
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันเอก ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดชัยนาท  ภาค ๓

ส่งสอบ ๑,๕๖๙ คน ขาดสอบ ๓๐๘ คน คงสอบ ๑,๒๖๑ คน สอบได้ ๗๕๘ คน สอบตก ๕๐๓ คน (๖๐.๑๑%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๖๕๙/๐๐๐๑
เด็กชายจารุวิทย์ เมียงแก

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน วัดดักคะนน  

ชน ๒๖๕๙/๐๐๐๒
เด็กชายนพเก้า ประสิทธิกร

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน วัดดักคะนน  

ชน ๒๖๕๙/๐๐๐๓
เด็กชายมินธาดา มรดก

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน วัดดักคะนน  

ชน ๒๖๕๙/๐๐๐๔
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ทองแก้ว
๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน วัดดักคะนน  

ชน ๒๖๕๙/๐๐๐๕
เด็กหญิงกัลยรัตน์ กลางโคกกรวด

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน วัดดักคะนน  

ชน ๒๖๕๙/๐๐๐๖
เด็กชายวัชรากร เอียมรอด

่

๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน วัดดักคะนน  

ชน ๒๖๕๙/๐๐๐๗
เด็กชายวิชัย เพิมผล

่

๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน วัดดักคะนน  

ชน ๒๖๕๙/๐๐๐๘
เด็กหญิงจุฑามาศ ส้มแก้ว

๒๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน วัดดักคะนน  

ชน ๒๖๕๙/๐๐๐๙
เด็กหญิงสุดารัตน์ จูเทียง

่

๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน วัดดักคะนน  

ชน ๒๖๕๙/๐๐๑๐
นางอาภรรัตน์ สมรัก

๑๘/๐๔/๒๕๑๑

โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน วัดดักคะนน  

ชน ๒๖๕๙/๐๐๑๑
นางสุภาภรณ์ คงอยู่

๐๖/๑๑/๒๕๒๐

โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน วัดดักคะนน  

ชน ๒๖๕๙/๐๐๑๒
นายวรวุฒิ คงอยู่

๑๘/๐๓/๒๕๑๘

โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน วัดดักคะนน  

ชน ๒๖๕๙/๐๐๑๓
นางสาวสาวินี อินคล้าย

๒๒/๑๐/๒๕๓๕

โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน วัดดักคะนน  

ชน ๒๖๕๙/๐๐๑๔
เด็กชายสุทธิสาร ปูโฉด

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีวิชัย
วัดศรีวิชัยวัฒนาราม

 

ชน ๒๖๕๙/๐๐๑๕
เด็กหญิงนฤมล พุฒแย้ม

๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีวิชัย
วัดศรีวิชัยวัฒนาราม

 

ชน ๒๖๕๙/๐๐๑๖
เด็กหญิงนารีรัตน์ อาจชัยชาญ

๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีวิชัย
วัดศรีวิชัยวัฒนาราม

 

ชน ๒๖๕๙/๐๐๑๗
เด็กหญิงศุภานันท์ ขาวเขียว

๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีวิชัย
วัดศรีวิชัยวัฒนาราม

 

ชน ๒๖๕๙/๐๐๑๘
เด็กหญิงบงกชพร โท้โพธิศรี

์

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีวิชัย
วัดศรีวิชัยวัฒนาราม

 

ชน ๒๖๕๙/๐๐๑๙
เด็กชายณัฐภณ ประกาถา

๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีวิชัย
วัดศรีวิชัยวัฒนาราม

 

ชน ๒๖๕๙/๐๐๒๐
เด็กชายจักรกริช ชัยชนะ

๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีวิชัย
วัดศรีวิชัยวัฒนาราม

 

ชน ๒๖๕๙/๐๐๒๑
เด็กหญิงพรรณษา เอืองทอง

้

๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีวิชัย
วัดศรีวิชัยวัฒนาราม

 

ชน ๒๖๕๙/๐๐๒๒
เด็กหญิงปวันรัตน์ จิตสัมฤทธิผล

์

๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีวิชัย
วัดศรีวิชัยวัฒนาราม

 

ชน ๒๖๕๙/๐๐๒๓
เด็กหญิงนุจรี หรังอินทร์

่

๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีวิชัย
วัดศรีวิชัยวัฒนาราม

 

ชน ๒๖๕๙/๐๐๒๔
เด็กหญิงจรรยา ศรีจันทร์

๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีวิชัย
วัดศรีวิชัยวัฒนาราม

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดชัยนาท  ๑ / ๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๖๕๙/๐๐๒๕
เด็กชายภานุศักดิ

์

บัวคลี

่

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีวิชัย
วัดศรีวิชัยวัฒนาราม

 

ชน ๒๖๕๙/๐๐๒๖
เด็กชายพลาวัลย์ บัวคลี

่

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีวิชัย
วัดศรีวิชัยวัฒนาราม

 

ชน ๒๖๕๙/๐๐๒๗
เด็กชายบุรัสกร วิญูกุล

๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีวิชัย
วัดศรีวิชัยวัฒนาราม

 

ชน ๒๖๕๙/๐๐๒๘
เด็กหญิงภาพิมล สวงมูล

๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีวิชัย
วัดศรีวิชัยวัฒนาราม

 

ชน ๒๖๕๙/๐๐๒๙
เด็กหญิงวรัญญา เขียวสวัสดิ

์

๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีวิชัย
วัดศรีวิชัยวัฒนาราม

 

ชน ๒๖๕๙/๐๐๓๐
เด็กชายทองสุข ปนแก้ว

๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดศรีวิชัย
วัดศรีวิชัยวัฒนาราม

 

ชน ๒๖๕๙/๐๐๓๑
เด็กชายจิรพัฒน์ ไทยพูล

๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดศรีวิชัย
วัดศรีวิชัยวัฒนาราม

 

ชน ๒๖๕๙/๐๐๓๒
เด็กชายเปนไทย เลิกรัตน์

๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีวิชัย
วัดศรีวิชัยวัฒนาราม

 

ชน ๒๖๕๙/๐๐๓๓
เด็กชายจิรายุส พูลเพิม

่

๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดศรีวิชัย
วัดศรีวิชัยวัฒนาราม

 

ชน ๒๖๕๙/๐๐๓๔
เด็กชายเจษฎา พงษ์แพทย์

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีวิชัย
วัดศรีวิชัยวัฒนาราม

 

ชน ๒๖๕๙/๐๐๓๕
เด็กชายธนพนธ์ คำภูผา

๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดศรีวิชัย
วัดศรีวิชัยวัฒนาราม

 

ชน ๒๖๕๙/๐๐๓๖
เด็กชายธิตินันท์ เทศทับ

๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดศรีวิชัย
วัดศรีวิชัยวัฒนาราม

 

ชน ๒๖๕๙/๐๐๓๗
เด็กชายชัชพงศ์ วัสธูป

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีวิชัย
วัดศรีวิชัยวัฒนาราม

 

ชน ๒๖๕๙/๐๐๓๘
เด็กชายทรงยศ ผึงน้อย

้

๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีวิชัย
วัดศรีวิชัยวัฒนาราม

 

ชน ๒๖๕๙/๐๐๓๙
เด็กชายปฏิภาณ สอนสุข

๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีวิชัย
วัดศรีวิชัยวัฒนาราม

 

ชน ๒๖๕๙/๐๐๔๐
นายพิทักษ์ เพ็งสอน

๐๓/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดศรีวิชัย
วัดศรีวิชัยวัฒนาราม

 

ชน ๒๖๕๙/๐๐๔๑
เด็กชายศุภวัฒน์ รอดเหลือ

๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีวิชัย
วัดศรีวิชัยวัฒนาราม

 

ชน ๒๖๕๙/๐๐๔๒
เด็กหญิงจินต์สุจี โตตะเภา

๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีวิชัย
วัดศรีวิชัยวัฒนาราม

 

ชน ๒๖๕๙/๐๐๔๓
เด็กหญิงชนาพร เพ็งพ่วง

๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีวิชัย
วัดศรีวิชัยวัฒนาราม

 

ชน ๒๖๕๙/๐๐๔๔
เด็กหญิงพชรวรรณ กลินกุหลาบ

่

๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดศรีวิชัย
วัดศรีวิชัยวัฒนาราม

 

ชน ๒๖๕๙/๐๐๔๕
เด็กหญิงสุพรรณษา พงษ์ศรี

๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีวิชัย
วัดศรีวิชัยวัฒนาราม

 

ชน ๒๖๕๙/๐๐๔๖
เด็กหญิงธีระนันท์ หญ้าลาภ

๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดศรีวิชัย
วัดศรีวิชัยวัฒนาราม

 

ชน ๒๖๕๙/๐๐๔๗
เด็กหญิงศศิประภา ลาภสาร

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีวิชัย
วัดศรีวิชัยวัฒนาราม

 

ชน ๒๖๕๙/๐๐๔๘
เด็กหญิงกัญญารัตน์ กลัดสุวรรณ

๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดศรีวิชัย
วัดศรีวิชัยวัฒนาราม

 

ชน ๒๖๕๙/๐๐๔๙
เด็กหญิงวิภาดา แสงสว่าง

๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีวิชัย
วัดศรีวิชัยวัฒนาราม

 

ชน ๒๖๕๙/๐๐๕๐
เด็กหญิงศุภกานต์ มณีรอด

๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดศรีวิชัย
วัดศรีวิชัยวัฒนาราม

 

ชน ๒๖๕๙/๐๐๕๑
เด็กหญิงสุภาวิตา รักษธรรม

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีวิชัย
วัดศรีวิชัยวัฒนาราม

 

ชน ๒๖๕๙/๐๐๕๒
เด็กชายเริงศักดิ

์

เพียงพล
๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดศรีวิชัย
วัดศรีวิชัยวัฒนาราม

 

ชน ๒๖๕๙/๐๐๕๓
เด็กหญิงนิราวรรณ จงอางจิตต์

๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดศรีวิชัย
วัดศรีวิชัยวัฒนาราม

 

ชน ๒๖๕๙/๐๐๕๔
เด็กชายณัชพล เพ็ชรนิล

๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดศรีวิชัย
วัดศรีวิชัยวัฒนาราม

 

ชน ๒๖๕๙/๐๐๕๕
เด็กชายรชต ธรรมเพียร

๐๕/๐๐/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดศรีวิชัย

วัดศรีวิชัยวัฒนาราม
 

ชน ๒๖๕๙/๐๐๕๖
เด็กชายธนาวุฒิ ดิษมา

๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีวิชัย
วัดศรีวิชัยวัฒนาราม

 

ชน ๒๖๕๙/๐๐๕๗
เด็กชายวทัญู พวงทอง

๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีวิชัย
วัดศรีวิชัยวัฒนาราม

 

ชน ๒๖๕๙/๐๐๕๘
เด็กหญิงนาตาชา แย้มแจ่ม

๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีวิชัย
วัดศรีวิชัยวัฒนาราม

 

ชน ๒๖๕๙/๐๐๕๙
เด็กหญิงสุกฤตา มินภักดี

๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดศรีวิชัย
วัดศรีวิชัยวัฒนาราม

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดชัยนาท  ๒ / ๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๖๕๙/๐๐๖๐
เด็กหญิงธนัชพร เพ็งภาค

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีวิชัย
วัดศรีวิชัยวัฒนาราม

 

ชน ๒๖๕๙/๐๐๖๑
เด็กชายวุฒิชัย ศิรตรีทิพย์

๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีวิชัย
วัดศรีวิชัยวัฒนาราม

 

ชน ๒๖๕๙/๐๐๖๒
เด็กชายอัครชัย ช่วยแสง

๑๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดศรีวิชัย
วัดศรีวิชัยวัฒนาราม

 

ชน ๒๖๕๙/๐๐๖๓
เด็กหญิงพิชามญช์ ปานสอาด

๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีวิชัย
วัดศรีวิชัยวัฒนาราม

 

ชน ๒๖๕๙/๐๐๖๔
เด็กชายธิติสรร รอดเหลือ

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีวิชัย
วัดศรีวิชัยวัฒนาราม

 

ชน ๒๖๕๙/๐๐๖๕
เด็กชายมณฑล แย้มแจ่ม

๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดศรีวิชัย
วัดศรีวิชัยวัฒนาราม

 

ชน ๒๖๕๙/๐๐๖๖
เด็กชายชิษณุพงศ์ ไชยมนตรี

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีวิชัย
วัดศรีวิชัยวัฒนาราม

 

ชน ๒๖๕๙/๐๐๖๗
เด็กชายธีรศักดิ

์

เผือกผ่อง
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีวิชัย
วัดศรีวิชัยวัฒนาราม

 

ชน ๒๖๕๙/๐๐๖๘
เด็กชายอดิศร เสือสมิง

๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีวิชัย
วัดศรีวิชัยวัฒนาราม

 

ชน ๒๖๕๙/๐๐๖๙
เด็กหญิงปนสุดา สังนก

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีวิชัย
วัดศรีวิชัยวัฒนาราม

 

ชน ๒๖๕๙/๐๐๗๐
เด็กหญิงอาภา เชียงอินทร์

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีวิชัย
วัดศรีวิชัยวัฒนาราม

 

ชน ๒๖๕๙/๐๐๗๑
เด็กหญิงบุญญิสา ปานะดิษฐ์

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีวิชัย
วัดศรีวิชัยวัฒนาราม

 

ชน ๒๖๕๙/๐๐๗๒
เด็กหญิงสรนันท์ เอียมเจียม

่

๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีวิชัย
วัดศรีวิชัยวัฒนาราม

 

ชน ๒๖๕๙/๐๐๗๓
เด็กหญิงจุไรภรณ์ ดาวลอย

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีวิชัย
วัดศรีวิชัยวัฒนาราม

 

