
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดชัยนาท  ภาค ๓

ส่งสอบ ๒,๗๑๘ คน ขาดสอบ ๕๔๑ คน คงสอบ ๒,๑๗๗ คน สอบได้ ๑,๔๐๐ คน สอบตก ๗๗๗ คน (๖๔.๓๑%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๕๕๙/๐๐๐๑
เด็กชายธนพล นุ่มรุ่ง

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน วัดดักคะนน  

ชน ๒๕๕๙/๐๐๐๒
เด็กชายพัสกร เนียมทอง

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน วัดดักคะนน  

ชน ๒๕๕๙/๐๐๐๓
เด็กชายธิเบศร์ บัวไข

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน วัดดักคะนน  

ชน ๒๕๕๙/๐๐๐๔
เด็กชายกิตติภัฏ พิชัยกุล

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน วัดดักคะนน  

ชน ๒๕๕๙/๐๐๐๕
เด็กชายเจษฏา ศรีเกตุนิม

่

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน วัดดักคะนน  

ชน ๒๕๕๙/๐๐๐๖
เด็กชายชยากร ฟกทอง

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน วัดดักคะนน  

ชน ๒๕๕๙/๐๐๐๗
เด็กหญิงจันทกานต์ เทียมทัน

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน วัดดักคะนน  

ชน ๒๕๕๙/๐๐๐๘
เด็กหญิงนริศรา จันทิรา

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน วัดดักคะนน  

ชน ๒๕๕๙/๐๐๐๙
เด็กหญิงณัฐพร เมืองนิล

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน วัดดักคะนน  

ชน ๒๕๕๙/๐๐๑๐
เด็กหญิงสิริกัญญา เมืองนิล

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน วัดดักคะนน  

ชน ๒๕๕๙/๐๐๑๑
เด็กหญิงณิชาภัทร คชสาร

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน วัดดักคะนน  

ชน ๒๕๕๙/๐๐๑๒
เด็กหญิงภัทริกา กลินจุ้ย

่

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน วัดดักคะนน  

ชน ๒๕๕๙/๐๐๑๓
เด็กหญิงพลอยชมภู สุวรรณา

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน วัดดักคะนน  

ชน ๒๕๕๙/๐๐๑๔
เด็กหญิงณัฐณิชา คำเห็น

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน วัดดักคะนน  

ชน ๒๕๕๙/๐๐๑๕
เด็กหญิงวริศรา รูปเกลียง

้

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน วัดดักคะนน  

ชน ๒๕๕๙/๐๐๑๖
เด็กหญิงอุษมา เนียมทอง

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน วัดดักคะนน  

ชน ๒๕๕๙/๐๐๑๗
เด็กหญิงประวีณา อ่อนสิงห์

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน วัดดักคะนน  

ชน ๒๕๕๙/๐๐๑๘
เด็กหญิงกนกพร หอมส่งกลิน

่

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน วัดดักคะนน  

ชน ๒๕๕๙/๐๐๑๙
เด็กชายณัฐวุฒิ แก้วกลม

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน วัดดักคะนน  

ชน ๒๕๕๙/๐๐๒๐
เด็กชายพงศ์พัทธ์ สอนเถือน

่

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน วัดดักคะนน  

ชน ๒๕๕๙/๐๐๒๑
เด็กชายณัฐวัฒน์ กัวหา

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน วัดดักคะนน  

ชน ๒๕๕๙/๐๐๒๒
เด็กชายพัสกร บิลชัย

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน วัดดักคะนน  

ชน ๒๕๕๙/๐๐๒๓
เด็กชายปรินทร แก่นพ่วง

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน วัดดักคะนน  

ชน ๒๕๕๙/๐๐๒๔
เด็กชายรพีภัทร ชัยยอด

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน วัดดักคะนน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยนาท  ๑ / ๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๕๕๙/๐๐๒๕
เด็กชายอัมรินทร์ โพธ์กรี

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน วัดดักคะนน  

ชน ๒๕๕๙/๐๐๒๖
เด็กหญิงณัฐณิชา นุ่มรุ่ง

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน วัดดักคะนน  

ชน ๒๕๕๙/๐๐๒๗
เด็กหญิงสิริวิมล หมวกหนู

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน วัดดักคะนน  

ชน ๒๕๕๙/๐๐๒๘
เด็กหญิงฐิติมน มีสิน

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน วัดดักคะนน  

ชน ๒๕๕๙/๐๐๒๙
เด็กหญิงสุธาสินี ทองประเสริฐ

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน วัดดักคะนน  

ชน ๒๕๕๙/๐๐๓๐
เด็กชายพงศธร รอดนิม

่

๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน วัดดักคะนน  

ชน ๒๕๕๙/๐๐๓๑
เด็กหญิงภูริชญา เกิดอินทร์

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน วัดดักคะนน  

ชน ๒๕๕๙/๐๐๓๒
เด็กหญิงพิยดา สุขเสงียม

่

๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน วัดดักคะนน  

ชน ๒๕๕๙/๐๐๓๓
เด็กหญิงสิรินภา ด้วงธรรม

๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน วัดดักคะนน  

ชน ๒๕๕๙/๐๐๓๔
เด็กหญิงจันทิมา แย้มท่า

๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน วัดดักคะนน  

ชน ๒๕๕๙/๐๐๓๕
นางสาวกนกวรรณ ทองฤทธิ

์

๒๒/๐๘/๒๕๓๗

โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน วัดดักคะนน  

ชน ๒๕๕๙/๐๐๓๖
นายกิติศักดิ

์

คล้ายทอง
๐๗/๐๗/๒๕๒๑

โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน วัดดักคะนน  

ชน ๒๕๕๙/๐๐๓๗
เด็กชายรณกร ฤทธิเรืองเดช

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาท วัดท่าช้าง  

ชน ๒๕๕๙/๐๐๓๘
เด็กชายณัฐวุฒิ ครุฑจีน

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาท วัดท่าช้าง  

ชน ๒๕๕๙/๐๐๓๙
เด็กชายชนะชน กรัดกระยาง

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาท วัดท่าช้าง  

ชน ๒๕๕๙/๐๐๔๐
เด็กชายพัสกร แตงอ่อน

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาท วัดท่าช้าง  

ชน ๒๕๕๙/๐๐๔๑
เด็กหญิงณัฐชา แก้วสอน

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาท วัดท่าช้าง  

ชน ๒๕๕๙/๐๐๔๒
เด็กหญิงดวงกมล เศรษฐาวงศ์

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาท วัดท่าช้าง  

ชน ๒๕๕๙/๐๐๔๓
เด็กหญิงธมนวรรณ ทาอัว

๊

๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาท วัดท่าช้าง  

ชน ๒๕๕๙/๐๐๔๔
เด็กหญิงลวิตรี มีสี

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาท วัดท่าช้าง  

ชน ๒๕๕๙/๐๐๔๕
เด็กหญิงมัทนา ดิษดี

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาท วัดท่าช้าง  

ชน ๒๕๕๙/๐๐๔๖
เด็กชายศรีทอง นาสมใจ

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาท วัดท่าช้าง  

ชน ๒๕๕๙/๐๐๔๗
แม่ชีถนอม เมฆสงฆ์

๐๘/๐๕/๒๔๙๙

วัดธรรมามูล วัดธรรมามูล  

ชน ๒๕๕๙/๐๐๔๘
นายสรรเพชญ สอนทอง

๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ วัดเขาท่าพระ  

ชน ๒๕๕๙/๐๐๔๙
นายเจษฎา วิทยานุสรณ์

๒๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ วัดเขาท่าพระ  

ชน ๒๕๕๙/๐๐๕๐
นายณัชพล คุ้มชะนะ

๑๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ วัดเขาท่าพระ  

ชน ๒๕๕๙/๐๐๕๑
นายพงศธร ว่ามุข

๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ วัดเขาท่าพระ  

ชน ๒๕๕๙/๐๐๕๒
นางสาวลิลาวรรณ แจ่มผล

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ วัดเขาท่าพระ  

ชน ๒๕๕๙/๐๐๕๓
นางสาวธีรวดี กำจาย

๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ วัดเขาท่าพระ  

ชน ๒๕๕๙/๐๐๕๔
นางสาวอรพิณ อ้วนพลี

๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ วัดเขาท่าพระ  

ชน ๒๕๕๙/๐๐๕๕
นางสาวมนทกานติ

์

พุดขุนทด
๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ วัดเขาท่าพระ  

ชน ๒๕๕๙/๐๐๕๖
นางสาวพัชรา แตงฉำ

๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ วัดเขาท่าพระ  

ชน ๒๕๕๙/๐๐๕๗
นางสาวรุ่งอรุณ เลาเลิศ

๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ วัดเขาท่าพระ  

ชน ๒๕๕๙/๐๐๕๘
นายวศิน พุ่มประพาฬ

๑๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ วัดเขาท่าพระ  

ชน ๒๕๕๙/๐๐๕๙
นายภูริณัฐ บัวงาม

๑๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ วัดเขาท่าพระ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยนาท  ๒ / ๔๑

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๕๕๙/๐๐๖๐
นายอธิคม เทศธรรม

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ วัดเขาท่าพระ  

ชน ๒๕๕๙/๐๐๖๑
นายนพดล เทียมพิทักษ์

๒๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ วัดเขาท่าพระ  

ชน ๒๕๕๙/๐๐๖๒
นางสาวตรีรัตน์ แสงมา

๐๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ วัดเขาท่าพระ  

ชน ๒๕๕๙/๐๐๖๓
นางสาววรัญญา อ่อนทอง

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ วัดเขาท่าพระ  

ชน ๒๕๕๙/๐๐๖๔
นางสาวผกาวดี ต้นสุข

๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ วัดเขาท่าพระ  

ชน ๒๕๕๙/๐๐๖๕
เด็กชายกอบเกียรติ ฤาชา

๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีวิชัย
วัดศรีวิชัยวัฒนาราม

 

ชน ๒๕๕๙/๐๐๖๖
เด็กชายใจเพชร บุสดี

๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีวิชัย
วัดศรีวิชัยวัฒนาราม

 

ชน ๒๕๕๙/๐๐๖๗
เด็กชายภาคภูมิ ชุมกุล

๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีวิชัย
วัดศรีวิชัยวัฒนาราม

 

ชน ๒๕๕๙/๐๐๖๘
เด็กชายณัชพล อุ่นเจริญ

๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีวิชัย
วัดศรีวิชัยวัฒนาราม

 

ชน ๒๕๕๙/๐๐๖๙
เด็กชายณัฐพงษ์ พูลเพิม

่

๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีวิชัย
วัดศรีวิชัยวัฒนาราม

 

ชน ๒๕๕๙/๐๐๗๐
เด็กชายถิรเจตน์ บุญธรรม

๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีวิชัย
วัดศรีวิชัยวัฒนาราม

 

ชน ๒๕๕๙/๐๐๗๑
เด็กชายนิติ แดงศรี

๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีวิชัย
วัดศรีวิชัยวัฒนาราม

 

ชน ๒๕๕๙/๐๐๗๒
เด็กชายรัฎฐพล สืบสายกลิน

่

๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดศรีวิชัย
วัดศรีวิชัยวัฒนาราม

 

ชน ๒๕๕๙/๐๐๗๓
เด็กชายสุชาติ ช่างเขียน

๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีวิชัย
วัดศรีวิชัยวัฒนาราม

 

ชน ๒๕๕๙/๐๐๗๔
เด็กหญิงดวงจันทร์ เหมือนจินดา

๑๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดศรีวิชัย
วัดศรีวิชัยวัฒนาราม

 

ชน ๒๕๕๙/๐๐๗๕
เด็กหญิงธันยกร มินิล

๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีวิชัย
วัดศรีวิชัยวัฒนาราม

 

ชน ๒๕๕๙/๐๐๗๖
เด็กหญิงบุญญิสา บุญธรรม

๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีวิชัย
วัดศรีวิชัยวัฒนาราม

 

ชน ๒๕๕๙/๐๐๗๗
เด็กหญิงปลืมใจ

้

พักแพรก
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีวิชัย
วัดศรีวิชัยวัฒนาราม

 

ชน ๒๕๕๙/๐๐๗๘
เด็กหญิงภัทรสุดา โพงขุนทด

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีวิชัย
วัดศรีวิชัยวัฒนาราม

 

ชน ๒๕๕๙/๐๐๗๙
เด็กหญิงวราวรรณ วีนดี

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีวิชัย
วัดศรีวิชัยวัฒนาราม

 

ชน ๒๕๕๙/๐๐๘๐
เด็กชายชาญชัย พวงประโคน

๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีวิชัย
วัดศรีวิชัยวัฒนาราม

 

ชน ๒๕๕๙/๐๐๘๑
เด็กชายธีรภัทร สิงห์รอด

๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีวิชัย
วัดศรีวิชัยวัฒนาราม

 

ชน ๒๕๕๙/๐๐๘๒
เด็กชายรัฐพล บุญธรรม

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีวิชัย
วัดศรีวิชัยวัฒนาราม

 

ชน ๒๕๕๙/๐๐๘๓
เด็กชายสิริศักดิ

์

เกษีสังข์
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีวิชัย
วัดศรีวิชัยวัฒนาราม

 

ชน ๒๕๕๙/๐๐๘๔
เด็กชายจตุพร เขียวพวงเงิน

๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีวิชัย
วัดศรีวิชัยวัฒนาราม

 

ชน ๒๕๕๙/๐๐๘๕
เด็กชายธวัชชัย บุญพันธุ์

๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีวิชัย
วัดศรีวิชัยวัฒนาราม

 

ชน ๒๕๕๙/๐๐๘๖
เด็กหญิงวริศรา เสือแจ่ม

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีวิชัย
วัดศรีวิชัยวัฒนาราม

 

ชน ๒๕๕๙/๐๐๘๗
เด็กหญิงธนัชพร อาจหาญ

๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีวิชัย
วัดศรีวิชัยวัฒนาราม

 

ชน ๒๕๕๙/๐๐๘๘
เด็กหญิงณัฐพร ภูไทย

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีวิชัย
วัดศรีวิชัยวัฒนาราม

 

ชน ๒๕๕๙/๐๐๘๙
เด็กหญิงรัชนีกร ปานทอง

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีวิชัย
วัดศรีวิชัยวัฒนาราม

 

ชน ๒๕๕๙/๐๐๙๐
เด็กหญิงสิปวดี โพธิสุข

์

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีวิชัย
วัดศรีวิชัยวัฒนาราม

 

ชน ๒๕๕๙/๐๐๙๑
เด็กหญิงกรรณิการ์ บัวคลี

่

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีวิชัย
วัดศรีวิชัยวัฒนาราม

 

ชน ๒๕๕๙/๐๐๙๒
เด็กหญิงพิมพ์วิมล สงหล้า

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีวิชัย
วัดศรีวิชัยวัฒนาราม

 

ชน ๒๕๕๙/๐๐๙๓
เด็กหญิงสุธานี เขิมขันธ์

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีวิชัย
วัดศรีวิชัยวัฒนาราม

 

ชน ๒๕๕๙/๐๐๙๔
เด็กหญิงสิริกร คำดำ

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีวิชัย
วัดศรีวิชัยวัฒนาราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยนาท  ๓ / ๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๕๕๙/๐๐๙๕
เด็กหญิงวารุณี พิพัฒน์มณีรัตน์

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีวิชัย
วัดศรีวิชัยวัฒนาราม

 

ชน ๒๕๕๙/๐๐๙๖
เด็กหญิงณัฐชยา ชืนนคร

่

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีวิชัย
วัดศรีวิชัยวัฒนาราม

 

ชน ๒๕๕๙/๐๐๙๗
เด็กชายธนพล จ้อยร่อย

๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีวิชัย
วัดศรีวิชัยวัฒนาราม

 

ชน ๒๕๕๙/๐๐๙๘
เด็กชายธนพร เหมือนตาล

๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีวิชัย
วัดศรีวิชัยวัฒนาราม

 

ชน ๒๕๕๙/๐๐๙๙
เด็กชายนภดล หัตถเฟองฟู

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีวิชัย
วัดศรีวิชัยวัฒนาราม

 

ชน ๒๕๕๙/๐๑๐๐
เด็กชายพงศกร ทองคำ

๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีวิชัย
วัดศรีวิชัยวัฒนาราม

 

ชน ๒๕๕๙/๐๑๐๑
เด็กชายรัชพล เผือกยอด

๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีวิชัย
วัดศรีวิชัยวัฒนาราม

 

ชน ๒๕๕๙/๐๑๐๒
เด็กหญิงวิภาดา อินทรา

๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีวิชัย
วัดศรีวิชัยวัฒนาราม

 

ชน ๒๕๕๙/๐๑๐๓
เด็กหญิงอรัญญา เหล่าระภะ

๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีวิชัย
วัดศรีวิชัยวัฒนาราม

 

ชน ๒๕๕๙/๐๑๐๔
เด็กหญิงธัญจิรา จ้อยร่อย

๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีวิชัย
วัดศรีวิชัยวัฒนาราม

 

ชน ๒๕๕๙/๐๑๐๕
เด็กชายวันชัย เข็มทอง

๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีวิชัย
วัดศรีวิชัยวัฒนาราม

 

ชน ๒๕๕๙/๐๑๐๖
เด็กชายณัฐสิทธิ

์

มณีรอด
๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีวิชัย
วัดศรีวิชัยวัฒนาราม

 

ชน ๒๕๕๙/๐๑๐๗
เด็กหญิงสุภาดา ผึงสอน

้

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีวิชัย
วัดศรีวิชัยวัฒนาราม

 

ชน ๒๕๕๙/๐๑๐๘
เด็กหญิงณัฐชยา เสชัง

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีวิชัย
วัดศรีวิชัยวัฒนาราม

 

ชน ๒๕๕๙/๐๑๐๙
เด็กหญิงธัญจิรา จิวเจริญ

๋

๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีวิชัย
วัดศรีวิชัยวัฒนาราม

 

ชน ๒๕๕๙/๐๑๑๐
เด็กหญิงสุภาวดี ทดแทน

๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีวิชัย
วัดศรีวิชัยวัฒนาราม

 

ชน ๒๕๕๙/๐๑๑๑
เด็กชายธีรโชติ วงษ์ทองดี

๘/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดศรีวิชัย

วัดศรีวิชัยวัฒนาราม
 

ชน ๒๕๕๙/๐๑๑๒
เด็กชายพรรษกร จันทมงคล

๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดศรีวิชัย
วัดศรีวิชัยวัฒนาราม

 

ชน ๒๕๕๙/๐๑๑๓
เด็กหญิงณิชากานต์ เขียวลออ

๐๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดศรีวิชัย
วัดศรีวิชัยวัฒนาราม

 

ชน ๒๕๕๙/๐๑๑๔

เด็กชายชัยธวัช กิจธร

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีวิชัย
วัดศรีวิชัยวัฒนาราม

 

ชน ๒๕๕๙/๐๑๑๕
เด็กชายรชพล โท้โพธิศรี

์

๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดศรีวิชัย
วัดศรีวิชัยวัฒนาราม

 

ชน ๒๕๕๙/๐๑๑๖
เด็กชายณัฐชนน บุญยะโท

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม วัดพระบรมธาตุ  

ชน ๒๕๕๙/๐๑๑๗
เด็กชายธนบดี โตแฉ่ง

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม วัดพระบรมธาตุ  

ชน ๒๕๕๙/๐๑๑๘

นายวทัญู อชะเมตรา
๐๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม วัดพระบรมธาตุ  

ชน ๒๕๕๙/๐๑๑๙
นางสาวชญาณี ตังพิสิฐโยธิน

้

๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม วัดพระบรมธาตุ  

ชน ๒๕๕๙/๐๑๒๐
นางสาวพรรณิภา แสงประชุม

๑๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม วัดพระบรมธาตุ  

ชน ๒๕๕๙/๐๑๒๑
นายอภิสิทธิ

์

เอียมพลอย

่

๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม วัดพระบรมธาตุ  

ชน ๒๕๕๙/๐๑๒๒

นางสาวเกตุแก้ว บุญพร

๑๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม วัดพระบรมธาตุ  

ชน ๒๕๕๙/๐๑๒๓
นางสาวปรียาภรณ์ กิมสวัสดิ

์

๐๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม วัดพระบรมธาตุ  

ชน ๒๕๕๙/๐๑๒๔
นางสาวพิมพ์ลภัส สิริภัคนนท์

๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม วัดพระบรมธาตุ  

ชน ๒๕๕๙/๐๑๒๕
นายสุพรรณมาส สังขรัตน์

๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม วัดพระบรมธาตุ  

ชน ๒๕๕๙/๐๑๒๖

นางสาววลัยภรณ์ น่วมภักดี
๐๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม วัดพระบรมธาตุ  

ชน ๒๕๕๙/๐๑๒๗
นางสาวณัฐวรา สุขศิลา

๑๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม วัดพระบรมธาตุ  

ชน ๒๕๕๙/๐๑๒๘
นายอัครชัย แก้วสวรรค์

๒๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม วัดพระบรมธาตุ  

ชน ๒๕๕๙/๐๑๒๙
นายฐากร ภู่เปยม

๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม วัดพระบรมธาตุ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยนาท  ๔ / ๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๕๕๙/๐๑๓๐
นายญัตติ ศรีทอง

