒๖๔๒

เด็กหญิงชลธิชา เนียมทอง
๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพรัตน์ ชายทุ่ง  

ชน ๒๔๖๐/๒๖๔๓
เด็กชายศักดิธัช

์

ชูทอง
๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน ทุ่งกระถิน  

ชน ๒๔๖๐/๒๖๔๔
เด็กหญิงกุลธิดา มันปาน

่

๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน ทุ่งกระถิน  

ชน ๒๔๖๐/๒๖๔๕
เด็กหญิงวลัยพร บุญยงค์

๒๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน ทุ่งกระถิน  

ชน ๒๔๖๐/๒๖๔๖

เด็กหญิงกนกพร ถินทวี

่

๐๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน ทุ่งกระถิน  

ชน ๒๔๖๐/๒๖๔๗
เด็กชายเนรมิต หมืนกล้า

่

๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน ทุ่งกระถิน  

ชน ๒๔๖๐/๒๖๔๘
เด็กชายณัฐดนัย วงศ์หงษ์ทอง

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน ทุ่งกระถิน  

ชน ๒๔๖๐/๒๖๔๙
เด็กชายจิรเมธ อ่อนเลิศ

๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน ทุ่งกระถิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๗๖ / ๙๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๖๐/๒๖๕๐
เด็กชายปยชาติ กอบสาริกรณ์

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน ทุ่งกระถิน  

ชน ๒๔๖๐/๒๖๕๑
เด็กชายสิรภัทร ทิพวรรณ

๒/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดหนองแขม หนองแขม  

ชน ๒๔๖๐/๒๖๕๒
เด็กชายธนัทชาโรจน์ โพธิ

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองแขม หนองแขม  

ชน ๒๔๖๐/๒๖๕๓

เด็กชายปุญญพัฒน์ โพธิชะคุ้ม

์

๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองแขม หนองแขม  

ชน ๒๔๖๐/๒๖๕๔
เด็กชายธนิสร สุขลำไย

๑๓/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดหนองแขม หนองแขม  

ชน ๒๔๖๐/๒๖๕๕
เด็กชายนพวัฒน์ ม่วงกลำ

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองแขม หนองแขม  

ชน ๒๔๖๐/๒๖๕๖
เด็กชายนที น้อยอิม

่

๒๕/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดหนองแขม หนองแขม  

ชน ๒๔๖๐/๒๖๕๗

เด็กหญิงณัฐกมล อุ่นจังหาร
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองแขม หนองแขม  

ชน ๒๔๖๐/๒๖๕๘
เด็กหญิงกัญญาณี แซ่เตีย

๓๑/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดหนองแขม หนองแขม  

ชน ๒๔๖๐/๒๖๕๙
เด็กชายนันทวัน วงคำแสน

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองแขม หนองแขม  

ชน ๒๔๖๐/๒๖๖๐
เด็กหญิงวณิชยา กลิดนิล

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองแขม หนองแขม  

ชน ๒๔๖๐/๒๖๖๑

เด็กหญิงอภัสรา แสงสว่าง
๒๐/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองแขม หนองแขม  

ชน ๒๔๖๐/๒๖๖๒
เด็กชายอนุสรณ์ วงษ์คำ

๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหัวเด่น หัวเด่น  

ชน ๒๔๖๐/๒๖๖๓
เด็กชายทีวากร เขียวบุรี

๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหัวเด่น หัวเด่น  

ชน ๒๔๖๐/๒๖๖๔
เด็กชายเจตนิพัทธ์ ขันนา

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหัวเด่น หัวเด่น  

ชน ๒๔๖๐/๒๖๖๕

เด็กชายพีรณัฐ เนียมทอง
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหัวเด่น หัวเด่น  

ชน ๒๔๖๐/๒๖๖๖
เด็กชายเกรียงศักดิ

์

นาเอก
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหัวเด่น หัวเด่น  

ชน ๒๔๖๐/๒๖๖๗
เด็กชายพรพิมล ปล้องพฤกษา

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหัวเด่น หัวเด่น  

ชน ๒๔๖๐/๒๖๖๘
เด็กหญิงสุชานันท์ ไกรแสง

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหัวเด่น หัวเด่น  

ชน ๒๔๖๐/๒๖๖๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ หมวกอิม

่

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหัวเด่น หัวเด่น  

ชน ๒๔๖๐/๒๖๗๐
เด็กหญิงกัญญาพัชร กิงมะริด

่

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหัวเด่น หัวเด่น  

ชน ๒๔๖๐/๒๖๗๑
เด็กหญิงวริศรา กังผึง

้

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหัวเด่น หัวเด่น  

ชน ๒๔๖๐/๒๖๗๒
เด็กหญิงศิภสราพร พูลสวัสดิ

์

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหัวเด่น หัวเด่น  

ชน ๒๔๖๐/๒๖๗๓

เด็กชายวิชาฤทธิ

์

อินทรี
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหัวเด่น หัวเด่น  

ชน ๒๔๖๐/๒๖๗๔
เด็กหญิงณัฐมน หมีน้อยสังวาลย์

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหัวเด่น หัวเด่น  

ชน ๒๔๖๐/๒๖๗๕
เด็กชายศุภฤกษ์ เทียนหอม

๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหัวเด่น หัวเด่น  

ชน ๒๔๖๐/๒๖๗๖
เด็กชายชัยกร โชติงาม

๐๑/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหอระฆัง อารีทวีวนาราม  

ชน ๒๔๖๐/๒๖๗๗

เด็กหญิงนารีรัตน์ บุญเจริญ
๐๑/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหอระฆัง อารีทวีวนาราม  

ชน ๒๔๖๐/๒๖๗๘
เด็กหญิงสุภัสสร ชังหรก

่

๑๕/๐๑/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดหอระฆัง อารีทวีวนาราม  

ชน ๒๔๖๐/๒๖๗๙
เด็กหญิงวิพร เลาะสูงเนิน

๑๑/๐๒/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดหอระฆัง อารีทวีวนาราม  

ชน ๒๔๖๐/๒๖๘๐
เด็กหญิงจันทร์จิรา ธีรธนานนท์

๒๐/๐๔/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดหอระฆัง อารีทวีวนาราม  

ชน ๒๔๖๐/๒๖๘๑

เด็กหญิงภัทรธิดา นาเอก
๑๘/๐๖/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดหอระฆัง อารีทวีวนาราม  

ชน ๒๔๖๐/๒๖๘๒
เด็กชายพงศกร สารีบุตร

๒๗/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหอระฆัง อารีทวีวนาราม  

ชน ๒๔๖๐/๒๖๘๓
เด็กชายพิเชษฐชัย พิพิธ

๑๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหอระฆัง อารีทวีวนาราม  

ชน ๒๔๖๐/๒๖๘๔
เด็กหญิงพิชชาภา ปอมคำ

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหอระฆัง อารีทวีวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๗๗ / ๙๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๖๐/๒๖๘๕
เด็กหญิงสุจิรา เทพศรี

๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหอระฆัง อารีทวีวนาราม  

ชน ๒๔๖๐/๒๖๘๖
เด็กหญิงบัณฑิต จิวภาภรณ์

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหอระฆัง อารีทวีวนาราม  

ชน ๒๔๖๐/๒๖๘๗
เด็กชายกิจนันท์ โอภาส

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิทอง

์

การเปรียญ  

ชน ๒๔๖๐/๒๖๘๘
เด็กชายพรหมพิทักษ์ พิมพ์พระพรหม

๐๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโพธิทอง

์

การเปรียญ  

ชน ๒๔๖๐/๒๖๘๙
เด็กชายธัญพิสิษฐ์ เนียมจำนงค์

๐๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโพธิทอง

์

การเปรียญ  

ชน ๒๔๖๐/๒๖๙๐
เด็กหญิงชวัลรัตน์ เศษสมบูรณ์

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิทอง

์

การเปรียญ  

ชน ๒๔๖๐/๒๖๙๑
เด็กหญิงศศิประภา ไทยเขียว

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิทอง

์

การเปรียญ  

ชน ๒๔๖๐/๒๖๙๒

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ขำปาน
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิทอง

์

การเปรียญ  

ชน ๒๔๖๐/๒๖๙๓
เด็กหญิงสุชาวดี มูลเอียม

่

๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิทอง

์

การเปรียญ  

ชน ๒๔๖๐/๒๖๙๔
เด็กหญิงวรทัย บุญดิษ

๐๙/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโพธิทอง

์

การเปรียญ  

ชน ๒๔๖๐/๒๖๙๕
เด็กชายรพีพัฒน์ กรรเกศ

๒๕/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดจันเจริญศรี

่

จันเจริญศรี

่

 

ชน ๒๔๖๐/๒๖๙๖

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ภูมิภาส
๑๑/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันเจริญศรี

่

จันเจริญศรี

่

 

ชน ๒๔๖๐/๒๖๙๗
เด็กชายทินภัทร ก้อนมณีย์ ๖/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดจันเจริญศรี

่

จันเจริญศรี

่

 

ชน ๒๔๖๐/๒๖๙๘
เด็กชายนภัสกร แตงงาม ๑๐/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดจันเจริญศรี

่

จันเจริญศรี

่

 

ชน ๒๔๖๐/๒๖๙๙
เด็กชายมุสลิม สยมชัย ๔/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดจันเจริญศรี

่

จันเจริญศรี

่

 

ชน ๒๔๖๐/๒๗๐๐
เด็กชายทิวากร แก้วช้าง ๑/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดจันเจริญศรี

่

จันเจริญศรี

่

 

ชน ๒๔๖๐/๒๗๐๑
เด็กชายนพรัตน์ ทิมงาม ๙/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดจันเจริญศรี

่

จันเจริญศรี

่

 

ชน ๒๔๖๐/๒๗๐๒
เด็กหญิงภัทรภรณ์ จูเผือน

่

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันเจริญศรี

่

จันเจริญศรี

่

 

ชน ๒๔๖๐/๒๗๐๓
เด็กหญิงณิชาพัชร์ อำจิว

๋

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันเจริญศรี

่

จันเจริญศรี

่

 

ชน ๒๔๖๐/๒๗๐๔
เด็กหญิงชนัญชิตา เฉยเถือน

่

๓/๒๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดจันเจริญศรี

่

จันเจริญศรี

่

 

ชน ๒๔๖๐/๒๗๐๕ เด็กหญิงธัญญาลักษณ์
ปรึกษา

๓/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดจันเจริญศรี

่

จันเจริญศรี

่

 

ชน ๒๔๖๐/๒๗๐๖
เด็กหญิงจุฑารัตน์ คลังสามผง

๑๗/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดจันเจริญศรี

่

จันเจริญศรี

่

 

ชน ๒๔๖๐/๒๗๐๗
เด็กหญิงณัฐชยา แย้มกลัด

๒๖/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดจันเจริญศรี

่

จันเจริญศรี

่

 

ชน ๒๔๖๐/๒๗๐๘
เด็กหญิงบุญฑริกา พรหมพุกต์ ๑/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดจันเจริญศรี

่

จันเจริญศรี

่

 

ชน ๒๔๖๐/๒๗๐๙
เด็กชายวรงกรณ์ ภักดี

๒๗/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดพร้าว ดอนเนรมิต  

ชน ๒๔๖๐/๒๗๑๐
เด็กชายธนวัฒน์ ยิมศรี

้

๑๙/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดพร้าว ดอนเนรมิต  

ชน ๒๔๖๐/๒๗๑๑
เด็กชายธีรเทพ ดีสุข ๓/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดพร้าว ดอนเนรมิต  

ชน ๒๔๖๐/๒๗๑๒
เด็กหญิงชนกชวนันท์ จันทร์สูงเนิน ๖/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดพร้าว ดอนเนรมิต  

ชน ๒๔๖๐/๒๗๑๓
เด็กหญิงนำมนต์ ไฝกิง

่

๒๐/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดพร้าว ดอนเนรมิต  

ชน ๒๔๖๐/๒๗๑๔
เด็กหญิงธนัชชา พ่วงอินทร์

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพร้าว ดอนเนรมิต  

ชน ๒๔๖๐/๒๗๑๕
เด็กชายอิทธิกร เรืองตุ้ม

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพร้าว ดอนเนรมิต  

ชน ๒๔๖๐/๒๗๑๖

เด็กหญิงณัฐดามาศ ศรีแจ่ม

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพร้าว ดอนเนรมิต  

ชน ๒๔๖๐/๒๗๑๗
เด็กชายอตินันท์ ถมยา

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง ทัพย่าน  

ชน ๒๔๖๐/๒๗๑๘
เด็กชายวีรวุฒิ แก้วเจริญ

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง ทัพย่าน  

ชน ๒๔๖๐/๒๗๑๙
เด็กชายสุทนันท์ สุ่มงาม

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง ทัพย่าน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๗๘ / ๙๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๖๐/๒๗๒๐
เด็กชายสรศักดิ

์

เฉยนก
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง ทัพย่าน  

ชน ๒๔๖๐/๒๗๒๑
เด็กชายวรพงษ์ วันนา

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง ทัพย่าน  

ชน ๒๔๖๐/๒๗๒๒
เด็กชายพัชรพล โพธิศรี

์

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง ทัพย่าน  

ชน ๒๔๖๐/๒๗๒๓

เด็กชายธนกฤต เงินแพทย์
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง ทัพย่าน  

ชน ๒๔๖๐/๒๗๒๔
เด็กหญิงคันธรัตน์ ศรีเดช

๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง ทัพย่าน  

ชน ๒๔๖๐/๒๗๒๕
เด็กหญิงนาตยา แก้วงาม

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง ทัพย่าน  

ชน ๒๔๖๐/๒๗๒๖
เด็กหญิงนิชากร ทับบุรี

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง ทัพย่าน  

ชน ๒๔๖๐/๒๗๒๗

เด็กหญิงปณิดา พันธ์อินทร์
๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง ทัพย่าน  