ชน ๒๖๕๙/๐๐๗๔
เด็กชายศรัณย์ ประเสริฐ

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม วัดพระบรมธาตุ  

ชน ๒๖๕๙/๐๐๗๕
นางสาวสุรภา อินทรเกษตร

๐๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม วัดพระบรมธาตุ  

ชน ๒๖๕๙/๐๐๗๖
นางสาวธัญสินี เกตุดี

๐๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม วัดพระบรมธาตุ  

ชน ๒๖๕๙/๐๐๗๗
นายพงศธร ม่วงเพ็ชร

๑๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม วัดพระบรมธาตุ  

ชน ๒๖๕๙/๐๐๗๘
นายภาสพล จินตภูมิ

๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม วัดพระบรมธาตุ  

ชน ๒๖๕๙/๐๐๗๙
นางสาวนริศรา รัตนวิชัย

๒๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม วัดพระบรมธาตุ  

ชน ๒๖๕๙/๐๐๘๐
นางสาวพรพรรณ กลินเกษร

่

๑๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม วัดพระบรมธาตุ  

ชน ๒๖๕๙/๐๐๘๑
นางสาวรัชพร ฉิมโห้

๑๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม วัดพระบรมธาตุ  

ชน ๒๖๕๙/๐๐๘๒
นางสาวรัตน์เกล้า วงษ์สวาท

๒๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม วัดพระบรมธาตุ  

ชน ๒๖๕๙/๐๐๘๓
นางสาวสุชานันท์ สุวัฑฒนะ

๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม วัดพระบรมธาตุ  

ชน ๒๖๕๙/๐๐๘๔
นางสาวอารียา แก่นจ้าย

๐๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม วัดพระบรมธาตุ  

ชน ๒๖๕๙/๐๐๘๕
นายเจ้าพระยา เณรมณี

๐๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม วัดพระบรมธาตุ  

ชน ๒๖๕๙/๐๐๘๖
นางสาวสโรชา วงค์หล้า

๑๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม วัดพระบรมธาตุ  

ชน ๒๖๕๙/๐๐๘๗
นางสาวตรีรัตน์ ขุนทอง

๒๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม วัดพระบรมธาตุ  

ชน ๒๖๕๙/๐๐๘๘
นายกำจร อินโต

๐๑/๑๑/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดชัยนาท วัดพระบรมธาตุ  

ชน ๒๖๕๙/๐๐๘๙
นายเกรียงไกร สุขลำ

๐๑/๐๗/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดชัยนาท วัดพระบรมธาตุ  

ชน ๒๖๕๙/๐๐๙๐
นายจิรายุส์ หว้ามุข

๐๑/๑๑/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดชัยนาท วัดพระบรมธาตุ  

ชน ๒๖๕๙/๐๐๙๑
นายชัชพงศ์ หงษ์ทอง

๐๑/๑๑/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดชัยนาท วัดพระบรมธาตุ  

ชน ๒๖๕๙/๐๐๙๒
นายทูล พวงแก้ว

๐๑/๐๒/๒๕๐๓
เรือนจำจังหวัดชัยนาท วัดพระบรมธาตุ  

ชน ๒๖๕๙/๐๐๙๓
นายพงระพี จันทรวิมล

๐๑/๐๘/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดชัยนาท วัดพระบรมธาตุ  

ชน ๒๖๕๙/๐๐๙๔
นายพงษ์ภัทธ์ มาโต

๐๑/๐๙/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดชัยนาท วัดพระบรมธาตุ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดชัยนาท  ๓ / ๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๖๕๙/๐๐๙๕
นายมานพ ปานแม้น

๐๑/๐๒/๒๔๙๙

เรือนจำจังหวัดชัยนาท วัดพระบรมธาตุ  

ชน ๒๖๕๙/๐๐๙๖
นายยุทธชัย นิมวิไล

่

๐๑/๐๙/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดชัยนาท วัดพระบรมธาตุ  

ชน ๒๖๕๙/๐๐๙๗
นายวีรยุทธ ปนแก้ว

๐๑/๐๒/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดชัยนาท วัดพระบรมธาตุ  

ชน ๒๖๕๙/๐๐๙๘
นายสรรเสริญ สุขสำแดง

๐๑/๐๖/๒๕๐๒
เรือนจำจังหวัดชัยนาท วัดพระบรมธาตุ  

ชน ๒๖๕๙/๐๐๙๙
นายสำเริง ภูสิทธิ

๐๑/๑๑/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดชัยนาท วัดพระบรมธาตุ  

ชน ๒๖๕๙/๐๑๐๐
นายเอกลักษณ์ ทองยิม

้

๐๑/๐๗/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดชัยนาท วัดพระบรมธาตุ  

ชน ๒๖๕๙/๐๑๐๑
นางสาวกิงกาญจน์

่

เทพสถิตย์
๐๑/๐๗/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดชัยนาท วัดพระบรมธาตุ  

ชน ๒๖๕๙/๐๑๐๒
นางสาวจุฑามาศ ตามพระหัส

๐๑/๐๕/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดชัยนาท วัดพระบรมธาตุ  

ชน ๒๖๕๙/๐๑๐๓
นางบุษบา โพธิคงคา

๑๖/๐๙/๒๕๐๗

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยนาท วัดพระบรมธาตุ  

ชน ๒๖๕๙/๐๑๐๔
นางสาวสุกัญญา เทพแก้ว

๒๕/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยนาท วัดพระบรมธาตุ  

ชน ๒๖๕๙/๐๑๐๕
นางสาวศศิวิมล ทรัพย์อเนก

๐๔/๐๘/๒๕๔๐
วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยนาท วัดพระบรมธาตุ  

ชน ๒๖๕๙/๐๑๐๖
นางสาวพิชชากร สุวาที

๐๔/๐๗/๒๕๔๐
วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยนาท วัดพระบรมธาตุ  

ชน ๒๖๕๙/๐๑๐๗
นางสาวพิชชานันท์ ดอนระกำ

๒๖/๐๔/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยนาท วัดพระบรมธาตุ  

ชน ๒๖๕๙/๐๑๐๘
นางสาวสุจิตรา สาเอียม

่

๓๐/๐๕/๒๕๔๐
วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยนาท วัดพระบรมธาตุ  

ชน ๒๖๕๙/๐๑๐๙
นายสิรวิชญ์ พุ่มกุมาร

๐๕/๐๖/๒๕๔๐
วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยนาท วัดพระบรมธาตุ  

ชน ๒๖๕๙/๐๑๑๐
นายนราทร ชูแก้ว

๑๐/๐๙/๒๕๔๐
วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยนาท วัดพระบรมธาตุ  

ชน ๒๖๕๙/๐๑๑๑
นายวรพงษ์ พรมเพ็ง

๒๖/๐๔/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยนาท วัดพระบรมธาตุ  

ชน ๒๖๕๙/๐๑๑๒
นายทิวากร เม่นนิม

่

๒๗/๐๙/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยนาท วัดพระบรมธาตุ  

ชน ๒๖๕๙/๐๑๑๓
นางสาวสุธิมนต์ ขุนภักดี

๑๑/๐๓/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยนาท วัดพระบรมธาตุ  

ชน ๒๖๕๙/๐๑๑๔

นายปรัชภูมิ กินูญ

๒๘/๑๑/๒๕๓๙

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยนาท วัดพระบรมธาตุ  

ชน ๒๖๕๙/๐๑๑๕
นางสาวสริยา ทรจักร์

๐๒/๐๔/๒๕๔๐
วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยนาท วัดพระบรมธาตุ  

ชน ๒๖๕๙/๐๑๑๖
นางสาวปทมาพร นาคสุข

๒๕/๑๑/๒๕๔๑ โรงเรียนวัดใหญ่ (นากประสุตประชานุสรณ์)

วัดใหญ่  

ชน ๒๖๕๙/๐๑๑๗
เด็กชายณัฐดนัย พวงทอง

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ วัดใหญ่  

ชน ๒๖๕๙/๐๑๑๘

เด็กชายอรรถพล เรือนภู่
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ วัดใหญ่  

ชน ๒๖๕๙/๐๑๑๙
นางสาวมนทิรา สิงห์ทอง

๑๒/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ วัดใหญ่  

ชน ๒๖๕๙/๐๑๒๐
นางสาวนริศรา จำปาพันธ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ วัดใหญ่  

ชน ๒๖๕๙/๐๑๒๑
นางสาวทิตยา เส็งระกา

๑๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ วัดใหญ่  

ชน ๒๖๕๙/๐๑๒๒

นางสาวศุธารา เงาไพร
๒๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ วัดใหญ่  

ชน ๒๖๕๙/๐๑๒๓
เด็กหญิงสุปาณี เงาไพร

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ วัดใหญ่  

ชน ๒๖๕๙/๐๑๒๔
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ทองสุ่ม

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ วัดใหญ่  

ชน ๒๖๕๙/๐๑๒๕
นายภานุวัฒน์ ทองสุ่ม

๒๗/๐๓/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท วัดใหญ่  

ชน ๒๖๕๙/๐๑๒๖

เด็กชายจตุพร เพ็ชรแพ
๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสาครพิทยาคม วัดใหญ่  

ชน ๒๖๕๙/๐๑๒๗
นางสาวณัดดา ลีเกือกูล

้ ้

๑๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสาครพิทยาคม วัดใหญ่  

ชน ๒๖๕๙/๐๑๒๘
นายวรุตน์ ขำคำ

๐๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสาครพิทยาคม วัดใหญ่  

ชน ๒๖๕๙/๐๑๒๙
เด็กหญิงสิราวรรณ ศิลารักษ์

๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสาครพิทยาคม วัดใหญ่  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดชัยนาท  ๔ / ๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๖๕๙/๐๑๓๐
นายกิตติศักดิ

์

บัวแช่ม
๒๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสาครพิทยาคม วัดใหญ่  

ชน ๒๖๕๙/๐๑๓๑
นายชานน ทวี

๑๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสาครพิทยาคม วัดใหญ่  

ชน ๒๖๕๙/๐๑๓๒
นางสาวดามณี ยังศิริ

๒๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสาครพิทยาคม วัดใหญ่  

ชน ๒๖๕๙/๐๑๓๓

นางสาววิภาวรรณ เปนการ
๒๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสาครพิทยาคม วัดใหญ่  

ชน ๒๖๕๙/๐๑๓๔
นางสาวศรัญญา อยู่เขียว

๑๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสาครพิทยาคม วัดใหญ่  

ชน ๒๖๕๙/๐๑๓๕
นางสาวสุพรรษา นาจุ้ย

๒๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสาครพิทยาคม วัดใหญ่  

ชน ๒๖๕๙/๐๑๓๖
นางสาวสโรชา อ่อนฤทธิ

์

๒๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสาครพิทยาคม วัดใหญ่  

ชน ๒๖๕๙/๐๑๓๗

นางสาวณัฐนิชา สังอำ
๒๔/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสาครพิทยาคม วัดใหญ่  

ชน ๒๖๕๙/๐๑๓๘
นางสาวนิรัชพร กันฉุน

๑๗/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนสาครพิทยาคม วัดใหญ่  

ชน ๒๖๕๙/๐๑๓๙
นางสาวพิชชาพร ไทยน้อย

๐๘/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนสาครพิทยาคม วัดใหญ่  

ชน ๒๖๕๙/๐๑๔๐
นายพีรยุทธ ขุนบุญ

๑๒/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนสาครพิทยาคม วัดใหญ่  

ชน ๒๖๕๙/๐๑๔๑

นายมนัส แก้วยวง
๒๓/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนสาครพิทยาคม วัดใหญ่  

ชน ๒๖๕๙/๐๑๔๒
นางสาวสุธาทิพย์ พิศนอก

๑๓/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนสาครพิทยาคม วัดใหญ่  

ชน ๒๖๕๙/๐๑๔๓
นางสาวอัจฉราพร สินสนอง

๐๕/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสาครพิทยาคม วัดใหญ่  

ชน ๒๖๕๙/๐๑๔๔
เด็กชายไกรวี ยีสาคร

่

๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอักษรประสิทธิ

์

วัดใหญ่  

ชน ๒๖๕๙/๐๑๔๕

เด็กชายชัยธวัช เอกปชชา
๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอักษรประสิทธิ

์

วัดใหญ่  

ชน ๒๖๕๙/๐๑๔๖
เด็กชายฐากูร กุลเกษ

๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอักษรประสิทธิ

์

วัดใหญ่  

ชน ๒๖๕๙/๐๑๔๗
เด็กชายทรงพล รอดเหลือ

๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนอักษรประสิทธิ

์

วัดใหญ่  

ชน ๒๖๕๙/๐๑๔๘
เด็กชายธเณศ เพียรธัญญะ

๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอักษรประสิทธิ

์

วัดใหญ่  

ชน ๒๖๕๙/๐๑๔๙

เด็กชายธีรเดช กลำเพ็ชร
๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอักษรประสิทธิ

์

วัดใหญ่  

ชน ๒๖๕๙/๐๑๕๐
เด็กชายมงคล แซ่โหงว

๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอักษรประสิทธิ

์

วัดใหญ่  

ชน ๒๖๕๙/๐๑๕๑
เด็กชายอาทิตย์ จุลพันธ์

๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอักษรประสิทธิ

์

วัดใหญ่  

ชน ๒๖๕๙/๐๑๕๒
เด็กหญิงจิณณภา สิทธิชัย

๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอักษรประสิทธิ

์

วัดใหญ่  

ชน ๒๖๕๙/๐๑๕๓

เด็กหญิงจิราพร มาระจันทร์
๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอักษรประสิทธิ

์

วัดใหญ่  

ชน ๒๖๕๙/๐๑๕๔
เด็กหญิงฐิติกานต์ อินทร์ชูโต

๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอักษรประสิทธิ

์

วัดใหญ่  

ชน ๒๖๕๙/๐๑๕๕
เด็กหญิงนำฝน มาสม

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอักษรประสิทธิ

์

วัดใหญ่  

ชน ๒๖๕๙/๐๑๕๖
เด็กหญิงเบญญา อินทวงค์

๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอักษรประสิทธิ

์

วัดใหญ่  

ชน ๒๖๕๙/๐๑๕๗

เด็กหญิงสิริพร พ่วงสำเภา
๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอักษรประสิทธิ

์

วัดใหญ่  

ชน ๒๖๕๙/๐๑๕๘
เด็กหญิงสิริวิมล เอียมชู

่

๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนอักษรประสิทธิ

์

วัดใหญ่  

ชน ๒๖๕๙/๐๑๕๙
เด็กหญิงสุชานันท์ ด้วงเหม็น

๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอักษรประสิทธิ

์

วัดใหญ่  

ชน ๒๖๕๙/๐๑๖๐
เด็กหญิงสุธิรา ทับโพธิ

์

๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอักษรประสิทธิ

์

วัดใหญ่  

ชน ๒๖๕๙/๐๑๖๑

นางสาวสุริสา สุขสำราญ
๒๕/๐๙/๒๕๒๔

โรงเรียนอักษรประสิทธิ

์

วัดใหญ่  

ชน ๒๖๕๙/๐๑๖๒
นายณรงค์ศักดิ

์

จันดาวงค์
๐๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดสิงห์

วัดปากคลองมะขามเฒ่า

 

ชน ๒๖๕๙/๐๑๖๓
นางสาวกรรภิรมย์ เหลาทอง

๒๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดสิงห์

วัดปากคลองมะขามเฒ่า

 

ชน ๒๖๕๙/๐๑๖๔
นายณัฐพงษ์ พลอยใหม่

๑๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดสิงห์

วัดปากคลองมะขามเฒ่า

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดชัยนาท  ๕ / ๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๖๕๙/๐๑๖๕
นายวรภพ เกษเจริญคุณ

๑๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดสิงห์

วัดปากคลองมะขามเฒ่า

 

ชน ๒๖๕๙/๐๑๖๖
นางสาววริศรา ไชยวรรณา

๐๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดสิงห์

วัดปากคลองมะขามเฒ่า

 

ชน ๒๖๕๙/๐๑๖๗
นางสาวอรัญญา เหมือนทอง

๑๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดสิงห์

วัดปากคลองมะขามเฒ่า

 

ชน ๒๖๕๙/๐๑๖๘

นางสาวณัฐธิดา แก้วพันธ์ทอง

๑๙/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนวัดสิงห์

วัดปากคลองมะขามเฒ่า

 

ชน ๒๖๕๙/๐๑๖๙
นางสาวผกามาศ อยู่คง

๒๑/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนวัดสิงห์

วัดปากคลองมะขามเฒ่า

 

ชน ๒๖๕๙/๐๑๗๐
นางสาววนิดา ดำนิล

๓๑/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนวัดสิงห์

วัดปากคลองมะขามเฒ่า

 

ชน ๒๖๕๙/๐๑๗๑
นางสาวลัดดา เหลาทอง

๐๘/๐๕/๒๕๒๗

โรงเรียนวัดสิงห์

วัดปากคลองมะขามเฒ่า

 