๑๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม วัดพระบรมธาตุ  

ชน ๒๕๕๙/๐๑๓๑
นางสาวชมพูนุช คงดี

๑๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม วัดพระบรมธาตุ  

ชน ๒๕๕๙/๐๑๓๒
นางสาวณัฐนันท์ เรือนนาค

๓๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม วัดพระบรมธาตุ  

ชน ๒๕๕๙/๐๑๓๓

นายกฤษณะ สินเฉย ๑/๑/๒๕๐๖ เรือนจำจังหวัดชัยนาท วัดพระบรมธาตุ  

ชน ๒๕๕๙/๐๑๓๔
นายกิงไผ่

่

โพธิหิรัญ

์

๑/๑/๒๕๒๘ เรือนจำจังหวัดชัยนาท วัดพระบรมธาตุ  

ชน ๒๕๕๙/๐๑๓๕
นายจรูญศักดิ

์

นาคสังข์ ๑/๒/๒๕๓๗ เรือนจำจังหวัดชัยนาท วัดพระบรมธาตุ  

ชน ๒๕๕๙/๐๑๓๖
นายชลันธร เกษมสุข ๑/๙/๒๕๒๔ เรือนจำจังหวัดชัยนาท วัดพระบรมธาตุ  

ชน ๒๕๕๙/๐๑๓๗

นายทนงศักดิ

์

ตาลามะนด ๑/๘/๒๕๓๒ เรือนจำจังหวัดชัยนาท วัดพระบรมธาตุ  

ชน ๒๕๕๙/๐๑๓๘
นายทรงวุฒิ ภู่ทิม ๑/๗/๒๕๓๑ เรือนจำจังหวัดชัยนาท วัดพระบรมธาตุ  

ชน ๒๕๕๙/๐๑๓๙
นายธนกันต์ ครุฑธกะ ๑/๔/๒๕๓๒ เรือนจำจังหวัดชัยนาท วัดพระบรมธาตุ  

ชน ๒๕๕๙/๐๑๔๐
นายนิพัธ รัสมี ๑/๑/๒๕๒๗ เรือนจำจังหวัดชัยนาท วัดพระบรมธาตุ  

ชน ๒๕๕๙/๐๑๔๑

นายบรรเจิด สดแพ ๑/๑/๒๕๒๓ เรือนจำจังหวัดชัยนาท วัดพระบรมธาตุ  

ชน ๒๕๕๙/๐๑๔๒
นายประยงค์ อินทร์ชูกูล ๑/๑/๒๕๑๙ เรือนจำจังหวัดชัยนาท วัดพระบรมธาตุ  

ชน ๒๕๕๙/๐๑๔๓
นายวิทยา คงดอน

๑/๑๒/๒๕๒๗
เรือนจำจังหวัดชัยนาท วัดพระบรมธาตุ  

ชน ๒๕๕๙/๐๑๔๔
นายวิษณุ ใจมัน

่

๑/๘/๒๕๓๑ เรือนจำจังหวัดชัยนาท วัดพระบรมธาตุ  

ชน ๒๕๕๙/๐๑๔๕

นายศราวุธ สมทา ๑/๕/๒๕๒๕ เรือนจำจังหวัดชัยนาท วัดพระบรมธาตุ  

ชน ๒๕๕๙/๐๑๔๖
นายสวง ม่วงเรือง

่

๑/๒/๒๕๐๗ เรือนจำจังหวัดชัยนาท วัดพระบรมธาตุ  

ชน ๒๕๕๙/๐๑๔๗
นายสุพัฒน์ เขาแก้ว ๑/๙/๒๕๓๑ เรือนจำจังหวัดชัยนาท วัดพระบรมธาตุ  

ชน ๒๕๕๙/๐๑๔๘
นายดนัย ซุยกระเดือง

่

๑/๒/๒๕๓๔ เรือนจำจังหวัดชัยนาท วัดพระบรมธาตุ  

ชน ๒๕๕๙/๐๑๔๙

นายสุรชัย ขำปาน
๑/๑๒/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดชัยนาท วัดพระบรมธาตุ  

ชน ๒๕๕๙/๐๑๕๐
นายศราวุธ จันทราภรณ์ ๑/๕/๒๕๒๙ เรือนจำจังหวัดชัยนาท วัดพระบรมธาตุ  

ชน ๒๕๕๙/๐๑๕๑
นายเศรษฐกร เพรี ๑/๕/๒๕๒๓ เรือนจำจังหวัดชัยนาท วัดพระบรมธาตุ  

ชน ๒๕๕๙/๐๑๕๒
นายเลิศชัย กันแสง ๑/๘/๒๕๒๑ เรือนจำจังหวัดชัยนาท วัดพระบรมธาตุ  

ชน ๒๕๕๙/๐๑๕๓

นายอรรถพล ศรีทิน ๑/๓/๒๕๒๗ เรือนจำจังหวัดชัยนาท วัดพระบรมธาตุ  

ชน ๒๕๕๙/๐๑๕๔
นายโกวิท พุทเหมือน ๑/๖/๒๕๓๑ เรือนจำจังหวัดชัยนาท วัดพระบรมธาตุ  

ชน ๒๕๕๙/๐๑๕๕
นายชัยณรงค์ ปตาฝาย ๑/๕/๒๕๒๐ เรือนจำจังหวัดชัยนาท วัดพระบรมธาตุ  

ชน ๒๕๕๙/๐๑๕๖
นายธีระ อิมอารมณ์

่

๑/๙/๒๕๒๕ เรือนจำจังหวัดชัยนาท วัดพระบรมธาตุ  

ชน ๒๕๕๙/๐๑๕๗

นายเจริญฤทธิ

์

ทองประเสริฐ ๑/๖/๒๕๒๕ เรือนจำจังหวัดชัยนาท วัดพระบรมธาตุ  

ชน ๒๕๕๙/๐๑๕๘
นายรวม ด้วงต่าย

๑/๑๒/๒๕๐๗
เรือนจำจังหวัดชัยนาท วัดพระบรมธาตุ  

ชน ๒๕๕๙/๐๑๕๙
นายชวน ช้างจันทร์ ๑/๒/๒๕๐๗ เรือนจำจังหวัดชัยนาท วัดพระบรมธาตุ  

ชน ๒๕๕๙/๐๑๖๐
นายกฤษณะ แย้มทอง

๑/๑๐/๒๕๒๗
เรือนจำจังหวัดชัยนาท วัดพระบรมธาตุ  

ชน ๒๕๕๙/๐๑๖๑

นายแพง ขุนราช ๑/๕/๒๕๐๔ เรือนจำจังหวัดชัยนาท วัดพระบรมธาตุ  

ชน ๒๕๕๙/๐๑๖๒
นายนาวิน ภูมิลำเนา ๑/๕/๒๕๒๓ เรือนจำจังหวัดชัยนาท วัดพระบรมธาตุ  

ชน ๒๕๕๙/๐๑๖๓
นายนิวัตน์ บุตรวิชา

๐๒/๐๓/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดชัยนาท วัดพระบรมธาตุ  

ชน ๒๕๕๙/๐๑๖๔
นายบุญฤทธิ

์

สินทองรอด ๑/๒/๒๕๔๐ เรือนจำจังหวัดชัยนาท วัดพระบรมธาตุ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยนาท  ๕ / ๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๕๕๙/๐๑๖๕
นายประสิทธิ

์

ปยะสุน
๐๒/๐๙/๒๕๑๑

เรือนจำจังหวัดชัยนาท วัดพระบรมธาตุ  

ชน ๒๕๕๙/๐๑๖๖
นายอาทิตย์ กล่อมบุญ

๑/๑๐/๒๕๑๙
เรือนจำจังหวัดชัยนาท วัดพระบรมธาตุ  

ชน ๒๕๕๙/๐๑๖๗
นายบรรพต สุ่มพ่วง ๑/๕/๒๕๓๗ เรือนจำจังหวัดชัยนาท วัดพระบรมธาตุ  

ชน ๒๕๕๙/๐๑๖๘

นายอาทิตย์ ชัยมาด
๐๒/๐๕/๒๕๔๐

เรือนจำจังหวัดชัยนาท วัดพระบรมธาตุ  

ชน ๒๕๕๙/๐๑๖๙
นายแสง เหมือนอินทร์ ๑/๒/๒๕๐๙ เรือนจำจังหวัดชัยนาท วัดพระบรมธาตุ  

ชน ๒๕๕๙/๐๑๗๐
นายวิษณุ จิตประเวช

๑/๑๑/๒๕๒๕
เรือนจำจังหวัดชัยนาท วัดพระบรมธาตุ  

ชน ๒๕๕๙/๐๑๗๑
นายสนัน

่

ใจสงค์ ๑/๖/๒๕๒๑ เรือนจำจังหวัดชัยนาท วัดพระบรมธาตุ  

ชน ๒๕๕๙/๐๑๗๒

นายสามารถ เลียบขุนทด ๑/๔/๒๕๓๐ เรือนจำจังหวัดชัยนาท วัดพระบรมธาตุ  

ชน ๒๕๕๙/๐๑๗๓
นายสิริชัย จันทร์หนู ๑/๖/๒๕๒๓ เรือนจำจังหวัดชัยนาท วัดพระบรมธาตุ  

ชน ๒๕๕๙/๐๑๗๔
นายสมหมาย สถิตพงศ์ ๑/๙/๒๕๒๑ เรือนจำจังหวัดชัยนาท วัดพระบรมธาตุ  

ชน ๒๕๕๙/๐๑๗๕
นายอนุชาติ อ่วมสิงห์ ๑/๑/๒๕๒๘ เรือนจำจังหวัดชัยนาท วัดพระบรมธาตุ  

ชน ๒๕๕๙/๐๑๗๖

นายพจนา พันธุ์ดี ๑/๒/๒๕๒๑ เรือนจำจังหวัดชัยนาท วัดพระบรมธาตุ  

ชน ๒๕๕๙/๐๑๗๗
นายอภิชาต กรัดกระยาง ๑/๙/๒๕๓๖ เรือนจำจังหวัดชัยนาท วัดพระบรมธาตุ  

ชน ๒๕๕๙/๐๑๗๘
นายประดิษฐ์ สุวรรณภาพ ๑/๕/๒๕๑๙ เรือนจำจังหวัดชัยนาท วัดพระบรมธาตุ  

ชน ๒๕๕๙/๐๑๗๙
นายเอกคฑา เอียมมงคล

่

๑/๙/๒๕๐๑ เรือนจำจังหวัดชัยนาท วัดพระบรมธาตุ  

ชน ๒๕๕๙/๐๑๘๐
นายวราวุธ พูลสมบัติ

๑/๑๒/๒๕๒๗
เรือนจำจังหวัดชัยนาท วัดพระบรมธาตุ  

ชน ๒๕๕๙/๐๑๘๑
นายอานนท์ อ่อนสุด ๑/๙/๒๕๒๙ เรือนจำจังหวัดชัยนาท วัดพระบรมธาตุ  

ชน ๒๕๕๙/๐๑๘๒
นางสาวดวงกมล อินทองคุ้ม ๑/๕/๒๕๒๗ เรือนจำจังหวัดชัยนาท วัดพระบรมธาตุ  

ชน ๒๕๕๙/๐๑๘๓
นางสาวเนตร บุญเรือง ๑/๖/๒๕๒๑ เรือนจำจังหวัดชัยนาท วัดพระบรมธาตุ  

ชน ๒๕๕๙/๐๑๘๔

นางสาวณิธชา รู้แสวง
๑/๑๐/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดชัยนาท วัดพระบรมธาตุ  

ชน ๒๕๕๙/๐๑๘๕
นางสาวดวงรัตน์ บุญไว ๑/๙/๒๕๑๘ เรือนจำจังหวัดชัยนาท วัดพระบรมธาตุ  

ชน ๒๕๕๙/๐๑๘๖
นางสาวนวลจันทร์ ข้องหลิม

๑/๑๐/๒๕๓๗
เรือนจำจังหวัดชัยนาท วัดพระบรมธาตุ  

ชน ๒๕๕๙/๐๑๘๗
นางสาวน้องนุช บุญเกิด ๑/๖/๒๕๑๙ เรือนจำจังหวัดชัยนาท วัดพระบรมธาตุ  

ชน ๒๕๕๙/๐๑๘๘

นางสาวนำค้าง สุขสังข์จิตร์ ๑/๒/๒๕๒๙ เรือนจำจังหวัดชัยนาท วัดพระบรมธาตุ  

ชน ๒๕๕๙/๐๑๘๙
นางสาวผกา โพธิงาม

์

๑/๗/๒๕๓๒ เรือนจำจังหวัดชัยนาท วัดพระบรมธาตุ  

ชน ๒๕๕๙/๐๑๙๐
นางสาวเพ็ญนภา ม่วงช้าง ๑/๖/๒๕๒๔ เรือนจำจังหวัดชัยนาท วัดพระบรมธาตุ  

ชน ๒๕๕๙/๐๑๙๑
นางสาวเมทวิน ด่านสกุล

๑/๑๑/๒๕๑๙
เรือนจำจังหวัดชัยนาท วัดพระบรมธาตุ  

ชน ๒๕๕๙/๐๑๙๒

นางสาววิภาวรรณ อ่อนช่วง ๑/๕/๒๕๓๖ เรือนจำจังหวัดชัยนาท วัดพระบรมธาตุ  

ชน ๒๕๕๙/๐๑๙๓
นางสาวศิริพร สุดสาคร

๑/๑๑/๒๕๓๖
เรือนจำจังหวัดชัยนาท วัดพระบรมธาตุ  

ชน ๒๕๕๙/๐๑๙๔
นางสีนวน อิมทรัพย์ ๑/๔/๒๕๐๖ เรือนจำจังหวัดชัยนาท วัดพระบรมธาตุ  

ชน ๒๕๕๙/๐๑๙๕
นางสาวสุกัญญา พงษ์ทรัพย์ ๑/๖/๒๕๓๔ เรือนจำจังหวัดชัยนาท วัดพระบรมธาตุ  

ชน ๒๕๕๙/๐๑๙๖

นางสาวอำพร แปนขำ ๑/๑/๒๕๑๐ เรือนจำจังหวัดชัยนาท วัดพระบรมธาตุ  

ชน ๒๕๕๙/๐๑๙๗
นางสาวอุษา แก่นจ้าย ๑/๕/๒๕๒๘ เรือนจำจังหวัดชัยนาท วัดพระบรมธาตุ  

ชน ๒๕๕๙/๐๑๙๘
นางสาวนันทวัน หรังอินทร์

่

๑/๒/๒๕๓๙ เรือนจำจังหวัดชัยนาท วัดพระบรมธาตุ  

ชน ๒๕๕๙/๐๑๙๙
นางสาวไพกิจ สิมมาผาบ ๑/๕/๒๕๒๙ เรือนจำจังหวัดชัยนาท วัดพระบรมธาตุ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยนาท  ๖ / ๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๕๕๙/๐๒๐๐
นางสาวกนกพร คล้ายนุ้ย ๑/๕/๒๕๒๐ เรือนจำจังหวัดชัยนาท วัดพระบรมธาตุ  

ชน ๒๕๕๙/๐๒๐๑
นางพิมพร ไตรยงค์

๐๑/๐๒/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดชัยนาท วัดพระบรมธาตุ  

ชน ๒๕๕๙/๐๒๐๒
เด็กชายมนัสชัย กอบเกตุ

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าไม้ วัดท่าชัย  

ชน ๒๕๕๙/๐๒๐๓
เด็กชายราเชนทร์ ครุธอินทร์

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าไม้ วัดท่าชัย  

ชน ๒๕๕๙/๐๒๐๔
เด็กชายสุชน เสือสมิง

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าไม้ วัดท่าชัย  

ชน ๒๕๕๙/๐๒๐๕
เด็กชายพีระพัฒน์ ชูบุญ

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าไม้ วัดท่าชัย  

ชน ๒๕๕๙/๐๒๐๖
เด็กหญิงอดิศา พลเสน

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าไม้ วัดท่าชัย  

ชน ๒๕๕๙/๐๒๐๗
เด็กหญิงณัฐชยา หารวิเชียร

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าไม้ วัดท่าชัย  

ชน ๒๕๕๙/๐๒๐๘
เด็กชายพิพัฒน์ จันทร์โท

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าไม้ วัดท่าชัย  

ชน ๒๕๕๙/๐๒๐๙
เด็กหญิงกรวิภา พวงอินทร์

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าไม้ วัดท่าชัย  

ชน ๒๕๕๙/๐๒๑๐
เด็กหญิงอภิชญา ทองพรม

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าไม้ วัดท่าชัย  

ชน ๒๕๕๙/๐๒๑๑

เด็กหญิงบัญจรัตน์ อยู่นาค
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าไม้ วัดท่าชัย  

ชน ๒๕๕๙/๐๒๑๒
เด็กหญิงนีรชา จันทวิมล

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าไม้ วัดท่าชัย  

ชน ๒๕๕๙/๐๒๑๓
เด็กชายวิศรุต บุญเหลือ

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าไม้ วัดท่าชัย  

ชน ๒๕๕๙/๐๒๑๔
เด็กหญิงเกสรา สังนก

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าไม้ วัดท่าชัย  

ชน ๒๕๕๙/๐๒๑๕

เด็กหญิงพัณณิตา ทองมอญ
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าไม้ วัดท่าชัย  

ชน ๒๕๕๙/๐๒๑๖
เด็กชายชาญชัย แจ้งต่าย

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าไม้ วัดท่าชัย  

ชน ๒๕๕๙/๐๒๑๗
เด็กหญิงพิตตินันท์ มาลัยพิศ

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าไม้ วัดท่าชัย  

ชน ๒๕๕๙/๐๒๑๘
เด็กหญิงประภาวดี ชังดี

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าไม้ วัดท่าชัย  

ชน ๒๕๕๙/๐๒๑๙

นางสาววรยา ฤทธิกล้า

์

๐๓/๐๙/๒๕๐๔
วัดพระบรมธาตุ วัดพระบรมธาตุ  

ชน ๒๕๕๙/๐๒๒๐
นางสาวอัจฉรา ปนมูล

๑๓/๐๕/๒๕๑๖

วัดพระบรมธาตุ วัดพระบรมธาตุ  

ชน ๒๕๕๙/๐๒๒๑
นางสาวลำพึง ปตานา

๑๗/๑๒/๒๕๒๐

วัดพระบรมธาตุ วัดพระบรมธาตุ  

ชน ๒๕๕๙/๐๒๒๒
นางสาวสุกัญญา เมฆเขียว

๐๗/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยนาท วัดพระบรมธาตุ  

ชน ๒๕๕๙/๐๒๒๓

นางสาวปทมพร ภู่สัตยาธนพร
๐๙/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยนาท วัดพระบรมธาตุ  

ชน ๒๕๕๙/๐๒๒๔
นายศิริกรณ์ ขาวดี

๐๕/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยนาท วัดพระบรมธาตุ  

ชน ๒๕๕๙/๐๒๒๕
นายปวรุตม์ จิระปนยารัตน์

๐๗/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยนาท วัดพระบรมธาตุ  

ชน ๒๕๕๙/๐๒๒๖
นายอชิระ พันธ์โต

๑๙/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยนาท วัดพระบรมธาตุ  

ชน ๒๕๕๙/๐๒๒๗

นายสุรพัฒน์ ดีตุ
๒๑/๑๒/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยนาท วัดพระบรมธาตุ  

ชน ๒๕๕๙/๐๒๒๘
นางสาวรัตนาภรณ์ ปานยิม

้

๐๕/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยนาท วัดพระบรมธาตุ  

ชน ๒๕๕๙/๐๒๒๙
นางสาวนิรัชพร พินทอง

๐๒/๐๗/๒๕๓๙

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยนาท วัดพระบรมธาตุ  

ชน ๒๕๕๙/๐๒๓๐
นางสาวสุชานาฎ สืบวงษ์ตระกูล

๒๘/๐๔/๒๕๓๘

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยนาท วัดพระบรมธาตุ  

ชน ๒๕๕๙/๐๒๓๑

นางสาวสุทธิดา วารีนิล
๒๗/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยนาท วัดพระบรมธาตุ  

ชน ๒๕๕๙/๐๒๓๒
นางสาวเกศินี หมืนกล้า

่

๑๗/๐๔/๒๕๓๙

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยนาท วัดพระบรมธาตุ  

ชน ๒๕๕๙/๐๒๓๓
นางสาวขวัญใจ ปานแม้น

๐๘/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยนาท วัดพระบรมธาตุ  

ชน ๒๕๕๙/๐๒๓๔
นางสาวกาญจนา นาคสังข์

๒๓/๐๑/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยนาท วัดพระบรมธาตุ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยนาท  ๗ / ๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๕๕๙/๐๒๓๕
นางสาวธัญจิรา พินิจจันทร์

๒๔/๑๒/๒๕๓๙

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยนาท วัดพระบรมธาตุ  

ชน ๒๕๕๙/๐๒๓๖
นางสาวชญานิฐ ก้อนคำ

๑๑/๑๐/๒๕๓๙

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยนาท วัดพระบรมธาตุ  

ชน ๒๕๕๙/๐๒๓๗
นางสาวเบญจวรรณ สัพประสาร

๑๓/๐๘/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยนาท วัดพระบรมธาตุ  

ชน ๒๕๕๙/๐๒๓๘

นางสาวณัฐกานต์ เฟองฟู
๒๕/๐๑/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยนาท วัดพระบรมธาตุ  

ชน ๒๕๕๙/๐๒๓๙
นายราเชนทร์ ปนลาภ

๒๕/๐๕/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยนาท วัดพระบรมธาตุ  

ชน ๒๕๕๙/๐๒๔๐
นางสาวพรทิพย์ ฝายสมบัติ

๐๙/๐๒/๒๕๔๐
วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยนาท วัดพระบรมธาตุ  

ชน ๒๕๕๙/๐๒๔๑
นายพีรยุทธ์ พันธุ์วงศ์ราช

๐๗/๐๒/๒๕๓๘

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยนาท วัดพระบรมธาตุ  

ชน ๒๕๕๙/๐๒๔๒

นางสาวนิสารัตน์ เขตนิมิตร
๐๗/๐๕/๒๕๓๗

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยนาท วัดพระบรมธาตุ  

ชน ๒๕๕๙/๐๒๔๓
นางสาวกนกพร เถาว์สิงห์

๐๑/๐๑/๒๕๓๙

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยนาท วัดพระบรมธาตุ  

ชน ๒๕๕๙/๐๒๔๔
นายกิตติคุณ ยาโสภา

๐๑/๐๑/๒๕๓๖

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยนาท วัดพระบรมธาตุ  

ชน ๒๕๕๙/๐๒๔๕
เด็กหญิงโชติรส โตจีน

๑๙/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา57(บ้านท่าฉนวน)
วัดใหญ่  

ชน ๒๕๕๙/๐๒๔๖

เด็กหญิงณัฐธิดา บุญทอง
๐๕/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา57(บ้านท่าฉนวน)

วัดใหญ่  

ชน ๒๕๕๙/๐๒๔๗
เด็กหญิงพรพิมล เพิมแสงสิริ

่

๑๒/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา57(บ้านท่าฉนวน)
วัดใหญ่  

ชน ๒๕๕๙/๐๒๔๘
เด็กชายธีรพล ม่วงแปน

๑๒/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหญ่ (นากประสุตประชานุสรณ์)

วัดใหญ่  

ชน ๒๕๕๙/๐๒๔๙
เด็กชายธีรภัทร บุญเจริญ

๑๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหญ่ (นากประสุตประชานุสรณ์)

วัดใหญ่  

ชน ๒๕๕๙/๐๒๕๐
เด็กหญิงณัฐมน มะเมียเมือง

๒๖/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหญ่ (นากประสุตประชานุสรณ์)