ชน ๒๔๖๐/๒๗๒๘
เด็กหญิงญาณิศา บุญงาม

๑๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง ทัพย่าน  

ชน ๒๔๖๐/๒๗๒๙
เด็กหญิงอริสา สุวรรณรัตน์

๑๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง ทัพย่าน  

ชน ๒๔๖๐/๒๗๓๐
เด็กหญิงบุญฑิตา ครุฑธิราช

๑๕/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดท่ากระแส ท่ากระแส  

ชน ๒๔๖๐/๒๗๓๑

เด็กชายปกาสิทธิ

์

ฉายศรี ๙/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดท่ากระแส ท่ากระแส  

ชน ๒๔๖๐/๒๗๓๒
เด็กชายจิรายุ โพธิฤทธิ

์ ์

๔/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดท่ากระแส ท่ากระแส  

ชน ๒๔๖๐/๒๗๓๓
เด็กชายณัฐพงศ์ สุขสวัสดิ

์

๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่ากระแส ท่ากระแส  

ชน ๒๔๖๐/๒๗๓๔
เด็กชายธรรมรัตน์ ผ่องใส ๒/๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดท่ากระแส ท่ากระแส  

ชน ๒๔๖๐/๒๗๓๕

เด็กชายเปรม เพ็ชรประยูร
๑๕/๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดท่ากระแส ท่ากระแส  

ชน ๒๔๖๐/๒๗๓๖
เด็กชายกรกฏ วัดเข่ง

๒๑/๗/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดท่ากระแส ท่ากระแส  

ชน ๒๔๖๐/๒๗๓๗
เด็กชายธนันต์ชัย เชือน้อย

้

๘/๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดท่ากระแส ท่ากระแส  

ชน ๒๔๖๐/๒๗๓๘
เด็กชายนัทธพงศ์ ขาวใส

๑๒/๙/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดท่ากระแส ท่ากระแส  

ชน ๒๔๖๐/๒๗๓๙

เด็กหญิงฐิตาพร กันแคล้ว
๑๓/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดท่ากระแส ท่ากระแส  

ชน ๒๔๖๐/๒๗๔๐
เด็กหญิงจรรญารัตน์ รักษาบุรี

๒๐/๑/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดท่ากระแส ท่ากระแส  

ชน ๒๔๖๐/๒๗๔๑
เด็กหญิงกนกวรรณ อินนา

๑๘/๒/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดท่ากระแส ท่ากระแส  

ชน ๒๔๖๐/๒๗๔๒
เด็กหญิงธนัชพร วัดเข่ง ๓/๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดท่ากระแส ท่ากระแส  

ชน ๒๔๖๐/๒๗๔๓

เด็กหญิงกัลยกร เกิดม่วง
๓๑/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดท่ากระแส ท่ากระแส  

ชน ๒๔๖๐/๒๗๔๔
เด็กหญิงศิรดา ปานน้อย

๓๐/๔/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดท่ากระแส ท่ากระแส  

ชน ๒๔๖๐/๒๗๔๕
เด็กหญิงนัชชา นิมนวน

่

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าสมอ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์258)

ท่าสมอ  

ชน ๒๔๖๐/๒๗๔๖
เด็กหญิงเบญญษภา พวงแย้ม

๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าสมอ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์258)

ท่าสมอ  

ชน ๒๔๖๐/๒๗๔๗

เด็กหญิงวรัชยา แตงขุด

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าสมอ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์258)

ท่าสมอ  

ชน ๒๔๖๐/๒๗๔๘
เด็กหญิงเวธกา โฉมฉาย

๐๓/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดท่าสมอ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์258)

ท่าสมอ  

ชน ๒๔๖๐/๒๗๔๙
เด็กชายธนกร ใยบุรี

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าสมอ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์258)

ท่าสมอ  

ชน ๒๔๖๐/๒๗๕๐
เด็กชายพงศธร สุขลำ

๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าสมอ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์258)

ท่าสมอ  

ชน ๒๔๖๐/๒๗๕๑

เด็กชายเมธานันธ์ แผ่นสำฤทธิ

์

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าสมอ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์258)

ท่าสมอ  

ชน ๒๔๖๐/๒๗๕๒
นายมารุตติ

์

สองเมืองสุข
๒๕/๔/๒๕๒๖

โรงเรียนวัดท่า ท่า  

ชน ๒๔๖๐/๒๗๕๓
นางสาวศิริกาญจน์ ประหยัดทรัพย์ ๘/๒/๒๕๓๓ โรงเรียนวัดท่า ท่า  

ชน ๒๔๖๐/๒๗๕๔
เด็กชายภูริพัฒน์ สกุลแท้

๒๓/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดท่า ท่า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๗๙ / ๙๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๖๐/๒๗๕๕
เด็กชายชวัลวิทย์ เอียมมงคล

่

๒๐/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดท่า ท่า  

ชน ๒๔๖๐/๒๗๕๖
เด็กชายเจษฎา เพ็ชรน้อย ๔/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดท่า ท่า  

ชน ๒๔๖๐/๒๗๕๗
เด็กชายรัฐธรรมนูญ ชัยมี ๓/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดท่า ท่า  

ชน ๒๔๖๐/๒๗๕๘

เด็กชายคมกริช กงทอง
๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่า ท่า  

ชน ๒๔๖๐/๒๗๕๙
เด็กชายปยะวัฒน์ ตุ้มหอม ๑/๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดท่า ท่า  

ชน ๒๔๖๐/๒๗๖๐
เด็กหญิงปาลิตา เพ็ชรนิล

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่า ท่า  

ชน ๒๔๖๐/๒๗๖๑
เด็กหญิงพรรณภัค แซ่เลียง

้

๒๘/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดท่า ท่า  

ชน ๒๔๖๐/๒๗๖๒

เด็กหญิงจิราภรณ์ บ้านกรด ๑๐/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดท่า ท่า  

ชน ๒๔๖๐/๒๗๖๓
เด็กหญิงเพชรลดา กิมเส็งเฮ็ง ๑/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดท่า ท่า  

ชน ๒๔๖๐/๒๗๖๔
เด็กหญิงจิรัชญา ทิพย์กัณฑ์ ๑๐/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดท่า ท่า  

ชน ๒๔๖๐/๒๗๖๕
เด็กหญิงณิชา ชมกลิน

่

๗/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดท่า ท่า  

ชน ๒๔๖๐/๒๗๖๖

เด็กชายชัยชนะ รักพันธ์ ๒/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดธรรมิกาวาส ธรรมิกาวาส  

ชน ๒๔๖๐/๒๗๖๗
เด็กชายเทวัญ ดีประสิทธิ

์

๓/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดธรรมิกาวาส ธรรมิกาวาส  

ชน ๒๔๖๐/๒๗๖๘
เด็กชายอติพร เพ็ชร์รักษ์

๒๘/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดธรรมิกาวาส ธรรมิกาวาส  

ชน ๒๔๖๐/๒๗๖๙
เด็กชายธีรัตม์ ทองเสม

๒๔/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดธรรมิกาวาส ธรรมิกาวาส  

ชน ๒๔๖๐/๒๗๗๐
เด็กชายจรัญ อังศุจันทร์

๑๘/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดธรรมิกาวาส ธรรมิกาวาส  

ชน ๒๔๖๐/๒๗๗๑
เด็กชายนนทภัทร์ บุตรทรัพย์

๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดธรรมิกาวาส ธรรมิกาวาส  

ชน ๒๔๖๐/๒๗๗๒
เด็กชายภัทรากรณ์ สมศรี

๒๓/๓/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดธรรมิกาวาส ธรรมิกาวาส  

ชน ๒๔๖๐/๒๗๗๓
เด็กชายนนทพัทธ์ พานทอง

๓๑/๗/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดธรรมิกาวาส ธรรมิกาวาส  

ชน ๒๔๖๐/๒๗๗๔

เด็กหญิงประภาศรี ปนเคลือบ ๗/๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดธรรมิกาวาส ธรรมิกาวาส  

ชน ๒๔๖๐/๒๗๗๕
เด็กหญิงวันวิสา ทับบุรี

๒๑/๒/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดธรรมิกาวาส ธรรมิกาวาส  

ชน ๒๔๖๐/๒๗๗๖
เด็กหญิงสุภัสสรา เงินแข็ง

๑๒/๓/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดธรรมิกาวาส ธรรมิกาวาส  

ชน ๒๔๖๐/๒๗๗๗
เด็กหญิงนาตาชา อินโต ๓/๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดธรรมิกาวาส ธรรมิกาวาส  

ชน ๒๔๖๐/๒๗๗๘
เด็กหญิงนันทิกานต์ พรหมพุกต์

๒๔/๕/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดธรรมิกาวาส ธรรมิกาวาส  

ชน ๒๔๖๐/๒๗๗๙
นายอนันต์ อนันต์วัฒน์

๑๗/๐๓/๒๕๑๗

โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง โบสถ์ราษฎร์บำรุง  

ชน ๒๔๖๐/๒๗๘๐
นางสาวนำฝน ฉิมมาลี

๓๐/๐๔/๒๕๑๘

โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง โบสถ์ราษฎร์บำรุง  

ชน ๒๔๖๐/๒๗๘๑
เด็กชายวราวุฒิ ภาคีไวย

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง โบสถ์ราษฎร์บำรุง  

ชน ๒๔๖๐/๒๗๘๒

เด็กชายศุภโชค มานอก
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง โบสถ์ราษฎร์บำรุง  

ชน ๒๔๖๐/๒๗๘๓
เด็กชายชัยวัฒน์ ไวว่อง

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง โบสถ์ราษฎร์บำรุง  

ชน ๒๔๖๐/๒๗๘๔
เด็กชายจิรภัทร วอเพ็ชร

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง โบสถ์ราษฎร์บำรุง  

ชน ๒๔๖๐/๒๗๘๕
เด็กชายกิตติพงษ์ บุญงาม

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง โบสถ์ราษฎร์บำรุง  

ชน ๒๔๖๐/๒๗๘๖

เด็กชายทัศไนย แก้วเจริญ
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง โบสถ์ราษฎร์บำรุง  

ชน ๒๔๖๐/๒๗๘๗
เด็กหญิงวรรณธิดา เพ็งมาก

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง โบสถ์ราษฎร์บำรุง  

ชน ๒๔๖๐/๒๗๘๘
เด็กหญิงดวงฤทัย ทับบุรี

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง โบสถ์ราษฎร์บำรุง  

ชน ๒๔๖๐/๒๗๘๙
เด็กหญิงรสิกา แก้วงาม

๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง โบสถ์ราษฎร์บำรุง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๘๐ / ๙๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๖๐/๒๗๙๐
เด็กหญิงญาณิศา มีเผ่า

๑๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง โบสถ์ราษฎร์บำรุง  

ชน ๒๔๖๐/๒๗๙๑
เด็กหญิงญารดา เกตุชำ

๐๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง โบสถ์ราษฎร์บำรุง  

ชน ๒๔๖๐/๒๗๙๒
เด็กชายธีรเดช รอบรู้

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิงาม

์

โพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๖๐/๒๗๙๓

เด็กชายศรัณย์ภัทร แย้มยอด
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิงาม

์

โพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๖๐/๒๗๙๔
เด็กชายอดิศร อินกอง

๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิงาม

์

โพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๖๐/๒๗๙๕
เด็กชายศิริชัย แก้วเข้ม

๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิงาม

์

โพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๖๐/๒๗๙๖
เด็กหญิงชุตินันท์ ทองโชติ

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิงาม

์

โพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๖๐/๒๗๙๗

เด็กหญิงกันติชา บุญช่วย
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิงาม

์

โพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๖๐/๒๗๙๘
เด็กหญิงพิมพ์ประภา กำจาย

๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธิงาม

์

โพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๖๐/๒๗๙๙
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา อ่อนจริง

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิงาม

์

โพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๖๐/๒๘๐๐
เด็กหญิงภัทราพร พรหมโสด

๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธิงาม

์

โพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๖๐/๒๘๐๑
เด็กหญิงสุธาสินี ชาญชำนิ

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิงาม

์

โพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๖๐/๒๘๐๒
เด็กชายพัชรพล พนะขันธ์

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิงาม

์

โพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๖๐/๒๘๐๓
เด็กหญิงสุพัตรา รอบรู้

๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิงาม

์

โพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๖๐/๒๘๐๔
เด็กชายวัชรพงศ์ พัฒนาเวช

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิงาม

์

โพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๖๐/๒๘๐๕
เด็กชายกิตติพงษ์ มีรักษ์

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิงาม

์

โพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๖๐/๒๘๐๖
เด็กชายณัฐพงศ์ พงษ์สถิตย์

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิงาม

์

โพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๖๐/๒๘๐๗
เด็กชายบัญญวัต เกตุนวม

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิงาม

์

โพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๖๐/๒๘๐๘
เด็กชายอาทิตย์ ชูอารมย์

๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโพธิงาม

์

โพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๖๐/๒๘๐๙
เด็กชายอดิรุจ ชูมก

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโพธิงาม

์

โพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๖๐/๒๘๑๐
เด็กชายเกรียงไกร แย้มกลัด

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิงาม

์

โพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๖๐/๒๘๑๑
เด็กชายณัฐวุฒิ มะไลย

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิงาม

์

โพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๖๐/๒๘๑๒
เด็กหญิงกลวัชร ดีวัน