ชน ๒๖๕๙/๐๑๗๒

นางสาววันเพ็ญ เจริญวิทย์
๐๙/๐๗/๒๕๑๑

โรงเรียนวัดสิงห์

วัดปากคลองมะขามเฒ่า

 

ชน ๒๖๕๙/๐๑๗๓
เด็กชายนชาย รักดี

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังหมัน วัดวังหมัน  

ชน ๒๖๕๙/๐๑๗๔
เด็กชายพสุเทพ นวลแดง

๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังหมัน วัดวังหมัน  

ชน ๒๖๕๙/๐๑๗๕
เด็กหญิงแพวรรณ วงศ์วาลย์

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังหมัน วัดวังหมัน  

ชน ๒๖๕๙/๐๑๗๖

เด็กชายกฤษณะ จันทร์ศรี
๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวังหมัน วัดวังหมัน  

ชน ๒๖๕๙/๐๑๗๗
เด็กชายชัยธวัช พัดศรี

๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวังหมัน วัดวังหมัน  

ชน ๒๖๕๙/๐๑๗๘
เด็กชายธณะภัทร์ มีโพธิ

์

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวังหมัน วัดวังหมัน  

ชน ๒๖๕๙/๐๑๗๙
เด็กชายเกษมศักดิ

์

อยู่เล็ก
๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวังหมัน วัดวังหมัน  

ชน ๒๖๕๙/๐๑๘๐
เด็กหญิงปลายฝน บุญชืน

่

๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดวังหมัน วัดวังหมัน  

ชน ๒๖๕๙/๐๑๘๑
เด็กหญิงพรกนก คำนาค

๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดวังหมัน วัดวังหมัน  

ชน ๒๖๕๙/๐๑๘๒
เด็กชายวีรยุทธ รอดเกิด

๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดวังหมัน วัดวังหมัน  

ชน ๒๖๕๙/๐๑๘๓
เด็กชายวุฒิชัย เสาวรส

๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดวังหมัน วัดวังหมัน  

ชน ๒๖๕๙/๐๑๘๔

เด็กหญิงอาทิตยา หมืนประเสริฐ

่

๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดวังหมัน วัดวังหมัน  

ชน ๒๖๕๙/๐๑๘๕
เด็กหญิงพลอยชมพู มากุล

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสำราญราษฎร์บำรุง วัดสามัคคีธรรม  

ชน ๒๖๕๙/๐๑๘๖
เด็กหญิงสิวพร พุกมาก

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสำราญราษฎร์บำรุง วัดสามัคคีธรรม  

ชน ๒๖๕๙/๐๑๘๗
เด็กชายศุภกิตติ

์

โสมนัส

๒๖/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบ่อแร่(วิจิตรราษฎร์บำรุง)

วัดบ่อแร่  

ชน ๒๖๕๙/๐๑๘๘

เด็กชายวิทวัส พงษ์พันธุ์
๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ่อแร่(วิจิตรราษฎร์บำรุง)
วัดบ่อแร่  

ชน ๒๖๕๙/๐๑๘๙
เด็กชายอภิเดช โพธิทองหลาง

์

๑๗/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบ่อแร่(วิจิตรราษฎร์บำรุง)

วัดบ่อแร่  

ชน ๒๖๕๙/๐๑๙๐
เด็กชายเจษฎา ช้างหัวหน้า

๒๑/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบ่อแร่(วิจิตรราษฎร์บำรุง)

วัดบ่อแร่  

ชน ๒๖๕๙/๐๑๙๑
นายเอกราช เอียมลออ

่

๒๖/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนวัดบ่อแร่(วิจิตรราษฎร์บำรุง)

วัดบ่อแร่  

ชน ๒๖๕๙/๐๑๙๒

เด็กหญิงกนกวรรณ ขวัญเถือน

่

๑๘/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหนองขุ่นมิตรภาพที136

่

วัดปทุมธาราม  

ชน ๒๖๕๙/๐๑๙๓
เด็กหญิงกฤษณา สงขำ

๒๓/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหนองขุ่นมิตรภาพที136

่

วัดปทุมธาราม  

ชน ๒๖๕๙/๐๑๙๔
เด็กหญิงชลธิชา ดีจ้าย

๒๙/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหนองขุ่นมิตรภาพที136

่

วัดปทุมธาราม  

ชน ๒๖๕๙/๐๑๙๕
เด็กชายณัฐพงศ์ เครีองเนียม

่

๒๘/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านหนองขุ่นมิตรภาพที136

่

วัดปทุมธาราม  

ชน ๒๖๕๙/๐๑๙๖

เด็กหญิงปริตา สงค์โพธิ

์

๒๒/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหนองขุ่นมิตรภาพที136

่

วัดปทุมธาราม  

ชน ๒๖๕๙/๐๑๙๗
เด็กชายปยะ คนอยู่

๒๒/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านหนองขุ่นมิตรภาพที136

่

วัดปทุมธาราม  

ชน ๒๖๕๙/๐๑๙๘
เด็กชายพศพงษ์ เสือเหลือง

๐๔/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านหนองขุ่นมิตรภาพที136

่

วัดปทุมธาราม  

ชน ๒๖๕๙/๐๑๙๙
เด็กชายวุฒิชัย อุ้ยสิงห์

๒๘/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านหนองขุ่นมิตรภาพที136

่

วัดปทุมธาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดชัยนาท  ๖ / ๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๖๕๙/๐๒๐๐
เด็กหญิงทรรศนีย์ บุญมี

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งกว้าง วัดราษฎร์สามัคคี  

ชน ๒๖๕๙/๐๒๐๑
เด็กหญิงสิริรักษ์ สุขานุยุทธ

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งกว้าง วัดราษฎร์สามัคคี  

ชน ๒๖๕๙/๐๒๐๒
เด็กชายอภิสิทธิ

์

บุญมี
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งกว้าง วัดราษฎร์สามัคคี  

ชน ๒๖๕๙/๐๒๐๓
เด็กหญิงชฎาพร อินจันทร์

๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งกว้าง วัดราษฎร์สามัคคี  

ชน ๒๖๕๙/๐๒๐๔
เด็กหญิงพรทิพย์ แก้วศรี

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งกว้าง วัดราษฎร์สามัคคี  

ชน ๒๖๕๙/๐๒๐๕
เด็กหญิงสุภาวดี ศรีไพศาล

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งกว้าง วัดราษฎร์สามัคคี  

ชน ๒๖๕๙/๐๒๐๖
เด็กหญิงโชติกา นาทิพย์

๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งกว้าง วัดราษฎร์สามัคคี  

ชน ๒๖๕๙/๐๒๐๗
เด็กหญิงธัญวรัตน์ คงพันธ์

๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งกว้าง วัดราษฎร์สามัคคี  

ชน ๒๖๕๙/๐๒๐๘
เด็กหญิงราตรี อินจันทร์

๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งกว้าง วัดราษฎร์สามัคคี  

ชน ๒๖๕๙/๐๒๐๙
เด็กชายสิริชัย อินทะชิต

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งกว้าง วัดราษฎร์สามัคคี  

ชน ๒๖๕๙/๐๒๑๐
เด็กหญิงจิราภรณ์ สุขขี

๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทุ่งกว้าง วัดราษฎร์สามัคคี  

ชน ๒๖๕๙/๐๒๑๑

เด็กชายจิรายุทธ ยอดทรัพย์

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทุ่งกว้าง วัดราษฎร์สามัคคี  

ชน ๒๖๕๙/๐๒๑๒
เด็กชายสหรัฐ บัวทอง

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองจิก วัดหนองจิก  

ชน ๒๖๕๙/๐๒๑๓
เด็กหญิงอารยา โพธิวรรณ

์

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองจิก วัดหนองจิก  

ชน ๒๖๕๙/๐๒๑๔
เด็กหญิงจินตภา เหียดไธสง

๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองจิก วัดหนองจิก  

ชน ๒๖๕๙/๐๒๑๕

เด็กหญิงนงนภัส มุกสิพันธุ์
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองจิก วัดหนองจิก  

ชน ๒๖๕๙/๐๒๑๖
เด็กหญิงบัณฑิตา ภู่จุ้ย

๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองจิก วัดหนองจิก  

ชน ๒๖๕๙/๐๒๑๗
เด็กหญิงพรณภา ปรีจิตต์

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองจิก วัดหนองจิก  

ชน ๒๖๕๙/๐๒๑๘
เด็กหญิงสุภาวดี เมืองคง

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองจิก วัดหนองจิก  

ชน ๒๖๕๙/๐๒๑๙

เด็กหญิงอารียา โตดี
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองจิก วัดหนองจิก  

ชน ๒๖๕๙/๐๒๒๐
เด็กหญิงกรพินธ์ จีนา

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองจิก วัดหนองจิก  

ชน ๒๖๕๙/๐๒๒๑
เด็กชายจีรวัฒน์ โพธิวรรณ

์

๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองจิก วัดหนองจิก  

ชน ๒๖๕๙/๐๒๒๒
เด็กชายธนพล แสนแสง

๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหนองจิก วัดหนองจิก  

ชน ๒๖๕๙/๐๒๒๓

เด็กหญิงแทนคุณ ยอดพุดซา
๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองจิก วัดหนองจิก  

ชน ๒๖๕๙/๐๒๒๔
เด็กชายพรเทพ เหียดไธสง

๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหนองจิก วัดหนองจิก  

ชน ๒๖๕๙/๐๒๒๕
เด็กหญิงศิริพร กลินจุ้ย

่

๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา วัดดงพระเจดีย์  

ชน ๒๖๕๙/๐๒๒๖
เด็กหญิงชนิตา ทองเปรม

๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา วัดดงพระเจดีย์  

ชน ๒๖๕๙/๐๒๒๗

เด็กชายชูชีพ เพชรประดิษฐ์
๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา วัดดงพระเจดีย์  

ชน ๒๖๕๙/๐๒๒๘
เด็กชายธีรภัทร จันทร์ศรี

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา วัดดงพระเจดีย์  

ชน ๒๖๕๙/๐๒๒๙
นางสาวณัฐวดี จุ้ยแก้ว

๐๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา วัดดงพระเจดีย์  

ชน ๒๖๕๙/๐๒๓๐
นางสาวพรกนก ประจง

๐๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา วัดดงพระเจดีย์  

ชน ๒๖๕๙/๐๒๓๑

นางสาวรุ่งทิวา นิลฉำ

๓๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา วัดดงพระเจดีย์  

ชน ๒๖๕๙/๐๒๓๒
นางสาวกันติชา มีน้อย

๑๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา วัดดงพระเจดีย์  

ชน ๒๖๕๙/๐๒๓๓
นางสาวกาญจนา สวนเกลียง

้

๒๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา วัดดงพระเจดีย์  

ชน ๒๖๕๙/๐๒๓๔
นางสาวฑิตฐิตา อินทโชติ

๓๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา วัดดงพระเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดชัยนาท  ๗ / ๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๖๕๙/๐๒๓๕
นายธวัชชัย พลศักดิ

์

๐๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา วัดดงพระเจดีย์  

ชน ๒๖๕๙/๐๒๓๖
นางสาวพูนสุข สายแวว

๐๗/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา วัดดงพระเจดีย์  

ชน ๒๖๕๙/๐๒๓๗
นายวสุรัตน์ เวสานุชาติ

๒๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา วัดดงพระเจดีย์  

ชน ๒๖๕๙/๐๒๓๘

นางสาวสิรินยา บนดิน
๑๗/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา วัดดงพระเจดีย์  

ชน ๒๖๕๙/๐๒๓๙
นางสาวกาญจนา บุบผา

๑๓/๐๔/๒๕๔๐

โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา วัดดงพระเจดีย์  

ชน ๒๖๕๙/๐๒๔๐
นางสาวชลลดา บุตรเนียม

๑๖/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา วัดดงพระเจดีย์  

ชน ๒๖๕๙/๐๒๔๑
นายณัฐพล พลายบุญ

๐๕/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา วัดดงพระเจดีย์  

ชน ๒๖๕๙/๐๒๔๒

นางสาวทินารมภ์ สุขสุด
๒๔/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา วัดดงพระเจดีย์  

ชน ๒๖๕๙/๐๒๔๓
นางสาวปวีณา ใจสิงห์

๐๕/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา วัดดงพระเจดีย์  

ชน ๒๖๕๙/๐๒๔๔
นายเฉลิมพร สร้อยพราย

๐๘/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา วัดดงพระเจดีย์  

ชน ๒๖๕๙/๐๒๔๕
นายเอกศิษย์ โพธิพล

์

๑๓/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา วัดดงพระเจดีย์  

ชน ๒๖๕๙/๐๒๔๖

เด็กหญิงณัฐนิชา สิงห์ทอง
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิทองชัยประสิทธิ(จำลองราษฎร์อุปถัมภ์)

์ ์

วัดโพธิทอง

์

 

ชน ๒๖๕๙/๐๒๔๗
เด็กชายธนบดี สุระภี

๐๒/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสะพานหิน(ประชาสามัคคี)
วัดโพธิทอง

์

 

ชน ๒๖๕๙/๐๒๔๘
เด็กชายสพลดนัย นวนแดง

๐๖/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสะพานหิน(ประชาสามัคคี)
วัดโพธิทอง

์

 

ชน ๒๖๕๙/๐๒๔๙
เด็กหญิงศรัญญา อยู่เย็น

๑๘/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสะพานหิน(ประชาสามัคคี)
วัดโพธิทอง

์

 

ชน ๒๖๕๙/๐๒๕๐
เด็กหญิงศิริรัตน์ หวานจริง

๒๒/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสะพานหิน(ประชาสามัคคี)
วัดโพธิทอง

์

 

ชน ๒๖๕๙/๐๒๕๑
เด็กหญิงจริยา ลีจ้อย

๒๙/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสะพานหิน(ประชาสามัคคี)
วัดสะพานหิน  

ชน ๒๖๕๙/๐๒๕๒
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ พันธ์กระโทก

๐๒/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสะพานหิน(ประชาสามัคคี)
วัดสะพานหิน  

ชน ๒๖๕๙/๐๒๕๓
เด็กหญิงรัชนีกร แก้วเทวี

๑๑/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสะพานหิน(ประชาสามัคคี)
วัดสะพานหิน  

ชน ๒๖๕๙/๐๒๕๔

เด็กหญิงสิริยากรณ์ อ่วมสุข
๑๐/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสะพานหิน(ประชาสามัคคี)

วัดสะพานหิน  

ชน ๒๖๕๙/๐๒๕๕
เด็กหญิงอรนุช พรหมสิทธิ

์

๒๕/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสะพานหิน(ประชาสามัคคี)
วัดสะพานหิน  

ชน ๒๖๕๙/๐๒๕๖
เด็กหญิงศสิกร วาป

๐๒/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ)

วัดหนองเดิน

่

 

ชน ๒๖๕๙/๐๒๕๗
เด็กชายลัทธพล บุบผา

๑๓/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ)

วัดหนองเดิน

่

 

ชน ๒๖๕๙/๐๒๕๘

นางสาวสุดารัตน์ อิมจิตร

่

๐๘/๑๐/๒๕๔๒
โรงเรียนบ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ)

วัดหนองเดิน

่

 

ชน ๒๖๕๙/๐๒๕๙
เด็กหญิงกมลชนก สุขสวัสดิ

์

๐๕/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ)

วัดหนองเดิน

่

 

ชน ๒๖๕๙/๐๒๖๐
เด็กหญิงกนกรัตน์ บุบผา

๐๖/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ)

วัดหนองเดิน

่

 