วัดใหญ่  

ชน ๒๕๕๙/๐๒๕๑
เด็กหญิงณัฐพร แก้วนิม

่

๒๙/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหญ่ (นากประสุตประชานุสรณ์)

วัดใหญ่  

ชน ๒๕๕๙/๐๒๕๒
เด็กหญิงวริศรา ฮวบสวรรค์

๑๔/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหญ่ (นากประสุตประชานุสรณ์)

วัดใหญ่  

ชน ๒๕๕๙/๐๒๕๓
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ฉิมพลี

๑๘/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่ (นากประสุตประชานุสรณ์)

วัดใหญ่  

ชน ๒๕๕๙/๐๒๕๔

เด็กหญิงทวีพร มาสอน
๑๕/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่ (นากประสุตประชานุสรณ์)

วัดใหญ่  

ชน ๒๕๕๙/๐๒๕๕
เด็กหญิงอิศริยาภรณ์ เกตุปราชญ์

๑๑/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่ (นากประสุตประชานุสรณ์)

วัดใหญ่  

ชน ๒๕๕๙/๐๒๕๖
นายปรัชญา พวงเพ็ชร

๒๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ วัดใหญ่  

ชน ๒๕๕๙/๐๒๕๗
นายทักษ์ดนัย กันหา

๑๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ วัดใหญ่  

ชน ๒๕๕๙/๐๒๕๘

เด็กชายพีรพัชร สุคนธ์ขจร

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ วัดใหญ่  

ชน ๒๕๕๙/๐๒๕๙
นางสาววาสนา โพธิศรีประเสริฐ

์

๐๔/๐๘/๒๕๒๔

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ วัดใหญ่  

ชน ๒๕๕๙/๐๒๖๐
นางสาวปณิดา จักกาวิละ

๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ วัดใหญ่  

ชน ๒๕๕๙/๐๒๖๑
เด็กชายณพลชัย โพธินคร

์

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา วัดใหญ่  

ชน ๒๕๕๙/๐๒๖๒

เด็กชายพีระชัย โกส้ม
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา วัดใหญ่  

ชน ๒๕๕๙/๐๒๖๓
เด็กหญิงมนทกานติ

์

ฟนนาง
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา วัดใหญ่  

ชน ๒๕๕๙/๐๒๖๔
นายภาณุวัฒน์ อยู่รอง

๐๖/๐๔/๒๕๓๙

วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท วัดใหญ่  

ชน ๒๕๕๙/๐๒๖๕
นายมนัญชัย อินทร์เอียม

่

๒๗/๐๗/๒๕๓๙

วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท วัดใหญ่  

ชน ๒๕๕๙/๐๒๖๖

นายธเนศ สุคนธ์ขจร
๓๐/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท วัดใหญ่  

ชน ๒๕๕๙/๐๒๖๗
นายวิทวัส สุขหนู

๐๑/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท วัดใหญ่  

ชน ๒๕๕๙/๐๒๖๘
นายกิตติพงษ์ ม่วงศิลา

๑๘/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี วัดใหญ่  

ชน ๒๕๕๙/๐๒๖๙
เด็กหญิงสุชีรา โชติเมืองปก

๑๘/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนลัดดาประชาสรรค์ วัดคลองกลาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยนาท  ๘ / ๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๕๕๙/๐๒๗๐
เด็กชายฐนพล โพธิเพชร

์

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสาครพิทยาคม วัดใหญ่  

ชน ๒๕๕๙/๐๒๗๑
เด็กหญิงณัฎฐ์ธณิชา ศาสตร์สาระ

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสาครพิทยาคม วัดใหญ่  

ชน ๒๕๕๙/๐๒๗๒
เด็กชายธนายุต ฉัตรอินทร์

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสาครพิทยาคม วัดใหญ่  

ชน ๒๕๕๙/๐๒๗๓

เด็กหญิงสุภิตา สุขสวัสดิ

์

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสาครพิทยาคม วัดใหญ่  

ชน ๒๕๕๙/๐๒๗๔
เด็กหญิงกิรณา พูลวงศ์

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสาครพิทยาคม วัดใหญ่  

ชน ๒๕๕๙/๐๒๗๕
เด็กชายภัคพล โพธิพ่วง

์

๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสาครพิทยาคม วัดใหญ่  

ชน ๒๕๕๙/๐๒๗๖
เด็กชายภัทรชล พันตะเภา

๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสาครพิทยาคม วัดใหญ่  

ชน ๒๕๕๙/๐๒๗๗

เด็กชายวัชรพล บัวพุด
๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสาครพิทยาคม วัดใหญ่  

ชน ๒๕๕๙/๐๒๗๘
เด็กชายอัจฉริยะ เณรอยู่

๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสาครพิทยาคม วัดใหญ่  

ชน ๒๕๕๙/๐๒๗๙
เด็กชายกฤษติการณ์ มามี

๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสาครพิทยาคม วัดใหญ่  

ชน ๒๕๕๙/๐๒๘๐
เด็กหญิงจงรักษ์ วันทอง

๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสาครพิทยาคม วัดใหญ่  

ชน ๒๕๕๙/๐๒๘๑

เด็กหญิงจารุวรรณ พวงทอง
๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสาครพิทยาคม วัดใหญ่  

ชน ๒๕๕๙/๐๒๘๒
เด็กหญิงชนิภรณ์ เปาจาด

๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสาครพิทยาคม วัดใหญ่  

ชน ๒๕๕๙/๐๒๘๓
เด็กชายชยพล อะทะยศ

๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสาครพิทยาคม วัดใหญ่  

ชน ๒๕๕๙/๐๒๘๔
เด็กชายณัฏฐากร สาระชาติ

๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสาครพิทยาคม วัดใหญ่  

ชน ๒๕๕๙/๐๒๘๕

เด็กชายณัฐพล ยาดอล์

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสาครพิทยาคม วัดใหญ่  

ชน ๒๕๕๙/๐๒๘๖
เด็กชายณัฐวุฒิ วัฒนศิริเวช

๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสาครพิทยาคม วัดใหญ่  

ชน ๒๕๕๙/๐๒๘๗
เด็กหญิงนวพรรษ แตงสี

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสาครพิทยาคม วัดใหญ่  

ชน ๒๕๕๙/๐๒๘๘
เด็กชายพันธกานต์ มณีเทศ

๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสาครพิทยาคม วัดใหญ่  

ชน ๒๕๕๙/๐๒๘๙

เด็กหญิงศศิวิมล เมฆมะตูม
๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสาครพิทยาคม วัดใหญ่  

ชน ๒๕๕๙/๐๒๙๐
เด็กชายสราวุฒิ แจ่มกลำ

๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสาครพิทยาคม วัดใหญ่  

ชน ๒๕๕๙/๐๒๙๑
เด็กชายอภิสิทธิ

์

สุดใจ

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสาครพิทยาคม วัดใหญ่  

ชน ๒๕๕๙/๐๒๙๒
เด็กชายกฤตกนก เสนาะพงษ์

๐๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสาครพิทยาคม วัดใหญ่  

ชน ๒๕๕๙/๐๒๙๓

นายนครินทร์ เกิดม่วง

๒๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสาครพิทยาคม วัดใหญ่  

ชน ๒๕๕๙/๐๒๙๔
นางสาวปยะฉัตร เจริญวงศ์

๑๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสาครพิทยาคม วัดใหญ่  

ชน ๒๕๕๙/๐๒๙๕
นายพิฆเนศ เดชบัณฑิต

๑๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสาครพิทยาคม วัดใหญ่  

ชน ๒๕๕๙/๐๒๙๖
เด็กหญิงวรรณวิสา แปนโพธิ

์

๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสาครพิทยาคม วัดใหญ่  

ชน ๒๕๕๙/๐๒๙๗

เด็กชายเกริกพล สานวล
๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสาครพิทยาคม วัดใหญ่  

ชน ๒๕๕๙/๐๒๙๘
เด็กชายไชยวัฒน์ เทพศรีลา

๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสาครพิทยาคม วัดใหญ่  

ชน ๒๕๕๙/๐๒๙๙
นางสาวจิรนันท์ เผือกสีมา

๒๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสาครพิทยาคม วัดใหญ่  

ชน ๒๕๕๙/๐๓๐๐
เด็กหญิงชุติมา ขำคำ

๒๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสาครพิทยาคม วัดใหญ่  

ชน ๒๕๕๙/๐๓๐๑
นายธนพล อิมทอง

่

๑๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสาครพิทยาคม วัดใหญ่  

ชน ๒๕๕๙/๐๓๐๒
นายธนโชติ ศรีศักดา

๐๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสาครพิทยาคม วัดใหญ่  

ชน ๒๕๕๙/๐๓๐๓
นายนาวิน จันตะเภา

๒๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสาครพิทยาคม วัดใหญ่  

ชน ๒๕๕๙/๐๓๐๔
นางสาวบุญญนันท์ ศรีจันทร์

๐๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสาครพิทยาคม วัดใหญ่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยนาท  ๙ / ๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๕๕๙/๐๓๐๕
นายฤทธิพล นพวัน

๑๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนสาครพิทยาคม วัดใหญ่  

ชน ๒๕๕๙/๐๓๐๖
นางสาววริศรา ทองไทย

๑๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสาครพิทยาคม วัดใหญ่  

ชน ๒๕๕๙/๐๓๐๗
นายวสุพล บัวโพช

๒๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสาครพิทยาคม วัดใหญ่  

ชน ๒๕๕๙/๐๓๐๘
นางสาววิชญาณี แก้วเต่า

๑๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสาครพิทยาคม วัดใหญ่  

ชน ๒๕๕๙/๐๓๐๙
นางสาวอัญชลี จำนงค์ไวย

๐๗/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสาครพิทยาคม วัดใหญ่  

ชน ๒๕๕๙/๐๓๑๐
นางสาวโยษิตา สอาด

๒๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสาครพิทยาคม วัดใหญ่  

ชน ๒๕๕๙/๐๓๑๑
นางสาวมลภัคน์ โพธิสัย

์

๒๙/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนสาครพิทยาคม วัดใหญ่  

ชน ๒๕๕๙/๐๓๑๒

นางสาวรติลักษณ์ ขำโท้
๐๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสาครพิทยาคม วัดใหญ่  

ชน ๒๕๕๙/๐๓๑๓
นายเนบิว กองเกิด

๒๗/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนสาครพิทยาคม วัดใหญ่  

ชน ๒๕๕๙/๐๓๑๔
เด็กหญิงจุฑารัตน์ ทับประสิทธิ

์

๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอักษรประสิทธิ

์

วัดใหญ่  

ชน ๒๕๕๙/๐๓๑๕
เด็กชายวรากรณ์ สิงห์เถือน

่

๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอักษรประสิทธิ

์

วัดใหญ่  

ชน ๒๕๕๙/๐๓๑๖

เด็กหญิงแก้วพิลาส ม่วงยา
๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอักษรประสิทธิ

์

วัดใหญ่  

ชน ๒๕๕๙/๐๓๑๗
เด็กชายสหรัฐ ทองอิม

่

๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอักษรประสิทธิ

์

วัดใหญ่  

ชน ๒๕๕๙/๐๓๑๘
เด็กหญิงสุนิสา สอนหมวก

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอักษรประสิทธิ

์

วัดใหญ่  

ชน ๒๕๕๙/๐๓๑๙
เด็กชายธรรมธัช รอดโพธิ

์

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอักษรประสิทธิ

์

วัดใหญ่  

ชน ๒๕๕๙/๐๓๒๐
เด็กหญิงสุพิสา พุ่มอรุณ

๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอักษรประสิทธิ

์

วัดใหญ่  

ชน ๒๕๕๙/๐๓๒๑
เด็กชายอัศราวุฒิ จันคนา

๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอักษรประสิทธิ

์

วัดใหญ่  

ชน ๒๕๕๙/๐๓๒๒
เด็กชายธีรภัทร์ หนูจันทึก

๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอักษรประสิทธิ

์

วัดใหญ่  

ชน ๒๕๕๙/๐๓๒๓
เด็กชายสุวัฒน์ ขันแก้ว

๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอักษรประสิทธิ

์

วัดใหญ่  

ชน ๒๕๕๙/๐๓๒๔

เด็กหญิงปณิดา กวางแก้ว
๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอักษรประสิทธิ

์

วัดใหญ่  

ชน ๒๕๕๙/๐๓๒๕
เด็กหญิงจันทรรัตน์ ตุ่นติบ

๊

๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอักษรประสิทธิ

์

วัดใหญ่  

ชน ๒๕๕๙/๐๓๒๖
เด็กชายชยากร แสงกุล

๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอักษรประสิทธิ

์

วัดใหญ่  

ชน ๒๕๕๙/๐๓๒๗ เด็กหญิงกาญจนาภรณ์
สถิตพงษา

๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอักษรประสิทธิ

์

วัดใหญ่  

ชน ๒๕๕๙/๐๓๒๘

เด็กหญิงธันยพร ทองพริก
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอักษรประสิทธิ

์

วัดใหญ่  

ชน ๒๕๕๙/๐๓๒๙
เด็กหญิงทัตพิชา ชำวอน

๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอักษรประสิทธิ

์

วัดใหญ่  

ชน ๒๕๕๙/๐๓๓๐
เด็กชายธีรพงษ์ ชำนาญไพร

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอักษรประสิทธิ

์

วัดใหญ่  

ชน ๒๕๕๙/๐๓๓๑
เด็กหญิงวรพรรณ เสนากัน

้

๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอักษรประสิทธิ

์

วัดใหญ่  

ชน ๒๕๕๙/๐๓๓๒

เด็กหญิงสุพิดี พุ่มอรุณ
๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอักษรประสิทธิ

์

วัดใหญ่  

ชน ๒๕๕๙/๐๓๓๓
เด็กชายอธิป มากบุญ

๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอักษรประสิทธิ

์

วัดใหญ่  

ชน ๒๕๕๙/๐๓๓๔
เด็กชายวิทวัส ม่วงสด

๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอักษรประสิทธิ

์

วัดใหญ่  

ชน ๒๕๕๙/๐๓๓๕
เด็กหญิงศรสวรรค์ โพธิพฤกษ์

์

๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอักษรประสิทธิ

์

วัดใหญ่  

ชน ๒๕๕๙/๐๓๓๖

เด็กชายบวรพจน์ สิงสุข
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอักษรประสิทธิ

์

วัดใหญ่  

ชน ๒๕๕๙/๐๓๓๗
เด็กหญิงธันวาพร แสวงทรัพย์

๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอักษรประสิทธิ

์

วัดใหญ่  

ชน ๒๕๕๙/๐๓๓๘
เด็กหญิงภักดิศิริ

์

เส็งฉนวน
๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอักษรประสิทธิ

์

วัดใหญ่  

ชน ๒๕๕๙/๐๓๓๙
เด็กชายกิตติพงษ์ สวนพราย

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอักษรประสิทธิ

์

วัดใหญ่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยนาท  ๑๐ / ๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๕๕๙/๐๓๔๐
เด็กชายดนุพร วัดแจ้ง

๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอักษรประสิทธิ

์

วัดใหญ่  

ชน ๒๕๕๙/๐๓๔๑
เด็กชายศักดิชัย

์

สังข์สิทธิ

์

๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอักษรประสิทธิ

์

วัดใหญ่  

ชน ๒๕๕๙/๐๓๔๒
เด็กหญิงอริสรา พิมพะ

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอักษรประสิทธิ

์

วัดใหญ่  

ชน ๒๕๕๙/๐๓๔๓

นายปรีชา เอียมสอาด

่

๒๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอักษรประสิทธิ

์

วัดใหญ่  

ชน ๒๕๕๙/๐๓๔๔
เด็กหญิงวิมาดา มงคลอาบ

๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนอักษรประสิทธิ

์

วัดใหญ่  

ชน ๒๕๕๙/๐๓๔๕
เด็กชายพีรภัทร เขียวอ่อน

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอักษรประสิทธิ

์

วัดใหญ่  

ชน ๒๕๕๙/๐๓๔๖
เด็กหญิงขวัญจิรา เถือนขวัญ

่

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอักษรประสิทธิ

์

วัดใหญ่  

ชน ๒๕๕๙/๐๓๔๗

เด็กชายเอกดนัย โกสา

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอักษรประสิทธิ

์

วัดใหญ่  

ชน ๒๕๕๙/๐๓๔๘
เด็กชายสิทธิโชค พ่วงสำเภา

๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอักษรประสิทธิ

์

วัดใหญ่  

ชน ๒๕๕๙/๐๓๔๙
เด็กชายกรวิชญ์ อินต๊ะชัย

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอักษรประสิทธิ

์

วัดใหญ่  

ชน ๒๕๕๙/๐๓๕๐
เด็กชายนฤพล เกษสาคร

๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอักษรประสิทธิ

์

วัดใหญ่  

ชน ๒๕๕๙/๐๓๕๑

เด็กชายอรรถพล เส็งสุข
๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอักษรประสิทธิ

์

วัดใหญ่  

ชน ๒๕๕๙/๐๓๕๒
นายมงคล เสือคุ้ม

๑๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอักษรประสิทธิ

์

วัดใหญ่  

ชน ๒๕๕๙/๐๓๕๓
นางเกสรา เขียวภักดี

๒๖/๐๒/๒๕๑๙

โรงเรียนอักษรประสิทธิ

์

วัดใหญ่  

ชน ๒๕๕๙/๐๓๕๔
นายชัพวิชญ์ แซ่จันทร์

๑๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดสิงห์

วัดปากคลองมะขามเฒ่า

 

ชน ๒๕๕๙/๐๓๕๕
นางสาวธัญญลักษณ์ สุขประเสริฐ

๐๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดสิงห์

วัดปากคลองมะขามเฒ่า

 

ชน ๒๕๕๙/๐๓๕๖
นางสาวธัญญาพร อินคร้าม

๑๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดสิงห์

วัดปากคลองมะขามเฒ่า

 

ชน ๒๕๕๙/๐๓๕๗
นางสาวปยฉัตร บุญชืน

่

๑๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดสิงห์

วัดปากคลองมะขามเฒ่า

 

ชน ๒๕๕๙/๐๓๕๘
นางสาวยุวดี ยิมสกุล

้

๓๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดสิงห์

วัดปากคลองมะขามเฒ่า

 

ชน ๒๕๕๙/๐๓๕๙

นางสาวศิวาภรณ์ มีโพธิ

์

๑๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดสิงห์

วัดปากคลองมะขามเฒ่า

 

ชน ๒๕๕๙/๐๓๖๐
นายศุภะสิทธิ

์

สุขทอง
๒๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดสิงห์

วัดปากคลองมะขามเฒ่า

 

ชน ๒๕๕๙/๐๓๖๑
นางสาวสาวิตรี วารินิล

๐๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดสิงห์

วัดปากคลองมะขามเฒ่า

 

ชน ๒๕๕๙/๐๓๖๒
นางสาวสิริยากร ทุราช

๓๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดสิงห์

วัดปากคลองมะขามเฒ่า

 

ชน ๒๕๕๙/๐๓๖๓

นายธนโชติ ทรัพย์ประสม
๐๓/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนวัดสิงห์

วัดปากคลองมะขามเฒ่า

 

ชน ๒๕๕๙/๐๓๖๔
นางสาวนงลักษณ์ เชืออภัย

้

๑๗/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดสิงห์

วัดปากคลองมะขามเฒ่า

 

ชน ๒๕๕๙/๐๓๖๕
นางสาวรังษิยากร แสงเย็น

๐๔/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดสิงห์

วัดปากคลองมะขามเฒ่า

 

ชน ๒๕๕๙/๐๓๖๖
นางสาวอมรรัตน์ สุ่มพ่วง

๒๗/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนวัดสิงห์

วัดปากคลองมะขามเฒ่า

 

ชน ๒๕๕๙/๐๓๖๗

นายสิรายุ เสือคุ้ม
๐๑/๐๔/๒๕๓๓

โรงเรียนวัดสิงห์

วัดปากคลองมะขามเฒ่า

 

ชน ๒๕๕๙/๐๓๖๘
เด็กชายกุลธัช พรหมรินทร์

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์

วัดปากคลองมะขามเฒ่า

 

ชน ๒๕๕๙/๐๓๖๙
เด็กหญิงณญาดา ภูหงษ์ชัย

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์

วัดปากคลองมะขามเฒ่า

 

ชน ๒๕๕๙/๐๓๗๐
เด็กชายศิลา จรูญวิทยา

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์

วัดปากคลองมะขามเฒ่า

 

ชน ๒๕๕๙/๐๓๗๑

เด็กหญิงกวิสรา เพ็งน้อย
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนตาล วัดดอนตาล  

ชน ๒๕๕๙/๐๓๗๒
เด็กหญิงณัฐนิชา พรหมสละ

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนตาล วัดดอนตาล  

ชน ๒๕๕๙/๐๓๗๓
เด็กหญิงตติญา ทรงรัตน์

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนตาล วัดดอนตาล  

ชน ๒๕๕๙/๐๓๗๔
เด็กหญิงบัวชมพู จูสิงห์

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนตาล วัดดอนตาล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยนาท  ๑๑ / ๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๕๕๙/๐๓๗๕
เด็กหญิงวราภรณ์ ขันมูล

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนตาล วัดดอนตาล  

ชน ๒๕๕๙/๐๓๗๖
เด็กชายวีรวัฒน์ สุขเอม

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนตาล วัดดอนตาล  

ชน ๒๕๕๙/๐๓๗๗
เด็กหญิงศิริรัตน์ อิมอาเทศ

่

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนตาล วัดดอนตาล  

ชน ๒๕๕๙/๐๓๗๘

เด็กหญิงนารีรัตน์ ดีวัน
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าข้ามวังนำ วัดราษฎร์สามัคคี  

ชน ๒๕๕๙/๐๓๗๙
เด็กชายอภิรักษ์ กลำเมือง

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าข้ามวังนำ วัดราษฎร์สามัคคี  

ชน ๒๕๕๙/๐๓๘๐
เด็กชายทาติยะ คำดี

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังหมัน วัดวังหมัน  

ชน ๒๕๕๙/๐๓๘๑
เด็กชายธนชาติ วีรขจรศักดิ

์

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังหมัน วัดวังหมัน  

ชน ๒๕๕๙/๐๓๘๒

เด็กหญิงศศิพร ปนเทศ
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังหมัน วัดวังหมัน  