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิงาม

์

โพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๖๐/๒๘๑๓

เด็กหญิงภัทริน หรังน้อย

่

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโพธิงาม

์

โพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๖๐/๒๘๑๔
เด็กชายณัฐพล บุญส่ง

๒๔/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดมะเห-ยงคณ์(ประชาเนรมิต)
มะเหยงคณ์  

ชน ๒๔๖๐/๒๘๑๕
เด็กชายอดิศักดิ

์

แสงรัศมี
๑๐/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดมะเห-ยงคณ์(ประชาเนรมิต)

มะเหยงคณ์  

ชน ๒๔๖๐/๒๘๑๖
เด็กหญิงวิไลพรรณ จันทร

๐๔/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดมะเห-ยงคณ์(ประชาเนรมิต)
มะเหยงคณ์  

ชน ๒๔๖๐/๒๘๑๗

เด็กหญิงประภัสสร รอดเทียง

่

๑๔/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดมะเห-ยงคณ์(ประชาเนรมิต)
มะเหยงคณ์  

ชน ๒๔๖๐/๒๘๑๘
เด็กหญิงบุษกร เทศธรรม

๒๘/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดมะเห-ยงคณ์(ประชาเนรมิต)
มะเหยงคณ์  

ชน ๒๔๖๐/๒๘๑๙
เด็กหญิงปยฉัตร เทากระโทก

๑๒/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดมะเห-ยงคณ์(ประชาเนรมิต)
มะเหยงคณ์  

ชน ๒๔๖๐/๒๘๒๐
เด็กหญิงวิลาสิณี ขำยอด

๓๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดมะเห-ยงคณ์(ประชาเนรมิต)
มะเหยงคณ์  

ชน ๒๔๖๐/๒๘๒๑

เด็กหญิงเปลววะรี คุ้มจุ่น
๑๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดมะเห-ยงคณ์(ประชาเนรมิต)

มะเหยงคณ์  

ชน ๒๔๖๐/๒๘๒๒
เด็กชายภูริพัฒน์ โพธิม่วง

์

๑๘/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดมะเห-ยงคณ์(ประชาเนรมิต)
มะเหยงคณ์  

ชน ๒๔๖๐/๒๘๒๓
เด็กชายธรรมรัตน์ รอดเทียง

่

๕/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดมะเห-ยงคณ์(ประชาเนรมิต)

มะเหยงคณ์  

ชน ๒๔๖๐/๒๘๒๔
เด็กชายปฐวี ละม้ายทอง

๑๕/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดมะเห-ยงคณ์(ประชาเนรมิต)
มะเหยงคณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๘๑ / ๙๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๖๐/๒๘๒๕
เด็กหญิงบุญญิสา มีชัย ๒/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมะเห-ยงคณ์(ประชาเนรมิต)
มะเหยงคณ์  

ชน ๒๔๖๐/๒๘๒๖
เด็กชายณัฐชพงศ์ จันครา

๐๑/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสกุณาราม(ประสิทธิชัยประชาสรรค์)

์

สกุณาราม  

ชน ๒๔๖๐/๒๘๒๗
เด็กชายศุภชัย จ่าพล

๒๒/๐๕/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดสกุณาราม(ประสิทธิชัยประชาสรรค์)

์

สกุณาราม  

ชน ๒๔๖๐/๒๘๒๘

เด็กหญิงอนัญญา ขยันกสิกิจ
๐๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสกุณาราม(ประสิทธิชัยประชาสรรค์)

์

สกุณาราม  

ชน ๒๔๖๐/๒๘๒๙
เด็กหญิงยลฤดี โพธิฤทธิ

์ ์

๓๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสกุณาราม(ประสิทธิชัยประชาสรรค์)

์

สกุณาราม  

ชน ๒๔๖๐/๒๘๓๐
เด็กหญิงภคนันท์ กล่อมยงค์

๑๐/๐๓/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดสกุณาราม(ประสิทธิชัยประชาสรรค์)

์

สกุณาราม  

ชน ๒๔๖๐/๒๘๓๑
เด็กหญิงสุชานุช อยู่ช้ง

๐๒/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสกุณาราม(ประสิทธิชัยประชาสรรค์)

์

สกุณาราม  

ชน ๒๔๖๐/๒๘๓๒

เด็กชายพงศ์เจษฎา จงวิวัฒนาภรณ์
๐๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสกุณาราม(ประสิทธิชัยประชาสรรค์)

์

สกุณาราม  

ชน ๒๔๖๐/๒๘๓๓
เด็กหญิงสุธาสินี รอดหลง

๒๘/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสกุณาราม(ประสิทธิชัยประชาสรรค์)

์

สกุณาราม  

ชน ๒๔๖๐/๒๘๓๔
เด็กหญิงกชกร ขำปาน

๑๑/๐๓/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดสกุณาราม(ประสิทธิชัยประชาสรรค์)

์

สกุณาราม  

ชน ๒๔๖๐/๒๘๓๕
เด็กหญิงกวิสรา หมืนจบ

่

๒๔/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสกุณาราม(ประสิทธิชัยประชาสรรค์)

์

สกุณาราม  

ชน ๒๔๖๐/๒๘๓๖

เด็กหญิงเตชินี ชำเกตุ
๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสกุณาราม(ประสิทธิชัยประชาสรรค์)

์

สกุณาราม  

ชน ๒๔๖๐/๒๘๓๗
เด็กชายนิรวิทธ์ โตแก้ว

๑๑/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดสกุณาราม(ประสิทธิชัยประชาสรรค์)

์

สกุณาราม  

ชน ๒๔๖๐/๒๘๓๘ เด็กชายกรณ์นารายณ์
เพียรพานิชย์

๑๒/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดสกุณาราม(ประสิทธิชัยประชาสรรค์)

์

สกุณาราม  

ชน ๒๔๖๐/๒๘๓๙
เด็กชายสันติสุข หาญณรงค์

๓๐/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดสกุณาราม(ประสิทธิชัยประชาสรรค์)

์

สกุณาราม  

ชน ๒๔๖๐/๒๘๔๐
เด็กชายวรพล กองแก้ว

๑๙/๕/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดสนามชัย สนามชัย  

ชน ๒๔๖๐/๒๘๔๑
เด็กชายวินทกร ขุนทรา

๒๑/๗/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดสนามชัย สนามชัย  

ชน ๒๔๖๐/๒๘๔๒
เด็กหญิงวลัยกรณ์ ฉันทานุสิทธิ

์

๔/๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสนามชัย สนามชัย  

ชน ๒๔๖๐/๒๘๔๓
เด็กชายอินทัช หรุ่มรืน

่

๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสนามชัย สนามชัย  

ชน ๒๔๖๐/๒๘๔๔

เด็กชายธีรวัฒน์ มากสำรี
๒๔/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสนามชัย สนามชัย  

ชน ๒๔๖๐/๒๘๔๕
เด็กชายสุรเชษฐ์ ศรีรุ่ง

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสนามชัย สนามชัย  

ชน ๒๔๖๐/๒๘๔๖
เด็กชายยุทธศักดิ

์

รสดี
๑๒/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสนามชัย สนามชัย  

ชน ๒๔๖๐/๒๘๔๗
เด็กหญิงสุพิชญษ สุขสำราญ

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสนามชัย สนามชัย  

ชน ๒๔๖๐/๒๘๔๘

เด็กชายณัฐชนน ถุงแก้ว
๒๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญ กลาง  

ชน ๒๔๖๐/๒๘๔๙
เด็กชายนนณภัทร กลำเพชร

๐๔/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญ กลาง  

ชน ๒๔๖๐/๒๘๕๐
เด็กชายปยะพงษ์ แก้วศิริ

๑๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญ กลาง  

ชน ๒๔๖๐/๒๘๕๑
เด็กชายจักรพงค์ ฉิมพลี

๒๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญ กลาง  

ชน ๒๔๖๐/๒๘๕๒

เด็กชายศรัณย์ภัทร วิเศษศรี
๒๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญ กลาง  

ชน ๒๔๖๐/๒๘๕๓
เด็กชายภีมพศ อยู่สำลี

๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญ กลาง  

ชน ๒๔๖๐/๒๘๕๔
เด็กชายสิรวิชย์ มณฑา

๓๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญ กลาง  

ชน ๒๔๖๐/๒๘๕๕
เด็กชายชลาธิศ อ่อนสำลี

๐๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญ กลาง  

ชน ๒๔๖๐/๒๘๕๖

เด็กชายธีรภัทร เกิดพิทักษ์
๐๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญ กลาง  

ชน ๒๔๖๐/๒๘๕๗
เด็กชายจักรภพ เนตรศิริ

๐๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญ กลาง  

ชน ๒๔๖๐/๒๘๕๘
เด็กชายธนภัทร ม่วงศักดิ

์

๐๒/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญ กลาง  

ชน ๒๔๖๐/๒๘๕๙
เด็กชายธนภัทร ม้วนหนู

๐๗/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญ กลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๘๒ / ๙๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๖๐/๒๘๖๐
เด็กชายเมธัส เกิดพิทักษ์

๐๕/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญ กลาง  

ชน ๒๔๖๐/๒๘๖๑
เด็กหญิงพัทธนันท์ รุ่งขจร

๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญ กลาง  

ชน ๒๔๖๐/๒๘๖๒
เด็กหญิงชญานิศ ดีกุล

๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญ กลาง  

ชน ๒๔๖๐/๒๘๖๓

เด็กหญิงอุมาพร ขำสม
๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญ กลาง  

ชน ๒๔๖๐/๒๘๖๔
เด็กหญิงอธิชา เกิดพิทักษ์

๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญ กลาง  

ชน ๒๔๖๐/๒๘๖๕
เด็กหญิงณัฎฐนิช กลำแก้ว

๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญ กลาง  

ชน ๒๔๖๐/๒๘๖๖
เด็กหญิงลักษิกา เสือคง

๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญ กลาง  

ชน ๒๔๖๐/๒๘๖๗

เด็กหญิงณัฐธิดา พลับเทียง

่

๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญ กลาง  

ชน ๒๔๖๐/๒๘๖๘
เด็กหญิงหทัยกาญจน์ ศรีวสุธากุล

๒๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญ กลาง  

ชน ๒๔๖๐/๒๘๖๙
เด็กหญิงกชกร ช้างมาก

๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญ กลาง  

ชน ๒๔๖๐/๒๘๗๐
เด็กหญิงธัญชนก ขุนขจร

๐๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญ กลาง  

ชน ๒๔๖๐/๒๘๗๑

เด็กหญิงธัญรดา ฉุนเทศ
๐๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญ กลาง  

ชน ๒๔๖๐/๒๘๗๒
เด็กหญิงวรัญญา ศรีระวงษ์

๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญ กลาง  

ชน ๒๔๖๐/๒๘๗๓
เด็กชายสิทธิพงศ์ อรุณศิริ

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญ กลาง  

ชน ๒๔๖๐/๒๘๗๔
เด็กชายศราวุฒิ ขวัญศรี

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญ กลาง  

ชน ๒๔๖๐/๒๘๗๕

เด็กชายลัทธพล มอญแตง
๐๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญ กลาง  

ชน ๒๔๖๐/๒๘๗๖
เด็กชายวัศพล บุญสม

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญ กลาง  

ชน ๒๔๖๐/๒๘๗๗
เด็กชายจอมพล ชุ่มมา

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญ กลาง  

ชน ๒๔๖๐/๒๘๗๘
เด็กชายอนิวัตต์ คุ้มกอง

๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญ กลาง  

ชน ๒๔๖๐/๒๘๗๙

เด็กหญิงภัทราพร สีทา
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญ กลาง  

ชน ๒๔๖๐/๒๘๘๐
เด็กหญิงคันธมาทน์ ตุ้มคุ้ม

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญ กลาง  

ชน ๒๔๖๐/๒๘๘๑
เด็กหญิงอาภัสรา ดีทังพันธุ์

้

๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญ กลาง  

ชน ๒๔๖๐/๒๘๘๒
เด็กหญิงณัฐธิชา เข็มเพ็ชร

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญ กลาง  

ชน ๒๔๖๐/๒๘๘๓

เด็กหญิงปณนะศ์ จันทร์กระจ่าง
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญ กลาง  

ชน ๒๔๖๐/๒๘๘๔
เด็กชายพัชรพล เภาศรี

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญ กลาง  

ชน ๒๔๖๐/๒๘๘๕
เด็กชายอนุชิต รอดทอง

๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจันทน์ โคกโตนด  

ชน ๒๔๖๐/๒๘๘๖
เด็กชายเขมทัต อ่อนแช่ม

๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจันทน์ โคกโตนด  

ชน ๒๔๖๐/๒๘๘๗

เด็กชายบริพนธ์ กลินแจ่ม

่

๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจันทน์ โคกโตนด  

ชน ๒๔๖๐/๒๘๘๘
เด็กชายนพรุจ ประทีปทอง

๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจันทน์ โคกโตนด  

ชน ๒๔๖๐/๒๘๘๙
เด็กชายพีรณัฐ นาคชุ่ม

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทน์ โคกโตนด  

ชน ๒๔๖๐/๒๘๙๐
เด็กชายนันทิพัฒน์ นาคชุ่ม

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทน์ โคกโตนด  

ชน ๒๔๖๐/๒๘๙๑

เด็กชายหาญชัย มันคง

่

๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจันทน์ โคกโตนด  

ชน ๒๔๖๐/๒๘๙๒
เด็กชายธเณศ จันทร์ปรี

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทน์ โคกโตนด  

ชน ๒๔๖๐/๒๘๙๓
เด็กชายพีรณัฐ แย้มเลียง

้

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทน์ โคกโตนด  

ชน ๒๔๖๐/๒๘๙๔
เด็กชายชนพัฒน์ แปนขำ

๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา โคกโตนด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๘๓ / ๙๗