ชน ๒๖๕๙/๐๒๖๑
เด็กหญิงลดาวัลย์ ทาเอือ

้

๐๕/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ)

วัดหนองเดิน

่

 

ชน ๒๖๕๙/๐๒๖๒

เด็กชายณัฐพล ศรีเจริญ
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะขบ วัดหนองตะขบ  

ชน ๒๖๕๙/๐๒๖๓
เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

อ่อนศรี
๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะขบ วัดหนองตะขบ  

ชน ๒๖๕๙/๐๒๖๔
เด็กชายตะวัน หอมไรย์

๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะขบ วัดหนองตะขบ  

ชน ๒๖๕๙/๐๒๖๕
เด็กชายนันทวัฒน์ บนดิน

๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะขบ วัดหนองตะขบ  

ชน ๒๖๕๙/๐๒๖๖

เด็กชายปรัชชญา อุดมกระสด
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะขบ วัดหนองตะขบ  

ชน ๒๖๕๙/๐๒๖๗
เด็กชายพิริยพงษ์ เย็นศิริ

๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะขบ วัดหนองตะขบ  

ชน ๒๖๕๙/๐๒๖๘
เด็กหญิงธีรดา พิมขาว

๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะขบ วัดหนองตะขบ  

ชน ๒๖๕๙/๐๒๖๙
เด็กหญิงศิญามล พิมพ์ยนต์

๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะขบ วัดหนองตะขบ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดชัยนาท  ๘ / ๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๖๕๙/๐๒๗๐
เด็กหญิงสุกัญญา สว่างใจ

๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะขบ วัดหนองตะขบ  

ชน ๒๖๕๙/๐๒๗๑
เด็กหญิงสุภาภรณ์ บรรพพรม

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะขบ วัดหนองตะขบ  

ชน ๒๖๕๙/๐๒๗๒
เด็กหญิงอารีรัตน์ เกาะรัมย์

๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะขบ วัดหนองตะขบ  

ชน ๒๖๕๙/๐๒๗๓

เด็กชายอภิวัฒน์ ภาคตอน
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะขบ วัดหนองตะขบ  

ชน ๒๖๕๙/๐๒๗๔
เด็กหญิงพรพิมล ใจสิงห์

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะขบ วัดหนองตะขบ  

ชน ๒๖๕๙/๐๒๗๕
เด็กหญิงพันธิสา นิมนวล

่

๐๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองตะขบ วัดหนองตะขบ  

ชน ๒๖๕๙/๐๒๗๖
เด็กชายกมล อักษรณรงค์

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองตะขบ วัดหนองตะขบ  

ชน ๒๖๕๙/๐๒๗๗
เด็กหญิงเกษราภรณ์ คำวงเวียน

๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองตะขบ วัดหนองตะขบ  

ชน ๒๖๕๙/๐๒๗๘
เด็กหญิงศศิกร คุ้มสะอาด

๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองตะขบ วัดหนองตะขบ  

ชน ๒๖๕๙/๐๒๗๙
เด็กหญิงศิรินภา อินาวัง

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะขบ วัดหนองตะขบ  

ชน ๒๖๕๙/๐๒๘๐
เด็กหญิงเพียงฟา โยลัย

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ชน ๒๖๕๙/๐๒๘๑

เด็กหญิงลักษิกา ท้วมโพธิแก้ว

์

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ชน ๒๖๕๙/๐๒๘๒
เด็กหญิงภคพร แสวงศิลป

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ชน ๒๖๕๙/๐๒๘๓
นายสวิตต์ สิงหนาท

๑๕/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนหันคาพิทยาคม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ชน ๒๖๕๙/๐๒๘๔
นายชยางกูร บัวชืน

่

๐๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนหันคาพิทยาคม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ชน ๒๖๕๙/๐๒๘๕

นายวรินทร กลินถือศิลป

่

๒๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหันคาพิทยาคม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ชน ๒๖๕๙/๐๒๘๖
เด็กชายจิรพงษ์ จันจิราโชติสิน

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหันคาพิทยาคม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ชน ๒๖๕๙/๐๒๘๗
เด็กชายพีรณัฐ อุทัศน์

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหันคาพิทยาคม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ชน ๒๖๕๙/๐๒๘๘
เด็กชายกฤติณัฏฐ์

อภิญญาวัฒนาสกุล ๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหันคาพิทยาคม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ชน ๒๖๕๙/๐๒๘๙

นางสาวบุษกร โฉมจันทร์
๑๙/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนหันคาพิทยาคม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ชน ๒๖๕๙/๐๒๙๐
นางสาวศรัญญา ทองดอนน้อย

๒๕/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนหันคาพิทยาคม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ชน ๒๖๕๙/๐๒๙๑
นางสาวศรีไพร ก๋าเงิน

๐๔/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนหันคาพิทยาคม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ชน ๒๖๕๙/๐๒๙๒
นางสาวณัฐธิดา พุ่มจำปา

๒๒/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนหันคาพิทยาคม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ชน ๒๖๕๙/๐๒๙๓

นางสาวจันทวรรณ กุณาจันทร์
๒๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนหันคาพิทยาคม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ชน ๒๖๕๙/๐๒๙๔
นางสาวเบญญทิพย์ คอนหาญ

๑๘/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนหันคาพิทยาคม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ชน ๒๖๕๙/๐๒๙๕
นางสาวบุญญิสา เสียงดี

๒๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนหันคาพิทยาคม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ชน ๒๖๕๙/๐๒๙๖
นางสาวลดาวัลย์ เอียงปาน

้

๑๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนหันคาพิทยาคม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ชน ๒๖๕๙/๐๒๙๗

นางสาวนันทินี กลีบนิล
๐๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนหันคาพิทยาคม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ชน ๒๖๕๙/๐๒๙๘
นางสาวจิตรา จันชืน

่

๒๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนหันคาพิทยาคม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ชน ๒๖๕๙/๐๒๙๙
นางสาวหทัยชนก แก้วหาวงศ์

๒๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนหันคาพิทยาคม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ชน ๒๖๕๙/๐๓๐๐
นางสาวอรวรรณ เมฆขยาย

๐๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนหันคาพิทยาคม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ชน ๒๖๕๙/๐๓๐๑
นางสาวฤชากร ฉิมแปน

๒๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนหันคาพิทยาคม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ชน ๒๖๕๙/๐๓๐๒
เด็กหญิงกฤษณา วราเอกศิริ

๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหันคาพิทยาคม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ชน ๒๖๕๙/๐๓๐๓
เด็กหญิงณัฎฐา นกไทย

๒๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหันคาพิทยาคม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ชน ๒๖๕๙/๐๓๐๔
เด็กหญิงอรัญญา ท้าวสนิท

๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหันคาพิทยาคม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดชัยนาท  ๙ / ๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๖๕๙/๐๓๐๕
เด็กหญิงจินตภา ศรีเตชะ

๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหันคาพิทยาคม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ชน ๒๖๕๙/๐๓๐๖
เด็กหญิงนิศานาถ โภคบุตร

๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหันคาพิทยาคม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ชน ๒๖๕๙/๐๓๐๗
เด็กหญิงณิชาภัทร นำจันทร์

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหันคาพิทยาคม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ชน ๒๖๕๙/๐๓๐๘
เด็กหญิงณัฏฐา โปแก้ว

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหันคาพิทยาคม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ชน ๒๖๕๙/๐๓๐๙
เด็กหญิงณัฐวัตน์ อยู่โต

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหันคาพิทยาคม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ชน ๒๖๕๙/๐๓๑๐
เด็กหญิงนันทิมา รัตนศิริแสงโชติ

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหันคาพิทยาคม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ชน ๒๖๕๙/๐๓๑๑
เด็กหญิงนภัสวรรณ บุญส่ง

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหันคาพิทยาคม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ชน ๒๖๕๙/๐๓๑๒

เด็กชายนนท์ธภัท รักศรี
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๖๕๙/๐๓๑๓
เด็กชายนิตินนท์ ทิพย์สิงห์

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๖๕๙/๐๓๑๔
เด็กชายเจษฎากร ทองอำ

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๖๕๙/๐๓๑๕
เด็กชายไพสาร ชาญสุทธิกนก

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๖๕๙/๐๓๑๖

เด็กชายฐปณพงศ์ พวงมาลี
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๖๕๙/๐๓๑๗
เด็กหญิงนงนภัส จันทร์อุบล

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๖๕๙/๐๓๑๘
เด็กหญิงปวันรัตน์ แซ่ก๊วย

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๖๕๙/๐๓๑๙
เด็กหญิงดลยา ขุดปน

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๖๕๙/๐๓๒๐
เด็กหญิงนิรัตน์ชา บุญเรืองรอด

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๖๕๙/๐๓๒๑
เด็กหญิงธัญรัตน์ ยาโส

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๖๕๙/๐๓๒๒
เด็กหญิงอุดมณัช สว่างศรี

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๖๕๙/๐๓๒๓
เด็กหญิงสุจิตรา

ไพศาลกว้างขวาง
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๖๕๙/๐๓๒๔

เด็กหญิงกัญญพัชร ม่วงเกิด
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๖๕๙/๐๓๒๕
เด็กหญิงสิดารัศมิ

์

ขุนทอง

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๖๕๙/๐๓๒๖
เด็กหญิงณัฐธิดา จันทร์สุขเนตร

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๖๕๙/๐๓๒๗
เด็กชายอนันต์ยศ เมืองมัน

่

๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองต่อ วัดราษฎร์บำรุง  

ชน ๒๖๕๙/๐๓๒๘

เด็กชายพุฒิพงษ์ ศรีวิเชียร
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองต่อ วัดราษฎร์บำรุง  

ชน ๒๖๕๙/๐๓๒๙
เด็กชายขจรศักดิ

์

เอียมปน

่

๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองต่อ วัดราษฎร์บำรุง  

ชน ๒๖๕๙/๐๓๓๐
นางสาวภัทภิชาท์ ภคพรลิขิต

๑๖/๐๒/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านหนองต่อ วัดราษฎร์บำรุง  

ชน ๒๖๕๙/๐๓๓๑
เด็กหญิงกัญญารัตน์ อ่อนพิมพ์

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองต่อ วัดราษฎร์บำรุง  

ชน ๒๖๕๙/๐๓๓๒

เด็กหญิงชนาภา พวงสมบัติ
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองต่อ วัดราษฎร์บำรุง  

ชน ๒๖๕๙/๐๓๓๓
เด็กหญิงศิวภรณ์ อ่อนคำ

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองต่อ วัดราษฎร์บำรุง  

ชน ๒๖๕๙/๐๓๓๔
เด็กชายจีรศักดิ

์

วรรณยุทธ
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชัฏฝาง วัดชัฎฝาง  

ชน ๒๖๕๙/๐๓๓๕
เด็กหญิงวรณัน อุปติ

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชัฏฝาง วัดชัฎฝาง  

ชน ๒๖๕๙/๐๓๓๖

เด็กชายธีรพล ลีจ้อย
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเด่นใหญ่ วัดเด่นใหญ่  

ชน ๒๖๕๙/๐๓๓๗
เด็กชายอดิศักดิ

์

นาคช่วย
๑๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเด่นใหญ่ วัดเด่นใหญ่  

ชน ๒๖๕๙/๐๓๓๘
นายศุภชัย ทองชืน

่

๒๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดเด่นใหญ่ วัดเด่นใหญ่  

ชน ๒๖๕๙/๐๓๓๙
นายสมภพ สมพอง

๒๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดเด่นใหญ่ วัดเด่นใหญ่  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดชัยนาท  ๑๐ / ๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๖๕๙/๐๓๔๐
เด็กชายปรเมศร์ จันทร

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเด่นใหญ่ วัดเด่นใหญ่  

ชน ๒๖๕๙/๐๓๔๑
เด็กชายอรรถกร พรมพิลา

๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเด่นใหญ่ วัดเด่นใหญ่  

ชน ๒๖๕๙/๐๓๔๒
เด็กชายอดิสร พวงทอง

๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเด่นใหญ่ วัดเด่นใหญ่  

ชน ๒๖๕๙/๐๓๔๓

นายกวินพัฒน์ ศิริธนพงษ์ศา
๐๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดเด่นใหญ่ วัดเด่นใหญ่  

ชน ๒๖๕๙/๐๓๔๔
เด็กชายฉันทัสวัต มะลิอ่อง

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเด่นใหญ่ วัดเด่นใหญ่  

ชน ๒๖๕๙/๐๓๔๕
เด็กชายไตรภพ บูชา

๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเด่นใหญ่ วัดเด่นใหญ่  

ชน ๒๖๕๙/๐๓๔๖
เด็กชายปารเมศ บุญวาส

๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเด่นใหญ่ วัดเด่นใหญ่  

ชน ๒๖๕๙/๐๓๔๗

เด็กชายจิรายุ โกช่วย

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเด่นใหญ่ วัดเด่นใหญ่  

ชน ๒๖๕๙/๐๓๔๘
เด็กหญิงขัตติยา โพโต

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเด่นใหญ่ วัดเด่นใหญ่  

ชน ๒๖๕๙/๐๓๔๙
เด็กหญิงนุชฎาพร บัวบุตร

๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเด่นใหญ่ วัดเด่นใหญ่  

ชน ๒๖๕๙/๐๓๕๐
เด็กหญิงปทมาวดี ดีประสิทธิ

์

๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเด่นใหญ่ วัดเด่นใหญ่  

ชน ๒๖๕๙/๐๓๕๑

เด็กหญิงเนตรนภา เทพารักษ์
๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเด่นใหญ่ วัดเด่นใหญ่  

ชน ๒๖๕๙/๐๓๕๒
เด็กหญิงสุธาสินี เอียมชืน

่ ่

๒๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเด่นใหญ่ วัดเด่นใหญ่  

ชน ๒๖๕๙/๐๓๕๓
เด็กชายจิรายุ มหาเพลินจิตต์

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนไกรราษฎร์วิทยา วัดเทพหิรัณย์  

ชน ๒๖๕๙/๐๓๕๔
เด็กชายพรชัย โนนสะคู

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนไกรราษฎร์วิทยา วัดเทพหิรัณย์  

ชน ๒๖๕๙/๐๓๕๕

เด็กหญิงภัทรธิดา สุขโข
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนไกรราษฎร์วิทยา วัดเทพหิรัณย์  

ชน ๒๖๕๙/๐๓๕๖
เด็กหญิงมีนทิรา โตพุ่ม

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านใหม่

วัดบ้านใหม่สิริวัฒนาราม

 

ชน ๒๖๕๙/๐๓๕๗
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ สิทธิศักดิ

์

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านใหม่

วัดบ้านใหม่สิริวัฒนาราม

 

ชน ๒๖๕๙/๐๓๕๘
เด็กหญิงบุษกร มีผิว

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านใหม่

วัดบ้านใหม่สิริวัฒนาราม

 

ชน ๒๖๕๙/๐๓๕๙

เด็กหญิงศิรินทร์ญา ดำนิล
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านใหม่

วัดบ้านใหม่สิริวัฒนาราม

 

ชน ๒๖๕๙/๐๓๖๐
เด็กหญิงนันทิดา จันอิน

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านใหม่

วัดบ้านใหม่สิริวัฒนาราม

 

ชน ๒๖๕๙/๐๓๖๑
เด็กชายธนเกียรติ ดำนิล

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านใหม่

วัดบ้านใหม่สิริวัฒนาราม

 

ชน ๒๖๕๙/๐๓๖๒
เด็กหญิงปรารถนา จันทร์อิน

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านใหม่

วัดบ้านใหม่สิริวัฒนาราม

 