ชน ๒๕๕๙/๐๓๘๓
เด็กหญิงพัชฉราพร กาญวรนสันติ

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังหมัน วัดวังหมัน  

ชน ๒๕๕๙/๐๓๘๔
เด็กหญิงศิริทรัพย์ แจ้งต่าย

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังหมัน วัดวังหมัน  

ชน ๒๕๕๙/๐๓๘๕
เด็กหญิงสุริยพร เรือนบัว

๒/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดวังหมัน วัดวังหมัน  

ชน ๒๕๕๙/๐๓๘๖

เด็กชายอนุชา หมืนไกล

่

๒/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดวังหมัน วัดวังหมัน  

ชน ๒๕๕๙/๐๓๘๗
เด็กหญิงกัลลยา บุญชืน

่

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังหมัน วัดวังหมัน  

ชน ๒๕๕๙/๐๓๘๘
เด็กชายณภัทร ประทุมวัลย์

๑/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดวังหมัน วัดวังหมัน  

ชน ๒๕๕๙/๐๓๘๙
เด็กชายณัฐพล บุญคำ

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังหมัน วัดวังหมัน  

ชน ๒๕๕๙/๐๓๙๐
เด็กหญิงนวรินทร์ เทพพิทักษ์

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังหมัน วัดวังหมัน  

ชน ๒๕๕๙/๐๓๙๑
เด็กชายวีรภัทร รัตน์นุ่มน้อย

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังหมัน วัดวังหมัน  

ชน ๒๕๕๙/๐๓๙๒
เด็กชายสุวพัชร เรือนบัว

๒/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดวังหมัน วัดวังหมัน  

ชน ๒๕๕๙/๐๓๙๓
เด็กชายกฤษฎา จันทร์ศรี

๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวังหมัน วัดวังหมัน  

ชน ๒๕๕๙/๐๓๙๔

เด็กชายกันยา ทัพเสลา
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวังหมัน วัดวังหมัน  

ชน ๒๕๕๙/๐๓๙๕
เด็กชายธนาวุฒิ ภูผล

๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวังหมัน วัดวังหมัน  

ชน ๒๕๕๙/๐๓๙๖
เด็กชายพรชัย ชาระเพชร

๓/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนวัดวังหมัน วัดวังหมัน  

ชน ๒๕๕๙/๐๓๙๗
เด็กชายวรวิทย์ บุญชืน

่

๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังหมัน วัดวังหมัน  

ชน ๒๕๕๙/๐๓๙๘

เด็กชายอธิชัย แหยมพา
๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวังหมัน วัดวังหมัน  

ชน ๒๕๕๙/๐๓๙๙
เด็กหญิงนาฏศิลป จันทร์กระจ่าง

๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวังหมัน วัดวังหมัน  

ชน ๒๕๕๙/๐๔๐๐
เด็กหญิงกัลยกร บุญชืน

่

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสำราญราษฎร์บำรุง วัดสามัคคีธรรม  

ชน ๒๕๕๙/๐๔๐๑
เด็กหญิงบัณฑิตา เปรมทอง

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสำราญราษฎร์บำรุง วัดสามัคคีธรรม  

ชน ๒๕๕๙/๐๔๐๒
เด็กหญิงยุวดี สุขเพิก

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสำราญราษฎร์บำรุง วัดสามัคคีธรรม  

ชน ๒๕๕๙/๐๔๐๓
เด็กชายณภัทร ยาน้อย

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสำราญราษฎร์บำรุง วัดสามัคคีธรรม  

ชน ๒๕๕๙/๐๔๐๔
เด็กหญิงกุลธิดา ใจซือ

่

๐๖/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ่อแร่(วิจิตรราษฎร์บำรุง)
วัดบ่อแร่  

ชน ๒๕๕๙/๐๔๐๕
เด็กหญิงพรนภา อยู่กรานต์

๐๔/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ่อแร่(วิจิตรราษฎร์บำรุง)

วัดบ่อแร่  

ชน ๒๕๕๙/๐๔๐๖
เด็กหญิงภควัลย์ ศรีพงษ์สุทธิ

์

๑๘/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ่อแร่(วิจิตรราษฎร์บำรุง)

วัดบ่อแร่  

ชน ๒๕๕๙/๐๔๐๗
เด็กหญิงมัลลิกา ใจซือ

่

๐๖/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ่อแร่(วิจิตรราษฎร์บำรุง)

วัดบ่อแร่  

ชน ๒๕๕๙/๐๔๐๘
เด็กหญิงจุฑารัตน์ สิทธิอินทร์

๐๓/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองขุ่นมิตรภาพที136

่

วัดปทุมธาราม  

ชน ๒๕๕๙/๐๔๐๙
เด็กชายณัฐพงษ์ เสือเหลือง

๐๓/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองขุ่นมิตรภาพที136

่

วัดปทุมธาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยนาท  ๑๒ / ๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๕๕๙/๐๔๑๐
เด็กหญิงณัฐพร เครือสีมา

๒๓/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองขุ่นมิตรภาพที136

่

วัดปทุมธาราม  

ชน ๒๕๕๙/๐๔๑๑
เด็กชายธีระพล อำยิม

้

๐๑/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองขุ่นมิตรภาพที136

่

วัดปทุมธาราม  

ชน ๒๕๕๙/๐๔๑๒
เด็กหญิงปรีญาภรณ์ นวมเพ็ชร

๓๑/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหนองขุ่นมิตรภาพที136

่

วัดปทุมธาราม  

ชน ๒๕๕๙/๐๔๑๓

เด็กชายวิทยา ดีสงวน
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขุ่นมิตรภาพที136

่

วัดปทุมธาราม  

ชน ๒๕๕๙/๐๔๑๔
เด็กชายศรายุธ ดีจ้าย

๓๑/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองขุ่นมิตรภาพที136

่

วัดปทุมธาราม  

ชน ๒๕๕๙/๐๔๑๕
เด็กหญิงศศิธร พันธุ์

๑๙/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองขุ่นมิตรภาพที136

่

วัดปทุมธาราม  

ชน ๒๕๕๙/๐๔๑๖
เด็กชายสุทัศน์ คชอินทร์

๒๔/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองขุ่นมิตรภาพที136

่

วัดปทุมธาราม  

ชน ๒๕๕๙/๐๔๑๗

เด็กหญิงจัสมิน อินทะจันทร์
๐๖/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองขุ่นมิตรภาพที136

่

วัดปทุมธาราม  

ชน ๒๕๕๙/๐๔๑๘
เด็กหญิงนภาพร เครืองเนียม

่

๒๓/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองขุ่นมิตรภาพที136

่

วัดปทุมธาราม  

ชน ๒๕๕๙/๐๔๑๙
เด็กหญิงนันทินี น้อยโต

๑๑/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหนองขุ่นมิตรภาพที136

่

วัดปทุมธาราม  

ชน ๒๕๕๙/๐๔๒๐
เด็กชายพรชัย แข่งเพ็ญแข

๐๕/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองขุ่นมิตรภาพที136

่

วัดปทุมธาราม  

ชน ๒๕๕๙/๐๔๒๑

เด็กชายสุนทร เขตต์วิต
๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองขุ่นมิตรภาพที136

่

วัดปทุมธาราม  

ชน ๒๕๕๙/๐๔๒๒
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

คชอินทร์
๑๐/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองขุ่นมิตรภาพที136

่

วัดปทุมธาราม  

ชน ๒๕๕๙/๐๔๒๓
เด็กชายณัฐวุฒิ ซอกงูเหลือม

๐๘/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองขุ่นมิตรภาพที136

่

วัดปทุมธาราม  

ชน ๒๕๕๙/๐๔๒๔
เด็กชายวรพงศ์ รถจันทร์

๐๗/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองขุ่นมิตรภาพที136

่

วัดปทุมธาราม  

ชน ๒๕๕๙/๐๔๒๕

เด็กชายวีระศักดิ

์

อยู่สบาย
๐๓/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองขุ่นมิตรภาพที136

่

วัดปทุมธาราม  

ชน ๒๕๕๙/๐๔๒๖
เด็กหญิงอรทัย นวลแดง

๑๙/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านหนองขุ่นมิตรภาพที136

่

วัดปทุมธาราม  

ชน ๒๕๕๙/๐๔๒๗
เด็กหญิงเพชรรัต สุพวาลย์

๑๐/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านหนองขุ่นมิตรภาพที136

่

วัดปทุมธาราม  

ชน ๒๕๕๙/๐๔๒๘
เด็กชายกฤษณะ พุ่มริว

้

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งกว้าง วัดราษฎร์สามัคคี  

ชน ๒๕๕๙/๐๔๒๙

เด็กหญิงพรทิพย์ นิระภัย

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองจิก วัดหนองจิก  

ชน ๒๕๕๙/๐๔๓๐
เด็กหญิงพลอยไพลิน สายอุดม

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองจิก วัดหนองจิก  

ชน ๒๕๕๙/๐๔๓๑
เด็กชายจิรายุส เอียมสะอาด

่

๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองจิก วัดหนองจิก  

ชน ๒๕๕๙/๐๔๓๒
เด็กชายณัฐกิตติ

์

กองมี
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองจิก วัดหนองจิก  

ชน ๒๕๕๙/๐๔๓๓

เด็กชายปราการ ดาลัย

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองจิก วัดหนองจิก  

ชน ๒๕๕๙/๐๔๓๔
เด็กชายไพโรจน์ รักษาโพธิ

์

๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองจิก วัดหนองจิก  

ชน ๒๕๕๙/๐๔๓๕
เด็กชายพีรพัฒน์ เสงียมงาม

่

๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหนองจิก วัดหนองจิก  

ชน ๒๕๕๙/๐๔๓๖
เด็กชายคณิศร รองทอง

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา วัดดงพระเจดีย์  

ชน ๒๕๕๙/๐๔๓๗

เด็กหญิงสรชา สมรัก
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา วัดดงพระเจดีย์  

ชน ๒๕๕๙/๐๔๓๘
เด็กหญิงอัญชิดา คงแก้ว

๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา วัดดงพระเจดีย์  

ชน ๒๕๕๙/๐๔๓๙
เด็กชายเจษฎา เทียงจิต

่

๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา วัดดงพระเจดีย์  

ชน ๒๕๕๙/๐๔๔๐
เด็กหญิงสุนิษา เทียงจิต

่

๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา วัดดงพระเจดีย์  

ชน ๒๕๕๙/๐๔๔๑

เด็กหญิงอังคณา บุญเกิด
๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา วัดดงพระเจดีย์  

ชน ๒๕๕๙/๐๔๔๒
เด็กชายกล้าณรงค์ ยังเหลียม

่

๑๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา วัดดงพระเจดีย์  

ชน ๒๕๕๙/๐๔๔๓
นางสาวจิรวรรธ ใจสิงห์

๐๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา วัดดงพระเจดีย์  

ชน ๒๕๕๙/๐๔๔๔
นางสาวสุดารัตน์ ดำเนิน

๑๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา วัดดงพระเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยนาท  ๑๓ / ๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๕๕๙/๐๔๔๕
นางสาวสุภาภรณ์ ไวกสิกรณ์

๐๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา วัดดงพระเจดีย์  

ชน ๒๕๕๙/๐๔๔๖
นางสาวณัฎฐณิชา จบศรี

๒๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา วัดดงพระเจดีย์  

ชน ๒๕๕๙/๐๔๔๗
นางสาวนวรัตน์ พุ่มจันทร์

๑๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา วัดดงพระเจดีย์  

ชน ๒๕๕๙/๐๔๔๘

นายกิตติศักดิ

์

ปนทอง
๑๕/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา วัดดงพระเจดีย์  

ชน ๒๕๕๙/๐๔๔๙
นางสาวบุษบงก์ อำทุ่งพงษ์

๑๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา วัดดงพระเจดีย์  

ชน ๒๕๕๙/๐๔๕๐
นายโชคชัย ทับกรุง

๑๘/๒/๒๕๔๐
โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา วัดดงพระเจดีย์  

ชน ๒๕๕๙/๐๔๕๑
เด็กหญิงวนิภา อภัยนุช

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำพุ วัดโพธิทอง

์

 

ชน ๒๕๕๙/๐๔๕๒

เด็กหญิงกัญญาณัฐ จูเปย
๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำพุ วัดโพธิทอง

์

 

ชน ๒๕๕๙/๐๔๕๓
เด็กชายศุภกิจ สีทอง

๑๑/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสะพานหิน(ประชาสามัคคี)
วัดสะพานหิน  

ชน ๒๕๕๙/๐๔๕๔
เด็กชายกษิดิเดช

์

บัวคำ ๘/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ)

วัดหนองเดิน

่

 

ชน ๒๕๕๙/๐๔๕๕
เด็กชายธนวัฒน์ ทวีสกิจ

๑๒/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ)

วัดหนองเดิน

่

 

ชน ๒๕๕๙/๐๔๕๖

เด็กชายใกล้รุ่ง พานทอง ๙/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ)

วัดหนองเดิน

่

 

ชน ๒๕๕๙/๐๔๕๗
เด็กหญิงพรรณวลี สุหงษ์สา

๒๑/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ)

วัดหนองเดิน

่

 

ชน ๒๕๕๙/๐๔๕๘
เด็กหญิงฉัตรกมล พิมพา ๔/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ)

วัดหนองเดิน

่

 

ชน ๒๕๕๙/๐๔๕๙
เด็กหญิงกัณญารัตน์ ใสเนตร

๑๑/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ)

วัดหนองเดิน

่

 

ชน ๒๕๕๙/๐๔๖๐
เด็กหญิงชนาพร เพียงเสมอข้อ

๑๖/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ)

วัดหนองเดิน

่

 

ชน ๒๕๕๙/๐๔๖๑
เด็กชายสมใจ ภูษิต

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ชน ๒๕๕๙/๐๔๖๒
เด็กชายกิตติธัช พึงพวก

่

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ชน ๒๕๕๙/๐๔๖๓
เด็กชายวิศรุษ บูชา

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ชน ๒๕๕๙/๐๔๖๔

เด็กชายไตรภูมิ จันช้อย

่

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ชน ๒๕๕๙/๐๔๖๕
เด็กชายวงศธร พึงพวก

่

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ชน ๒๕๕๙/๐๔๖๖
เด็กชายปยวัฒน์ นำจันทร์

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ชน ๒๕๕๙/๐๔๖๗
เด็กชายธีรภัทร เกิดสลุง

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ชน ๒๕๕๙/๐๔๖๘

เด็กหญิงอัจฉรา มุ่ยโสด
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ชน ๒๕๕๙/๐๔๖๙
เด็กหญิงปภาณิน ปานทองคำ

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ชน ๒๕๕๙/๐๔๗๐
เด็กหญิงวรัญญา วงทันนะกร

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ชน ๒๕๕๙/๐๔๗๑
เด็กหญิงธนาภา มูลมี

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ชน ๒๕๕๙/๐๔๗๒

เด็กหญิงณัฐภรณ์ กันยา
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ชน ๒๕๕๙/๐๔๗๓
เด็กหญิงเมธาพร ทองดี

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ชน ๒๕๕๙/๐๔๗๔
เด็กหญิงธันยา เกิดประเสริฐ

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ชน ๒๕๕๙/๐๔๗๕
นายบริพัตร บุญไกรภาคย์

๐๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนหันคาพิทยาคม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ชน ๒๕๕๙/๐๔๗๖

นายฐิติกร ใจเย็น
๐๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนหันคาพิทยาคม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ชน ๒๕๕๙/๐๔๗๗
นายเฉลิมวุฒิ พวงมณี

๑๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนหันคาพิทยาคม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ชน ๒๕๕๙/๐๔๗๘
เด็กชายนาวิน บุญชืน

่

๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหันคาพิทยาคม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ชน ๒๕๕๙/๐๔๗๙
เด็กชายวิชาดี สุขมูล

๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหันคาพิทยาคม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยนาท  ๑๔ / ๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๕๕๙/๐๔๘๐
เด็กชายจักรกริช อิมรัง

่

๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหันคาพิทยาคม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ชน ๒๕๕๙/๐๔๘๑
นางสาวจิราวรรณ เผือกผ่อง

๑๖/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนหันคาพิทยาคม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ชน ๒๕๕๙/๐๔๘๒
นางสาวแสนฤดี ไหมทอง

๑๕/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนหันคาพิทยาคม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ชน ๒๕๕๙/๐๔๘๓

นางสาวฐิตา การภักดี
๑๖/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนหันคาพิทยาคม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ชน ๒๕๕๙/๐๔๘๔
นางสาววราพรรณ ช้างหัวหน้า

๑๐/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนหันคาพิทยาคม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ชน ๒๕๕๙/๐๔๘๕
นางสาวสุธาสินี วังใจ

๒๐/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนหันคาพิทยาคม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ชน ๒๕๕๙/๐๔๘๖
นางสาวกมลพัตร เผือกเพ็ง

๒๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนหันคาพิทยาคม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ชน ๒๕๕๙/๐๔๘๗

นางสาวชมภูนุช โอรักษ์
๐๕/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนหันคาพิทยาคม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ชน ๒๕๕๙/๐๔๘๘
นางสาวรุ่งรัศมี สีวันนา

๒๘/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนหันคาพิทยาคม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ชน ๒๕๕๙/๐๔๘๙
นางสาววรรณิดา ทองแว่น

๑๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนหันคาพิทยาคม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ชน ๒๕๕๙/๐๔๙๐
นางสาววรรณภา จำปาศักดิ

์

๒๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนหันคาพิทยาคม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ชน ๒๕๕๙/๐๔๙๑

นางสาวฐานิกา ลิลา
๑๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนหันคาพิทยาคม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ชน ๒๕๕๙/๐๔๙๒
นางสาวพรรนิภา แซ่โก

๒๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนหันคาพิทยาคม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ชน ๒๕๕๙/๐๔๙๓
นางสาวดารารัศมี จันทร์หอม

๐๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนหันคาพิทยาคม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ชน ๒๕๕๙/๐๔๙๔
นางสาวเกษศิรินทร์ สีวันนา

๐๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหันคาพิทยาคม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ชน ๒๕๕๙/๐๔๙๕

เด็กหญิงสิราวรรณ ขุนณรงค์
๐๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหันคาพิทยาคม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ชน ๒๕๕๙/๐๔๙๖
เด็กหญิงปทมา ครุฑจีน

๑๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหันคาพิทยาคม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ชน ๒๕๕๙/๐๔๙๗
เด็กหญิงมณีวรรณ พรามณี

๒๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนหันคาพิทยาคม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ชน ๒๕๕๙/๐๔๙๘
เด็กหญิงกัลยรัตน์ วงษ์สุวรรณ

๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหันคาพิทยาคม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ชน ๒๕๕๙/๐๔๙๙

เด็กหญิงเมธนี พรหมรักษา
๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหันคาพิทยาคม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ชน ๒๕๕๙/๐๕๐๐
เด็กหญิงพิรยา พึงสุข

่

๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหันคาพิทยาคม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ชน ๒๕๕๙/๐๕๐๑
เด็กหญิงอมรรัตน์ เหมือนงาม

๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหันคาพิทยาคม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ชน ๒๕๕๙/๐๕๐๒
เด็กหญิงจรัญยา นาคทัพ

๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหันคาพิทยาคม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ชน ๒๕๕๙/๐๕๐๓
เด็กหญิงศิริพร แจ้งเนตร

๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหันคาพิทยาคม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ชน ๒๕๕๙/๐๕๐๔
เด็กหญิงหทัยรัตน์ แจ้งเนตร

๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหันคาพิทยาคม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ชน ๒๕๕๙/๐๕๐๕
เด็กหญิงวิทูร กันทัด

๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหันคาพิทยาคม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ชน ๒๕๕๙/๐๕๐๖
เด็กหญิงศรุตา กองแก้ว

๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหันคาพิทยาคม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ชน ๒๕๕๙/๐๕๐๗
เด็กหญิงนิชนิภา จันทร์รัสมี

๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหันคาพิทยาคม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ชน ๒๕๕๙/๐๕๐๘
เด็กหญิงทิพปภา เผือกผ่อง

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหันคาพิทยาคม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ชน ๒๕๕๙/๐๕๐๙
เด็กหญิงธนัชพร ถำกระแสร์

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหันคาพิทยาคม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ชน ๒๕๕๙/๐๕๑๐
เด็กหญิงวรัญญา เรืองทอง

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหันคาพิทยาคม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ชน ๒๕๕๙/๐๕๑๑

เด็กหญิงอัจฉริยา โพโต
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหันคาพิทยาคม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ชน ๒๕๕๙/๐๕๑๒
เด็กหญิงสิริมาศ ฤทธิมาก

์

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหันคาพิทยาคม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ชน ๒๕๕๙/๐๕๑๓
เด็กหญิงภัสสร นิวงาม

้

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหันคาพิทยาคม
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ชน ๒๕๕๙/๐๕๑๔
เด็กชายรวิภาส สถิรวัฒนานนท์

๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยนาท  ๑๕ / ๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๕๕๙/๐๕๑๕
เด็กชายณภัทร ชูศรี

๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๕๕๙/๐๕๑๖
เด็กชายกุลทัต เงินแจ่ม

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๕๕๙/๐๕๑๗
เด็กชายยศพนธ์ พวงโต

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๕๕๙/๐๕๑๘

เด็กชายชัชวาล ทรงสวัสดิวงศ์

์

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๕๕๙/๐๕๑๙
เด็กชายทินภัทร อุ่นปานทอง

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๕๕๙/๐๕๒๐
เด็กชายพงศกร บุญแจ้ง

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๕๕๙/๐๕๒๑
เด็กชายอภิเชษฐ์ นาคสังข์

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๕๕๙/๐๕๒๒

เด็กชายเจษฎา วิเชียรช่วง
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๕๕๙/๐๕๒๓
เด็กชายนิรัชพร มะโนรา

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๕๕๙/๐๕๒๔
เด็กชายคธาวุธ คำชา

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๕๕๙/๐๕๒๕
เด็กชายไพบูรณ์ เพชรัตน์

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๕๕๙/๐๕๒๖

เด็กชายธีรภัทร โฉมเชิด
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๕๕๙/๐๕๒๗
เด็กชายทรงพล แสงเรือง

๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๕๕๙/๐๕๒๘
เด็กชายวัศพล วงษาพันธ์

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๕๕๙/๐๕๒๙
เด็กชายปฏิพล เนรคอน

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๕๕๙/๐๕๓๐
เด็กชายรัชพล ฟกขาว

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๕๕๙/๐๕๓๑
เด็กชายมนต์ชัย กันนุฬา

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๕๕๙/๐๕๓๒
เด็กชายตะวัน ดีกล่อม

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๕๕๙/๐๕๓๓
เด็กชายศิริชัย กาฬษร

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๕๕๙/๐๕๓๔

เด็กชายศตวรรษ เผือกเทียง

่

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๕๕๙/๐๕๓๕
เด็กชายภูดินันท์ เนตรสว่าง