้
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ชน ๒๔๖๐/๒๘๙๕
เด็กชายก้องภพ คุ้มภักดิ

์

๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา โคกโตนด  

ชน ๒๔๖๐/๒๘๙๖
เด็กชายวิทยา เข็มเพ็ชร

๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา โคกโตนด  

ชน ๒๔๖๐/๒๘๙๗
เด็กชายสุทธิพงศ์ เข็มจันทร์

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา โคกโตนด  

ชน ๒๔๖๐/๒๘๙๘

เด็กชายกิตติศักดิ

์

บานเย็น
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา โคกโตนด  

ชน ๒๔๖๐/๒๘๙๙
เด็กชายอนิวัตต์ โชติงาม

๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา โคกโตนด  

ชน ๒๔๖๐/๒๙๐๐
เด็กชายณัฐวุฒิ ดีทังพันธ์

้

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา โคกโตนด  

ชน ๒๔๖๐/๒๙๐๑
เด็กชายชาตรี แปนศิริ

๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา โคกโตนด  

ชน ๒๔๖๐/๒๙๐๒
เด็กชายนนท์ธการ เทพอินใจ

๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา โคกโตนด  

ชน ๒๔๖๐/๒๙๐๓
เด็กชายณัฐวุฒิ ตุ้ยน้อย

๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา โคกโตนด  

ชน ๒๔๖๐/๒๙๐๔
เด็กชายธเรศ สระแจ่ม

๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา โคกโตนด  

ชน ๒๔๖๐/๒๙๐๕
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ยมนุช

๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา โคกโตนด  

ชน ๒๔๖๐/๒๙๐๖
เด็กหญิงพรรณิชา ผดุงเขตต์

๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา โคกโตนด  

ชน ๒๔๖๐/๒๙๐๗
เด็กหญิงศศิชา เรืองสังข์

๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา โคกโตนด  

ชน ๒๔๖๐/๒๙๐๘
เด็กหญิงนิศมา เทียงตรง

่

๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา โคกโตนด  

ชน ๒๔๖๐/๒๙๐๙
เด็กหญิงสวรส ตังสินชัย

่

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา โคกโตนด  

ชน ๒๔๖๐/๒๙๑๐
เด็กหญิงธนกร เขมะสุนะ

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา โคกโตนด  

ชน ๒๔๖๐/๒๙๑๑
เด็กหญิงนรมล อาดำ

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา โคกโตนด  

ชน ๒๔๖๐/๒๙๑๒
เด็กหญิงนริสา พึงมอญ

่

๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา โคกโตนด  

ชน ๒๔๖๐/๒๙๑๓
เด็กหญิงมาริษา คงเข็ม

๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา โคกโตนด  

ชน ๒๔๖๐/๒๙๑๔

นางสาววิชญาพร มณฑา
๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา โคกโตนด  

ชน ๒๔๖๐/๒๙๑๕
เด็กหญิงศศิธร สงหลำ

๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา โคกโตนด  

ชน ๒๔๖๐/๒๙๑๖
เด็กชายณัฐพล แก้วจันดา

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา โคกโตนด  

ชน ๒๔๖๐/๒๙๑๗
เด็กชายธนพัฒน์

ประเสริฐกุลวัฒนา ๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา โคกโตนด  

ชน ๒๔๖๐/๒๙๑๘

เด็กชายพัสกร โสตะศรี
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา โคกโตนด  

ชน ๒๔๖๐/๒๙๑๙
เด็กชายธานินทร์ ก้อนทอง

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา โคกโตนด  

ชน ๒๔๖๐/๒๙๒๐
เด็กชายเอกราช ทองสำราญ

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา โคกโตนด  

ชน ๒๔๖๐/๒๙๒๑
เด็กชายพงศธร ปานนิล

๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา โคกโตนด  

ชน ๒๔๖๐/๒๙๒๒

เด็กชายภัทรพงศ์ เอกนิล
๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา โคกโตนด  

ชน ๒๔๖๐/๒๙๒๓
เด็กชายณัฐพล เกิดดี

๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา โคกโตนด  

ชน ๒๔๖๐/๒๙๒๔
เด็กชายชัยรัตน์ นำฉำ

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา โคกโตนด  

ชน ๒๔๖๐/๒๙๒๕
เด็กชายทรงภพ บุดดาชัย

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา โคกโตนด  

ชน ๒๔๖๐/๒๙๒๖

เด็กชายวรายุทธ สังคีต
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา โคกโตนด  

ชน ๒๔๖๐/๒๙๒๗
เด็กชายไพศาล จันน้อย

่

๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา โคกโตนด  

ชน ๒๔๖๐/๒๙๒๘
เด็กชายเอกรัตน์ มณฑา

๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา โคกโตนด  

ชน ๒๔๖๐/๒๙๒๙
เด็กชายรัชชานนท์ น้อยเอียม

่

๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา โคกโตนด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๘๔ / ๙๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๖๐/๒๙๓๐
เด็กชายกวิน ฤทธิอ้น

์

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา โคกโตนด  

ชน ๒๔๖๐/๒๙๓๑
เด็กชายชัชวาล หงษ์สา

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา โคกโตนด  

ชน ๒๔๖๐/๒๙๓๒
เด็กหญิงเปรมมิกา สวัสดี

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา โคกโตนด  

ชน ๒๔๖๐/๒๙๓๓

เด็กหญิงศิริณี ศรีเถือน

่

๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา โคกโตนด  

ชน ๒๔๖๐/๒๙๓๔
เด็กหญิงจุฑาภรณ์ กลินแจ่ม

่

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา โคกโตนด  

ชน ๒๔๖๐/๒๙๓๕
เด็กหญิงปณณพร เขาเข็ม

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา โคกโตนด  

ชน ๒๔๖๐/๒๙๓๖
เด็กหญิงธนพร สวัสดี

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา โคกโตนด  

ชน ๒๔๖๐/๒๙๓๗

เด็กหญิงมณฑิตา สารฤทธิ

์

๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา โคกโตนด  

ชน ๒๔๖๐/๒๙๓๘
เด็กหญิงพรรพษา สระแก้ว

๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา โคกโตนด  

ชน ๒๔๖๐/๒๙๓๙
เด็กหญิงเบญจพร ม่วงเกิด

๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา โคกโตนด  

ชน ๒๔๖๐/๒๙๔๐
เด็กหญิงพรกนก พีมงคล

๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา โคกโตนด  

ชน ๒๔๖๐/๒๙๔๑

เด็กหญิงแสงแข เจแสง
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา โคกโตนด  

ชน ๒๔๖๐/๒๙๔๒
เด็กหญิงอารียา ยมนุช

๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา โคกโตนด  

ชน ๒๔๖๐/๒๙๔๓
เด็กหญิงณีรนุช ม่วงเกิด

๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา โคกโตนด  

ชน ๒๔๖๐/๒๙๔๔
นายทรงพล เลขะวัฒนะ

๒๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา นก  

ชน ๒๔๖๐/๒๙๔๕

นายพรรณกร ชาตรีนันท์
๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา นก  

ชน ๒๔๖๐/๒๙๔๖
นายภูริทัต ใจซือ

่

๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา นก  

ชน ๒๔๖๐/๒๙๔๗
นายมานิตย์ วงษ์ละออ

๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา นก  

ชน ๒๔๖๐/๒๙๔๘
นายณัฐภูมิ จันทร์เอม

๐๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา นก  

ชน ๒๔๖๐/๒๙๔๙

นายณัฐวัฒน์ ชัยนุรักษ์
๑๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา นก  

ชน ๒๔๖๐/๒๙๕๐
นายพัชรพงษ์ คุโม

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา นก  

ชน ๒๔๖๐/๒๙๕๑
นายวราวุฒิ รุ่งกลิน

่

๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา นก  

ชน ๒๔๖๐/๒๙๕๒
นายวัชรากร เข็มพิมพ์

๒๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา นก  

ชน ๒๔๖๐/๒๙๕๓

นายสิทธิพงษ์ โพธิยา

์

๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา นก  

ชน ๒๔๖๐/๒๙๕๔
นายสุทธิพันธ์ โพธิยา

์

๒๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา นก  

ชน ๒๔๖๐/๒๙๕๕
นางสาวกมมลวรรณ ศรีเถือน

่

๑๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา นก  

ชน ๒๔๖๐/๒๙๕๖
นางสาวจีรพร นาคชุ่ม

๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา นก  

ชน ๒๔๖๐/๒๙๕๗

นางสาวนันทวัน อยูไทย
๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา นก  

ชน ๒๔๖๐/๒๙๕๘
นางสาวบุญนภา บุญแพ

๑๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา นก  

ชน ๒๔๖๐/๒๙๕๙
นางสาวศิริลักษณ์ กลำเครือ

๑๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา นก  

ชน ๒๔๖๐/๒๙๖๐
นางสาวอังธิมา ชมแสง

๒๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา นก  

ชน ๒๔๖๐/๒๙๖๑

เด็กชายทีมากร แปนขำ
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญ บำเพ็ญบุญ  

ชน ๒๔๖๐/๒๙๖๒
เด็กชายพีรภัทร ใจซือ

่

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญ บำเพ็ญบุญ  

ชน ๒๔๖๐/๒๙๖๓
เด็กชายศุภณัฐ บุญช่วย

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญ บำเพ็ญบุญ  

ชน ๒๔๖๐/๒๙๖๔
เด็กชายธนพัฒน์ พรมใจบุญ

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญ บำเพ็ญบุญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๘๕ / ๙๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๖๐/๒๙๖๕
เด็กชายอัดทพง สวัสดี

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญ บำเพ็ญบุญ  

ชน ๒๔๖๐/๒๙๖๖
เด็กชายเสฎฐวุฒิ วิเศษศรี

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญ บำเพ็ญบุญ  

ชน ๒๔๖๐/๒๙๖๗
เด็กชายปรเมศร์ อยู่เจริญ

๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญ บำเพ็ญบุญ  

ชน ๒๔๖๐/๒๙๖๘

เด็กชายจักรี เกิดพิทักษ์
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญ บำเพ็ญบุญ  

ชน ๒๔๖๐/๒๙๖๙
เด็กชายเอกสิทธิ

์

หม่อมบ่าว
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญ บำเพ็ญบุญ  

ชน ๒๔๖๐/๒๙๗๐
เด็กชายฉัตรภรณ์ ฉำอ้วน

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญ บำเพ็ญบุญ  

ชน ๒๔๖๐/๒๙๗๑
เด็กชายณภัทร รักษาบุรี

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญ บำเพ็ญบุญ  

ชน ๒๔๖๐/๒๙๗๒

เด็กหญิงพัชรี เทียงพลับ

่

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญ บำเพ็ญบุญ  

ชน ๒๔๖๐/๒๙๗๓
เด็กหญิงลักษณ์พร ดวงยีหวา

่

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญ บำเพ็ญบุญ  

ชน ๒๔๖๐/๒๙๗๔
เด็กชายนุภากรณ์ นันตัง ๑/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดคลองงิว

้

ดอนโพธิศรี

์

 

ชน ๒๔๖๐/๒๙๗๕
เด็กชายณัฐวุฒิ อินนา

๒๙/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดคลองงิว

้

ดอนโพธิศรี

์

 

ชน ๒๔๖๐/๒๙๗๖

เด็กชายเจษฎา สุขนิม

่

๗/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดคลองงิว

้

ดอนโพธิศรี

์

 

ชน ๒๔๖๐/๒๙๗๗
เด็กชายธีระเมท มณฑา

๒๓/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดคลองงิว

้

ดอนโพธิศรี

์

 

ชน ๒๔๖๐/๒๙๗๘
เด็กชายณัฐวรรณ นราฤทธิไกร

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองงิว

้

ดอนโพธิศรี

์

 

ชน ๒๔๖๐/๒๙๗๙
เด็กชายณัฐมล ยศพรม

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองงิว

้

ดอนโพธิศรี

์

 

ชน ๒๔๖๐/๒๙๘๐
เด็กชายนัทธพงศ์ สาระกูล

๑๒/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดคลองงิว

้

ดอนโพธิศรี

์

 

ชน ๒๔๖๐/๒๙๘๑
เด็กชายนันทิพัฒน์ หนูไทย

๘/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดคลองงิว

้

ดอนโพธิศรี

์

 

ชน ๒๔๖๐/๒๙๘๒
เด็กชายวัชรินทร์ ศรีสด

๑๙/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดคลองงิว

้

ดอนโพธิศรี

์

 

ชน ๒๔๖๐/๒๙๘๓
เด็กชายพีรพัฒน์ เจือจันทร์

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองงิว

้

ดอนโพธิศรี

์

 

ชน ๒๔๖๐/๒๙๘๔

เด็กหญิงศุภานัน จันทร์ชัง ๕/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดคลองงิว

้

ดอนโพธิศรี

์

 

ชน ๒๔๖๐/๒๙๘๕
เด็กหญิงสุกัญญา เทียงตรง

่

๒๖/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดคลองงิว

้

ดอนโพธิศรี

์

 

ชน ๒๔๖๐/๒๙๘๖
เด็กหญิงจุฑารัตน์ เก่งกล้า

๓๑/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดคลองงิว

้

ดอนโพธิศรี

์

 

ชน ๒๔๖๐/๒๙๘๗
เด็กชายจักรพันธ์ โรจน์แสงแก้ว

๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนโพธิศรี

์

ดอนโพธิศรี

์

 

ชน ๒๔๖๐/๒๙๘๘

เด็กชายธเนศวร จันทร์สุข

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนโพธิศรี

์

ดอนโพธิศรี

์

 