ชน ๒๖๕๙/๐๓๖๓

เด็กหญิงบัณฑิตา สิทธิโท

์

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนกะโดน วัดบุบผาราม  

ชน ๒๖๕๙/๐๓๖๔
เด็กหญิงพิชญาดา คงเทศ

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนกะโดน วัดบุบผาราม  

ชน ๒๖๕๙/๐๓๖๕
เด็กหญิงวริศรา พึงสุข

่

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนกะโดน วัดบุบผาราม  

ชน ๒๖๕๙/๐๓๖๖
เด็กหญิงมณฑิตา วงศ์ศรีสังข์

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนกะโดน วัดบุบผาราม  

ชน ๒๖๕๙/๐๓๖๗

เด็กชายวัชชิระ ภูฆัง
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนกะโดน วัดบุบผาราม  

ชน ๒๖๕๙/๐๓๖๘
เด็กชายสรศักดิ

์

ธัญญะเจริญ
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ)
วัดประชุมธรรม  

ชน ๒๖๕๙/๐๓๖๙
เด็กชายณัฐพล แจ้งสว่าง

๑๐/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ)
วัดประชุมธรรม  

ชน ๒๖๕๙/๐๓๗๐
เด็กหญิงแก้วกานดา แก้วประเสริฐ

๑๗/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ)

วัดประชุมธรรม  

ชน ๒๖๕๙/๐๓๗๑

เด็กชายพงศกร บุญเงิน
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดพิชัยนาวาส(รัฐราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา)

วัดพิชัยนาวาส  

ชน ๒๖๕๙/๐๓๗๒
เด็กชายธราเทพ แอ๋วกอง

๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดพิชัยนาวาส(รัฐราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา)

วัดพิชัยนาวาส  

ชน ๒๖๕๙/๐๓๗๓
เด็กหญิงเกศสินี มาโต

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดพิชัยนาวาส(รัฐราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา)

วัดพิชัยนาวาส  

ชน ๒๖๕๙/๐๓๗๔
เด็กหญิงณัฐณิชา ม่วงพันธุ์

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดพิชัยนาวาส(รัฐราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา)

วัดพิชัยนาวาส  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดชัยนาท  ๑๑ / ๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๖๕๙/๐๓๗๕
เด็กหญิงธนพร ปอมโคก

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดพิชัยนาวาส(รัฐราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา)

วัดพิชัยนาวาส  

ชน ๒๖๕๙/๐๓๗๖
เด็กหญิงปทิตตา ศรีเดช

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดพิชัยนาวาส(รัฐราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา)

วัดพิชัยนาวาส  

ชน ๒๖๕๙/๐๓๗๗
เด็กหญิงปวันรัตน์ คูสุวรรณ

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดพิชัยนาวาส(รัฐราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา)

วัดพิชัยนาวาส  

ชน ๒๖๕๙/๐๓๗๘

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา สร้างดี
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดพิชัยนาวาส(รัฐราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา)

วัดพิชัยนาวาส  

ชน ๒๖๕๙/๐๓๗๙
เด็กหญิงลักษิกา อ่อนแก้ว

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดพิชัยนาวาส(รัฐราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา)

วัดพิชัยนาวาส  

ชน ๒๖๕๙/๐๓๘๐
เด็กหญิงวนัสนันท์ มาโต

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดพิชัยนาวาส(รัฐราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา)

วัดพิชัยนาวาส  

ชน ๒๖๕๙/๐๓๘๑
เด็กหญิงศรัญญา นาคสังข์

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดพิชัยนาวาส(รัฐราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา)

วัดพิชัยนาวาส  

ชน ๒๖๕๙/๐๓๘๒

เด็กหญิงวรัญญา มะโนสุทธิ

์

๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดพิชัยนาวาส(รัฐราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา)

วัดพิชัยนาวาส  

ชน ๒๖๕๙/๐๓๘๓
เด็กหญิงกิงกาญจน์

่

คุ้มดี

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดพิชัยนาวาส(รัฐราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา)

วัดพิชัยนาวาส  

ชน ๒๖๕๙/๐๓๘๔
เด็กชายกฤตภัค กุศลส่ง

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวิจิตรังสิตาราม วัดวิจิตรังสิตาราม  

ชน ๒๖๕๙/๐๓๘๕
เด็กชายลภัส แจ่มกระจะ

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวิจิตรังสิตาราม วัดวิจิตรังสิตาราม  

ชน ๒๖๕๙/๐๓๘๖

เด็กชายพัสกร ทาเอือ

้

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวิจิตรังสิตาราม วัดวิจิตรังสิตาราม  

ชน ๒๖๕๙/๐๓๘๗
เด็กหญิงบงกช นรสิงห์

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวิจิตรังสิตาราม วัดวิจิตรังสิตาราม  

ชน ๒๖๕๙/๐๓๘๘
เด็กหญิงปุริมปรัชญ์ ทับไทย

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวิจิตรังสิตาราม วัดวิจิตรังสิตาราม  

ชน ๒๖๕๙/๐๓๘๙
เด็กหญิงสาธิตา ผิวอ่อนดี

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวิจิตรังสิตาราม วัดวิจิตรังสิตาราม  

ชน ๒๖๕๙/๐๓๙๐
เด็กหญิงณัฐมาลา เทียนชัย

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าโบสถ์(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์343)

วัดท่าโบสถ์  

ชน ๒๖๕๙/๐๓๙๑
เด็กชายอมรรัตน์ อ่วมนุสนธิ

์

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าโบสถ์(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์343)

วัดท่าโบสถ์  

ชน ๒๖๕๙/๐๓๙๒
เด็กหญิงปทิตตา กาญจนาภา

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าโบสถ์(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์343)

วัดท่าโบสถ์  

ชน ๒๖๕๙/๐๓๙๓
นายกีรติ จุลเนตร

๐๙/๐๗/๒๕๑๔

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

วัดท่าโบสถ์  

ชน ๒๖๕๙/๐๓๙๔

นายกฤษณะ มังมี

่

๐๓/๑๒/๒๕๒๖

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

วัดท่าโบสถ์  

ชน ๒๖๕๙/๐๓๙๕
นายกฤษณะ จักรอินต๊ะ

๑๒/๐๗/๒๕๒๘

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

วัดท่าโบสถ์  

ชน ๒๖๕๙/๐๓๙๖
นายกิตติศักดิ

์

ห้อยฟก
๒๙/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

วัดท่าโบสถ์  

ชน ๒๖๕๙/๐๓๙๗
นายภาณุวัฒน์ ดีประสิทธิ

์

๑๖/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

วัดท่าโบสถ์  

ชน ๒๖๕๙/๐๓๙๘

นายวิศวชิต กลีบจันทร์
๑๕/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

วัดท่าโบสถ์  

ชน ๒๖๕๙/๐๓๙๙
เด็กชายพิสิษฐ์สรรค์ พึงพวก

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

วัดท่าโบสถ์  

ชน ๒๖๕๙/๐๔๐๐
เด็กชายภัทรพงษ์ บุญมา

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

วัดท่าโบสถ์  

ชน ๒๖๕๙/๐๔๐๑
เด็กชายภากร มีชัย

๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

วัดท่าโบสถ์  

ชน ๒๖๕๙/๐๔๐๒
เด็กชายอัศวิน จีรังโคกกรวด

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

วัดท่าโบสถ์  

ชน ๒๖๕๙/๐๔๐๓
เด็กชายกิตติพล ทองธรรมชาติ

๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

วัดท่าโบสถ์  

ชน ๒๖๕๙/๐๔๐๔
เด็กชายชัยรัตน์ ทองอ่อน

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

วัดท่าโบสถ์  

ชน ๒๖๕๙/๐๔๐๕
เด็กชายวีระพัฒน์ นามโฮง

๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

วัดท่าโบสถ์  

ชน ๒๖๕๙/๐๔๐๖
เด็กชายเจษฎากร สุเยาว์

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

วัดท่าโบสถ์  

ชน ๒๖๕๙/๐๔๐๗
เด็กชายเพชร กาฬภักดี

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

วัดท่าโบสถ์  

ชน ๒๖๕๙/๐๔๐๘
เด็กชายกิตติพงษ์ คุ้มทรัพย์

๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

วัดท่าโบสถ์  

ชน ๒๖๕๙/๐๔๐๙
นางสาวธัญญา ศรีทิวงค์

๐๖/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

วัดท่าโบสถ์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดชัยนาท  ๑๒ / ๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๖๕๙/๐๔๑๐
นางสาวสุภาพร ชมบุญ

๑๐/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

วัดท่าโบสถ์  

ชน ๒๖๕๙/๐๔๑๑
นางสาวอชิรญาณ์ ใจแสน

๐๙/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

วัดท่าโบสถ์  

ชน ๒๖๕๙/๐๔๑๒
นางสาวพัชรพร ศรีดาฟอง

๐๑/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

วัดท่าโบสถ์  

ชน ๒๖๕๙/๐๔๑๓

นางสาวปนสุดา นวลแดง
๒๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

วัดท่าโบสถ์  

ชน ๒๖๕๙/๐๔๑๔
นางสาวธัญจิรา ภักดีรักษ์

๑๓/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

วัดท่าโบสถ์  

ชน ๒๖๕๙/๐๔๑๕
นางสาววิรฎา ทุมโยมา

๒๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

วัดท่าโบสถ์  

ชน ๒๖๕๙/๐๔๑๖
นางสาววรรณวิสา บัววาศ

๑๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

วัดท่าโบสถ์  

ชน ๒๖๕๙/๐๔๑๗

เด็กหญิงฐานิกา ศรีสุข
๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

วัดท่าโบสถ์  

ชน ๒๖๕๙/๐๔๑๘
เด็กหญิงสุธาวดี เล็กกฤษดี

๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

วัดท่าโบสถ์  

ชน ๒๖๕๙/๐๔๑๙
เด็กหญิงอิสตรี ใจดี

๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

วัดท่าโบสถ์  

ชน ๒๖๕๙/๐๔๒๐
เด็กหญิงนภาพรรณ ยิมภูผา

้

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

วัดท่าโบสถ์  

ชน ๒๖๕๙/๐๔๒๑

เด็กหญิงนฤทัย ชัยปญหา
๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

วัดท่าโบสถ์  

ชน ๒๖๕๙/๐๔๒๒
เด็กหญิงพรชิตา แสนหาญ

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

วัดท่าโบสถ์  

ชน ๒๖๕๙/๐๔๒๓
นางสาววรพิณ พิณทอง

๑๓/๐๖/๒๕๑๑

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร วัดทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๖๕๙/๐๔๒๔
นางสาวขนิษฐา จันทร์นธีร์

๒๕/๐๕/๒๕๒๔

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร วัดทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๖๕๙/๐๔๒๕

เด็กชายอาทิตย์ ทองชืน

่

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร วัดทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๖๕๙/๐๔๒๖
เด็กชายดุลยทรรศน์ เนตรบวบ

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร วัดทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๖๕๙/๐๔๒๗
เด็กชายภูมิชนก แสนพันทา

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร วัดทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๖๕๙/๐๔๒๘
เด็กชายปุญญพัฒน์ ถมสุวรรณ

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร วัดทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๖๕๙/๐๔๒๙

เด็กชายภาดล จันทร์นุ่ม
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร วัดทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๖๕๙/๐๔๓๐
เด็กชายเขมรัตน์ ปานแม้น

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร วัดทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๖๕๙/๐๔๓๑
เด็กชายธนดล สุนทรวิภาต

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร วัดทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๖๕๙/๐๔๓๒
เด็กชายธีรพัฒน์ อยู่เจริญ

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร วัดทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๖๕๙/๐๔๓๓

เด็กชายพรพริษฐ์
ชินธนาเรืองหิรัญ

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร วัดทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๖๕๙/๐๔๓๔
เด็กชายชยางกูร คำโสด

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร วัดทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๖๕๙/๐๔๓๕
เด็กชายวรัชยา นาเอก

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร วัดทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๖๕๙/๐๔๓๖
เด็กชายณภัทรพงศ์ เจียรละม่อม

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร วัดทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๖๕๙/๐๔๓๗

เด็กชายณัฐดนัย ดอนไพรธรรม
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร วัดทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๖๕๙/๐๔๓๘
เด็กชายพงษ์สิทธิ

์

องอาจ
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร วัดทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๖๕๙/๐๔๓๙
เด็กชายอนุพงษ์ ทัพทวี

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร วัดทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๖๕๙/๐๔๔๐
เด็กชายคริษฐ์ ชุ่มมา

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร วัดทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๖๕๙/๐๔๔๑

เด็กชายณภัทร เอมอ่อง
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร วัดทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๖๕๙/๐๔๔๒
เด็กชายรัฐชานนท์ นกไทย

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร วัดทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๖๕๙/๐๔๔๓
เด็กชายยุทธภูมิ สุภาดล

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร วัดทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๖๕๙/๐๔๔๔
เด็กชายกิตติทัต แจ้งสิน

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร วัดทับขีเหล็ก

้

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดชัยนาท  ๑๓ / ๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๖๕๙/๐๔๔๕
เด็กชายวรชิต ดวงสว่าง

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร วัดทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๖๕๙/๐๔๔๖
เด็กชายณัฐวัศ ปานแม้น

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร วัดทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๖๕๙/๐๔๔๗
เด็กชายวิชากร ดอนแนไพร

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร วัดทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๖๕๙/๐๔๔๘

เด็กชายวันนะศักดิ

์

เย็นอยู่
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร วัดทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๖๕๙/๐๔๔๙
เด็กชายณัฐพัชร์

อภิญญาวัฒนาสกุล ๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร วัดทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๖๕๙/๐๔๕๐
เด็กหญิงบุณยาพร แตงเพ็ง

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร วัดทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๖๕๙/๐๔๕๑
เด็กหญิงณัฐนันท์ บุญอินทร์

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร วัดทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๖๕๙/๐๔๕๒

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ จ้อยบำรุง
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร วัดทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๖๕๙/๐๔๕๓
เด็กหญิงตติยา แน่งน้อย

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร วัดทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๖๕๙/๐๔๕๔
เด็กหญิงนีรชา พิมพ์สวัสดิ

์

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร วัดทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๖๕๙/๐๔๕๕
เด็กหญิงตรีรัตน์ มีโพธิ

์

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร วัดทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๖๕๙/๐๔๕๖

เด็กหญิงชวัลรัตน์ โฉมศรี
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร วัดทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๖๕๙/๐๔๕๗
เด็กหญิงกัญญารัตน์ เนินพลับ

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร วัดทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๖๕๙/๐๔๕๘
เด็กหญิงชนนิกานต์ พันธุ์ทุย

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร วัดทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๖๕๙/๐๔๕๙
เด็กหญิงวิลาสินี กรอบสนิท

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร วัดทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๖๕๙/๐๔๖๐
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา อารีย์

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร วัดทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๖๕๙/๐๔๖๑
เด็กหญิงพิชญ์สินี ทานากะ

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร วัดทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๖๕๙/๐๔๖๒
เด็กหญิงปรีญา ศรีเภา

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร วัดทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๖๕๙/๐๔๖๓
เด็กหญิงปยดา ศรีเภา

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร วัดทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๖๕๙/๐๔๖๔

เด็กหญิงพิมพ์ศรณ์ สีปนเปา
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร วัดทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๖๕๙/๐๔๖๕
เด็กหญิงหทัยภัทร ม่วงศรีจันทร์