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๕๕๙/๐๕๓๖
เด็กชายทิวากร จันทร์สุข

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๕๕๙/๐๕๓๗
เด็กชายนิธิกร ลีรุ่งเรืองทรัพย์

้

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๕๕๙/๐๕๓๘

เด็กชายศิวกร สุขสวัสดิ

์

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๕๕๙/๐๕๓๙
เด็กชายธนวัฒน์ ตังใจ

้

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๕๕๙/๐๕๔๐
เด็กชายโยธิน อ่อนคำ

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๕๕๙/๐๕๔๑
เด็กชายพลพฤทธิ

์

นาคสังข์

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๕๕๙/๐๕๔๒

เด็กชายชัยกร ดวงอินทร์

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๕๕๙/๐๕๔๓
เด็กชายเตชวิทย์ จันทศรี

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๕๕๙/๐๕๔๔
เด็กชายคนิน แตนิล

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๕๕๙/๐๕๔๕
เด็กชายพัสกร เฉลิมวัฒนศิริ

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๕๕๙/๐๕๔๖

เด็กชายสรัช คำสงค์
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๕๕๙/๐๕๔๗
เด็กชายสรัล คำสงค์

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๕๕๙/๐๕๔๘
เด็กชายธนพล จันทร์กลิน

่

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๕๕๙/๐๕๔๙
เด็กชายณัฐติ มณีสงค์

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยนาท  ๑๖ / ๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๕๕๙/๐๕๕๐
เด็กชายเอกภพ รัตนศิริแสงโชติ

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๕๕๙/๐๕๕๑
เด็กชายศุภัทชัย โมรา

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๕๕๙/๐๕๕๒
เด็กชายพิภพ ทองอัน

้

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๕๕๙/๐๕๕๓

เด็กชายพงศกร จิตรดา

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๕๕๙/๐๕๕๔
เด็กชายภูวดล สวนชูผล

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๕๕๙/๐๕๕๕
เด็กหญิงนันทนัช บุญวาส

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๕๕๙/๐๕๕๖
เด็กหญิงณิธาภัทร กุมสติ

๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๕๕๙/๐๕๕๗

เด็กหญิงวรพรรณ ชาวม่วงขวัญ
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๕๕๙/๐๕๕๘
เด็กหญิงอังกุรนันท์ จันทร์ยิม

้

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๕๕๙/๐๕๕๙
เด็กหญิงสิรินดา ดาศรี

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๕๕๙/๐๕๖๐
เด็กหญิงณัฐวิภา คำเจริญ

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๕๕๙/๐๕๖๑

เด็กหญิงออมสิน มงคลเมฆ
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๕๕๙/๐๕๖๒
เด็กหญิงภัทรภร วารีนิล

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๕๕๙/๐๕๖๓
เด็กหญิงกัณจณิกต์ ภูครองนาค

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๕๕๙/๐๕๖๔
เด็กหญิงกอบกาญจน์ ครุฑรัมย์

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๕๕๙/๐๕๖๕
เด็กหญิงมณทกานติ คงใยแพทย์

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๕๕๙/๐๕๖๖
เด็กหญิงนราวัลย์ จันปุม

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๕๕๙/๐๕๖๗
เด็กหญิงสิราวรรณ ผ่องพันธ์ชัย

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๕๕๙/๐๕๖๘
เด็กหญิงพิชามญชุ์ กาญจนวิกัติ

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๕๕๙/๐๕๖๙

เด็กหญิงรพีพรรณ วริทธินันท์
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๕๕๙/๐๕๗๐
เด็กหญิงสุภาพร จิตรดา

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๕๕๙/๐๕๗๑
เด็กหญิงภัทราพร เผือกผ่อง

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๕๕๙/๐๕๗๒
เด็กหญิงอภิญญา พานทอง

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๕๕๙/๐๕๗๓

เด็กหญิงธัญชนก ปยะปญญาพงษ์
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๕๕๙/๐๕๗๔
เด็กหญิงกัลยากร หมวกทอง

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๕๕๙/๐๕๗๕
เด็กหญิงชวัลรัตน์ บุญผึง

้

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๕๕๙/๐๕๗๖
เด็กหญิงสุณัฐชา พลสงคราม

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๕๕๙/๐๕๗๗

เด็กหญิงศิวนาถ บุญอุษาโยค

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๕๕๙/๐๕๗๘
เด็กหญิงรุ่งรวิน แหวนทองคำ

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๕๕๙/๐๕๗๙
เด็กหญิงไอยรินทร์ เอียมวิไลย์

่

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๕๕๙/๐๕๘๐
เด็กหญิงภูษณิศา การะเกษ

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๕๕๙/๐๕๘๑

เด็กหญิงปรียาพัชร อาสาภิญโญ

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๕๕๙/๐๕๘๒
เด็กหญิงวนัสนันท์ เฉลิมชัย

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๕๕๙/๐๕๘๓
เด็กหญิงสุภัสสร พงษ์มา

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๕๕๙/๐๕๘๔
เด็กหญิงปณิสรา ไทยรัตนกุล

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยนาท  ๑๗ / ๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๕๕๙/๐๕๘๕
เด็กหญิงสรัลรัตน์ แรงมาก

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๕๕๙/๐๕๘๖
เด็กหญิงจุฑามาศ สว่างศรี

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๕๕๙/๐๕๘๗
เด็กหญิงกุลยาภา รอดรัตน์

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๕๕๙/๐๕๘๘

เด็กหญิงชโนทัย วรชีพ
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๕๕๙/๐๕๘๙
เด็กหญิงขนิษบา เมธีวิวัฒน์

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๕๕๙/๐๕๙๐
เด็กหญิงทิฆัมพร นำพลอยเทศ

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๕๕๙/๐๕๙๑
เด็กหญิงธัญชนก สุนทรวิภาค

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๕๕๙/๐๕๙๒

เด็กหญิงโสภณัฐ แจ่มศรี
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๕๕๙/๐๕๙๓
เด็กหญิงเปรมมิกา วงทองดี

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๕๕๙/๐๕๙๔
เด็กหญิงวรวรรณ อ่วมมณี

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๕๕๙/๐๕๙๕
เด็กหญิงศิลาพร เดชมา

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๕๕๙/๐๕๙๖

เด็กหญิงสิริลภัส บุญวาส
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๕๕๙/๐๕๙๗
เด็กหญิงธัญวรัตน์ แผ้วพิมพา

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๕๕๙/๐๕๙๘
เด็กหญิงประณีตศิลป ธนาริยานุกูล

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๕๕๙/๐๕๙๙
เด็กหญิงวิรัชญา แสงสิมหา

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๕๕๙/๐๖๐๐
เด็กหญิงจุฑามาศ มิงสกุล

่

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๕๕๙/๐๖๐๑
เด็กหญิงกีรติยาภรณ์ อ่อนสะอาด

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

ชน ๒๕๕๙/๐๖๐๒
เด็กชายวรินทร เขียวแก้ว

๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองต่อ วัดราษฎร์บำรุง  

ชน ๒๕๕๙/๐๖๐๓
เด็กชายณัฐพล รักศีลธรรม

๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองต่อ วัดราษฎร์บำรุง  

ชน ๒๕๕๙/๐๖๐๔
เด็กชายอภิชาต จันทร์ลอย

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองต่อ วัดราษฎร์บำรุง  

ชน ๒๕๕๙/๐๖๐๕
เด็กชายชัยวุฒิ ปานแม้น

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองต่อ วัดราษฎร์บำรุง  

ชน ๒๕๕๙/๐๖๐๖
เด็กชายชัยยศ เต็งมิง

่

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองต่อ วัดราษฎร์บำรุง  

ชน ๒๕๕๙/๐๖๐๗
เด็กชายอุดมศักดิ

์

หนูน้อย

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองต่อ วัดราษฎร์บำรุง  

ชน ๒๕๕๙/๐๖๐๘
เด็กชายลัทธพล เพ็ชรจัน

่

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองต่อ วัดราษฎร์บำรุง  

ชน ๒๕๕๙/๐๖๐๙
เด็กชายธนาธร พุ่มพุก

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองต่อ วัดราษฎร์บำรุง  

ชน ๒๕๕๙/๐๖๑๐
เด็กชายชัชวาล บุญบัว

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองต่อ วัดราษฎร์บำรุง  

ชน ๒๕๕๙/๐๖๑๑
เด็กชายณัฐดนัย คำบุญเรียง

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองต่อ วัดราษฎร์บำรุง  

ชน ๒๕๕๙/๐๖๑๒

เด็กชายวาคิม พวงสมบัติ
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองต่อ วัดราษฎร์บำรุง  

ชน ๒๕๕๙/๐๖๑๓
เด็กชายธวัชชัย นาคช่วย

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองต่อ วัดราษฎร์บำรุง  

ชน ๒๕๕๙/๐๖๑๔
เด็กชายธนพจน์ พลายคง

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองต่อ วัดราษฎร์บำรุง  

ชน ๒๕๕๙/๐๖๑๕
เด็กชายธีรภัทร์ อ่อนคำ

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองต่อ วัดราษฎร์บำรุง  

ชน ๒๕๕๙/๐๖๑๖

เด็กชายฐนกร ภูฆัง
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองต่อ วัดราษฎร์บำรุง  

ชน ๒๕๕๙/๐๖๑๗
เด็กชายศุภกร สิทธิธรรม

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองต่อ วัดราษฎร์บำรุง  

ชน ๒๕๕๙/๐๖๑๘
เด็กชายชยุตพงศ์ แย้มทับ

๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองต่อ วัดราษฎร์บำรุง  

ชน ๒๕๕๙/๐๖๑๙
เด็กชายเทวัญ จำปาเงิน

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองต่อ วัดราษฎร์บำรุง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยนาท  ๑๘ / ๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๕๕๙/๐๖๒๐
เด็กชายปยวัฒน์ บุญพยา

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองต่อ วัดราษฎร์บำรุง  

ชน ๒๕๕๙/๐๖๒๑
เด็กหญิงลักษิกา รักศีลธรรม

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองต่อ วัดราษฎร์บำรุง  

ชน ๒๕๕๙/๐๖๒๒
เด็กหญิงศศิวิมล จันทร์แดง

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองต่อ วัดราษฎร์บำรุง  

ชน ๒๕๕๙/๐๖๒๓

เด็กชายธนกฤต ไชยฤทธิ

์

๐๔/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนท่าบ้านหลวง(รัฐรังสรรค์วิทยา)
วัดวังกะชาย  

ชน ๒๕๕๙/๐๖๒๔
เด็กชายปริญญา ไทยยิง

่

๐๓/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนท่าบ้านหลวง(รัฐรังสรรค์วิทยา)
วัดวังกะชาย  

ชน ๒๕๕๙/๐๖๒๕
เด็กชายอภิสิทธิ

์

เขาแก้ว
๒๕/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนท่าบ้านหลวง(รัฐรังสรรค์วิทยา)

วัดวังกะชาย  

ชน ๒๕๕๙/๐๖๒๖
เด็กชายกฤษกร บัวผัน

๓๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนท่าบ้านหลวง(รัฐรังสรรค์วิทยา)
วัดวังกะชาย  

ชน ๒๕๕๙/๐๖๒๗

เด็กชายพนธณัฏ สว่างดี
๐๘/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนท่าบ้านหลวง(รัฐรังสรรค์วิทยา)

วัดวังกะชาย  

ชน ๒๕๕๙/๐๖๒๘
เด็กชายชาคริต ชุมแสง

๒๙/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนท่าบ้านหลวง(รัฐรังสรรค์วิทยา)
วัดวังกะชาย  

ชน ๒๕๕๙/๐๖๒๙
เด็กชายอีหวาน

้

โกศักดิ

์

๒๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนท่าบ้านหลวง(รัฐรังสรรค์วิทยา)
วัดวังกะชาย  

ชน ๒๕๕๙/๐๖๓๐
เด็กหญิงเพ็ญวลี สวยเอียม

่

๑๐/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าบ้านหลวง(รัฐรังสรรค์วิทยา)
วัดวังกะชาย  

ชน ๒๕๕๙/๐๖๓๑

เด็กหญิงปภาวิรินท์ อมรจรัสแสง
๑๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนท่าบ้านหลวง(รัฐรังสรรค์วิทยา)

วัดวังกะชาย  

ชน ๒๕๕๙/๐๖๓๒
เด็กชายภานุชา สาลี

๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวิจิตรรังสรรค์ วัดวิจิตรรังสรรค์  

ชน ๒๕๕๙/๐๖๓๓
เด็กชายกิตติกร เพรี

๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวิจิตรรังสรรค์ วัดวิจิตรรังสรรค์  

ชน ๒๕๕๙/๐๖๓๔
เด็กชายกิตติพงษ์ ภาคศักดิ

์

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวิจิตรรังสรรค์ วัดวิจิตรรังสรรค์  

ชน ๒๕๕๙/๐๖๓๕

เด็กชายศราวุธ ด้วงเหม
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวิจิตรรังสรรค์ วัดวิจิตรรังสรรค์  

ชน ๒๕๕๙/๐๖๓๖
เด็กชายธนวันท์ ดำนิล

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวิจิตรรังสรรค์ วัดวิจิตรรังสรรค์  

ชน ๒๕๕๙/๐๖๓๗
เด็กชายรัฐนันท์ ดำนิล

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวิจิตรรังสรรค์ วัดวิจิตรรังสรรค์  

ชน ๒๕๕๙/๐๖๓๘
เด็กชายทัศน์พล มีศิลป

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวิจิตรรังสรรค์ วัดวิจิตรรังสรรค์  

ชน ๒๕๕๙/๐๖๓๙

เด็กชายเมธาวี เพ็งผาย
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวิจิตรรังสรรค์ วัดวิจิตรรังสรรค์  

ชน ๒๕๕๙/๐๖๔๐
เด็กชายสิรวิชญ์ ศรีวิเศษ

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวิจิตรรังสรรค์ วัดวิจิตรรังสรรค์  

ชน ๒๕๕๙/๐๖๔๑
เด็กชายณัฐวัฒน์ หงษ์ทอง

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวิจิตรรังสรรค์ วัดวิจิตรรังสรรค์  

ชน ๒๕๕๙/๐๖๔๒
เด็กชายพงศกร สะทองปา

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวิจิตรรังสรรค์ วัดวิจิตรรังสรรค์  

ชน ๒๕๕๙/๐๖๔๓

เด็กหญิงนฤมล พุทธปรีดา
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวิจิตรรังสรรค์ วัดวิจิตรรังสรรค์  

ชน ๒๕๕๙/๐๖๔๔
เด็กหญิงศรัณย์พร นุ่นคง

๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวิจิตรรังสรรค์ วัดวิจิตรรังสรรค์  

ชน ๒๕๕๙/๐๖๔๕
เด็กหญิงนิชา โฉมแก้ว

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวิจิตรรังสรรค์ วัดวิจิตรรังสรรค์  

ชน ๒๕๕๙/๐๖๔๖
เด็กหญิงพัชราภา อำทิม

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวิจิตรรังสรรค์ วัดวิจิตรรังสรรค์  

ชน ๒๕๕๙/๐๖๔๗

เด็กหญิงจอมขวัญ ฟุงเฟอง
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวิจิตรรังสรรค์ วัดวิจิตรรังสรรค์  

ชน ๒๕๕๙/๐๖๔๘
เด็กหญิงธีรัสดา วรเสน

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวิจิตรรังสรรค์ วัดวิจิตรรังสรรค์  

ชน ๒๕๕๙/๐๖๔๙
เด็กชายเจษฏา สีดาฟอง

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชัฏฝาง วัดชัฎฝาง  

ชน ๒๕๕๙/๐๖๕๐
เด็กชายภัทรกร สุ่มพ่วง

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชัฏฝาง วัดชัฎฝาง  

ชน ๒๕๕๙/๐๖๕๑

เด็กชายนภสินธุ์ สุ่มพ่วง
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชัฏฝาง วัดชัฎฝาง  

ชน ๒๕๕๙/๐๖๕๒
เด็กชายลัทพล พิชัยเชิด

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชัฏฝาง วัดชัฎฝาง  

ชน ๒๕๕๙/๐๖๕๓
เด็กชายไพบูลย์ จีนเมือง

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชัฏฝาง วัดชัฎฝาง  

ชน ๒๕๕๙/๐๖๕๔
เด็กชายพีรณัฐ ปรึกษา

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชัฏฝาง วัดชัฎฝาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยนาท  ๑๙ / ๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๕๕๙/๐๖๕๕
เด็กชายกิตติธัช สัมฤทธิ

์

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชัฏฝาง วัดชัฎฝาง  

ชน ๒๕๕๙/๐๖๕๖
เด็กหญิงสุดารัตน์ เอียมละออ

่

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชัฏฝาง วัดชัฎฝาง  

ชน ๒๕๕๙/๐๖๕๗
เด็กหญิงชนิกานต์ โพธิศิริ

์

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชัฏฝาง วัดชัฎฝาง  

ชน ๒๕๕๙/๐๖๕๘

เด็กหญิงนำทิพย์ สูงปานเขา
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชัฏฝาง วัดชัฎฝาง  

ชน ๒๕๕๙/๐๖๕๙
เด็กหญิงชาริสา ทองขวัญ

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชัฏฝาง วัดชัฎฝาง  

ชน ๒๕๕๙/๐๖๖๐
เด็กหญิงศศิธร ราทอง

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชัฏฝาง วัดชัฎฝาง  

ชน ๒๕๕๙/๐๖๖๑
เด็กหญิงภัคพร กลินหอม

่

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชัฏฝาง วัดชัฎฝาง  

ชน ๒๕๕๙/๐๖๖๒

เด็กหญิงอนัญญา สวัสดี
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชัฏฝาง วัดชัฎฝาง  

ชน ๒๕๕๙/๐๖๖๓
เด็กหญิงปุณยาพร น้อยหร่าย

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชัฏฝาง วัดชัฎฝาง  

ชน ๒๕๕๙/๐๖๖๔
เด็กหญิงณิชา หมืนชาตรี

่

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชัฏฝาง วัดชัฎฝาง  

ชน ๒๕๕๙/๐๖๖๕
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ศรีกุมาร

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชัฏฝาง วัดชัฎฝาง  

ชน ๒๕๕๙/๐๖๖๖

เด็กหญิงวรกานต์ ดีใหญ่
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชัฏฝาง วัดชัฎฝาง  

ชน ๒๕๕๙/๐๖๖๗
เด็กชายราเชนทร์ ใจแสน

๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพรหมวิหาร วัดพรหมวิหาร  

ชน ๒๕๕๙/๐๖๖๘
เด็กชายจักรเพ็ชร รัตนพงษ์ตระกูล

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพรหมวิหาร วัดพรหมวิหาร  

ชน ๒๕๕๙/๐๖๖๙
เด็กชายสิริภพ ใจแสน

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพรหมวิหาร วัดพรหมวิหาร  

ชน ๒๕๕๙/๐๖๗๐
เด็กชายพรรวินท์ แสนหาญ

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพรหมวิหาร วัดพรหมวิหาร  

ชน ๒๕๕๙/๐๖๗๑
เด็กหญิงวิภาวี ศรีจีน

๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพรหมวิหาร วัดพรหมวิหาร  

ชน ๒๕๕๙/๐๖๗๒
เด็กหญิงปทมวรรณ ฉิมแปน

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพรหมวิหาร วัดพรหมวิหาร  

ชน ๒๕๕๙/๐๖๗๓
เด็กหญิงศิรินาถ ม่วงพูล

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพรหมวิหาร วัดพรหมวิหาร  

ชน ๒๕๕๙/๐๖๗๔

เด็กหญิงณัฐรดา ใจแสน
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพรหมวิหาร วัดพรหมวิหาร  

ชน ๒๕๕๙/๐๖๗๕
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา คำปก

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพรหมวิหาร วัดพรหมวิหาร  

ชน ๒๕๕๙/๐๖๗๖
เด็กหญิงหฤทชนัน รัชชะ

๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพรหมวิหาร วัดพรหมวิหาร  

ชน ๒๕๕๙/๐๖๗๗
เด็กหญิงกัลยกร คล่องแคล่ว

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพรหมวิหาร วัดพรหมวิหาร  

ชน ๒๕๕๙/๐๖๗๘

เด็กชายรพีภัทร แปนสุวรรณ
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรางจิก วัดวังกะชาย  

ชน ๒๕๕๙/๐๖๗๙
เด็กชายชัชนนท์ บุญปก

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรางจิก วัดวังกะชาย  

ชน ๒๕๕๙/๐๖๘๐
เด็กชายชิดสนุพงศ์ แจ่มแจ้ง

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรางจิก วัดวังกะชาย  

ชน ๒๕๕๙/๐๖๘๑
เด็กชายนฤเบศ ศรีสวัสดิ

์

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรางจิก วัดวังกะชาย  

ชน ๒๕๕๙/๐๖๘๒

เด็กชายสิทธิธร อุทัยเรือง
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรางจิก วัดวังกะชาย  

ชน ๒๕๕๙/๐๖๘๓
เด็กชายภูวนัย วงษ์สุวรรณ

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรางจิก วัดวังกะชาย  

ชน ๒๕๕๙/๐๖๘๔
เด็กชายอิศวะ อิมรัง

่

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรางจิก วัดวังกะชาย  

ชน ๒๕๕๙/๐๖๘๕
เด็กชายเอกพจน์ วงษ์สุวรรณ

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรางจิก วัดวังกะชาย  

ชน ๒๕๕๙/๐๖๘๖

เด็กชายพงศ์พลิน ทุเรียน
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรางจิก วัดวังกะชาย  

ชน ๒๕๕๙/๐๖๘๗
เด็กหญิงกัลยกร ธูปทอง

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรางจิก วัดวังกะชาย  

ชน ๒๕๕๙/๐๖๘๘
เด็กชายธนภัทร์ ปญญาทอน

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังเดือนห้า วัดวังกะชาย  

ชน ๒๕๕๙/๐๖๘๙
เด็กชายอภิวิชญ์ เสือรักวงษ์

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังเดือนห้า วัดวังกะชาย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยนาท  ๒๐ / ๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๕๕๙/๐๖๙๐
เด็กชายชยทัต คำสิงห์