ชน ๒๔๖๐/๒๙๘๙
เด็กชายสรยุทธ อินทร์นิม

่

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนโพธิศรี

์

ดอนโพธิศรี

์

 

ชน ๒๔๖๐/๒๙๙๐
เด็กชายภัครพล พุฒหยวก ๕/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดดอนโพธิศรี

์

ดอนโพธิศรี

์

 

ชน ๒๔๖๐/๒๙๙๑
เด็กหญิงเบญญาภา บุญเมือง

๑๗/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดดอนโพธิศรี

์

ดอนโพธิศรี

์

 

ชน ๒๔๖๐/๒๙๙๒

เด็กหญิงพิมญาดา ม่วงศักดิ

์

๓๐/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดดอนโพธิศรี

์

ดอนโพธิศรี

์

 

ชน ๒๔๖๐/๒๙๙๓
เด็กหญิงปภาดา อยู่กลัด

๑๑/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดดอนโพธิศรี

์

ดอนโพธิศรี

์

 

ชน ๒๔๖๐/๒๙๙๔
เด็กหญิงสุภัสสร ผันเสือ ๔/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดดอนโพธิศรี

์

ดอนโพธิศรี

์

 

ชน ๒๔๖๐/๒๙๙๕
เด็กชายวรากร อ่วมสำฤทธิ

์

๕/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดดอนโพธิศรี

์

ดอนโพธิศรี

์

 

ชน ๒๔๖๐/๒๙๙๖

เด็กชายธันวา โรจน์แสงแก้ว
๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนโพธิศรี

์

ดอนโพธิศรี

์

 

ชน ๒๔๖๐/๒๙๙๗
เด็กชายอนันตสิน โนนหมอ ๙/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดดอนโพธิศรี

์

ดอนโพธิศรี

์

 

ชน ๒๔๖๐/๒๙๙๘
เด็กชายภานุวัฒน์ สระแก้ว

๑๓/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดดอนโพธิศรี

์

ดอนโพธิศรี

์

 

ชน ๒๔๖๐/๒๙๙๙
เด็กชายอรรถพล แซ่เล้า

๖/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดดอนโพธิศรี

์

ดอนโพธิศรี

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๘๖ / ๙๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๖๐/๓๐๐๐
เด็กหญิงสุเมธินี สร้อยทอง

๑๙/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม ท่ากระแส  

ชน ๒๔๖๐/๓๐๐๑
เด็กหญิงปณิดา นาครอด

๒๕/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม ท่ากระแส  

ชน ๒๔๖๐/๓๐๐๒
เด็กหญิงธัญพิชชา สวัสดี ๙/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม ท่ากระแส  

ชน ๒๔๖๐/๓๐๐๓
เด็กชายณัฐดนัย ไวว่อง ๔/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม ท่ากระแส  

ชน ๒๔๖๐/๓๐๐๔
เด็กชายพิชัยภูษิต ฉำเจริญ

๓๐/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม ท่ากระแส  

ชน ๒๔๖๐/๓๐๐๕
เด็กชายสหรัฐ ส.สุวรรณ์

๒๑/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม ท่ากระแส  

ชน ๒๔๖๐/๓๐๐๖
เด็กชายอรรฆพร กำแพงเพ็ชร์

๒๘/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม ท่ากระแส  

ชน ๒๔๖๐/๓๐๐๗
เด็กชายนพณัฐ นุ่มแสง

๑/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม ท่ากระแส  

ชน ๒๔๖๐/๓๐๐๘
เด็กชายพีรณัฐ ฉุนเทศ

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม ท่ากระแส  

ชน ๒๔๖๐/๓๐๐๙
เด็กชายสิทธินนท์ มากแสน

๘/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม ท่ากระแส  

ชน ๒๔๖๐/๓๐๑๐
เด็กชายสุทธินันท์ คงพล

๒๖/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม ท่ากระแส  

ชน ๒๔๖๐/๓๐๑๑
เด็กชายวีรวุฒิ อยู่ทรัพย์

๓๑/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม ท่ากระแส  

ชน ๒๔๖๐/๓๐๑๒
เด็กชายณัฐนนท์ กุญแจ

๒๓/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม ท่ากระแส  

ชน ๒๔๖๐/๓๐๑๓
เด็กชายประณัย ราตรี

๒๑/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม ท่ากระแส  

ชน ๒๔๖๐/๓๐๑๔
เด็กชายชญานิน หริมแก้ว

่

๓๐/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม ท่ากระแส  

ชน ๒๔๖๐/๓๐๑๕
เด็กชายจิรวัฒน์ ปานนิล

๒๓/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม ท่ากระแส  

ชน ๒๔๖๐/๓๐๑๖
เด็กชายศุภณัฐ เทียงแท้อุปถัม

่

๒๗/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม ท่ากระแส  

ชน ๒๔๖๐/๓๐๑๗
เด็กชายคุณภัทร นุ่มขำ ๗/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม ท่ากระแส  

ชน ๒๔๖๐/๓๐๑๘
เด็กชายธนภัทร บุญยัง

๑๓/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม ท่ากระแส  

ชน ๒๔๖๐/๓๐๑๙
เด็กหญิงวรณัน เทียงพลับ

่

๑๒/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม ท่ากระแส  

ชน ๒๔๖๐/๓๐๒๐
เด็กหญิงจีรนันท์ วิชัย ๖/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม ท่ากระแส  

ชน ๒๔๖๐/๓๐๒๑
เด็กหญิงศศิภา ช้างดี ๖/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม ท่ากระแส  

ชน ๒๔๖๐/๓๐๒๒
เด็กหญิงวพรรษา ศรีเถือน

่

๑๑/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม ท่ากระแส  

ชน ๒๔๖๐/๓๐๒๓
เด็กหญิงภัทรธิดา มณฑา

๑๗/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม ท่ากระแส  

ชน ๒๔๖๐/๓๐๒๔
เด็กหญิงนวรินทร์ เอียมชัย

่

๒๙/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม ท่ากระแส  

ชน ๒๔๖๐/๓๐๒๕
เด็กหญิงบัณฑิตา บุญคุ้ม ๑/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม ท่ากระแส  

ชน ๒๔๖๐/๓๐๒๖
เด็กหญิงอินทร์ธิรา เจแสง ๖/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม ท่ากระแส  

ชน ๒๔๖๐/๓๐๒๗
เด็กหญิงกานต์ธีรา เจียมพลับ

๒๐/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม ท่ากระแส  

ชน ๒๔๖๐/๓๐๒๘
เด็กหญิงอโณมา ปานนิล ๗/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม ท่ากระแส  

ชน ๒๔๖๐/๓๐๒๙
เด็กหญิงชมพูนุช ตุ้มคุ้ม

๖/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม ท่ากระแส  

ชน ๒๔๖๐/๓๐๓๐
เด็กหญิงปริญญา อยู่ดี

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม ท่ากระแส  

ชน ๒๔๖๐/๓๐๓๑
เด็กหญิงวิภาพรรณ รอดแก้ว

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม ท่ากระแส  

ชน ๒๔๖๐/๓๐๓๒
เด็กหญิงอัจฉรา โพธิเหมือน

์

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม ท่ากระแส  

ชน ๒๔๖๐/๓๐๓๓
เด็กหญิงพิมพกานต์ คงดี

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม ท่ากระแส  

ชน ๒๔๖๐/๓๐๓๔
เด็กหญิงพลอยชมพู ผันเสือ

๕/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม ท่ากระแส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๘๗ / ๙๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๖๐/๓๐๓๕
เด็กหญิงสายนำผึง

้

ชูช่วย
๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม ท่ากระแส  

ชน ๒๔๖๐/๓๐๓๖
เด็กหญิงเขมิกา ยิมละมัย

้

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม ท่ากระแส  

ชน ๒๔๖๐/๓๐๓๗
เด็กหญิงธนัชพร ตรีวิสูตร ๑/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม ท่ากระแส  

ชน ๒๔๖๐/๓๐๓๘
เด็กหญิงพิชญา เถือนขวัญ

่

๒/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม ท่ากระแส  

ชน ๒๔๖๐/๓๐๓๙
เด็กหญิงหทัยกานต์ โตพิมพ์ ๑๐/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม ท่ากระแส  

ชน ๒๔๖๐/๓๐๔๐
เด็กหญิงปวันรัตน์ สอนทรัพย์

๑๙/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม ท่ากระแส  

ชน ๒๔๖๐/๓๐๔๑
เด็กหญิงวิลาสินี อ่วมจุก

๒๑/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม ท่ากระแส  

ชน ๒๔๖๐/๓๐๔๒
เด็กหญิงกฤติยา ด้วงคำ

๑๑/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม ท่ากระแส  

ชน ๒๔๖๐/๓๐๔๓
เด็กหญิงสโรชา เล็กเนียม

๒๓/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม ท่ากระแส  

ชน ๒๔๖๐/๓๐๔๔
เด็กหญิงสุจารี สาปาน ๓/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม ท่ากระแส  

ชน ๒๔๖๐/๓๐๔๕
เด็กชายปตทวี ทองบุญ

๑๒/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดมะฝอ(สรรพวิทยา) ไผ่ล้อม  

ชน ๒๔๖๐/๓๐๔๖
เด็กชายธรรมรัตน์ บัวหอม

๑๔/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดมะฝอ(สรรพวิทยา) ไผ่ล้อม  

ชน ๒๔๖๐/๓๐๔๗
เด็กชายต่อศักดิ

์

เอกขระ ๓/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดมะฝอ(สรรพวิทยา) ไผ่ล้อม  

ชน ๒๔๖๐/๓๐๔๘
เด็กชายสิริราช สิทธ์สมุทร์

๒๑/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดมะฝอ(สรรพวิทยา) ไผ่ล้อม  

ชน ๒๔๖๐/๓๐๔๙
เด็กหญิงพิยดา จันทร์เอียม

่

๖/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดมะฝอ(สรรพวิทยา) ไผ่ล้อม  

ชน ๒๔๖๐/๓๐๕๐
เด็กหญิงวริศรา บุญมี

๑๙/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดมะฝอ(สรรพวิทยา) ไผ่ล้อม  

ชน ๒๔๖๐/๓๐๕๑
เด็กหญิงสุพัฒตรา

เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา
๑๕/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมะฝอ(สรรพวิทยา) ไผ่ล้อม  

ชน ๒๔๖๐/๓๐๕๒
เด็กชายธิตินันท์ สังข์จีน

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะฝอ(สรรพวิทยา) ไผ่ล้อม  

ชน ๒๔๖๐/๓๐๕๓
เด็กชายวิสาข์ ม่วงงาม

๒๒/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดมะฝอ(สรรพวิทยา) ไผ่ล้อม  

ชน ๒๔๖๐/๓๐๕๔
เด็กชายชัยณรงค์ สว่างอารมณ์ ๑/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดมะฝอ(สรรพวิทยา) ไผ่ล้อม  

ชน ๒๔๖๐/๓๐๕๕
เด็กหญิงกัญลยาน์ อ่องละออ

๑๗/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดมะฝอ(สรรพวิทยา) ไผ่ล้อม  

ชน ๒๔๖๐/๓๐๕๖
เด็กหญิงสุทธนุช จะริรัมย์

๑๖/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดมะฝอ(สรรพวิทยา) ไผ่ล้อม  

ชน ๒๔๖๐/๓๐๕๗
เด็กหญิงอาทิตยา พูลทอง

๑๓/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดมะฝอ(สรรพวิทยา) ไผ่ล้อม  

ชน ๒๔๖๐/๓๐๕๘
เด็กหญิงวิไลพร ทิมงาม

๒๘/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดมะฝอ(สรรพวิทยา) ไผ่ล้อม  

ชน ๒๔๖๐/๓๐๕๙
เด็กชายธีรภัทร ล่องลอย

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพยาวิทยา สมอ  

ชน ๒๔๖๐/๓๐๖๐
เด็กชายภัทรภณ ขวัญกอง

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพยาวิทยา สมอ  

ชน ๒๔๖๐/๓๐๖๑
เด็กชายเอกอุดม บัวกลาง

๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพยาวิทยา สมอ  

ชน ๒๔๖๐/๓๐๖๒
เด็กชายธนากร ปานอยู่

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพยาวิทยา สมอ  

ชน ๒๔๖๐/๓๐๖๓
เด็กชายพัชรพล เอียมพลอย

่

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพยาวิทยา สมอ  

ชน ๒๔๖๐/๓๐๖๔
เด็กชายณัฐพร เสืออินทร์

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพยาวิทยา สมอ  

ชน ๒๔๖๐/๓๐๖๕
เด็กชายพฤทธชาติ เอียมคล้าย

่

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพยาวิทยา สมอ  

ชน ๒๔๖๐/๓๐๖๖
เด็กชายภัทรธร ภูสมหมาย

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพยาวิทยา สมอ  

ชน ๒๔๖๐/๓๐๖๗
เด็กชายวีรพงศ์ กะลำพา

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพยาวิทยา สมอ  

ชน ๒๔๖๐/๓๐๖๘
เด็กชายวิรัตน์ หนูวงษ์

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพยาวิทยา สมอ  

ชน ๒๔๖๐/๓๐๖๙
เด็กชายปรเนตร รอดแก้ว

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพยาวิทยา สมอ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๘๘ / ๙๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๖๐/๓๐๗๐
เด็กชายศุภากร ศิลา