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร วัดทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๖๕๙/๐๔๖๖
เด็กหญิงสิริญญา เดชมา

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร วัดทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๖๕๙/๐๔๖๗
เด็กหญิงอมรลักษณ์ เพชรักษ์

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร วัดทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๖๕๙/๐๔๖๘

เด็กหญิงสุพัตรา พุกมาก
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร วัดทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๖๕๙/๐๔๖๙
เด็กหญิงณัฏฐณิชา มันทอง

่

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร วัดทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๖๕๙/๐๔๗๐
เด็กหญิงเสาวนีย์ ลวรรณวงษ์

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร วัดทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๖๕๙/๐๔๗๑
เด็กหญิงณัฐนิชา นิลนิธิไพศาล

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร วัดทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๖๕๙/๐๔๗๒

เด็กหญิงสุภมาศ วิถาระพันธ์
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร วัดทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๖๕๙/๐๔๗๓
เด็กหญิงสกุลทิพย์ ถินวงษ์อินทร์

่

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร วัดทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๖๕๙/๐๔๗๔
เด็กหญิงศรัณย์พร รัตนารักษ์

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร วัดทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๖๕๙/๐๔๗๕
เด็กหญิงรชต ทัดทอง

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร วัดทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๖๕๙/๐๔๗๖

เด็กหญิงสุภมาศ ทาเอือ

้

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร วัดทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๖๕๙/๐๔๗๗
เด็กหญิงบรรณสรณ์ ทองคำ

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร วัดทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๖๕๙/๐๔๗๘
เด็กหญิงรินรดา เมืองสอาด

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร วัดทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๖๕๙/๐๔๗๙
เด็กหญิงบุษกร คชวงษ์

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร วัดทับขีเหล็ก

้

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดชัยนาท  ๑๔ / ๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๖๕๙/๐๔๘๐
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา บุญยิง

่

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร วัดทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๖๕๙/๐๔๘๑
เด็กชายกฤษดา ใจเอิอ

้

๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523

วัดธรรมวิจิตร  

ชน ๒๖๕๙/๐๔๘๒
เด็กชายภูวัต ศรีเมิอง

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523

วัดธรรมวิจิตร  

ชน ๒๖๕๙/๐๔๘๓

เด็กหญิงวราลี ดิษฐเจริญ
๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523

วัดธรรมวิจิตร  

ชน ๒๖๕๙/๐๔๘๔
เด็กชายจิรานนท์ พานแก้ว

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีเจริญธรรม วัดศรีเจริญธรรม  

ชน ๒๖๕๙/๐๔๘๕
เด็กชายจักรพงษ์ พูลเหลือ

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีเจริญธรรม วัดศรีเจริญธรรม  

ชน ๒๖๕๙/๐๔๘๖
เด็กชายณัฐดนัย นาคบัว

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีเจริญธรรม วัดศรีเจริญธรรม  

ชน ๒๖๕๙/๐๔๘๗

เด็กชายพีรภัทร อ่วมสุข
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีเจริญธรรม วัดศรีเจริญธรรม  

ชน ๒๖๕๙/๐๔๘๘
เด็กชายสิรวิชญ์ คงตี

่

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีเจริญธรรม วัดศรีเจริญธรรม  

ชน ๒๖๕๙/๐๔๘๙
เด็กหญิงกรรณิการ์ พักสุวรรณ์

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีเจริญธรรม วัดศรีเจริญธรรม  

ชน ๒๖๕๙/๐๔๙๐
เด็กหญิงนิลดา สิทธิชัย

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีเจริญธรรม วัดศรีเจริญธรรม  

ชน ๒๖๕๙/๐๔๙๑

เด็กหญิงปยธิดา อ่วมสุข

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีเจริญธรรม วัดศรีเจริญธรรม  

ชน ๒๖๕๙/๐๔๙๒
เด็กหญิงรวิวรรณ จันทร์ลอย

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีเจริญธรรม วัดศรีเจริญธรรม  

ชน ๒๖๕๙/๐๔๙๓
เด็กหญิงอรญา เนตรพัตร

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีเจริญธรรม วัดศรีเจริญธรรม  

ชน ๒๖๕๙/๐๔๙๔
เด็กชายณัฐวัฒน์ นาคสังข์

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอรัญญวาสี วัดอรัญญวาสี  

ชน ๒๖๕๙/๐๔๙๕

เด็กชายธีรภัทร ตาสี
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอรัญญวาสี วัดอรัญญวาสี  

ชน ๒๖๕๙/๐๔๙๖
เด็กชายวีระ บัวเถือน

่

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอรัญญวาสี วัดอรัญญวาสี  

ชน ๒๖๕๙/๐๔๙๗
เด็กหญิงศรีรัตน์ พูลเหลือ

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดอรัญญวาสี วัดอรัญญวาสี  

ชน ๒๖๕๙/๐๔๙๘
เด็กหญิงใจภัทร เสถียรุจิกานนท์

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอรัญญวาสี วัดอรัญญวาสี  

ชน ๒๖๕๙/๐๔๙๙

เด็กหญิงอมลณัฐ สิทธิพรม
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอรัญญวาสี วัดอรัญญวาสี  

ชน ๒๖๕๙/๐๕๐๐
เด็กหญิงวันดี สินงาม

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอรัญญวาสี วัดอรัญญวาสี  

ชน ๒๖๕๙/๐๕๐๑
เด็กชายณปภัช ภพสุวรรณ

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาราวเทียนทอง(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดเขาโพธิงาม

์

 

ชน ๒๖๕๙/๐๕๐๒
เด็กชายอัครวัฒน์ รักสุข

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเนินขาม วัดเขาโพธิงาม

์

 

ชน ๒๖๕๙/๐๕๐๓
เด็กชายชยุตรา โทหน่อ

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเนินขาม วัดเขาโพธิงาม

์

 

ชน ๒๖๕๙/๐๕๐๔
เด็กชายเจตนิพิฐ ศรีเดช

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเนินขาม วัดเขาโพธิงาม

์

 

ชน ๒๖๕๙/๐๕๐๕
เด็กหญิงกุลธิดา ศรีเดช

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเนินขาม วัดเขาโพธิงาม

์

 

ชน ๒๖๕๙/๐๕๐๖
เด็กหญิงพิชญ์สินี ภูฆัง

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเนินขาม วัดเขาโพธิงาม

์

 

ชน ๒๖๕๙/๐๕๐๗
เด็กหญิงวราภรณ์ คนชัยภูมิ

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเนินขาม วัดเขาโพธิงาม

์

 

ชน ๒๖๕๙/๐๕๐๘
เด็กหญิงอรสา พุ่มจำปา

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเนินขาม วัดเขาโพธิงาม

์

 

ชน ๒๖๕๙/๐๕๐๙
เด็กหญิงมัทวรรณ การภักดี

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองยาง  

ชน ๒๖๕๙/๐๕๑๐
เด็กหญิงเนตรนภา ธัญญเจริญ

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองยาง  

ชน ๒๖๕๙/๐๕๑๑
เด็กหญิงมณทกานต์ การภักดี

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองยาง  

ชน ๒๖๕๙/๐๕๑๒
เด็กหญิงณัฏฐนิช ธัญญเจริญ

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองยาง  

ชน ๒๖๕๙/๐๕๑๓
เด็กหญิงธิตินันท์ สินทรัพย์สมาสุข

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองยาง  

ชน ๒๖๕๙/๐๕๑๔
เด็กหญิงภัสสร การภักดี

๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองยาง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดชัยนาท  ๑๕ / ๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๖๕๙/๐๕๑๕
เด็กหญิงวีนัส มาลัยศรี

๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองยาง  

ชน ๒๖๕๙/๐๕๑๖
เด็กหญิงพันทินี ขำประสงค์

๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองยาง  

ชน ๒๖๕๙/๐๕๑๗
เด็กหญิงเครือวัลย์ หงษ์ประดับ

๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองยาง  

ชน ๒๖๕๙/๐๕๑๘

เด็กหญิงจิรัชญา พุ่มจำปา
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองยาง  

ชน ๒๖๕๙/๐๕๑๙
เด็กหญิงศุทธินี ครคง

๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองยาง  

ชน ๒๖๕๙/๐๕๒๐
เด็กหญิงธิดาพร สาลีผล

๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองยาง  

ชน ๒๖๕๙/๐๕๒๑
เด็กหญิงพัทธนันท์ หลำดี

๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองยาง  

ชน ๒๖๕๙/๐๕๒๒

เด็กหญิงสุธินี คุ้มพระม่า
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองยาง  

ชน ๒๖๕๙/๐๕๒๓
เด็กชายณัฐวุฒิ เพชรวงษ์

๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกะบกเตีย

้

วัดเขาถำเทพพนม  

ชน ๒๖๕๙/๐๕๒๔
เด็กชายไชยวัฒน์ นาคสังข์

๒๖/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ)

วัดวังคอไห  

ชน ๒๖๕๙/๐๕๒๕
เด็กชายภีมพศ ม่วงประสิทธิ

์

๑๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ)

วัดวังคอไห  

ชน ๒๖๕๙/๐๕๒๖

เด็กชายชินวัตร หลำริว
๒๐/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ)

วัดวังคอไห  

ชน ๒๖๕๙/๐๕๒๗
เด็กหญิงชลลดา ศรีเดช

๐๗/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ)

วัดวังคอไห  

ชน ๒๖๕๙/๐๕๒๘
เด็กหญิงปณิตตา พุ่มจำปา

๐๘/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ)

วัดวังคอไห  

ชน ๒๖๕๙/๐๕๒๙
เด็กหญิงธนัญญา กาฬภักดี

๑๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ)

วัดวังคอไห  

ชน ๒๖๕๙/๐๕๓๐
เด็กหญิงสุรนันท์ โพโต

๑๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ)

วัดวังคอไห  

ชน ๒๖๕๙/๐๕๓๑
เด็กชายนพณัฐ นำเพชร

๐๕/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ)

วัดวังคอไห  

ชน ๒๖๕๙/๐๕๓๒
เด็กชายปณิธิ พึงเจียม

่

๒๓/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ)

วัดวังคอไห  

ชน ๒๖๕๙/๐๕๓๓
เด็กชายอัครชัย ลาดบัวขาว

๑๔/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ)

วัดวังคอไห  

ชน ๒๖๕๙/๐๕๓๔

เด็กชายอัครเดช แพพุดซา
๑๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ)

วัดวังคอไห  

ชน ๒๖๕๙/๐๕๓๕
เด็กชายสิทธิโชค ศรีสุธรรม

๑๔/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ)

วัดวังคอไห  

ชน ๒๖๕๙/๐๕๓๖
เด็กหญิงวิภาดา ขำกลำ

๒๐/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ)

วัดวังคอไห  

ชน ๒๖๕๙/๐๕๓๗
เด็กหญิงจิดาภา กาฬษร

๑๒/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ)

วัดวังคอไห  

ชน ๒๖๕๙/๐๕๓๘

เด็กหญิงจิราภา คงจ้อย
๑๕/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ)

วัดวังคอไห  

ชน ๒๖๕๙/๐๕๓๙
เด็กหญิงจิตรารัตน์ ทองแดง

๒๗/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ)

วัดวังคอไห  

ชน ๒๖๕๙/๐๕๔๐
เด็กหญิงธิยาดา การภักดี

๑๔/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ)

วัดวังคอไห  

ชน ๒๖๕๙/๐๕๔๑
เด็กหญิงเบญญาภา จุ้ยเปยม

๑๒/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ)

วัดวังคอไห  

ชน ๒๖๕๙/๐๕๔๒

เด็กหญิงวรรณกมล ขาวจันทร์
๐๖/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ)

วัดวังคอไห  

ชน ๒๖๕๙/๐๕๔๓
เด็กหญิงวรรณนิษา พู่ปราง

๑๙/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ)

วัดวังคอไห  

ชน ๒๖๕๙/๐๕๔๔
เด็กหญิงรุ่งวิไล ศรีสุธรรม

๒๐/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ)

วัดวังคอไห  

ชน ๒๖๕๙/๐๕๔๕
เด็กชายอัษฎา พุ่มจำปา

๑๒/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ)

วัดวังคอไห  

ชน ๒๖๕๙/๐๕๔๖

เด็กชายวันครู คำตาสุข
๑๖/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ)

วัดวังคอไห  

ชน ๒๖๕๙/๐๕๔๗
เด็กชายกมล ช่อจำป

๐๒/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ)

วัดวังคอไห  

ชน ๒๖๕๙/๐๕๔๘
เด็กหญิงนำทิพย์ ประทุมเพ็ง

๒๑/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ)

วัดวังคอไห  

ชน ๒๖๕๙/๐๕๔๙
เด็กหญิงมณีรัตน์ รสมณี

๑๘/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ)

วัดวังคอไห  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดชัยนาท  ๑๖ / ๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๖๕๙/๐๕๕๐
เด็กหญิงลลิตา วงษ์อำมาตร

๑๓/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ)

วัดวังคอไห  

ชน ๒๖๕๙/๐๕๕๑
เด็กหญิงณัชชา นำเพชร

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุขเดือนห้า วัดสุขเดือนห้า  

ชน ๒๖๕๙/๐๕๕๒
เด็กชายพัสกร สงสกุล

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุขเดือนห้า วัดสุขเดือนห้า  

ชน ๒๖๕๙/๐๕๕๓

เด็กหญิงสรัสวดี ดียิง

่

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุขเดือนห้า วัดสุขเดือนห้า  

ชน ๒๖๕๙/๐๕๕๔
เด็กหญิงธัญวรัตน์ เขียวจรูญ

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุขเดือนห้า วัดสุขเดือนห้า  

ชน ๒๖๕๙/๐๕๕๕
เด็กหญิงญาณภา ศรีพัตร

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุขเดือนห้า วัดสุขเดือนห้า  

ชน ๒๖๕๙/๐๕๕๖
เด็กหญิงวันวิสา อุ่มแสง

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุขเดือนห้า วัดสุขเดือนห้า  

ชน ๒๖๕๙/๐๕๕๗

เด็กหญิงกัลยา บุญญเขตร
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุขเดือนห้า วัดสุขเดือนห้า  

ชน ๒๖๕๙/๐๕๕๘
เด็กชายภาณุวัฒน์ สาลีผล

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุขเดือนห้า วัดสุขเดือนห้า  

ชน ๒๖๕๙/๐๕๕๙
เด็กหญิงขนิษฐา รอดทอง

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุขเดือนห้า วัดสุขเดือนห้า  

ชน ๒๖๕๙/๐๕๖๐
เด็กหญิงวรรณภรณ์ ต่อสวย

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุขเดือนห้า วัดสุขเดือนห้า  

ชน ๒๖๕๙/๐๕๖๑

เด็กหญิงวาสนา คำชมพู
๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสุขเดือนห้า วัดสุขเดือนห้า  

ชน ๒๖๕๙/๐๕๖๒
เด็กชายทศพล หอมยามเย็น

๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกะบกเตีย

้

วัดสุวรรณจันทราราม
 

ชน ๒๖๕๙/๐๕๖๓
เด็กชายศุภกรณ์ โยรัมย์

๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกะบกเตีย

้

วัดสุวรรณจันทราราม
 

ชน ๒๖๕๙/๐๕๖๔
เด็กชายอัคคพล กิตติ

๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเก่า
วัดโสกลึกสามัคคีธรรม

 

ชน ๒๖๕๙/๐๕๖๕

เด็กชายทิวากร ครคง
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเก่า
วัดโสกลึกสามัคคีธรรม