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังเดือนห้า วัดวังกะชาย  

ชน ๒๕๕๙/๐๖๙๑
เด็กหญิงจิรสุตา เพ็ชรจัน

่

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังเดือนห้า วัดวังกะชาย  

ชน ๒๕๕๙/๐๖๙๒
เด็กหญิงชลธิชา พรมชุ่ม

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังเดือนห้า วัดวังกะชาย  

ชน ๒๕๕๙/๐๖๙๓

เด็กหญิงนวพร อิมรัง

่

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังเดือนห้า วัดวังกะชาย  

ชน ๒๕๕๙/๐๖๙๔
เด็กหญิงสิริวิมล สิทธิอินทร

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังเดือนห้า วัดวังกะชาย  

ชน ๒๕๕๙/๐๖๙๕
เด็กชายดนุพล แก้วปญญา

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเด่นใหญ่ วัดเด่นใหญ่  

ชน ๒๕๕๙/๐๖๙๖
เด็กชายหาญณรงค์ พลนิกร

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเด่นใหญ่ วัดเด่นใหญ่  

ชน ๒๕๕๙/๐๖๙๗

เด็กชายณัฐชัย สิทธิอินทร
๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเด่นใหญ่ วัดเด่นใหญ่  

ชน ๒๕๕๙/๐๖๙๘
เด็กชายอลงกรณ์ เทพารักษ์

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเด่นใหญ่ วัดเด่นใหญ่  

ชน ๒๕๕๙/๐๖๙๙
เด็กชายเรวัตร เพ็ชรพ่วง

๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเด่นใหญ่ วัดเด่นใหญ่  

ชน ๒๕๕๙/๐๗๐๐
เด็กชายภานุวัฒน์ ทนชังยา

่

๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเด่นใหญ่ วัดเด่นใหญ่  

ชน ๒๕๕๙/๐๗๐๑
เด็กหญิงธัญญานุช โพธิตก

์

๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเด่นใหญ่ วัดเด่นใหญ่  

ชน ๒๕๕๙/๐๗๐๒
เด็กหญิงมณีรัตน์ เพชรก้อน

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนไกรราษฎร์วิทยา วัดเทพหิรัณย์  

ชน ๒๕๕๙/๐๗๐๓
เด็กหญิงเบญญารัตน์ ศรีโมรา

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนไกรราษฎร์วิทยา วัดเทพหิรัณย์  

ชน ๒๕๕๙/๐๗๐๔
เด็กชายชาญชัย ล้อมวงษ์

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนไกรราษฎร์วิทยา วัดเทพหิรัณย์  

ชน ๒๕๕๙/๐๗๐๕
เด็กหญิงรัตนพร จันทนูศร ๑/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านใหม่

วัดบ้านใหม่สิริวัฒนาราม

 

ชน ๒๕๕๙/๐๗๐๖
เด็กหญิงเปรมฤดี เปรมทอง

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านใหม่

วัดบ้านใหม่สิริวัฒนาราม

 

ชน ๒๕๕๙/๐๗๐๗
เด็กหญิงภัณฑิรา นิมน่วม

่

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านใหม่

วัดบ้านใหม่สิริวัฒนาราม

 

ชน ๒๕๕๙/๐๗๐๘
เด็กชายเมธีรา ภูมิภักดิ

์

๓/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านใหม่

วัดบ้านใหม่สิริวัฒนาราม

 

ชน ๒๕๕๙/๐๗๐๙
เด็กชายณัฐพล ดำนิล

๒๑/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านใหม่

วัดบ้านใหม่สิริวัฒนาราม

 

ชน ๒๕๕๙/๐๗๑๐
เด็กชายปริวัตร เอียมพันธ์

่

๙/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ้านใหม่

วัดบ้านใหม่สิริวัฒนาราม

 

ชน ๒๕๕๙/๐๗๑๑
เด็กชายนัชนันท์ เปรมทอง

๒๔/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านใหม่

วัดบ้านใหม่สิริวัฒนาราม

 

ชน ๒๕๕๙/๐๗๑๒
เด็กหญิงสุกัญญา อรัญศักดิ

์

๒๙/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านใหม่

วัดบ้านใหม่สิริวัฒนาราม

 

ชน ๒๕๕๙/๐๗๑๓

แม่ชีบุญชู จันทร์สุทธิ

์

๓๐/๑๐/๒๕๐๒
วัดบ้านใหม่สิริวัฒนาราม

วัดบ้านใหม่สิริวัฒนาราม

 

ชน ๒๕๕๙/๐๗๑๔
แม่ชีนำอ้อย สระทองสอน

๐๙/๐๒/๒๕๒๕

วัดบ้านใหม่สิริวัฒนาราม

วัดบ้านใหม่สิริวัฒนาราม

 

ชน ๒๕๕๙/๐๗๑๕
เด็กหญิงสอง สมชัย

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนกะโดน วัดบุบผาราม  

ชน ๒๕๕๙/๐๗๑๖
เด็กหญิงสาม สมชัย

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนกะโดน วัดบุบผาราม  

ชน ๒๕๕๙/๐๗๑๗

เด็กหญิงพรณภา จิตรีฐาน
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนกะโดน วัดบุบผาราม  

ชน ๒๕๕๙/๐๗๑๘
เด็กชายองอาจ สมชัย

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนกะโดน วัดบุบผาราม  

ชน ๒๕๕๙/๐๗๑๙
เด็กชายภูวเดช มากคง

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนกะโดน วัดบุบผาราม  

ชน ๒๕๕๙/๐๗๒๐
เด็กชายจัมโบ้ สมชัย

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนกะโดน วัดบุบผาราม  

ชน ๒๕๕๙/๐๗๒๑

เด็กชายศิริพล บุตรพรม
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนกะโดน วัดบุบผาราม  

ชน ๒๕๕๙/๐๗๒๒
เด็กชายเอกวัช โพธิกลอง

์

๐๓/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ)

วัดประชุมธรรม  

ชน ๒๕๕๙/๐๗๒๓
เด็กชายณภัทร วรรณวงศ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ)

วัดประชุมธรรม  

ชน ๒๕๕๙/๐๗๒๔
เด็กหญิงสุภัสสร ปองฉิม

๒๙/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ)

วัดประชุมธรรม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยนาท  ๒๑ / ๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๕๕๙/๐๗๒๕
เด็กหญิงอัญชิมา ทับทิมกลาง

๐๗/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ)

วัดประชุมธรรม  

ชน ๒๕๕๙/๐๗๒๖
เด็กชายนันทพงษ์ แจ้งสว่าง

๐๗/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ)

วัดประชุมธรรม  

ชน ๒๕๕๙/๐๗๒๗
เด็กหญิงสุภัสรา สุภาโสด

๒๕/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ)

วัดประชุมธรรม  

ชน ๒๕๕๙/๐๗๒๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ อินทพันธ์
๐๒/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ)

วัดประชุมธรรม  

ชน ๒๕๕๙/๐๗๒๙
เด็กหญิงพรนภา เฉลียวศิลป

๒๔/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ)

วัดประชุมธรรม  

ชน ๒๕๕๙/๐๗๓๐
เด็กหญิงชนิศา จันทร์ชืน

่

๓๑/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ)

วัดประชุมธรรม  

ชน ๒๕๕๙/๐๗๓๑
เด็กหญิงธัญญา พูลเพิม

่

๐๕/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ)

วัดประชุมธรรม  

ชน ๒๕๕๙/๐๗๓๒

เด็กหญิงธนารีย์ พูลเพิม

่

๐๕/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ)

วัดประชุมธรรม  

ชน ๒๕๕๙/๐๗๓๓
เด็กหญิงธนพร ปนช้าง

๐๘/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ)

วัดประชุมธรรม  

ชน ๒๕๕๙/๐๗๓๔
เด็กหญิงณิชมน เปยมสิน

๑๑/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ)

วัดประชุมธรรม  

ชน ๒๕๕๙/๐๗๓๕
เด็กชายชัชพงศ์ โพธิรัง

์

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดพิชัยนาวาส(รัฐราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา)

วัดพิชัยนาวาส  

ชน ๒๕๕๙/๐๗๓๖

เด็กชายธีรพงศ์ คำแหง
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดพิชัยนาวาส(รัฐราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา)

วัดพิชัยนาวาส  

ชน ๒๕๕๙/๐๗๓๗
เด็กชายศิวกร จ้อยชู

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดพิชัยนาวาส(รัฐราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา)

วัดพิชัยนาวาส  

ชน ๒๕๕๙/๐๗๓๘
เด็กชายจิราพัชร เนียมจันทร์

๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดพิชัยนาวาส(รัฐราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา)

วัดพิชัยนาวาส  

ชน ๒๕๕๙/๐๗๓๙
เด็กชายฐิติโชติ จันวิลา

๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดพิชัยนาวาส(รัฐราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา)

วัดพิชัยนาวาส  

ชน ๒๕๕๙/๐๗๔๐
เด็กชายเตวิทย์ จันชืน

่

๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดพิชัยนาวาส(รัฐราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา)

วัดพิชัยนาวาส  

ชน ๒๕๕๙/๐๗๔๑
เด็กชายภีมพล สนิทไทย

๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดพิชัยนาวาส(รัฐราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา)

วัดพิชัยนาวาส  

ชน ๒๕๕๙/๐๗๔๒
เด็กชายศรัณย์ภัทร มีผิว

๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดพิชัยนาวาส(รัฐราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา)

วัดพิชัยนาวาส  

ชน ๒๕๕๙/๐๗๔๓
เด็กหญิงกนกพร จันทร์หนู

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดพิชัยนาวาส(รัฐราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา)

วัดพิชัยนาวาส  

ชน ๒๕๕๙/๐๗๔๔

เด็กหญิงกัลยกร รักน้อย

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดพิชัยนาวาส(รัฐราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา)

วัดพิชัยนาวาส  

ชน ๒๕๕๙/๐๗๔๕
เด็กหญิงกัลยา นำแก้ว

๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดพิชัยนาวาส(รัฐราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา)

วัดพิชัยนาวาส  

ชน ๒๕๕๙/๐๗๔๖
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา มะณี

๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดพิชัยนาวาส(รัฐราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา)

วัดพิชัยนาวาส  

ชน ๒๕๕๙/๐๗๔๗
เด็กหญิงณัฐิดา เปรมแจ่ม

๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดพิชัยนาวาส(รัฐราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา)

วัดพิชัยนาวาส  

ชน ๒๕๕๙/๐๗๔๘

เด็กหญิงวรรณฤดี คูสุวรรณ
๒๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดพิชัยนาวาส(รัฐราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา)

วัดพิชัยนาวาส  

ชน ๒๕๕๙/๐๗๔๙
เด็กหญิงขัตติยา อ่อนคำ

๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดพิชัยนาวาส(รัฐราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา)

วัดพิชัยนาวาส  

ชน ๒๕๕๙/๐๗๕๐
เด็กชายภาคภูมิ เมฆจำรัสแสง

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดพิชัยนาวาส(รัฐราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา)

วัดพิชัยนาวาส  

ชน ๒๕๕๙/๐๗๕๑
เด็กชายธีรภัทร นันทเกิด

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดพิชัยนาวาส(รัฐราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา)

วัดพิชัยนาวาส  

ชน ๒๕๕๙/๐๗๕๒

เด็กชายสิทธิธร คล้ายสอน
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดพิชัยนาวาส(รัฐราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา)

วัดพิชัยนาวาส  

ชน ๒๕๕๙/๐๗๕๓
เด็กชายณัชนน แสงบำรุง

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดพิชัยนาวาส(รัฐราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา)

วัดพิชัยนาวาส  

ชน ๒๕๕๙/๐๗๕๔
เด็กหญิงสุภชา ทาเอือ

้

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวิจิตรังสิตาราม วัดวิจิตรังสิตาราม  

ชน ๒๕๕๙/๐๗๕๕
เด็กหญิงธนาพร บุญเงิน

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวิจิตรังสิตาราม วัดวิจิตรังสิตาราม  

ชน ๒๕๕๙/๐๗๕๖

เด็กหญิงศศิวิมล โฮกเส็ง
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวิจิตรังสิตาราม วัดวิจิตรังสิตาราม  

ชน ๒๕๕๙/๐๗๕๗
เด็กหญิงณัฏฐา กลินขวัญ

่

๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวิจิตรังสิตาราม วัดวิจิตรังสิตาราม  

ชน ๒๕๕๙/๐๗๕๘
เด็กชายธีรภัทร ลีเอือ

้

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวิจิตรังสิตาราม วัดวิจิตรังสิตาราม  

ชน ๒๕๕๙/๐๗๕๙
เด็กหญิงสิริพร เกตุพุทธรรม

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวิจิตรังสิตาราม วัดวิจิตรังสิตาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยนาท  ๒๒ / ๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๕๕๙/๐๗๖๐
เด็กหญิงวรรธนภร ลุนพิมาย

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวิจิตรังสิตาราม วัดวิจิตรังสิตาราม  

ชน ๒๕๕๙/๐๗๖๑
เด็กชายอัษฎาวุธ ทองเพ็ง

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระแก้ว วัดสระแก้ว  

ชน ๒๕๕๙/๐๗๖๒
เด็กชายวรวุฒิ อุปลักษณะ

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระแก้ว วัดสระแก้ว  

ชน ๒๕๕๙/๐๗๖๓

เด็กชายรัฐศาสตร์ นันทะวงศ์

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระแก้ว วัดสระแก้ว  

ชน ๒๕๕๙/๐๗๖๔
เด็กชายราเมศ แตงสุข

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระแก้ว วัดสระแก้ว  

ชน ๒๕๕๙/๐๗๖๕
เด็กหญิงสุภาพร ญาติอยู่

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระแก้ว วัดสระแก้ว  

ชน ๒๕๕๙/๐๗๖๖
เด็กหญิงนำฝน บุญแจ้ง

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระแก้ว วัดสระแก้ว  

ชน ๒๕๕๙/๐๗๖๗

เด็กหญิงปาริฉัตร ธาราวุฒิ
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระแก้ว วัดสระแก้ว  

ชน ๒๕๕๙/๐๗๖๘
เด็กหญิงพรไพลิน สิงห์สาธร

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระแก้ว วัดสระแก้ว  

ชน ๒๕๕๙/๐๗๖๙
เด็กหญิงปณิตา โฉมเชิด

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระแก้ว วัดสระแก้ว  

ชน ๒๕๕๙/๐๗๗๐
เด็กหญิงจันทมณี บรรทัด

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระแก้ว วัดสระแก้ว  

ชน ๒๕๕๙/๐๗๗๑

เด็กหญิงวาสนา ทองสุข
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระแก้ว วัดสระแก้ว  

ชน ๒๕๕๙/๐๗๗๒
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ดวงเพ็ชรแสง

๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระแก้ว วัดสระแก้ว  

ชน ๒๕๕๙/๐๗๗๓
เด็กหญิงวรรณกมล แก้วเขียว

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระแก้ว วัดสระแก้ว  

ชน ๒๕๕๙/๐๗๗๔
เด็กชายธนา มะลิอ่อง

๒๕/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม วัดหนองอ้ายสาม  

ชน ๒๕๕๙/๐๗๗๕

เด็กชายนพรัตน์ สุขกลิน

่

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม วัดหนองอ้ายสาม  

ชน ๒๕๕๙/๐๗๗๖
เด็กชายอดิศร อ่อนคำ

๑๐/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม วัดหนองอ้ายสาม  

ชน ๒๕๕๙/๐๗๗๗
เด็กหญิงดวงพร ชูวงษ์

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม วัดหนองอ้ายสาม  

ชน ๒๕๕๙/๐๗๗๘
เด็กหญิงนลพรรณ เบียวเก็บ

้

๔/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม วัดหนองอ้ายสาม  

ชน ๒๕๕๙/๐๗๗๙
เด็กหญิงณิฐชานันท์ พิพิธพรเลิศ ๗/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม วัดหนองอ้ายสาม  

ชน ๒๕๕๙/๐๗๘๐
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ด่านลำเลิศ

๑๓/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม วัดหนองอ้ายสาม  

ชน ๒๕๕๙/๐๗๘๑
เด็กหญิงภัสสร ทิมงาม ๑/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม วัดหนองอ้ายสาม  

ชน ๒๕๕๙/๐๗๘๒
เด็กหญิงวัชรินทร์ พลูเกษ ๔/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม วัดหนองอ้ายสาม  

ชน ๒๕๕๙/๐๗๘๓

เด็กหญิงภัณฑิลา โพลา ๑/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม วัดหนองอ้ายสาม  

ชน ๒๕๕๙/๐๗๘๔
เด็กหญิงปภัสราพร เกิดคอน

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม วัดหนองอ้ายสาม  

ชน ๒๕๕๙/๐๗๘๕
เด็กหญิงพิชญ์สินี บุญมี

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม วัดหนองอ้ายสาม  

ชน ๒๕๕๙/๐๗๘๖
เด็กชายกฤษณะ ดาสาลี

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม วัดหนองอ้ายสาม  

ชน ๒๕๕๙/๐๗๘๗

เด็กชายภคนันท์ อ่วมสิงห์
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม วัดหนองอ้ายสาม  

ชน ๒๕๕๙/๐๗๘๘
เด็กชายประกอบ มันคง

่

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม วัดหนองอ้ายสาม  

ชน ๒๕๕๙/๐๗๘๙
เด็กชายจรัสพงษ์ อาจหาญ

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม วัดหนองอ้ายสาม  

ชน ๒๕๕๙/๐๗๙๐
เด็กหญิงอนัญญา รุ่งเช้า

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม วัดหนองอ้ายสาม  

ชน ๒๕๕๙/๐๗๙๑

เด็กหญิงรัชนี ขำคำ
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม วัดหนองอ้ายสาม  

ชน ๒๕๕๙/๐๗๙๒
เด็กหญิงศรัญญา อ่อนคำ

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม วัดหนองอ้ายสาม  

ชน ๒๕๕๙/๐๗๙๓
เด็กชายบุญฤทธิ

์

อาจหาญ
๒๗/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม วัดหนองอ้ายสาม  

ชน ๒๕๕๙/๐๗๙๔
เด็กหญิงชลธิชา เชียงเครือ

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม วัดหนองอ้ายสาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยนาท  ๒๓ / ๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๕๕๙/๐๗๙๕
เด็กชายณัฐภูมิ โพธิ

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม วัดหนองอ้ายสาม  

ชน ๒๕๕๙/๐๗๙๖
เด็กหญิงญาณิศา บุญศาสตร์

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกหมู วัดโคกหมู  

ชน ๒๕๕๙/๐๗๙๗
นายกิตติศักดิ

์

สมใจเพ็ง
๒๘/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

วัดท่าโบสถ์  

ชน ๒๕๕๙/๐๗๙๘

เด็กชายอภิวัฒน์ บริบูรณ์
๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

วัดท่าโบสถ์  

ชน ๒๕๕๙/๐๗๙๙
เด็กชายรัชตะ เอียมศรี

่

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

วัดท่าโบสถ์  

ชน ๒๕๕๙/๐๘๐๐
นางสาวนำทิพย์ เพ็งภู

๑๘/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

วัดท่าโบสถ์  

ชน ๒๕๕๙/๐๘๐๑
นางสาวปวีณา ประโลม

๑๘/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

วัดท่าโบสถ์  

ชน ๒๕๕๙/๐๘๐๒
นางสาวปณรส เอียมพุฒ

่

๐๓/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

วัดท่าโบสถ์  

ชน ๒๕๕๙/๐๘๐๓
นางสาวพรทิพย์ แสงทับ

๑๓/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

วัดท่าโบสถ์  

ชน ๒๕๕๙/๐๘๐๔
นางสาวอรัญรัตน์ กันทัด

๑๔/๐๖/๒๕๔๐

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

วัดท่าโบสถ์  

ชน ๒๕๕๙/๐๘๐๕
นางสาวอสมา ทิพรักษ์

๐๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

วัดท่าโบสถ์  

ชน ๒๕๕๙/๐๘๐๖
นางสาวพัชรมัย อยู่พรม

๐๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

วัดท่าโบสถ์  

ชน ๒๕๕๙/๐๘๐๗
นางสาวญานิกา สุขสวัสดิ

์

๐๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

วัดท่าโบสถ์  

ชน ๒๕๕๙/๐๘๐๘
เด็กหญิงสิวิตา ปานเพชร

๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

วัดท่าโบสถ์  

ชน ๒๕๕๙/๐๘๐๙
เด็กหญิงสัจจพร จันทร์งาม

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ

์

วัดท่าโบสถ์  

ชน ๒๕๕๙/๐๘๑๐
เด็กชายภูวเดช นาคสังข์

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร วัดทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๕๕๙/๐๘๑๑
เด็กชายภาณุ วงษ์พิชัย

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร วัดทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๕๕๙/๐๘๑๒
เด็กชายสถาพร เอียมพุฒ

่

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร วัดทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๕๕๙/๐๘๑๓
เด็กชายชิษณุพงศ์ เพ็ชรสุ่ม

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร วัดทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๕๕๙/๐๘๑๔

เด็กชายธีรภัทร ประยูรประสพ
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร วัดทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๕๕๙/๐๘๑๕
เด็กชายพชร จันทร์นุ่ม

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร วัดทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๕๕๙/๐๘๑๖
เด็กชายธนกฤต บุปผา

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร วัดทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๕๕๙/๐๘๑๗
เด็กชายธนากร กตัญู

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร วัดทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๕๕๙/๐๘๑๘

เด็กชายอธิภัทร การภักดี
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร วัดทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๕๕๙/๐๘๑๙
เด็กชายณัฐสิทธิ

์

สระทองไร
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร วัดทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๕๕๙/๐๘๒๐
เด็กชายธีรวัฌน์ ขันตี

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร วัดทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๕๕๙/๐๘๒๑
เด็กชายวิศรุต อยู่ระหัส

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร วัดทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๕๕๙/๐๘๒๒

เด็กชายอธิวัฒน์ สุ่มเสมอ
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร วัดทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๕๕๙/๐๘๒๓
เด็กชายธนวันต์ ศรีเมฆ

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร วัดทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๕๕๙/๐๘๒๔
เด็กชายธีรศานติ

์

ทาเอือ

้

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร วัดทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๕๕๙/๐๘๒๕
เด็กชายธิติวุฒิ ผ่านสำแดง

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร วัดทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๕๕๙/๐๘๒๖

เด็กชายณัฐพล เณรตาก้อง

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร วัดทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๕๕๙/๐๘๒๗
เด็กชายณัฐภูมิ อินทร์สุ่ม

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร วัดทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๕๕๙/๐๘๒๘
เด็กชายพสธร พิมพ์แก้ว

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร วัดทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๕๕๙/๐๘๒๙
เด็กชายวรภัทร์ อ่อนสุด

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร วัดทับขีเหล็ก

้

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยนาท  ๒๔ / ๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๕๕๙/๐๘๓๐
เด็กชายธนวรรธน์ ทาเอือ