๐๕/๒๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพยาวิทยา สมอ  

ชน ๒๔๖๐/๓๐๗๑
เด็กชายพรพรหม อึงบุญ

่

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพยาวิทยา สมอ  

ชน ๒๔๖๐/๓๐๗๒
เด็กชายธีรโชติ ยีโพธิ

่ ์

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพยาวิทยา สมอ  

ชน ๒๔๖๐/๓๐๗๓
เด็กชายณภัทร ลำเลิศ

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพยาวิทยา สมอ  

ชน ๒๔๖๐/๓๐๗๔
เด็กชายอนาวิล ศักดารักษ์

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพยาวิทยา สมอ  

ชน ๒๔๖๐/๓๐๗๕
เด็กชายณัฐพงศ์ โมพันธ์

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพยาวิทยา สมอ  

ชน ๒๔๖๐/๓๐๗๖
เด็กชายทศพร ตวยกระโทก

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพยาวิทยา สมอ  

ชน ๒๔๖๐/๓๐๗๗
เด็กชายมนัสนันท์ แก้วก่อง

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพยาวิทยา สมอ  

ชน ๒๔๖๐/๓๐๗๘
เด็กชายพชรพล พุ่มแจ้ง

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพยาวิทยา สมอ  

ชน ๒๔๖๐/๓๐๗๙
เด็กชายนนทกร สัณฐาน

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพยาวิทยา สมอ  

ชน ๒๔๖๐/๓๐๘๐
เด็กชายธิติวุฒิ แจ่มจิตร์

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพยาวิทยา สมอ  

ชน ๒๔๖๐/๓๐๘๑
เด็กชายลภัส วะสะติ

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพยาวิทยา สมอ  

ชน ๒๔๖๐/๓๐๘๒
เด็กชายสมิทธ์ ด่านพิชิตศึก

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพยาวิทยา สมอ  

ชน ๒๔๖๐/๓๐๘๓
เด็กชายรัชชานนท์ มณฑา

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพยาวิทยา สมอ  

ชน ๒๔๖๐/๓๐๘๔
เด็กชายอรรถนนท์ ม่วงสกุล

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสรรพยาวิทยา สมอ  

ชน ๒๔๖๐/๓๐๘๕
เด็กชายศุภกร แก้วขาว

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสรรพยาวิทยา สมอ  

ชน ๒๔๖๐/๓๐๘๖
เด็กชายปญญพัฒน์ ไล้ประเสริฐ

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสรรพยาวิทยา สมอ  

ชน ๒๔๖๐/๓๐๘๗
เด็กชายจีรวัฒน์ พงษ์พัฒน์

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสรรพยาวิทยา สมอ  

ชน ๒๔๖๐/๓๐๘๘
เด็กชายธีรโชติ เทียงเพชร

่

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสรรพยาวิทยา สมอ  

ชน ๒๔๖๐/๓๐๘๙
เด็กชายธาวิน ทิพย์พิทักษ์

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสรรพยาวิทยา สมอ  

ชน ๒๔๖๐/๓๐๙๐
เด็กชายทิวากร เกตุคำ

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสรรพยาวิทยา สมอ  

ชน ๒๔๖๐/๓๐๙๑
เด็กชายพิทักษ์ เจริญยิง

่

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสรรพยาวิทยา สมอ  

ชน ๒๔๖๐/๓๐๙๒
เด็กชายนฤพล สกุลเทียนทอง

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสรรพยาวิทยา สมอ  

ชน ๒๔๖๐/๓๐๙๓
เด็กชายพชรพล เหม็งศรี

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสรรพยาวิทยา สมอ  

ชน ๒๔๖๐/๓๐๙๔
เด็กชายจิรวัฒน์ ปานบุญ

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสรรพยาวิทยา สมอ  

ชน ๒๔๖๐/๓๐๙๕
เด็กชายสิทธิเดช จันทร์โพธิ

์

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสรรพยาวิทยา สมอ  

ชน ๒๔๖๐/๓๐๙๖
เด็กชายเจษฎากร ขวัญกอง

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสรรพยาวิทยา สมอ  

ชน ๒๔๖๐/๓๐๙๗
เด็กชายธนพล เอียมวิกาล

่

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสรรพยาวิทยา สมอ  

ชน ๒๔๖๐/๓๐๙๘
เด็กชายนพรัตน์ เกตุสอน

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสรรพยาวิทยา สมอ  

ชน ๒๔๖๐/๓๐๙๙
เด็กชายทนาธร เจนวิทย์การ

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสรรพยาวิทยา สมอ  

ชน ๒๔๖๐/๓๑๐๐
เด็กชายศรุต เพ็งคล้าย

๐๗/๒๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสรรพยาวิทยา สมอ  

ชน ๒๔๖๐/๓๑๐๑
เด็กชายจีระศักดิ

์

ยิมเพ็ง

้

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสรรพยาวิทยา สมอ  

ชน ๒๔๖๐/๓๑๐๒
เด็กชายจักร์พรรณ์ พูลสวัสดิ

์

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสรรพยาวิทยา สมอ  

ชน ๒๔๖๐/๓๑๐๓
เด็กชายหิรัญ พิรอด

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสรรพยาวิทยา สมอ  

ชน ๒๔๖๐/๓๑๐๔
เด็กหญิงทิวารัตน์ หาญประกาศ

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพยาวิทยา สมอ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๘๙ / ๙๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๖๐/๓๑๐๕
เด็กหญิงสุธาทิพย์ ภู่แดง

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพยาวิทยา สมอ  

ชน ๒๔๖๐/๓๑๐๖
เด็กหญิงสุธิษา ภู่แดง

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพยาวิทยา สมอ  

ชน ๒๔๖๐/๓๑๐๗
เด็กหญิงวชิรา นาคอินทร์

๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพยาวิทยา สมอ  

ชน ๒๔๖๐/๓๑๐๘
เด็กหญิงชลธิชา แจ้งเนียม

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพยาวิทยา สมอ  

ชน ๒๔๖๐/๓๑๐๙
เด็กหญิงนันทินี น้อยชืน

่

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพยาวิทยา สมอ  

ชน ๒๔๖๐/๓๑๑๐
เด็กหญิงวรภา บุญมี

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพยาวิทยา สมอ  

ชน ๒๔๖๐/๓๑๑๑
เด็กหญิงพรหมพร กานดา

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพยาวิทยา สมอ  

ชน ๒๔๖๐/๓๑๑๒

เด็กหญิงรัตติกาล ชุ่มแสง
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพยาวิทยา สมอ  

ชน ๒๔๖๐/๓๑๑๓
เด็กหญิงธวัลรัตน์ ใจยา

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพยาวิทยา สมอ  

ชน ๒๔๖๐/๓๑๑๔
เด็กหญิงลักษมณ พุ่มพันธ์วงค์

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพยาวิทยา สมอ  

ชน ๒๔๖๐/๓๑๑๕
เด็กหญิงชลิดา สังจีน

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพยาวิทยา สมอ  

ชน ๒๔๖๐/๓๑๑๖

เด็กหญิงภัทรธิดา โพธิหลำ

์

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพยาวิทยา สมอ  

ชน ๒๔๖๐/๓๑๑๗
เด็กหญิงวรรณกมล แสงพรหม

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพยาวิทยา สมอ  

ชน ๒๔๖๐/๓๑๑๘
เด็กหญิงณัฐริกา ฉิมสกุล

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพยาวิทยา สมอ  

ชน ๒๔๖๐/๓๑๑๙
เด็กหญิงพัชราภรณ์ หลีเกษม

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพยาวิทยา สมอ  

ชน ๒๔๖๐/๓๑๒๐
เด็กหญิงภูรินี ประกอบทอง

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพยาวิทยา สมอ  

ชน ๒๔๖๐/๓๑๒๑
เด็กหญิงสุรีภรณ์ พิมพ์ไทย

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพยาวิทยา สมอ  

ชน ๒๔๖๐/๓๑๒๒
เด็กหญิงณัฏฐณิชา พุ่มพวง

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพยาวิทยา สมอ  

ชน ๒๔๖๐/๓๑๒๓
เด็กหญิงญาณิศา ดีเรือง

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพยาวิทยา สมอ  

ชน ๒๔๖๐/๓๑๒๔

เด็กหญิงกุศลิน ยิงยง

่

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพยาวิทยา สมอ  

ชน ๒๔๖๐/๓๑๒๕
เด็กหญิงจุฑาภรณ์ แย้มแสน

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพยาวิทยา สมอ  

ชน ๒๔๖๐/๓๑๒๖
เด็กหญิงกานต์สินี นุชเงิน

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพยาวิทยา สมอ  

ชน ๒๔๖๐/๓๑๒๗
เด็กหญิงศิริรัตน์ ว่างเว้น

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสรรพยาวิทยา สมอ  

ชน ๒๔๖๐/๓๑๒๘

เด็กหญิงทิพาวรรณ จีนคง
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสรรพยาวิทยา สมอ  

ชน ๒๔๖๐/๓๑๒๙
เด็กหญิงญาณิภา วิบูลย์ชัยสิทธิ

์

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสรรพยาวิทยา สมอ  

ชน ๒๔๖๐/๓๑๓๐
เด็กหญิงพัชรภรณ์ อินอ่วม

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสรรพยาวิทยา สมอ  

ชน ๒๔๖๐/๓๑๓๑
เด็กหญิงวนัสชนันท์ พลูนิล

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสรรพยาวิทยา สมอ  

ชน ๒๔๖๐/๓๑๓๒
เด็กหญิงศิริวิภาวรรณ

พรมศิลา
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสรรพยาวิทยา สมอ  

ชน ๒๔๖๐/๓๑๓๓
เด็กหญิงณัฐชา อิมนุช

่

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสรรพยาวิทยา สมอ  

ชน ๒๔๖๐/๓๑๓๔
เด็กหญิงจิรภา ชังเมือง ๐๗/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนสรรพยาวิทยา สมอ  

ชน ๒๔๖๐/๓๑๓๕
เด็กหญิงอนุธิดา แก้วงาม

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสรรพยาวิทยา สมอ  

ชน ๒๔๖๐/๓๑๓๖

เด็กชายธนากร คุ้มเขตร์
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพยาวิทยา สมอ  

ชน ๒๔๖๐/๓๑๓๗
เด็กชายพงศกร ศรีพัฒน์พงษ์

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพยาวิทยา สมอ  

ชน ๒๔๖๐/๓๑๓๘
เด็กชายรณชัย สุวรรณพานิช

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพยาวิทยา สมอ  

ชน ๒๔๖๐/๓๑๓๙
เด็กชายธนภูมิ บุตรเพ็ช

๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพยาวิทยา สมอ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๙๐ / ๙๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๖๐/๓๑๔๐
เด็กชายวัศพล พิมเสน

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรพยาวิทยา สมอ  

ชน ๒๔๖๐/๓๑๔๑
เด็กหญิงศศิพร คำดี

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพยาวิทยา สมอ  

ชน ๒๔๖๐/๓๑๔๒
นางสาวพัชรีย์ ตรุณจันทร์

๐๑/๐๖/๒๕๒๕

โรงเรียนสรรพยาวิทยา สรรพยาวัฒนาราม  

ชน ๒๔๖๐/๓๑๔๓

เด็กชายศิริชัย สุตคาน
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสรรพยา สรรพยาวัฒนาราม  

ชน ๒๔๖๐/๓๑๔๔
เด็กชายปณณทร ภาโสม

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสรรพยา สรรพยาวัฒนาราม  

ชน ๒๔๖๐/๓๑๔๕
เด็กชายธนากร ทินสมุทร

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสรรพยา สรรพยาวัฒนาราม  

ชน ๒๔๖๐/๓๑๔๖
เด็กชายธัญวุฒิ เตรียมทะนะ

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสรรพยา สรรพยาวัฒนาราม  

ชน ๒๔๖๐/๓๑๔๗

เด็กชายพัสกร ขำวงศ์
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสรรพยา สรรพยาวัฒนาราม  

ชน ๒๔๖๐/๓๑๔๘
เด็กชายธนภัทร จิวแหยม

๋

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสรรพยา สรรพยาวัฒนาราม  

ชน ๒๔๖๐/๓๑๔๙
เด็กชายธนกิจ หมอนชู

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสรรพยา สรรพยาวัฒนาราม  

ชน ๒๔๖๐/๓๑๕๐
เด็กชายวีรภัทร พุฒหอม

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสรรพยา สรรพยาวัฒนาราม  

ชน ๒๔๖๐/๓๑๕๑

เด็กชายกิตติธัช จงธนวดี
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสรรพยา สรรพยาวัฒนาราม  

ชน ๒๔๖๐/๓๑๕๒
เด็กชายธีรวัฒน์ อึงภากรณ์

้

๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสรรพยา สรรพยาวัฒนาราม  

ชน ๒๔๖๐/๓๑๕๓
เด็กชายธีรภัทร อึงภากรณ์

้

๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสรรพยา สรรพยาวัฒนาราม  

ชน ๒๔๖๐/๓๑๕๔
เด็กชายพัสธร เพชรทัด

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสรรพยา สรรพยาวัฒนาราม  

ชน ๒๔๖๐/๓๑๕๕

เด็กชายนันทิพัฒน์ ลิมปพนาทอง
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสรรพยา สรรพยาวัฒนาราม  

ชน ๒๔๖๐/๓๑๕๖
เด็กหญิงบุญภรณ์ เหมือนนึก

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสรรพยา สรรพยาวัฒนาราม  

ชน ๒๔๖๐/๓๑๕๗
เด็กหญิงนภัสวรรณ อ่องสอาด

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสรรพยา สรรพยาวัฒนาราม  

ชน ๒๔๖๐/๓๑๕๘
เด็กหญิงประภาพร พุทธก้อม

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสรรพยา สรรพยาวัฒนาราม  

ชน ๒๔๖๐/๓๑๕๙

เด็กหญิงอริสรา ห่วงศรี
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสรรพยา สรรพยาวัฒนาราม  