 

ชน ๒๖๕๙/๐๕๖๖
เด็กหญิงภคพร บวรสิทธิวงษ์

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเก่า
วัดโสกลึกสามัคคีธรรม

 

ชน ๒๖๕๙/๐๕๖๗
เด็กชายพันกร ม่วงโสด

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า
วัดโสกลึกสามัคคีธรรม

 

ชน ๒๖๕๙/๐๕๖๘
เด็กหญิงสุภัสสร กันทัด

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเก่า
วัดโสกลึกสามัคคีธรรม

 

ชน ๒๖๕๙/๐๕๖๙

เด็กชายบุญญาฤทธิ

์

หาญคำภา
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า
วัดโสกลึกสามัคคีธรรม

 

ชน ๒๖๕๙/๐๕๗๐
เด็กหญิงกัญญาภัค สมตัว

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกำแพง วัดกำแพง  

ชน ๒๖๕๙/๐๕๗๑
เด็กหญิงธิดารัตน์ เทียนงาม

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกำแพง วัดกำแพง  

ชน ๒๖๕๙/๐๕๗๒
เด็กหญิงปญญกร เอียมมงคล

่

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกำแพง วัดกำแพง  

ชน ๒๖๕๙/๐๕๗๓

เด็กหญิงอรวรรยา สะทองปา
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกำแพง วัดกำแพง  

ชน ๒๖๕๙/๐๕๗๔
เด็กหญิงสิราวรรณ จันทร์พรม

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกำแพง วัดกำแพง  

ชน ๒๖๕๙/๐๕๗๕
เด็กหญิงสุนันทินี สมสอง

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระแก้ว วัดพระแก้ว  

ชน ๒๖๕๙/๐๕๗๖
เด็กหญิงภคนันท์ ธรรมมามูล

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระแก้ว วัดพระแก้ว  

ชน ๒๖๕๙/๐๕๗๗

เด็กหญิงอรวรรณ เกตุถิน
๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ วัดมหาธาตุ  

ชน ๒๖๕๙/๐๕๗๘
เด็กหญิงธนิษฐา มวลวัฒนา

๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ วัดมหาธาตุ  

ชน ๒๖๕๙/๐๕๗๙
เด็กหญิงเจนจิรา สุขเจริญ

๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ วัดมหาธาตุ  

ชน ๒๖๕๙/๐๕๘๐
เด็กหญิงจิดาภา วังจีน

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหัวตะพาน วัดหัวตะพาน  

ชน ๒๖๕๙/๐๕๘๑

เด็กหญิงภัทรวดี ภูฆัง
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหัวตะพาน วัดหัวตะพาน  

ชน ๒๖๕๙/๐๕๘๒
เด็กหญิงกนกพรรณ หวานคำ

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้ วัดโคกดอกไม้  

ชน ๒๖๕๙/๐๕๘๓
เด็กหญิงจิราพร พันขุนทด

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้ วัดโคกดอกไม้  

ชน ๒๖๕๙/๐๕๘๔
เด็กชายวีรชัย วงศ์อนันต์

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้ วัดโคกดอกไม้  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดชัยนาท  ๑๗ / ๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๖๕๙/๐๕๘๕
เด็กชายปยวัฒน์ อำทิม

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้ วัดโคกดอกไม้  

ชน ๒๖๕๙/๐๕๘๖
เด็กชายคฑาวุฒิ อ่องบางน้อย

๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้ วัดโคกดอกไม้  

ชน ๒๖๕๙/๐๕๘๗
เด็กชายเทพประทาน แก้วเงิน

๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้ วัดโคกดอกไม้  

ชน ๒๖๕๙/๐๕๘๘

เด็กชายทัศน์พล อินสิน
๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้ วัดโคกดอกไม้  

ชน ๒๖๕๙/๐๕๘๙
เด็กชายทนงศักดิ

์

ปานเลิศ
๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้ วัดโคกดอกไม้  

ชน ๒๖๕๙/๐๕๙๐
เด็กชายพัฒนพงศ์ รอดย้อย

๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้ วัดโคกดอกไม้  

ชน ๒๖๕๙/๐๕๙๑
เด็กชายธนกร รอดย้อย

๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้ วัดโคกดอกไม้  

ชน ๒๖๕๙/๐๕๙๒

เด็กชายศุภกร นิลทับ
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโฆสิตาราม วัดโฆสิตาราม  

ชน ๒๖๕๙/๐๕๙๓
เด็กหญิงนัฐพร ผุยคำ

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโฆสิตาราม วัดโฆสิตาราม  

ชน ๒๖๕๙/๐๕๙๔
นางสาวขวัญฤทัย ใจประสงค์

๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโฆสิตาราม วัดโฆสิตาราม  

ชน ๒๖๕๙/๐๕๙๕
นางสาวสุทาวี เนียมทอง

๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโฆสิตาราม วัดโฆสิตาราม  

ชน ๒๖๕๙/๐๕๙๖

เด็กชายปยพล พลพวง
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสนามชัย วัดสนามชัย  

ชน ๒๖๕๙/๐๕๙๗
เด็กหญิงทิติยา งามนาท

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหอระฆัง วัดหอระฆัง  

ชน ๒๖๕๙/๐๕๙๘
เด็กหญิงฤทัยรัตน์ เนียมปูน

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหอระฆัง วัดหอระฆัง  

ชน ๒๖๕๙/๐๕๙๙
เด็กชายเจษฎา ภูธร

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง วัดทัพย่าน  

ชน ๒๖๕๙/๐๖๐๐
เด็กชายณัฐวุฒิ ปลืมอาลัย

้

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง วัดทัพย่าน  

ชน ๒๖๕๙/๐๖๐๑
เด็กชายชนิตพล เชาว์โต

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง วัดทัพย่าน  

ชน ๒๖๕๙/๐๖๐๒
เด็กหญิงกนกกร เพ็งเพียร

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง วัดทัพย่าน  

ชน ๒๖๕๙/๐๖๐๓
เด็กหญิงวิชญาพร ศรีชมภู

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง วัดทัพย่าน  

ชน ๒๖๕๙/๐๖๐๔
นางพัชรินทร์ นามอยู่

๑๘/๐๖/๒๕๑๒

โรงเรียนวัดท่ากระแส วัดท่ากระแส  

ชน ๒๖๕๙/๐๖๐๕
นายยุติธรรม บุญธรรม

๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดท่ากระแส วัดท่ากระแส  

ชน ๒๖๕๙/๐๖๐๖
นางสาวชุติมา แก้วกำเนิด

๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดท่ากระแส วัดท่ากระแส  

ชน ๒๖๕๙/๐๖๐๗
เด็กหญิงรังสิมา ฤทธิกล้า

์

๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่ากระแส วัดท่ากระแส  

ชน ๒๖๕๙/๐๖๐๘
เด็กหญิงศิริรัตน์ ศรีนวล

๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่ากระแส วัดท่ากระแส  

ชน ๒๖๕๙/๐๖๐๙
เด็กชายจิรพัฒน์ ไทยเจริญ

๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่ากระแส วัดท่ากระแส  

ชน ๒๖๕๙/๐๖๑๐
เด็กชายศรชัย อินทร์นา

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่ากระแส วัดท่ากระแส  

ชน ๒๖๕๙/๐๖๑๑
นางสาวสุธิษา เฉยนก

๑๔/๐๖/๒๕๓๔

โรงเรียนวัดธรรมิกาวาส วัดท่า  

ชน ๒๖๕๙/๐๖๑๒
นางสาวพลอยอำพร ไทยานุสร

๒๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดธรรมิกาวาส วัดท่า  

ชน ๒๖๕๙/๐๖๑๓
นางสาวชลธิชา อ่อนอินทร์

๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดธรรมิกาวาส วัดท่า  

ชน ๒๖๕๙/๐๖๑๔
เด็กชายธนโชติ ทับบุรี

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดธรรมิกาวาส วัดท่า  

ชน ๒๖๕๙/๐๖๑๕
เด็กชายนวมินทร์ มีกลิน

่

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดธรรมิกาวาส วัดท่า  

ชน ๒๖๕๙/๐๖๑๖
เด็กหญิงแพรวพรรณ แซ่เลียง

้

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดธรรมิกาวาส วัดท่า  

ชน ๒๖๕๙/๐๖๑๗
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ล่องกาศ

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดธรรมิกาวาส วัดท่า  

ชน ๒๖๕๙/๐๖๑๘
เด็กหญิงอาทิตยา เพียงผล

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดธรรมิกาวาส วัดท่า  

ชน ๒๖๕๙/๐๖๑๙
เด็กหญิงปยวรรณ อินทร์ขำ

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดธรรมิกาวาส วัดท่า  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดชัยนาท  ๑๘ / ๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๖๕๙/๐๖๒๐
เด็กหญิงภคพร รืนฤทธิ

่ ์

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิงาม

์

วัดโพธิงาม

์

 

ชน ๒๖๕๙/๐๖๒๑
เด็กชายปาราเมศ กรัตนุถะ

๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโพธิงาม

์

วัดโพธิงาม

์

 

ชน ๒๖๕๙/๐๖๒๒
เด็กชายอิศฎางค์ โพธิฤทธิ

์ ์

๒๘/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดสกุณาราม(ประสิทธิชัยประชาสรรค์)

์

วัดสกุณาราม  

ชน ๒๖๕๙/๐๖๒๓

เด็กชายกฤษฎา มีสอาด
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสกุณาราม(ประสิทธิชัยประชาสรรค์)

์

วัดสกุณาราม  

ชน ๒๖๕๙/๐๖๒๔
เด็กชายวัลลพ ดีเปรม

๑๖/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดสกุณาราม(ประสิทธิชัยประชาสรรค์)

์

วัดสกุณาราม  

ชน ๒๖๕๙/๐๖๒๕
เด็กชายกวีพัฒน์ อำขำ

๒๓/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดสกุณาราม(ประสิทธิชัยประชาสรรค์)

์

วัดสกุณาราม  

ชน ๒๖๕๙/๐๖๒๖
เด็กชายธนากร ขำปาน

๑๐/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสกุณาราม(ประสิทธิชัยประชาสรรค์)

์

วัดสกุณาราม  

ชน ๒๖๕๙/๐๖๒๗

เด็กชายพันธกานต์ บุตรรักษ์
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสกุณาราม(ประสิทธิชัยประชาสรรค์)

์

วัดสกุณาราม  

ชน ๒๖๕๙/๐๖๒๘
เด็กหญิงศิรภัสสร สังข์เรือง

๑๑/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดสกุณาราม(ประสิทธิชัยประชาสรรค์)

์

วัดสกุณาราม  

ชน ๒๖๕๙/๐๖๒๙
เด็กหญิงพรธีรา มันคง

่

๑๔/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดสกุณาราม(ประสิทธิชัยประชาสรรค์)

์

วัดสกุณาราม  

ชน ๒๖๕๙/๐๖๓๐
เด็กหญิงนัฐทมล อภิวันท์

๑๖/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสกุณาราม(ประสิทธิชัยประชาสรรค์)

์

วัดสกุณาราม  

ชน ๒๖๕๙/๐๖๓๑

เด็กหญิงธัญพร มิญฌา
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสกุณาราม(ประสิทธิชัยประชาสรรค์)

์

วัดสกุณาราม  

ชน ๒๖๕๙/๐๖๓๒
เด็กชายธิพัตย์ โต๊ะหมัน

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่า วัดใหม่เจริญธรรม  

ชน ๒๖๕๙/๐๖๓๓
นางสาวสาลิตา เรียนทัพ

๑๒/๑๑/๒๕๐๘

โรงเรียนวัดท่า วัดใหม่เจริญธรรม  

ชน ๒๖๕๙/๐๖๓๔
นางสาวเพชรลดา วิมลพัฒนกุล

๑๐/๑๐/๒๕๐๑
โรงเรียนวัดท่า วัดใหม่เจริญธรรม  

ชน ๒๖๕๙/๐๖๓๕

นางลำเพย นำสันเทียะ
๒๘/๑๒/๒๕๐๑

โรงเรียนวัดท่า วัดใหม่เจริญธรรม  

ชน ๒๖๕๙/๐๖๓๖
เด็กชายภากร สินเฉย

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญ วัดกลาง  

ชน ๒๖๕๙/๐๖๓๗
เด็กชายสิรรพ มันคง

่

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญ วัดกลาง  

ชน ๒๖๕๙/๐๖๓๘
เด็กชายชุมพล ผลพรต

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญ วัดกลาง  

ชน ๒๖๕๙/๐๖๓๙

เด็กหญิงฐิตาภา สงหลำ
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญ วัดกลาง  

ชน ๒๖๕๙/๐๖๔๐
เด็กหญิงวานิสา ทังสุบุตร

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญ วัดกลาง  

ชน ๒๖๕๙/๐๖๔๑
เด็กหญิงศิริลักษณ์ บุญเมือง

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญ วัดกลาง  

ชน ๒๖๕๙/๐๖๔๒
เด็กหญิงศรัญญา ศรีแข

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญ วัดกลาง  

ชน ๒๖๕๙/๐๖๔๓

เด็กหญิงสุภัสสร กลำเครือ
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญ วัดกลาง  

ชน ๒๖๕๙/๐๖๔๔
เด็กหญิงศิริกร ทองมันจันทร์

่

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญ วัดกลาง  

ชน ๒๖๕๙/๐๖๔๕
เด็กหญิงภัทราพร ช้างอยู่

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญ วัดกลาง  

ชน ๒๖๕๙/๐๖๔๖
เด็กหญิงศรัญพร บุญแพ

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญ วัดกลาง  

ชน ๒๖๕๙/๐๖๔๗

เด็กหญิงพรมพร หริมแก้ว

่

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญ วัดกลาง  

ชน ๒๖๕๙/๐๖๔๘
เด็กหญิงวิมลรัตน์ สิงห์โพธิ

์

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญ วัดกลาง  

ชน ๒๖๕๙/๐๖๔๙
นางพรหมนภา เอกนิล

๒๖/๑๐/๒๕๑๕

โรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญ วัดกลาง  

ชน ๒๖๕๙/๐๖๕๐
เด็กชายณัฐวัฒน์ ชัยนุรักษ์

๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา วัดโคกโตนด  

ชน ๒๖๕๙/๐๖๕๑

เด็กชายวัชรินทร์ ลอคำ
๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา วัดโคกโตนด  

ชน ๒๖๕๙/๐๖๕๒
เด็กหญิงศิริลักษณ์ สาลี

๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา วัดโคกโตนด  

ชน ๒๖๕๙/๐๖๕๓
นางสาวหทัยภัทร แพ่งศรี

๒๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา วัดโคกโตนด  

ชน ๒๖๕๙/๐๖๕๔
เด็กชายธิติ เหลาเกิม

้

๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองงิว

้

วัดดอนโพธิศรี

์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดชัยนาท  ๑๙ / ๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๖๕๙/๐๖๕๕
เด็กชายพิทยา ชืนชม

่

๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดคลองงิว

้

วัดดอนโพธิศรี

์

 

ชน ๒๖๕๙/๐๖๕๖
เด็กชายวัฒนโชติ เภากล่อม

๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดคลองงิว

้

วัดดอนโพธิศรี

์

 

ชน ๒๖๕๙/๐๖๕๗
เด็กชายชินพัฒน์ บุณเนียม

๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดคลองงิว

้

วัดดอนโพธิศรี

์

 