้

๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร วัดทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๕๕๙/๐๘๓๑
เด็กชายจตุรภัทร ทังทอง

่

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร วัดทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๕๕๙/๐๘๓๒
เด็กชายธนโชติ นุ่มดี

๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร วัดทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๕๕๙/๐๘๓๓

เด็กชายณัฐดนัย น้อยเอียม

่

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร วัดทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๕๕๙/๐๘๓๔
เด็กชายธีระศักดิ

์

สุ่มอุดม
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร วัดทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๕๕๙/๐๘๓๕
เด็กชายศิรภัทร พรมรังษี

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร วัดทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๕๕๙/๐๘๓๖
เด็กหญิงณัฐนิชา เส็งเต๋

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร วัดทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๕๕๙/๐๘๓๗

เด็กหญิงกฤตพร เครืองกลาง

่

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร วัดทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๕๕๙/๐๘๓๘
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา ธีระวัฒนา

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร วัดทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๕๕๙/๐๘๓๙
เด็กหญิงภูริชญา ทองมี

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร วัดทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๕๕๙/๐๘๔๐
เด็กหญิงศิริลักษณ์ หว้ากลาง

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร วัดทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๕๕๙/๐๘๔๑

เด็กหญิงกิตติมา แสงรัตนะ
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร วัดทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๕๕๙/๐๘๔๒
เด็กหญิงพิมพ์ณิภา บุญเงิน

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร วัดทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๕๕๙/๐๘๔๓
เด็กหญิงรัตรติกาญ ปนนา

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร วัดทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๕๕๙/๐๘๔๔
เด็กหญิงศิรดา ทิพย์สิงห์

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร วัดทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๕๕๙/๐๘๔๕

เด็กหญิงณัฐธิดา เถิงเฟอง

่

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร วัดทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๕๕๙/๐๘๔๖
เด็กหญิงมุทิตา เทียนชัย

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร วัดทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๕๕๙/๐๘๔๗
เด็กหญิงนีรชา ทองประสาน

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร วัดทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๕๕๙/๐๘๔๘
เด็กหญิงบัณฑิตา อินทร์แจ่ม

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร วัดทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๕๕๙/๐๘๔๙

เด็กหญิงพิชญาวี อยู่สม
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร วัดทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๕๕๙/๐๘๕๐
เด็กหญิงพิมพ์วรรณ แก้วสุวรรณ

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร วัดทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๕๕๙/๐๘๕๑
เด็กหญิงกัลยกร เขาทอง

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร วัดทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๕๕๙/๐๘๕๒
เด็กหญิงญาณิศา รักดี

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร วัดทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๕๕๙/๐๘๕๓

เด็กหญิงกฤติกา จิโรจน์พันธุ์
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร วัดทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๕๕๙/๐๘๕๔
เด็กหญิงสุธัญญา อินสว่าง

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร วัดทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๕๕๙/๐๘๕๕
เด็กหญิงสุทธิกา สวนชูผล

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร วัดทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๕๕๙/๐๘๕๖
เด็กหญิงวิชญาพร ลีประเสริฐ

้

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร วัดทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๕๕๙/๐๘๕๗

เด็กหญิงสุภาวดี แสนหาญ
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร วัดทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๕๕๙/๐๘๕๘
เด็กหญิงมนัชญา ชาวบ้านซ่อง

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร วัดทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๕๕๙/๐๘๕๙
เด็กหญิงปริณดา สร้อยม่วง

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร วัดทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๕๕๙/๐๘๖๐
เด็กหญิงพวงชมพู พลายงาม

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร วัดทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๕๕๙/๐๘๖๑

เด็กหญิงนัฎฐนันท์ เข็มกลัด

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร วัดทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๕๕๙/๐๘๖๒
เด็กหญิงนันทิกร อ่อนพรมา

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร วัดทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๕๕๙/๐๘๖๓
เด็กหญิงประภัสสร คุ้มครอง

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร วัดทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๕๕๙/๐๘๖๔
เด็กหญิงบัณฑิตา พุกมาก

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร วัดทับขีเหล็ก

้

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยนาท  ๒๕ / ๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๕๕๙/๐๘๖๕
เด็กหญิงภาสินี อินทร์บุญ

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร วัดทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๕๕๙/๐๘๖๖
เด็กหญิงสุณิสา ศรีวันนา

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร วัดทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๕๕๙/๐๘๖๗
เด็กหญิงณัฏฐธิดา อุษาทะพานนท์

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร วัดทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๕๕๙/๐๘๖๘

เด็กหญิงขัตติยา กันเรืองชัย
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร วัดทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๕๕๙/๐๘๖๙
เด็กหญิงอัญญาณี เจริญภักดี

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร วัดทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๕๕๙/๐๘๗๐
เด็กหญิงวรรณิกา สีนวน

๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร วัดทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๕๕๙/๐๘๗๑
เด็กหญิงเมษา สวนดอกไม้

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร วัดทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๕๕๙/๐๘๗๒

เด็กหญิงโสริญา ศรีเดช
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร วัดทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๕๕๙/๐๘๗๓
เด็กหญิงกรพินธุ์ สุขสำราญ

๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร วัดทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๕๕๙/๐๘๗๔
เด็กหญิงณัฐรินีย์ บุญประเสริฐ

๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร วัดทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๕๕๙/๐๘๗๕
เด็กหญิงบัณฑิตา เอียงปาน

้

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร วัดทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๕๕๙/๐๘๗๖

เด็กหญิงธวัลกร ทรงเมธาสิทธิ

์

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร วัดทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๕๕๙/๐๘๗๗
เด็กหญิงพัชร์ณัฏฐ์ เมฆกระจาย

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกิตติกร วัดทับขีเหล็ก

้

 

ชน ๒๕๕๙/๐๘๗๘
เด็กชายจตุเทพ ศรีวะรมย์

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523

วัดธรรมวิจิตร  

ชน ๒๕๕๙/๐๘๗๙
เด็กชายปรเมศร์ นระม่วง ๗/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523

วัดธรรมวิจิตร  

ชน ๒๕๕๙/๐๘๘๐
เด็กชายวันทชัย จำศิล

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523

วัดธรรมวิจิตร  

ชน ๒๕๕๙/๐๘๘๑
เด็กชายจิรภัทร มะโนรัตน์

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523

วัดธรรมวิจิตร  

ชน ๒๕๕๙/๐๘๘๒
เด็กชายนฤเบศ เกษแสง

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523

วัดธรรมวิจิตร  

ชน ๒๕๕๙/๐๘๘๓
เด็กชายมนตรี ใจแสน

๒๘/๒๘/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523

วัดธรรมวิจิตร  

ชน ๒๕๕๙/๐๘๘๔

เด็กชายทิวากร จำศิล
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523

วัดธรรมวิจิตร  

ชน ๒๕๕๙/๐๘๘๕
เด็กชายจีรกาญ เมืองช้าง

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523

วัดธรรมวิจิตร  

ชน ๒๕๕๙/๐๘๘๖
เด็กชายศรัณย์พร ดอนแนไพร

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523

วัดธรรมวิจิตร  

ชน ๒๕๕๙/๐๘๘๗
เด็กหญิงนวินดา กาฬภักดี

๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523

วัดธรรมวิจิตร  

ชน ๒๕๕๙/๐๘๘๘

เด็กหญิงวีรวรรณ สีดำ
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523

วัดธรรมวิจิตร  

ชน ๒๕๕๙/๐๘๘๙
เด็กหญิงศิรดา บุญส่ง

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523

วัดธรรมวิจิตร  

ชน ๒๕๕๙/๐๘๙๐
เด็กหญิงณัฐพร โพธิงาม

์

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523

วัดธรรมวิจิตร  

ชน ๒๕๕๙/๐๘๙๑
เด็กหญิงนิติยาดา เอียมสะอาด

่

๒๙/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523

วัดธรรมวิจิตร  

ชน ๒๕๕๙/๐๘๙๒

เด็กหญิงรัชนีพร จันอินท์
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523

วัดธรรมวิจิตร  

ชน ๒๕๕๙/๐๘๙๓
เด็กหญิงสุภัสสร ดอนรอดไพร

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523

วัดธรรมวิจิตร  

ชน ๒๕๕๙/๐๘๙๔
เด็กหญิงธัณธร แตงสุข

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523

วัดธรรมวิจิตร  

ชน ๒๕๕๙/๐๘๙๕
เด็กหญิงธัญวรัตน์ จงเพ็งกลาง

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523

วัดธรรมวิจิตร  

ชน ๒๕๕๙/๐๘๙๖

เด็กหญิงฑิตฐิตา ดอนรอดไพร
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523

วัดธรรมวิจิตร  

ชน ๒๕๕๙/๐๘๙๗
เด็กหญิงณภคพร คงคารักษ์

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523

วัดธรรมวิจิตร  

ชน ๒๕๕๙/๐๘๙๘
เด็กหญิงวาสนา เครือแย้ม

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523

วัดธรรมวิจิตร  

ชน ๒๕๕๙/๐๘๙๙
เด็กหญิงพรรณพัชร เผือกเพ็ง

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523

วัดธรรมวิจิตร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยนาท  ๒๖ / ๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๕๕๙/๐๙๐๐
เด็กหญิงชลธิดา พูลเณร

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523

วัดธรรมวิจิตร  

ชน ๒๕๕๙/๐๙๐๑
เด็กหญิงธัญญา ดอนปญญาไพร

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523

วัดธรรมวิจิตร  

ชน ๒๕๕๙/๐๙๐๒
เด็กหญิงสรัสรัตน์ ดอนปญญาไพร

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523

วัดธรรมวิจิตร  

ชน ๒๕๕๙/๐๙๐๓
เด็กชายชาคริต อิมน้อย

่

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีเจริญธรรม วัดศรีเจริญธรรม  

ชน ๒๕๕๙/๐๙๐๔
เด็กชายกรกช อิมน้อย

่

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีเจริญธรรม วัดศรีเจริญธรรม  

ชน ๒๕๕๙/๐๙๐๕
เด็กชายกฤษฎา เพ็ชรจัน

่

๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีเจริญธรรม วัดศรีเจริญธรรม  

ชน ๒๕๕๙/๐๙๐๖
เด็กชายนัทธพงศ์ เทียนชัย

๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีเจริญธรรม วัดศรีเจริญธรรม  

ชน ๒๕๕๙/๐๙๐๗
เด็กชายสมพร มะลิทอง

๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีเจริญธรรม วัดศรีเจริญธรรม  

ชน ๒๕๕๙/๐๙๐๘
เด็กชายปริญญา เรือนบัว

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีเจริญธรรม วัดศรีเจริญธรรม  

ชน ๒๕๕๙/๐๙๐๙
เด็กชายธีรศักดิ

์

เมืองนนท์
๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีเจริญธรรม วัดศรีเจริญธรรม  

ชน ๒๕๕๙/๐๙๑๐
เด็กชายวีรภัทร สุวรรณวงษ์

๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีเจริญธรรม วัดศรีเจริญธรรม  

ชน ๒๕๕๙/๐๙๑๑

เด็กชายอนุชา อิมน้อย

่

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดศรีเจริญธรรม วัดศรีเจริญธรรม  

ชน ๒๕๕๙/๐๙๑๒
เด็กชายจิรพัฒน์ อินทร์เงิน

๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีเจริญธรรม วัดศรีเจริญธรรม  

ชน ๒๕๕๙/๐๙๑๓
เด็กหญิงธัญญาพร นาคบัว

๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีเจริญธรรม วัดศรีเจริญธรรม  

ชน ๒๕๕๙/๐๙๑๔
เด็กหญิงปยะวรรณ เหล็กไหล

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีเจริญธรรม วัดศรีเจริญธรรม  

ชน ๒๕๕๙/๐๙๑๕

เด็กหญิงพิชยา ไพรมุ้ย
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีเจริญธรรม วัดศรีเจริญธรรม  

ชน ๒๕๕๙/๐๙๑๖
นายพิพัฒน์พันธ์ นันทา

๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดอรัญญวาสี วัดอรัญญวาสี  

ชน ๒๕๕๙/๐๙๑๗
เด็กชายพงษ์พันธ์ ทองน้อย

๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดอรัญญวาสี วัดอรัญญวาสี  

ชน ๒๕๕๙/๐๙๑๘
เด็กชายบำรุง มีโพธิ

์

๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดอรัญญวาสี วัดอรัญญวาสี  

ชน ๒๕๕๙/๐๙๑๙

เด็กชายดนัย ม่วงยิม

้

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอรัญญวาสี วัดอรัญญวาสี  

ชน ๒๕๕๙/๐๙๒๐
เด็กชายอนุชา พุ่มพุก

๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดอรัญญวาสี วัดอรัญญวาสี  

ชน ๒๕๕๙/๐๙๒๑
เด็กชายลัทธพล บุญคง

๓๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดอรัญญวาสี วัดอรัญญวาสี  

ชน ๒๕๕๙/๐๙๒๒
เด็กชายณัฐวุฒิ สมเพ็ชร

๐๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดอรัญญวาสี วัดอรัญญวาสี  

ชน ๒๕๕๙/๐๙๒๓

นางสาวสุรัตนา นันทา
๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดอรัญญวาสี วัดอรัญญวาสี  

ชน ๒๕๕๙/๐๙๒๔
เด็กหญิงวรรณภา เมืองสีสุข

๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดอรัญญวาสี วัดอรัญญวาสี  

ชน ๒๕๕๙/๐๙๒๕
เด็กหญิงกรรณภา แตงทิม

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอรัญญวาสี วัดอรัญญวาสี  

ชน ๒๕๕๙/๐๙๒๖
เด็กหญิงอริสา ทองกระจ่าง

๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดอรัญญวาสี วัดอรัญญวาสี  

ชน ๒๕๕๙/๐๙๒๗

เด็กชายคมกฤช ศรีวันนา

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาราวเทียนทอง(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดเขาโพธิงาม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๐๙๒๘
เด็กชายธีระ ทัพทอง

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาราวเทียนทอง(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดเขาโพธิงาม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๐๙๒๙
เด็กชายทรงพล กลินมา

่

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาราวเทียนทอง(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดเขาโพธิงาม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๐๙๓๐
เด็กหญิงสุธีรา อินสว่าง

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาราวเทียนทอง(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดเขาโพธิงาม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๐๙๓๑
เด็กหญิงกิตติกาญจน์ วงศ์ทองทวีทรัพย์

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาราวเทียนทอง(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดเขาโพธิงาม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๐๙๓๒
เด็กหญิงขวัญจิรา สามงามดี

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาราวเทียนทอง(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดเขาโพธิงาม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๐๙๓๓
เด็กหญิงสุพรรณษา กลัดเงิน

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาราวเทียนทอง(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดเขาโพธิงาม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๐๙๓๔
เด็กชายจีรวัฒน์ ทาเอือ

้

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาราวเทียนทอง(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดเขาโพธิงาม

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยนาท  ๒๗ / ๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๕๕๙/๐๙๓๕
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

แอรอง
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาราวเทียนทอง(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดเขาโพธิงาม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๐๙๓๖
เด็กชายกานต์ สุขสบาย

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาราวเทียนทอง(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดเขาโพธิงาม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๐๙๓๗
เด็กชายรพีพันธ์ เพ็ชร์ไทย

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาราวเทียนทอง(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดเขาโพธิงาม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๐๙๓๘

เด็กชายนพัท พิกุล

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาราวเทียนทอง(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดเขาโพธิงาม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๐๙๓๙
เด็กชายวรพงษ์ แพเพชร์

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาราวเทียนทอง(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดเขาโพธิงาม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๐๙๔๐
เด็กชายจารุพัฒน์ สารคาม

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาราวเทียนทอง(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดเขาโพธิงาม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๐๙๔๑
เด็กหญิงนรมน พรมรังษี

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาราวเทียนทอง(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดเขาโพธิงาม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๐๙๔๒

เด็กหญิงกุลธิดา ผลวงษ์
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาราวเทียนทอง(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดเขาโพธิงาม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๐๙๔๓
เด็กหญิงภัทรธิดา นำแก้ว

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาราวเทียนทอง(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดเขาโพธิงาม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๐๙๔๔
เด็กหญิงลลิตา ลาภรัมย์

๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขาราวเทียนทอง(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดเขาโพธิงาม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๐๙๔๕
เด็กหญิงธัญญา ผ่องแผ้ว

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาราวเทียนทอง(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดเขาโพธิงาม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๐๙๔๖

เด็กชายณัฐพล การภักดี
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเนินขาม วัดเขาโพธิงาม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๐๙๔๗
เด็กชายศุภกร พุ่มจำปา

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเนินขาม วัดเขาโพธิงาม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๐๙๔๘
เด็กชายวัชระ สะมิดี

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเนินขาม วัดเขาโพธิงาม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๐๙๔๙
เด็กชายทีปกร ปานเพ็ชร

๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเนินขาม วัดเขาโพธิงาม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๐๙๕๐
เด็กหญิงธมลวรรณ์ วงษ์ปา

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเนินขาม วัดเขาโพธิงาม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๐๙๕๑
เด็กหญิงชนาพร โพธิโต

์

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเนินขาม วัดเขาโพธิงาม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๐๙๕๒
เด็กหญิงเกตน์สิรี ศรีวิชาสร้อย

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเนินขาม วัดเขาโพธิงาม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๐๙๕๓
เด็กหญิงศักศิพร พุ่มจำปา

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเนินขาม วัดเขาโพธิงาม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๐๙๕๔

เด็กหญิงญาณิศา ทองสุวรรณ

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเนินขาม วัดเขาโพธิงาม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๐๙๕๕
เด็กหญิงณิชากานต์ สุรา

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเนินขาม วัดเขาโพธิงาม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๐๙๕๖
เด็กหญิงหทัยภัทร จิตจำเรือง

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเนินขาม วัดเขาโพธิงาม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๐๙๕๗
เด็กหญิงศิรินภา ศรีเดช

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเนินขาม วัดเขาโพธิงาม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๐๙๕๘
เด็กหญิงเกศฎาภรณ์ ครคง

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเนินขาม วัดเขาโพธิงาม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๐๙๕๙
เด็กหญิงธนาภา โพธิโต

์

๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเนินขาม วัดเขาโพธิงาม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๐๙๖๐
เด็กชายธนโชติ สุทธิรักษ์วรกุล

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเนินขาม วัดเขาโพธิงาม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๐๙๖๑
เด็กชายณัฐวุฒิ บุญน่วม

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเนินขาม วัดเขาโพธิงาม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๐๙๖๒

เด็กชายทรงพล เปยมสะอาด
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเนินขาม วัดเขาโพธิงาม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๐๙๖๓
เด็กชายภรภัทร วงษ์สิงห์

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเนินขาม วัดเขาโพธิงาม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๐๙๖๔
เด็กชายณภัทร ม่วงกลิน

่

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเนินขาม วัดเขาโพธิงาม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๐๙๖๕
เด็กชายหงษ์สุพรรณ ขันตี

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเนินขาม วัดเขาโพธิงาม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๐๙๖๖

เด็กหญิงพิชญาวี เวียงจันทร์
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเนินขาม วัดเขาโพธิงาม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๐๙๖๗
เด็กหญิงชุติมา ศรีวันนา

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเนินขาม วัดเขาโพธิงาม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๐๙๖๘
เด็กหญิงสุวิชาดา อุ่นถิน

่

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเนินขาม วัดเขาโพธิงาม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๐๙๖๙
เด็กหญิงสุชาวดี เปรมจิตต์

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเนินขาม วัดเขาโพธิงาม

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยนาท  ๒๘ / ๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๕๕๙/๐๙๗๐
เด็กหญิงชนพัฒน์ ทองสุข

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเนินขาม วัดเขาโพธิงาม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๐๙๗๑
เด็กหญิงอดิศา รัตนะสามงาม

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเนินขาม วัดเขาโพธิงาม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๐๙๗๒
เด็กหญิงโสภิตนภา ทาเอือ

้

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเนินขาม วัดเขาโพธิงาม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๐๙๗๓

เด็กหญิงนิตยา ทิพย์สิงห์
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเนินขาม วัดเขาโพธิงาม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๐๙๗๔
เด็กหญิงทัตพิชา ปานเพ็ชร

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเนินขาม วัดเขาโพธิงาม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๐๙๗๕
เด็กหญิงณัฐกมล ทวีศรี

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองยาง  

ชน ๒๕๕๙/๐๙๗๖
เด็กชายการุณย์ บุญนำ

๑๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ)

วัดวังคอไห  

ชน ๒๕๕๙/๐๙๗๗

เด็กหญิงณัฎฐชา นำแก้ว

๒๔/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ)

วัดวังคอไห  

ชน ๒๕๕๙/๐๙๗๘
เด็กหญิงณัฐกานต์ กาฬภักดี

๐๒/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ)

วัดวังคอไห  

ชน ๒๕๕๙/๐๙๗๙
เด็กหญิงณัฎฐชา เหมือนเงา

๑๒/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ)

วัดวังคอไห  

ชน ๒๕๕๙/๐๙๘๐
เด็กหญิงสุภัสสร แก้วอ่อนแสง

๑๙/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ)

วัดวังคอไห  

ชน ๒๕๕๙/๐๙๘๑
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ สินเธาว์

๑๐/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ)

วัดวังคอไห  

ชน ๒๕๕๙/๐๙๘๒
เด็กหญิงคนัสนันท์ นุใจ

๑๙/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ)

วัดวังคอไห  

ชน ๒๕๕๙/๐๙๘๓
เด็กหญิงเบญจภรณ์ กาฬภักดี

๐๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ)

วัดวังคอไห  

ชน ๒๕๕๙/๐๙๘๔
เด็กหญิงมัญฑิตา กาฬภักดี

๑๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ)

วัดวังคอไห  

ชน ๒๕๕๙/๐๙๘๕

เด็กหญิงวรกานต์ เจตนเสน
๐๔/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ)

วัดวังคอไห  

ชน ๒๕๕๙/๐๙๘๖
เด็กหญิงอนัญญา คำตาสุข

๒๕/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ)

วัดวังคอไห  

ชน ๒๕๕๙/๐๙๘๗
เด็กหญิงอาภัสรา สุขสวัสดิ

์

๒๑/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ)

วัดวังคอไห  

ชน ๒๕๕๙/๐๙๘๘
เด็กหญิงพัชชา จันทร์ศรี

๑๕/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ)