ชน ๒๔๖๐/๓๑๖๐
เด็กหญิงอธิศา นุ่มถึก

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสรรพยา สรรพยาวัฒนาราม  

ชน ๒๔๖๐/๓๑๖๑
เด็กหญิงวริศรา รอดเทียง

่

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสรรพยา สรรพยาวัฒนาราม  

ชน ๒๔๖๐/๓๑๖๒
เด็กหญิงจินตพร แจ้งกระจ่าง

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสรรพยา สรรพยาวัฒนาราม  

ชน ๒๔๖๐/๓๑๖๓

เด็กหญิงกนกวรรณ โพธิยา

์

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสรรพยา สรรพยาวัฒนาราม  

ชน ๒๔๖๐/๓๑๖๔
เด็กหญิงปานดาว คนดี

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสรรพยา สรรพยาวัฒนาราม  

ชน ๒๔๖๐/๓๑๖๕
เด็กหญิงอภิญญา ยิมสิงห์

้

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสรรพยา สรรพยาวัฒนาราม  

ชน ๒๔๖๐/๓๑๖๖
เด็กหญิงชุติมา ไชยเลิศ

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสรรพยา สรรพยาวัฒนาราม  

ชน ๒๔๖๐/๓๑๖๗

เด็กหญิงพิมพ์นารา สุขชืน

่

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสรรพยา สรรพยาวัฒนาราม  

ชน ๒๔๖๐/๓๑๖๘
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ แสงฤทธิ

์

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสรรพยา สรรพยาวัฒนาราม  

ชน ๒๔๖๐/๓๑๖๙
เด็กหญิงรักษิณา เพชรรัตน์

๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสรรพยา สรรพยาวัฒนาราม  

ชน ๒๔๖๐/๓๑๗๐
เด็กหญิงณัฐกมล กานดา

๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสรรพยา สรรพยาวัฒนาราม  

ชน ๒๔๖๐/๓๑๗๑

เด็กหญิงธนารีย์ เพ็งเผดิม
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสรรพยา สรรพยาวัฒนาราม  

ชน ๒๔๖๐/๓๑๗๒
เด็กหญิงภาวิดา อ่อนจ้าย

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสรรพยา สรรพยาวัฒนาราม  

ชน ๒๔๖๐/๓๑๗๓
เด็กหญิงปุณยาพร โชติมณี

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสรรพยา สรรพยาวัฒนาราม  

ชน ๒๔๖๐/๓๑๗๔
เด็กหญิงภัทรนันท์ งังสำฤทธิ

่ ์

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสรรพยา สรรพยาวัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๙๑ / ๙๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๖๐/๓๑๗๕
เด็กหญิงมนัสนันท์ แสงเบียง

่

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสรรพยา สรรพยาวัฒนาราม  

ชน ๒๔๖๐/๓๑๗๖
เด็กหญิงอัญชิสา ดาราสิทธิ

์

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสรรพยา สรรพยาวัฒนาราม  

ชน ๒๔๖๐/๓๑๗๗
เด็กหญิงมุขระวี ศรีประเทศ

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสรรพยา สรรพยาวัฒนาราม  

ชน ๒๔๖๐/๓๑๗๘

เด็กหญิงอภิญญา กลินห้าวหาญ

่

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสรรพยา สรรพยาวัฒนาราม  

ชน ๒๔๖๐/๓๑๗๙
เด็กชายกฤษฎา เกยูรวงศ์

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัฒนะโชติ กรุณา  

ชน ๒๔๖๐/๓๑๘๐
เด็กชายธนกร สีดำจันทึก

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัฒนะโชติ กรุณา  

ชน ๒๔๖๐/๓๑๘๑
เด็กชายนันทิพัฒน์ บุญศาสตร์

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัฒนะโชติ กรุณา  

ชน ๒๔๖๐/๓๑๘๒

เด็กชายธนภัทร ขวัญชัย
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัฒนะโชติ กรุณา  

ชน ๒๔๖๐/๓๑๘๓
เด็กชายธนาธิป กรัดกระยาง

๐๗/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัฒนะโชติ กรุณา  

ชน ๒๔๖๐/๓๑๘๔
เด็กชายวัศพล ช่วยงาน

๐๓/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัฒนะโชติ กรุณา  

ชน ๒๔๖๐/๓๑๘๕
เด็กชายศิรากร สายบัว

๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัฒนะโชติ กรุณา  

ชน ๒๔๖๐/๓๑๘๖

เด็กชายพีรณัฐ เกิดมงคล
๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัฒนะโชติ กรุณา  

ชน ๒๔๖๐/๓๑๘๗
เด็กชายศุภวิชญ์ คำกองแก้ว

๑/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัฒนะโชติ กรุณา  

ชน ๒๔๖๐/๓๑๘๘
เด็กหญิงชนากานต์ พานทอง

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัฒนะโชติ กรุณา  

ชน ๒๔๖๐/๓๑๘๙ เด็กหญิงทักษ์มณพัชญ์
พรหมคล้าย

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัฒนะโชติ กรุณา  

ชน ๒๔๖๐/๓๑๙๐
เด็กหญิงนิภาพร ศรีโพธิ

์

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัฒนะโชติ กรุณา  

ชน ๒๔๖๐/๓๑๙๑
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา บุญธรรม

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัฒนะโชติ กรุณา  

ชน ๒๔๖๐/๓๑๙๒
เด็กหญิงพิชญาภัค บ่วงเพชร

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัฒนะโชติ กรุณา  

ชน ๒๔๖๐/๓๑๙๓
เด็กหญิงสิริยากร เย้ยกระโทก

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัฒนะโชติ กรุณา  

ชน ๒๔๖๐/๓๑๙๔

เด็กหญิงเมธาพร เดชคุ้ม
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัฒนะโชติ กรุณา  

ชน ๒๔๖๐/๓๑๙๕
เด็กหญิงภคพร ลือพักตร์

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัฒนะโชติ กรุณา  

ชน ๒๔๖๐/๓๑๙๖
เด็กหญิงรมิดา แจ้งนคร

๒๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัฒนะโชติ กรุณา  

ชน ๒๔๖๐/๓๑๙๗
เด็กหญิงลลิตา สิงห์โต

๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัฒนะโชติ กรุณา  

ชน ๒๔๖๐/๓๑๙๘

เด็กหญิงจิณณพัต รักเสนาะ
๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัฒนะโชติ กรุณา  

ชน ๒๔๖๐/๓๑๙๙
เด็กหญิงวรีพร ศรีเฉลียว

๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัฒนะโชติ กรุณา  

ชน ๒๔๖๐/๓๒๐๐
เด็กหญิงกัลยกร มีแก้ว

๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัฒนะโชติ กรุณา  

ชน ๒๔๖๐/๓๒๐๑
เด็กหญิงปวันรัตน์ แจ้งมณี

๐๑/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัฒนะโชติ กรุณา  

ชน ๒๔๖๐/๓๒๐๒
เด็กหญิงณัชชา บัวพันธ์

๑๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัฒนะโชติ กรุณา  

ชน ๒๔๖๐/๓๒๐๓
เด็กหญิงธัญยวรรณ อัมราบุตร

๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัฒนะโชติ กรุณา  

ชน ๒๔๖๐/๓๒๐๔
เด็กชายณัฐพงศ์ สุริวงษ์

๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม กรุณา  

ชน ๒๔๖๐/๓๒๐๕
เด็กหญิงภัณทิลา ชายะกูล

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนตะไล้ กรุณา  

ชน ๒๔๖๐/๓๒๐๖
เด็กหญิงอินทิรา แซ่เตียว

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนตะไล้ กรุณา  

ชน ๒๔๖๐/๓๒๐๗
เด็กหญิงอมรรัตน์ จันทร์พุก

๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนตะไล้ กรุณา  

ชน ๒๔๖๐/๓๒๐๘
เด็กหญิงนิศารัตน์ แจ้งต่าย

๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนตะไล้ กรุณา  

ชน ๒๔๖๐/๓๒๐๙
เด็กหญิงเพชรดา จันสว่าง

๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนตะไล้ กรุณา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๙๒ / ๙๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๖๐/๓๒๑๐
เด็กชายวีรภัทร เลียงมณี

้

๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมะปราง มะปราง  

ชน ๒๔๖๐/๓๒๑๑
เด็กชายชยณัฐ ชัยบุรินทร์

๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมะปราง มะปราง  

ชน ๒๔๖๐/๓๒๑๒
เด็กหญิงณัฏฐณิชา ไม้คำ ๑๐/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดมะปราง มะปราง  

ชน ๒๔๖๐/๓๒๑๓

เด็กหญิงภัทราพร แพจู ๕/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดมะปราง มะปราง  

ชน ๒๔๖๐/๓๒๑๔
เด็กหญิงศุภรัตน์ สังข์ขาว

๒๓/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดมะปราง มะปราง  

ชน ๒๔๖๐/๓๒๑๕
เด็กหญิงณธิดา ศิริประการ ๖/๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดมะปราง มะปราง  

ชน ๒๔๖๐/๓๒๑๖
เด็กหญิงสุภัสสรา ไชยบุญ

๑๑/๔/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดมะปราง มะปราง  

ชน ๒๔๖๐/๓๒๑๗

เด็กชายธนวัฒน์ ชัยประเสริฐ

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมะปราง มะปราง  

ชน ๒๔๖๐/๓๒๑๘
เด็กหญิงนภัสวรรณ แตงใบ

๒๖/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดมะปราง มะปราง  

ชน ๒๔๖๐/๓๒๑๙
เด็กหญิงณัฐฐนันท์ ขำเดช

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมะปราง มะปราง  

ชน ๒๔๖๐/๓๒๒๐
เด็กหญิงนภัสสร พุตโต

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมะปราง มะปราง  

ชน ๒๔๖๐/๓๒๒๑

เด็กหญิงกมลวรรณ พึงสุข

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมะปราง มะปราง  

ชน ๒๔๖๐/๓๒๒๒
เด็กหญิงวริศรา เสร็จกิจ

๑๔/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดมะปราง มะปราง  

ชน ๒๔๖๐/๓๒๒๓
เด็กหญิงพิมล เอียมสมบูรณ์

่

๒๒/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดมะปราง มะปราง  

ชน ๒๔๖๐/๓๒๒๔
เด็กชายสิรภัทร ทับแคลน

๒๗/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหาดอาษา ราษฎร์บูรณะ  

ชน ๒๔๖๐/๓๒๒๕

เด็กชายพัชรพล เต่านำ
๒๑/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหาดอาษา ราษฎร์บูรณะ  

ชน ๒๔๖๐/๓๒๒๖
เด็กชายอรรถชัย ปนจันทร์

๗/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดหาดอาษา ราษฎร์บูรณะ  

ชน ๒๔๖๐/๓๒๒๗
เด็กชายสุวัช นิระเทียม

๖/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดหาดอาษา ราษฎร์บูรณะ  

ชน ๒๔๖๐/๓๒๒๘
เด็กหญิงวริศรา บุรีราช ๕/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหาดอาษา ราษฎร์บูรณะ  

ชน ๒๔๖๐/๓๒๒๙

เด็กหญิงนภสร เพ็ญเขตกรณ์
๒๒/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหาดอาษา ราษฎร์บูรณะ  

ชน ๒๔๖๐/๓๒๓๐
เด็กหญิงนีรชา แสงพาลา

๑๖/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดหาดอาษา ราษฎร์บูรณะ  

ชน ๒๔๖๐/๓๒๓๑
เด็กหญิงกรนันท์ ยูโต ๗/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหาดอาษา ราษฎร์บูรณะ  

ชน ๒๔๖๐/๓๒๓๒
เด็กชายธนพัตร ปาวะนา

๒๕/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม สมอ  

ชน ๒๔๖๐/๓๒๓๓

เด็กชายธนภัทร ชาตะรูปะ ๒/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม สมอ  

ชน ๒๔๖๐/๓๒๓๔
เด็กชายวิศณุ พานจันทร์

๑๖/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม สมอ  

ชน ๒๔๖๐/๓๒๓๕
เด็กชายสรนันท์ รุจิระมงคลกุล

๑๘/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสมอ สมอ  

ชน ๒๔๖๐/๓๒๓๖
เด็กชายธรรมรัตน์ สุขเมือง

๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสมอ สมอ  

ชน ๒๔๖๐/๓๒๓๗

เด็กหญิงบวรรัตน์ วานิชชา ๕/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสมอ สมอ  

ชน ๒๔๖๐/๓๒๓๘
เด็กหญิงสโรชา มิงใหญ่

่

๕/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสมอ สมอ  

ชน ๒๔๖๐/๓๒๓๙
เด็กหญิงกานต์ธิดา ปนจันทร์

๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสมอ สมอ  

ชน ๒๔๖๐/๓๒๔๐
เด็กชายปณณวัฒน์ ฉุนหอม

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมอ สมอ  

ชน ๒๔๖๐/๓๒๔๑

เด็กหญิงธันยพร อาวุธ
๒๒/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมอ สมอ  

ชน ๒๔๖๐/๓๒๔๒
เด็กหญิงธมนวรรณ ครุฑกะ

๒๓/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดสมอ สมอ  

ชน ๒๔๖๐/๓๒๔๓
เด็กชายจิรเมธ ภู่เรือน

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๖๐/๓๒๔๔
เด็กชายณภัทร บุญยืน

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๙๓ / ๙๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๖๐/๓๒๔๕
เด็กชายธนวันต์ ฟกเกาะ

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๖๐/๓๒๔๖
เด็กชายภาณุพงษ์ พุ่มอ่อง

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๖๐/๓๒๔๗
เด็กชายมนัสชัย นาคปนคำ