ชน ๒๖๕๙/๐๖๕๘

เด็กหญิงสรินยา จันทร์โชติ
๓๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดคลองงิว

้

วัดดอนโพธิศรี

์

 

ชน ๒๖๕๙/๐๖๕๙
เด็กหญิงพิพวรรณ เงินมาก

๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดคลองงิว

้

วัดดอนโพธิศรี

์

 

ชน ๒๖๕๙/๐๖๖๐
นางสาวอมรา โพธิทอง

์

๑๔/๐๖/๒๕๓๓

โรงเรียนสรรพยาวิทยา วัดสมอ  

ชน ๒๖๕๙/๐๖๖๑
เด็กหญิงชฎาภรณ์ ปานยิม

้

๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพยาวิทยา วัดสมอ  

ชน ๒๖๕๙/๐๖๖๒

เด็กชายจิรายุ จุ้ยขาว
๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพยาวิทยา วัดสมอ  

ชน ๒๖๕๙/๐๖๖๓
เด็กชายธราเทพ มงคลยุทธ

๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพยาวิทยา วัดสมอ  

ชน ๒๖๕๙/๐๖๖๔
เด็กชายพศวัต อินทร์อิม

่

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพยาวิทยา วัดสมอ  

ชน ๒๖๕๙/๐๖๖๕
เด็กชายภูวดล แสงฤทธิ

์

๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพยาวิทยา วัดสมอ  

ชน ๒๖๕๙/๐๖๖๖

เด็กหญิงกนกกร พุ่มแจ้ง
๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพยาวิทยา วัดสมอ  

ชน ๒๖๕๙/๐๖๖๗
เด็กหญิงกรพินธ์ มาฆพัฒนสิน

๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพยาวิทยา วัดสมอ  

ชน ๒๖๕๙/๐๖๖๘
เด็กหญิงธันวา รัตนโภคา

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพยาวิทยา วัดสมอ  

ชน ๒๖๕๙/๐๖๖๙
เด็กหญิงนารีรัตน์ เจริญภักดี

๐๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพยาวิทยา วัดสมอ  

ชน ๒๖๕๙/๐๖๗๐
เด็กหญิงพรรพิษา โตชม

๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพยาวิทยา วัดสมอ  

ชน ๒๖๕๙/๐๖๗๑
เด็กหญิงพัชรีพร แต่เจริญ

๑๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพยาวิทยา วัดสมอ  

ชน ๒๖๕๙/๐๖๗๒
เด็กหญิงวรรณกานต์ พุ่มแจ้ง

๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพยาวิทยา วัดสมอ  

ชน ๒๖๕๙/๐๖๗๓
เด็กหญิงสิรตา ด่านพิชิตศึก

๒๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพยาวิทยา วัดสมอ  

ชน ๒๖๕๙/๐๖๗๔

เด็กหญิงสุปาณี จงเพียร
๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพยาวิทยา วัดสมอ  

ชน ๒๖๕๙/๐๖๗๕
เด็กหญิงอริสรา คูณหนองแวง

๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพยาวิทยา วัดสมอ  

ชน ๒๖๕๙/๐๖๗๖
เด็กหญิงอัจฉราวดี น้อยวงค์

๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพยาวิทยา วัดสมอ  

ชน ๒๖๕๙/๐๖๗๗
เด็กชายพุฒิพงศ์ สุวรรณคำ

๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพยาวิทยา วัดสมอ  

ชน ๒๖๕๙/๐๖๗๘

เด็กหญิงวรทัต กล้าหาญ
๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพยาวิทยา วัดสมอ  

ชน ๒๖๕๙/๐๖๗๙
เด็กหญิงกมลลักษณ์ จิวแหยม

๋

๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพยาวิทยา วัดสมอ  

ชน ๒๖๕๙/๐๖๘๐
เด็กหญิงวิภาดา ชัยโชติ

๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพยาวิทยา วัดสมอ  

ชน ๒๖๕๙/๐๖๘๑
เด็กหญิงอาทิตยา จันต๊ะ

๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพยาวิทยา วัดสมอ  

ชน ๒๖๕๙/๐๖๘๒

เด็กชายณัชพล บุญแต้ม
๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพยาวิทยา วัดสมอ  

ชน ๒๖๕๙/๐๖๘๓
เด็กชายณัฏฐวัฒน์ อินทร์รักษ์

๒๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพยาวิทยา วัดสมอ  

ชน ๒๖๕๙/๐๖๘๔
เด็กหญิงธันยชนก เนียมจันทร์

๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพยาวิทยา วัดสมอ  

ชน ๒๖๕๙/๐๖๘๕
นางสาวณัฐนาถ์ จินดานนท์

๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพยาวิทยา วัดสมอ  

ชน ๒๖๕๙/๐๖๘๖

เด็กหญิงสุดารัตน์ ศรีละคุณ
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพยาวิทยา วัดสมอ  

ชน ๒๖๕๙/๐๖๘๗
นางสาวชุติมา เสือเปย

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพยาวิทยา วัดสมอ  

ชน ๒๖๕๙/๐๖๘๘
นายกฤษฎิชลัฐ

์

ทวีกาญจน์เดช
๑๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพยาวิทยา
วัดสรรพยาวัฒนาราม

 

ชน ๒๖๕๙/๐๖๘๙
นายวรเชษฐ์ ขวัญเผือก

๑๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพยาวิทยา
วัดสรรพยาวัฒนาราม

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดชัยนาท  ๒๐ / ๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๖๕๙/๐๖๙๐
นางสาวชนิกานต์ วิบูลย์ชัยสิทธิ

์

๒๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพยาวิทยา
วัดสรรพยาวัฒนาราม

 

ชน ๒๖๕๙/๐๖๙๑
นางสาวมินตรา มณฑา

๒๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพยาวิทยา
วัดสรรพยาวัฒนาราม

 

ชน ๒๖๕๙/๐๖๙๒
นางสาวศิรินภา ม่วงเงิน

๒๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพยาวิทยา
วัดสรรพยาวัฒนาราม

 

ชน ๒๖๕๙/๐๖๙๓

นางสาวนภสร ประสพโชค
๐๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพยาวิทยา
วัดสรรพยาวัฒนาราม

 

ชน ๒๖๕๙/๐๖๙๔
นายธนะวัฒน์ เจริญภักดี

๐๖/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพยาวิทยา
วัดสรรพยาวัฒนาราม

 

ชน ๒๖๕๙/๐๖๙๕
นางสาวหนึงฤทัย

่

รูปคม
๐๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพยาวิทยา
วัดสรรพยาวัฒนาราม

 

ชน ๒๖๕๙/๐๖๙๖
นายพรเทพ แก้วคง

๐๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสรรพยาวิทยา
วัดสรรพยาวัฒนาราม

 

ชน ๒๖๕๙/๐๖๙๗

นางปทมพร วิมลจันทะ
๒๖/๐๔/๒๕๐๘

โรงเรียนวัฒนะโชติ วัดกรุณา  

ชน ๒๖๕๙/๐๖๙๘
เด็กชายพีร โพนขุนทด

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒนะโชติ วัดกรุณา  

ชน ๒๖๕๙/๐๖๙๙
เด็กชายลัทธพล บุญชืน

่

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒนะโชติ วัดกรุณา  

ชน ๒๖๕๙/๐๗๐๐
เด็กชายกษิดิเดช

์

อยู่รอด
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒนะโชติ วัดกรุณา  

ชน ๒๖๕๙/๐๗๐๑
เด็กชายนิรัติศัย มากุญชร

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒนะโชติ วัดกรุณา  

ชน ๒๖๕๙/๐๗๐๒
เด็กชายณัฐวุฒิ บุญวาส

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒนะโชติ วัดกรุณา  

ชน ๒๖๕๙/๐๗๐๓
เด็กหญิงมนัสริน เจริญศักดิ

์

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒนะโชติ วัดกรุณา  

ชน ๒๖๕๙/๐๗๐๔
เด็กหญิงพิรญาณ์ ทิพวารี

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒนะโชติ วัดกรุณา  

ชน ๒๖๕๙/๐๗๐๕
เด็กหญิงรสินทิวา พักแพรก

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒนะโชติ วัดกรุณา  

ชน ๒๖๕๙/๐๗๐๖
เด็กหญิงณัฐณิชา บัวทอง

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒนะโชติ วัดกรุณา  

ชน ๒๖๕๙/๐๗๐๗
เด็กหญิงข้าวสวย ประสิทธิเขตกิจ

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒนะโชติ วัดกรุณา  

ชน ๒๖๕๙/๐๗๐๘
เด็กหญิงหทัยชนก พิทักษ์พูลศิลป

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒนะโชติ วัดกรุณา  

ชน ๒๖๕๙/๐๗๐๙
เด็กหญิงสุชาดา เกิดม่วง

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒนะโชติ วัดกรุณา  

ชน ๒๖๕๙/๐๗๑๐
เด็กหญิงธัญยธร อัมราบุตร

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒนะโชติ วัดกรุณา  

ชน ๒๖๕๙/๐๗๑๑
นายปณิภาณ ยิมสละ

้

๒๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม วัดกรุณา  

ชน ๒๖๕๙/๐๗๑๒
นางสาวภาพิมล จันทร์อิม

่

๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม วัดกรุณา  

ชน ๒๖๕๙/๐๗๑๓

นางสาวสริตา สาลี
๐๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม วัดกรุณา  

ชน ๒๖๕๙/๐๗๑๔
นางสาวตรีรัตน์ นาคสังข์

๑๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม วัดกรุณา  

ชน ๒๖๕๙/๐๗๑๕
นางสาวนันทนา บุญจู๋

๐๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม วัดกรุณา  

ชน ๒๖๕๙/๐๗๑๖
นายธเณศ วังหาญ

๐๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม วัดกรุณา  

ชน ๒๖๕๙/๐๗๑๗

นายพิพัฒน์ รุ่งกลิน

่

๑๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม วัดกรุณา  

ชน ๒๖๕๙/๐๗๑๘
เด็กชายณนนท์ เต็มปยพล

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกรุณา วัดกรุณา  

ชน ๒๖๕๙/๐๗๑๙
เด็กหญิงนริศรา สร้อยทอง

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกรุณา วัดกรุณา  

ชน ๒๖๕๙/๐๗๒๐
เด็กหญิงอารยา วัฒนพยา

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกรุณา วัดกรุณา  

ชน ๒๖๕๙/๐๗๒๑

เด็กหญิงจิรารัตน์ น่วมทิม
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกรุณา วัดกรุณา  

ชน ๒๖๕๙/๐๗๒๒
เด็กหญิงพรหมพร ศรีโก้

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม วัดสมอ  

ชน ๒๖๕๙/๐๗๒๓
เด็กหญิงวิชุดาพร คงเกษม

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม วัดสมอ  

ชน ๒๖๕๙/๐๗๒๔
นางสาวธนพร สีสุราช

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม วัดสมอ  
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ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๖๕๙/๐๗๒๕
นางสาวอาภา ขำแย้ม

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม วัดสมอ  

ชน ๒๖๕๙/๐๗๒๖
นางสาวบุษบา สุขมาก

๐๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม วัดสมอ  

ชน ๒๖๕๙/๐๗๒๗
นายธนภัทร ชัยเจริญ

๒๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม วัดสมอ  

ชน ๒๖๕๙/๐๗๒๘

นางสาวกมลวรรณ ศรีโพธิ

์

๐๔/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม วัดสมอ  

ชน ๒๖๕๙/๐๗๒๙
นางสาวจิตติมา ทองอินทร์

๑๔/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม วัดสมอ  

ชน ๒๖๕๙/๐๗๓๐
นายศักดินรินทร์

์

มีครุฑ
๐๒/๐๑/๒๕๔๐

โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม วัดสมอ  

ชน ๒๖๕๙/๐๗๓๑
นายชัยยา ยันชัย

๒๘/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม วัดสมอ  

ชน ๒๖๕๙/๐๗๓๒

เด็กชายกิตติพงษ์ ยอดนำคำ
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๖๕๙/๐๗๓๓
เด็กชายบุญฤทธิ

์

ทับจ่าง
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๖๕๙/๐๗๓๔
เด็กหญิงสุพัตรา รุ่งแตงอ่อน

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๖๕๙/๐๗๓๕
เด็กหญิงพัชรพร เมฆชอุ้ม

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๖๕๙/๐๗๓๖

เด็กชายภูชิต มันพุด

่

๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๖๕๙/๐๗๓๗
เด็กหญิงชนาพร โตตะเภา

๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๖๕๙/๐๗๓๘
เด็กชายอรรถชัย ปนโต

๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๖๕๙/๐๗๓๙
เด็กหญิงเพชรรัตน์ ภูวนาถ

๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๖๕๙/๐๗๔๐
นายจักรกฤษณ์ ดัดถุยาวัตร

๒๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๖๕๙/๐๗๔๑
นางสาวจันทกานต์ สังข์ทอง

๒๓/๑๒/๒๕๔๐

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๖๕๙/๐๗๔๒
นางสาวชมพูนุช อินทร์อ่อน

๒๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๖๕๙/๐๗๔๓
นางสาวณิชกานต์ กรีสุข

๑๒/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๖๕๙/๐๗๔๔

นางสาวธิตินันท์ พิลาบุตร
๓๑/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๖๕๙/๐๗๔๕
นางสาวปทมพร แตงนนท์

๓๐/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๖๕๙/๐๗๔๖
นางสาวปยนุช หมวกผัน

๒๑/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๖๕๙/๐๗๔๗
นางสาวรมณียา อินทสิทธิ

์

๐๖/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๖๕๙/๐๗๔๘

นายวงศกร บวบทอง

๒๘/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๖๕๙/๐๗๔๙
นางสาวศิรินธร สุมังสะ

๑๙/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๖๕๙/๐๗๕๐
นายอรรถษิณ สิงห์อินทร์

๒๐/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๖๕๙/๐๗๕๑
นางสาวเจนนิสา ลิลา

๑๖/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๖๕๙/๐๗๕๒

นายทรายงาม คำสะอาด
๐๑/๐๕/๒๕๐๗

โรงเรียนรัฐเขือนพลเทพอุปถัมภ์

่

วัดโพธิงาม

์

 

ชน ๒๖๕๙/๐๗๕๓
นายสัจจธีร์ อินทะยัง

๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนรัฐเขือนพลเทพอุปถัมภ์

่

วัดโพธิงาม

์

 

ชน ๒๖๕๙/๐๗๕๔
นางถกลวรรณ กลินหวล

่

๐๑/๑๑/๒๔๙๙

โรงเรียนรัฐเขือนพลเทพอุปถัมภ์

่

วัดโพธิงาม

์

 

ชน ๒๖๕๙/๐๗๕๕
นางรัตนา ชุติรัตนา

๐๑/๐๕/๒๕๐๓
โรงเรียนรัฐเขือนพลเทพอุปถัมภ์

่

วัดโพธิงาม

์

 

ชน ๒๖๕๙/๐๗๕๖

นางกัณหา เธียรถาวร
๐๑/๑๒/๒๕๐๔

โรงเรียนรัฐเขือนพลเทพอุปถัมภ์

่

วัดโพธิงาม

์

 

ชน ๒๖๕๙/๐๗๕๗
เด็กชายมงคล สังข์ทอง

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเขือนเจ้าพระยา

่

วัดโพธิงาม

์
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๖๕๙/๐๗๕๘
นายจำรัส จันทน์ชูผล

๑๑/๐๔/๒๕๐๓

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท วัดโพธิงาม

์

 

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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