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๖๐/๓๒๔๘

เด็กชายศุภณัฐ คงเมฆ
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๖๐/๓๒๔๙
เด็กชายอำมรินทร์ แก้วขำ

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๖๐/๓๒๕๐
เด็กหญิงกัญญาพัชร เรือนภู่

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๖๐/๓๒๕๑
เด็กหญิงกุลทีรา วรอินทร์

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๖๐/๓๒๕๒

เด็กหญิงขวัญกมล แสงเมฆ
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๖๐/๓๒๕๓
เด็กหญิงณัฏฐกิตต์ ทับบุรี

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๖๐/๓๒๕๔
เด็กหญิงฑิฆัมพร มาสอน

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๖๐/๓๒๕๕
เด็กหญิงนิราภร ยีสาคร

่

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๖๐/๓๒๕๖

เด็กหญิงพรนิภา สายคำ
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๖๐/๓๒๕๗
เด็กหญิงวาเศรษฐี สุขปรัเสริฐ

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๖๐/๓๒๕๘
เด็กหญิงสโรธินี ปอยแก้ว

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๖๐/๓๒๕๙
เด็กหญิงสุนิสา อินทโชติ

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๖๐/๓๒๖๐
เด็กหญิงอรอนงค์ พุกนวล

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๖๐/๓๒๖๑
เด็กชายชิษณุชา วาศิวัต

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๖๐/๓๒๖๒
เด็กชายณภัทร ชืนใจ

่

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๖๐/๓๒๖๓
เด็กชายณัฐวัตร

เจริญรุ่งธนะวัฒน์ ๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๖๐/๓๒๖๔

เด็กชายธนกฤต สุพัฒน์
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๖๐/๓๒๖๕
เด็กชายธนชาติ วังชากร

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๖๐/๓๒๖๖
เด็กชายปณณวัฒน์ แตงพรม

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๖๐/๓๒๖๗
เด็กชายปุญญพัฒน์ เอนกฤทธิ

์

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๖๐/๓๒๖๘

เด็กชายพีรวัฒน์ เจริญทัพ
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๖๐/๓๒๖๙
เด็กหญิงกัญจพร ภู่เรือน

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๖๐/๓๒๗๐
เด็กหญิงดวงกมล แซเผือก

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๖๐/๓๒๗๑
เด็กหญิงดวงหทัย แซเผือก

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๖๐/๓๒๗๒

เด็กหญิงปณิดา กำหรัด
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๖๐/๓๒๗๓
เด็กหญิงวรนันท์ ชังแช่ม

่

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๖๐/๓๒๗๔
เด็กหญิงวาสนา คุ้มขัง

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๖๐/๓๒๗๕
เด็กหญิงวิชญาพร แสงนาค

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๖๐/๓๒๗๖

เด็กหญิงศันศนีย์ หล้าธรรม
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๖๐/๓๒๗๗
เด็กหญิงสุพิชญาญ์ ห่านสิงห์

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๖๐/๓๒๗๘
เด็กหญิงอรกานต์ ดิษเจริญ

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๖๐/๓๒๗๙
เด็กหญิงอริสรา ชั่งแช่ม

่

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๙๔ / ๙๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๖๐/๓๒๘๐
เด็กชายทนงศักดิ

์

สุขแจ่ม
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๖๐/๓๒๘๑
เด็กชายธัญเทพ ปุริมพล

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๖๐/๓๒๘๒
เด็กชายธีรพันธุ์ สิงห์โตทอง

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๖๐/๓๒๘๓

เด็กชายพีรณัฐ นงนาง
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๖๐/๓๒๘๔
เด็กชายพุทธิพงษ์ รักจันทร์

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๖๐/๓๒๘๕
เด็กชายรัตภูมิ ศรีเพชร์

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๖๐/๓๒๘๖
เด็กชายส่งเสริม ม่วงสุข

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๖๐/๓๒๘๗

เด็กชายสุขเกษม อนันทสุข
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๖๐/๓๒๘๘
เด็กชายอริญชย์ สินสุภา

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๖๐/๓๒๘๙
เด็กหญิงกนกวรรณ ทองม่วง

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๖๐/๓๒๙๐
เด็กหญิงชนิสรา พวงสมบัติ

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๖๐/๓๒๙๑

เด็กหญิงธันยา ยาดี

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๖๐/๓๒๙๒
เด็กหญิงเบญจรัตน์ ผลพัฒน์

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๖๐/๓๒๙๓
เด็กหญิงพิมพ์พัชชา ยิมยวง

้

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๖๐/๓๒๙๔
เด็กหญิงรุจีวรรณ ปานนิล

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๖๐/๓๒๙๕

เด็กหญิงวิภาวรรณ์ แจ้งมณี
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๖๐/๓๒๙๖
เด็กหญิงสิริกร ศรีดาเวียง

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๖๐/๓๒๙๗
เด็กหญิงสุพิชชา บินชัย

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๖๐/๓๒๙๘
เด็กชายเกษม ชัยศิริ

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๖๐/๓๒๙๙

เด็กชายชุติวัต สมบุญธรรม
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๖๐/๓๓๐๐
เด็กชายฐัฒชรัศธร ฟกเทพ

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๖๐/๓๓๐๑
เด็กชายธีรภัทร เชื้อพระคา

้

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๖๐/๓๓๐๒
เด็กชายนพณัฐ เมฆขยาย

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๖๐/๓๓๐๓
เด็กชายพงศพัศ คล้ายสำเภา

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๖๐/๓๓๐๔
เด็กชายพัชรพล แสงกุล

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๖๐/๓๓๐๕
เด็กชายพัสกร ทองพิจิตต์

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๖๐/๓๓๐๖
เด็กชายมิงขวัญ

่

ทองแจ่ม
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๖๐/๓๓๐๗
เด็กชายวศิน ปาทาน

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๖๐/๓๓๐๘
เด็กหญิงชมพูนุช ขำสิทธิ

์

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๖๐/๓๓๐๙
เด็กหญิงธันยารัตน์ ชืนวัตร

่

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๖๐/๓๓๑๐
เด็กหญิงปาณิสรา ทิพยัคฆ์

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๖๐/๓๓๑๑
เด็กหญิงพลอยชมพู เรืองคุ้ม

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๖๐/๓๓๑๒
เด็กหญิงศศิวิมล เกิดอ่วม

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๖๐/๓๓๑๓
เด็กหญิงสุกานดา ชำนาญดี

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๖๐/๓๓๑๔
เด็กหญิงอทิตญา อินทร์คล้าย

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๙๕ / ๙๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๖๐/๓๓๑๕
เด็กหญิงธนัชพร สาแช

๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๖๐/๓๓๑๖
เด็กหญิงศุภมาส รอดโพธิ

์

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๖๐/๓๓๑๗
เด็กชายเจตน์สฤษฏ์ ไผ่แก้ว

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๖๐/๓๓๑๘

เด็กชายเจษฎา แสนกระจาย
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๖๐/๓๓๑๙
เด็กชายสวิตต์ แจ้งลอย

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๖๐/๓๓๒๐
เด็กชายสุภรัตน์ เทิงกิม

้ ่

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๖๐/๓๓๒๑
เด็กหญิงนฤมล จุอุบล

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๖๐/๓๓๒๒

เด็กชายเจษฏากร แช่มชู
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๖๐/๓๓๒๓
เด็กหญิงเนตรชนก ชมภูทอง

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๖๐/๓๓๒๔
เด็กชายธีรภัทร แปนแสง

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๖๐/๓๓๒๕
เด็กชายชัยภัทร บุญญา

๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๖๐/๓๓๒๖

เด็กหญิงสุภัสสรา บุญเพ็ชร์
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๖๐/๓๓๒๗
เด็กหญิงอุรุชา แก้วไพฑูรย์

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๖๐/๓๓๒๘
เด็กหญิงกรรณิการ์ เทียนทอง

๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๖๐/๓๓๒๙
เด็กชายจิรายุส แช่มชู

๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๖๐/๓๓๓๐
นางสาวชลิตา เกิดแย้ม

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๖๐/๓๓๓๑
นายยงยศ แก้วซุง

๒๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๖๐/๓๓๓๒
นายฉัตรตะวัน อำภูธร

๐๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๖๐/๓๓๓๓
นายธีรภัทร รัตนพิบูลย์

๐๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๖๐/๓๓๓๔

นายอภิวัฒน์ ยอดเกิด
๒๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๖๐/๓๓๓๕
นางสาวตรีชฎา โตน้อย

๓๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๖๐/๓๓๓๖
นางสาวนภัสสร อ่วมต่าย

๑๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๖๐/๓๓๓๗
นางสาวนวรัตน์ โพธิเกษม

์

๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๖๐/๓๓๓๘

นางสาวปนัดดา ทรัพบ์ประเสริฐ
๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๖๐/๓๓๓๙
นางสาวประภาวดี โกยแก้ว

๐๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๖๐/๓๓๔๐
นางสาววิมลณัฐ ปตถพี

๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๖๐/๓๓๔๑
นางสาวสมใจ กอนไชย

๑๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๖๐/๓๓๔๒

นางสาวสมฤดี เทียนแก้ว
๒๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๖๐/๓๓๔๓
นางสาวสิรีธร รณหงษา

๒๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๖๐/๓๓๔๔
นางสาวสุธิรา โตกระแสร์

๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๖๐/๓๓๔๕
นายจิรเวช แสงโพธิ

์

๐๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๖๐/๓๓๔๖

นางสาวอนุสรา ก้อนนาค
๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๖๐/๓๓๔๗
นางสาวสุวพัชร ตังสกุลรัตน์

้

๐๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๖๐/๓๓๔๘
นางสาวพรรษวรรณ แข่งขัน

๑๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๔๖๐/๓๓๔๙
เด็กชายณัฐดนัย นุ้ยปรี

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนรัฐเขือนพลเทพอุปถัมภ์

่

โพธิงาม

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดชัยนาท  ๙๖ / ๙๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๔๖๐/๓๓๕๐
เด็กชายศักดา มันสมใจ

่

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนรัฐเขือนพลเทพอุปถัมภ์

่

โพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๖๐/๓๓๕๑
เด็กชายจักรพงษ์ คล้องช้าง

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนรัฐเขือนพลเทพอุปถัมภ์

่

โพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๖๐/๓๓๕๒
เด็กชายกิติ มีโพธิ

์

๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐเขือนพลเทพอุปถัมภ์

่

โพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๖๐/๓๓๕๓

เด็กหญิงนันทพร โคตรธรรม
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐเขือนพลเทพอุปถัมภ์

่

โพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๖๐/๓๓๕๔
เด็กหญิงระวิวรรณ โพธิงาม

์

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนรัฐเขือนพลเทพอุปถัมภ์

่

โพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๖๐/๓๓๕๕
เด็กหญิงลลิตา สุขโคตร์

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนรัฐเขือนพลเทพอุปถัมภ์

่

โพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๖๐/๓๓๕๖
เด็กหญิงรุจิพัชร์ ไพศาลอริยสุข

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรัฐเขือนพลเทพอุปถัมภ์

่

โพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๖๐/๓๓๕๗

เด็กชายบริพนธ์ เสือรอด
๒๖/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเขือนเจ้าพระยา

่

โพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๖๐/๓๓๕๘
เด็กหญิงสาริสา นิมอนงค์

่

๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเขือนเจ้าพระยา

่

โพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๖๐/๓๓๕๙
เด็กหญิงวิไลพร ประสพ

๑๒/๗/๒๕๕๑
โรงเรียนเขือนเจ้าพระยา

่

โพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๖๐/๓๓๖๐
เด็กหญิงศิริญภัทร ริมฝาย ๒/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนเขือนเจ้าพระยา

่

โพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๖๐/๓๓๖๑

เด็กชายพิสิษฐ์ แย้มจันทร์
๑๒/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเขือนเจ้าพระยา

่

โพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๖๐/๓๓๖๒
เด็กชายมรกต อิมฤทธา

่

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเขือนเจ้าพระยา

่

โพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๖๐/๓๓๖๓
เด็กชายศุภโชค ชายะกุล ๕/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเขือนเจ้าพระยา

่

โพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๖๐/๓๓๖๔
เด็กชายรวินันท์ สิงหะสุริยะ

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเขือนเจ้าพระยา

่

โพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๖๐/๓๓๖๕

เด็กหญิงธัญญา ก้อนทอง
๒๕/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเขือนเจ้าพระยา

่

โพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๖๐/๓๓๖๖
เด็กหญิงชมพูนุช ผิวเฉียง

๒๖/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเขือนเจ้าพระยา

่

โพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๖๐/๓๓๖๗
เด็กหญิงนันทนา ใจเฉย

๑๓/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนเขือนเจ้าพระยา

่

โพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๖๐/๓๓๖๘
เด็กชายณัฐพล บุญญานนท์

๑๔/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเขือนเจ้าพระยา

่

โพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๖๐/๓๓๖๙

เด็กชายธนัทภูมิ มาเทียง

่

๒๔/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบางไก่เถือน(ตันติวิสิษฐประชานุกูล)

่

โพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๖๐/๓๓๗๐
เด็กหญิงปลายฝน ฉำเฉือย

่

๒๗/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบางไก่เถือน(ตันติวิสิษฐประชานุกูล)

่

โพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๖๐/๓๓๗๑
เด็กหญิงผกามาศ ปานไม้

๐๑/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบางไก่เถือน(ตันติวิสิษฐประชานุกูล)

่

โพธิงาม

์

 

ชน ๒๔๖๐/๓๓๗๒
นายอนุชา เขียนจัตุรัส

๑๔/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบางไก่เถือน(ตันติวิสิษฐประชานุกูล)

่

โพธิงาม

์

 

รับรองตามนี

้

(พระราชปริยัติสุธี)

รองเจ้าคณะภาค ๓

๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐
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