วัดวังคอไห  

ชน ๒๕๕๙/๐๙๘๙

เด็กชายอธิพันธ์ เจริญดี
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุขเดือนห้า วัดสุขเดือนห้า  

ชน ๒๕๕๙/๐๙๙๐
เด็กชายชาคริต คนเสงียม

่

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุขเดือนห้า วัดสุขเดือนห้า  

ชน ๒๕๕๙/๐๙๙๑
เด็กชายศุภกิจ กลันเรือง

่

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุขเดือนห้า วัดสุขเดือนห้า  

ชน ๒๕๕๙/๐๙๙๒
เด็กชายธีรภัทร ช่อจำป

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสุขเดือนห้า วัดสุขเดือนห้า  

ชน ๒๕๕๙/๐๙๙๓
เด็กชายณรงค์ทรรศน์

ดีมุลา
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุขเดือนห้า วัดสุขเดือนห้า  

ชน ๒๕๕๙/๐๙๙๔
เด็กหญิงศิวรักษ์ มีศิลป

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุขเดือนห้า วัดสุขเดือนห้า  

ชน ๒๕๕๙/๐๙๙๕
เด็กหญิงพัชราวดี สีวันนา

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุขเดือนห้า วัดสุขเดือนห้า  

ชน ๒๕๕๙/๐๙๙๖
เด็กหญิงนิธาดา พรหมเดช

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุขเดือนห้า วัดสุขเดือนห้า  

ชน ๒๕๕๙/๐๙๙๗

เด็กชายธนโชติ เจริญดี
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุขเดือนห้า วัดสุขเดือนห้า  

ชน ๒๕๕๙/๐๙๙๘
เด็กหญิงศิริกันยา นำจันทร์

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุขเดือนห้า วัดสุขเดือนห้า  

ชน ๒๕๕๙/๐๙๙๙
เด็กหญิงสาลินี กลินขจร

่

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุขเดือนห้า วัดสุขเดือนห้า  

ชน ๒๕๕๙/๑๐๐๐
นางสาวนันทยา อาจหิรัญ

๒๘/๐๖/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านสุขเดือนห้า วัดสุขเดือนห้า  

ชน ๒๕๕๙/๑๐๐๑
เด็กหญิงดนยา วงษ์สุวรรณ

๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกะบกเตีย

้

วัดสุวรรณจันทราราม
 

ชน ๒๕๕๙/๑๐๐๒
เด็กหญิงพีรณัฐ พูลสวัสดิ

์

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเก่า
วัดโสกลึกสามัคคีธรรม

 

ชน ๒๕๕๙/๑๐๐๓
เด็กหญิงสุวิชาดา พุ่มจำปา

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่า
วัดโสกลึกสามัคคีธรรม

 

ชน ๒๕๕๙/๑๐๐๔
เด็กชายณัฐนันท์ อ่อนแก้ว

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธาราม วัดโพธาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยนาท  ๒๙ / ๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๕๕๙/๑๐๐๕
เด็กชายโพธิกร ดอกรังกูล

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธาราม วัดโพธาราม  

ชน ๒๕๕๙/๑๐๐๖
เด็กชายรุจิภาส พวงสายหยุด

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธาราม วัดโพธาราม  

ชน ๒๕๕๙/๑๐๐๗
เด็กชายเสฎฐวุฒิ เกตุสรุด

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธาราม วัดโพธาราม  

ชน ๒๕๕๙/๑๐๐๘
เด็กชายไพรัตน์ ภารักษ์

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธาราม วัดโพธาราม  

ชน ๒๕๕๙/๑๐๐๙
เด็กชายสาสซ่า บัวทิม

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธาราม วัดโพธาราม  

ชน ๒๕๕๙/๑๐๑๐
เด็กชายธรรมนูญ แยกสูงเนิน

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธาราม วัดโพธาราม  

ชน ๒๕๕๙/๑๐๑๑
เด็กหญิงณัฏฐนันท์ สุดโสม

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธาราม วัดโพธาราม  

ชน ๒๕๕๙/๑๐๑๒

เด็กหญิงสุนิตา ระวิงทอง
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธาราม วัดโพธาราม  

ชน ๒๕๕๙/๑๐๑๓
เด็กหญิงฐิติรัตน์ มาไว

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธาราม วัดโพธาราม  

ชน ๒๕๕๙/๑๐๑๔
เด็กหญิงศิศภา ศิริมงคล

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี วัดวิหารทอง  

ชน ๒๕๕๙/๑๐๑๕
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ปล้องแปน

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี วัดวิหารทอง  

ชน ๒๕๕๙/๑๐๑๖

เด็กหญิงณัฐชยา ก้อนทอง
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี วัดวิหารทอง  

ชน ๒๕๕๙/๑๐๑๗
เด็กหญิงสีไลลา ยิมเยือน

้

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี วัดวิหารทอง  

ชน ๒๕๕๙/๑๐๑๘
เด็กหญิงนคพร เนียมหอม

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี วัดวิหารทอง  

ชน ๒๕๕๙/๑๐๑๙
เด็กหญิงปรีชญา กิมสมนึก

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี วัดวิหารทอง  

ชน ๒๕๕๙/๑๐๒๐
เด็กหญิงนรินทร เจียมพัว

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ วัดสองพีน้อง

่

 

ชน ๒๕๕๙/๑๐๒๑
เด็กหญิงน้องใหม่ แก่นโต

๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ วัดสองพีน้อง

่

 

ชน ๒๕๕๙/๑๐๒๒
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ทองพิกุล

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ วัดสองพีน้อง

่

 

ชน ๒๕๕๙/๑๐๒๓
เด็กหญิงสุณิษา สงวนเกียรติ

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ วัดสองพีน้อง

่

 

ชน ๒๕๕๙/๑๐๒๔

เด็กชายกรกฤต ท่าเข
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ วัดสองพีน้อง

่

 

ชน ๒๕๕๙/๑๐๒๕
เด็กชายธราธิป บุญสุวรรณ

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ วัดสองพีน้อง

่

 

ชน ๒๕๕๙/๑๐๒๖
เด็กชายมนตรี สันโสภา

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้ วัดโคกดอกไม้  

ชน ๒๕๕๙/๑๐๒๗
เด็กหญิงกมลทิพย์ คำแผง

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้ วัดโคกดอกไม้  

ชน ๒๕๕๙/๑๐๒๘

เด็กหญิงนภัสรีย์ สิทธิอริยจินดา
๐๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้ วัดโคกดอกไม้  

ชน ๒๕๕๙/๑๐๒๙
เด็กหญิงอมรรัตน์ เดชอุดม

๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้ วัดโคกดอกไม้  

ชน ๒๕๕๙/๑๐๓๐
เด็กชายถกลเกียรติ สุวรรณผ่อง

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้ วัดโคกดอกไม้  

ชน ๒๕๕๙/๑๐๓๑
เด็กชายณัฐชนน ขันทอง

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้ วัดโคกดอกไม้  

ชน ๒๕๕๙/๑๐๓๒

เด็กชายจีระศักดิ

์

สำราญสุข
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้ วัดโคกดอกไม้  

ชน ๒๕๕๙/๑๐๓๓
เด็กหญิงกันยา หลักทรัพย์

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้ วัดโคกดอกไม้  

ชน ๒๕๕๙/๑๐๓๔
เด็กหญิงชนกสุดา นุ่มนวล

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน วัดทุ่งกระถิน  

ชน ๒๕๕๙/๑๐๓๕
เด็กชายสิริชัย ใจนิม

่

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิทอง

์

วัดการเปรียญ  

ชน ๒๕๕๙/๑๐๓๖

เด็กชายเจษฎา ม่วงคำ
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิทอง

์

วัดการเปรียญ  

ชน ๒๕๕๙/๑๐๓๗
เด็กหญิงอชิรญา สุขนิม

่

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิทอง

์

วัดการเปรียญ  

ชน ๒๕๕๙/๑๐๓๘
เด็กชายธนกานต์ กลินสำฤทธิ

่ ์

๒๓/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดจันเจริญศรี

่

วัดจันเจริญศรี

่

 

ชน ๒๕๕๙/๑๐๓๙
เด็กชายธีรศักดิ

์

ภู่ปรางค์
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันเจริญศรี

่

วัดจันเจริญศรี

่

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยนาท  ๓๐ / ๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๕๕๙/๑๐๔๐
เด็กชายอิทธิพล ภู่ทับทิม

๒๖/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดจันเจริญศรี

่

วัดจันเจริญศรี

่

 

ชน ๒๕๕๙/๑๐๔๑
เด็กหญิงตัสนีม สยมชัย

๒๖/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดจันเจริญศรี

่

วัดจันเจริญศรี

่

 

ชน ๒๕๕๙/๑๐๔๒
เด็กหญิงมนต์นภา ยิมย่อง

้

๑/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดจันเจริญศรี

่

วัดจันเจริญศรี

่

 

ชน ๒๕๕๙/๑๐๔๓

เด็กหญิงศิรประภา คลังสามผง

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันเจริญศรี

่

วัดจันเจริญศรี

่

 

ชน ๒๕๕๙/๑๐๔๔
เด็กหญิงทัศนีย์ บุญเขียว

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันเจริญศรี

่

วัดจันเจริญศรี

่

 

ชน ๒๕๕๙/๑๐๔๕
เด็กหญิงพัชราภรณ์ ศรีดี

๑๖/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดจันเจริญศรี

่

วัดจันเจริญศรี

่

 

ชน ๒๕๕๙/๑๐๔๖
เด็กชายกฤษฎา แสนสุข

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง วัดทัพย่าน  

ชน ๒๕๕๙/๑๐๔๗

เด็กหญิงปทิตตา อำภา
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง วัดทัพย่าน  

ชน ๒๕๕๙/๑๐๔๘
เด็กหญิงจารุวรรณ เกษรจันทร์

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง วัดทัพย่าน  

ชน ๒๕๕๙/๑๐๔๙
เด็กหญิงจิรนันท์ ดาวัลย์

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง วัดทัพย่าน  

ชน ๒๕๕๙/๑๐๕๐
เด็กหญิงณัฐวรรณ จำนงคำ

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง วัดทัพย่าน  

ชน ๒๕๕๙/๑๐๕๑

เด็กหญิงปณาลี แตงมีแสง
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง วัดทัพย่าน  

ชน ๒๕๕๙/๑๐๕๒
เด็กชายสุทธินันท์ เนียมหวาน

๒๑/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดท่ากระแส วัดท่ากระแส  

ชน ๒๕๕๙/๑๐๕๓
เด็กหญิงจิราภา ปริกห่วง ๖/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดท่ากระแส วัดท่ากระแส  

ชน ๒๕๕๙/๑๐๕๔
เด็กหญิงสุทธิดา ปริกห่วง

๑๙/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดท่ากระแส วัดท่ากระแส  

ชน ๒๕๕๙/๑๐๕๕

เด็กชายราชัน พุฒสอน
๑๙/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่ากระแส วัดท่ากระแส  

ชน ๒๕๕๙/๑๐๕๖
เด็กหญิงณภัทร โพรงพรม

๑๕/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดท่ากระแส วัดท่ากระแส  

ชน ๒๕๕๙/๑๐๕๗
เด็กชายกฤษดิสกุล

์

ตะพานแก้ว
๒๐/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่ากระแส วัดท่ากระแส  

ชน ๒๕๕๙/๑๐๕๘
เด็กชายนิรันตร์ สอนทรัพย์ ๕/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดท่ากระแส วัดท่ากระแส  

ชน ๒๕๕๙/๑๐๕๙

เด็กชายพสธร โพธิเอียง

์ ้

๓๐/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดท่ากระแส วัดท่ากระแส  

ชน ๒๕๕๙/๑๐๖๐
เด็กชายหัสดินทร์ ศรศรี

๒๔/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดท่ากระแส วัดท่ากระแส  

ชน ๒๕๕๙/๑๐๖๑
เด็กชายโชคทวี น้อยมณี

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่ากระแส วัดท่ากระแส  

ชน ๒๕๕๙/๑๐๖๒
เด็กหญิงนันท์ทิภา สุขสวัสดิ

์

๘/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดท่ากระแส วัดท่ากระแส  

ชน ๒๕๕๙/๑๐๖๓

เด็กหญิงเพชรนภา ชืนสุด

่

๒๓/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดท่ากระแส วัดท่ากระแส  

ชน ๒๕๕๙/๑๐๖๔
เด็กหญิงกันนิกา พุฒเสือ

๑๖/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดท่ากระแส วัดท่ากระแส  

ชน ๒๕๕๙/๑๐๖๕
เด็กหญิงจิราภา แปนขำ ๓/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดท่ากระแส วัดท่ากระแส  

ชน ๒๕๕๙/๑๐๖๖
เด็กชายวรวิทย์ ฉำเจริญ

๑๙/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดท่ากระแส วัดท่ากระแส  

ชน ๒๕๕๙/๑๐๖๗

เด็กหญิงณัฐฐชา กำมา
๒๙/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่ากระแส วัดท่ากระแส  

ชน ๒๕๕๙/๑๐๖๘
เด็กหญิงกานดา แช่มช้อย ๕/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดท่ากระแส วัดท่ากระแส  

ชน ๒๕๕๙/๑๐๖๙
เด็กชายธรรมรักษ์ พรมมิ

๓๐/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดท่ากระแส วัดท่ากระแส  

ชน ๒๕๕๙/๑๐๗๐
นางสาวพัชรี เอียมกลับ

่

๒๘/๗/๒๕๔๔
โรงเรียนวัดธรรมิกาวาส วัดธรรมิกาวาส  

ชน ๒๕๕๙/๑๐๗๑

เด็กหญิงนารี คงสุข ๘/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดธรรมิกาวาส วัดธรรมิกาวาส  

ชน ๒๕๕๙/๑๐๗๒
เด็กชายอนันตสิทธิ

์

คุ้มประดิษฐ์
๒๗/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดธรรมิกาวาส วัดธรรมิกาวาส  

ชน ๒๕๕๙/๑๐๗๓
เด็กชายธนภูมิ อ่อนอินทร์ ๖/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดธรรมิกาวาส วัดธรรมิกาวาส  

ชน ๒๕๕๙/๑๐๗๔
เด็กหญิงภัทราพร อุบลสุข

๑๑/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดธรรมิกาวาส วัดธรรมิกาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยนาท  ๓๑ / ๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๕๕๙/๑๐๗๕
เด็กหญิงบุญญาพร กลินคุ้ม

่

๑๖/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดธรรมิกาวาส วัดธรรมิกาวาส  

ชน ๒๕๕๙/๑๐๗๖
เด็กชายโกมินทร์ หรังทอง

่

๒๒/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดธรรมิกาวาส วัดธรรมิกาวาส  

ชน ๒๕๕๙/๑๐๗๗
นายอภิรักษ์ สุโส

๑๘/๑๐/๒๕๒๓

โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง
วัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง

 

ชน ๒๕๕๙/๑๐๗๘

เด็กชายสุรพงษ์ สระทองอยู่
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง
วัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง

 

ชน ๒๕๕๙/๑๐๗๙
นางสาวพจนีย์ กล้วยหอมทอง

๑๕/๐๑/๒๕๓๗

โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง
วัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง

 

ชน ๒๕๕๙/๑๐๘๐
เด็กหญิงธนารีย์ แตงมีแสง

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง
วัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง

 

ชน ๒๕๕๙/๑๐๘๑
เด็กหญิงกนกลักษณ์ คำสอนจิต

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง
วัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง

 

ชน ๒๕๕๙/๑๐๘๒

เด็กหญิงชาลิสา จันทร์รุญ
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง
วัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง

 

ชน ๒๕๕๙/๑๐๘๓
เด็กหญิงกีรณา เฉ่งอารีย์ ๑/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดโพธิงาม

์

วัดโพธิงาม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๑๐๘๔
เด็กหญิงจตุรพร เนียมหุ่น

๑๑/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดโพธิงาม

์

วัดโพธิงาม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๑๐๘๕
เด็กชายจักรกรี ทะอ่าง

๒๐/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดโพธิงาม

์

วัดโพธิงาม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๑๐๘๖

เด็กหญิงจิรดา เทียมเงิน
๑๒/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิงาม

์

วัดโพธิงาม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๑๐๘๗
เด็กหญิงณัฐทิยา อยู่เจริญ ๕/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดโพธิงาม

์

วัดโพธิงาม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๑๐๘๘
เด็กชายธนาชาติ สรรพมุข

๒๓/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดโพธิงาม

์

วัดโพธิงาม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๑๐๘๙
เด็กชายธัชพล ตรีจรูญ

๓๐/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดโพธิงาม

์

วัดโพธิงาม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๑๐๙๐
เด็กหญิงนฤมล ปนเคลือบ

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิงาม

์

วัดโพธิงาม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๑๐๙๑
เด็กชายนัฐพล มะไลย

๑๓/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดโพธิงาม

์

วัดโพธิงาม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๑๐๙๒
เด็กชายพงศกร เพชรรุกขา

๑๕/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดโพธิงาม

์

วัดโพธิงาม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๑๐๙๓
เด็กชายภูมิณรินทร์ แตงขุด

๒๔/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดโพธิงาม

์

วัดโพธิงาม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๑๐๙๔

เด็กชายภูรดล ฤทธิมาลี ๕/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดโพธิงาม

์

วัดโพธิงาม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๑๐๙๕
เด็กชายวชิรวิทย์ มุ่ยสกุล ๘/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดโพธิงาม

์

วัดโพธิงาม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๑๐๙๖
เด็กหญิงวริษสา ธรรมสอน

๒๕/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดโพธิงาม

์

วัดโพธิงาม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๑๐๙๗
เด็กชายวันสารท เถือนเหลือ

่

๒๑/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดโพธิงาม

์

วัดโพธิงาม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๑๐๙๘

เด็กชายสุทิวัท วงษ์สุวรรณ
๑๐/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิงาม

์

วัดโพธิงาม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๑๐๙๙
เด็กหญิงกัลยา นิสัยกล้า

๒๕/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดโพธิงาม

์

วัดโพธิงาม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๑๑๐๐
เด็กชายปฎิญญา เนียมหุ่น ๓/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดโพธิงาม

์

วัดโพธิงาม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๑๑๐๑
เด็กชายพิพัฒน์ สุคนธจันทร์

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิงาม

์

วัดโพธิงาม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๑๑๐๒

เด็กชายวัฒนา สมานิตย์
๑๖/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิงาม

์

วัดโพธิงาม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๑๑๐๓
เด็กชายนครินทร์ เนียมหอม

๒๖/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดโพธิงาม

์

วัดโพธิงาม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๑๑๐๔
เด็กหญิงพลอยณัชชา เอกภาคสวัวดิ

์

๒๐/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดโพธิงาม

์

วัดโพธิงาม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๑๑๐๕
เด็กหญิงพัสกร เสมอใจ

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโพธิงาม

์

วัดโพธิงาม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๑๑๐๖

เด็กหญิงแสงเดือน แสงสว่าง
๒๖/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิงาม

์

วัดโพธิงาม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๑๑๐๗
เด็กชายธีรพงษ์ ทองโซติ

๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโพธิงาม

์

วัดโพธิงาม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๑๑๐๘
เด็กหญิงปานไพลิน บรรทัด ๒/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดโพธิงาม

์

วัดโพธิงาม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๑๑๐๙
เด็กหญิงมะลิษา นิสัยกล้า

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโพธิงาม

์

วัดโพธิงาม

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยนาท  ๓๒ / ๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๕๕๙/๑๑๑๐
เด็กชายวิสุทธิ

์

สิงหรา

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโพธิงาม

์

วัดโพธิงาม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๑๑๑๑

เด็กชายศิรวิทย์ จันทรสมาน
๑๙/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดมะเห-ยงคณ์(ประชาเนรมิต)

วัดมะเหยงคณ์  

ชน ๒๕๕๙/๑๑๑๒

เด็กชายประดิษฐ์ รอดเทียง

่

๑๖/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดมะเห-ยงคณ์(ประชาเนรมิต)
วัดมะเหยงคณ์  

ชน ๒๕๕๙/๑๑๑๓

เด็กหญิงสุภชา สิมลี
๑๖/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดมะเห-ยงคณ์(ประชาเนรมิต)

วัดมะเหยงคณ์  

ชน ๒๕๕๙/๑๑๑๔

เด็กหญิงจินตนา ฝงสางเข้า
๑๕/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดมะเห-ยงคณ์(ประชาเนรมิต)

วัดมะเหยงคณ์  

ชน ๒๕๕๙/๑๑๑๕

เด็กหญิงอนัญญา โพริต ๑/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดมะเห-ยงคณ์(ประชาเนรมิต)

วัดมะเหยงคณ์  

ชน ๒๕๕๙/๑๑๑๖

เด็กหญิงอรอมา กระต่ายทอง
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่า วัดใหม่เจริญธรรม  

ชน ๒๕๕๙/๑๑๑๗

เด็กชายพีรพัฒน์ สวัสดิมงคล

์

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่า วัดใหม่เจริญธรรม  

ชน ๒๕๕๙/๑๑๑๘

เด็กชายธีรภัทร สุขสวัสดิ

์

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่า วัดใหม่เจริญธรรม  

ชน ๒๕๕๙/๑๑๑๙

เด็กชายณัฐยชญ์ เกณสาด
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่า วัดใหม่เจริญธรรม  

ชน ๒๕๕๙/๑๑๒๐
เด็กชายไวยวิทย์ เขียนจัตรุส

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่า วัดใหม่เจริญธรรม  

ชน ๒๕๕๙/๑๑๒๑

เด็กชายธรณินทร์ รานอก
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่า วัดใหม่เจริญธรรม  

ชน ๒๕๕๙/๑๑๒๒

เด็กหญิงภัณฑิลา ภู่ปรางค์
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่า วัดใหม่เจริญธรรม  

ชน ๒๕๕๙/๑๑๒๓

เด็กหญิงกัลยารัตน์ มีสำราญ
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่า วัดใหม่เจริญธรรม  

ชน ๒๕๕๙/๑๑๒๔

เด็กหญิงนภัสสร ทิพย์กัณฑ์
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่า วัดใหม่เจริญธรรม  

ชน ๒๕๕๙/๑๑๒๕

เด็กหญิงเกตนิสินี ทองบัลลังก์
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่า วัดใหม่เจริญธรรม  

ชน ๒๕๕๙/๑๑๒๖

เด็กหญิงศศิประภา ท้วมเหลือ
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่า วัดใหม่เจริญธรรม  

ชน ๒๕๕๙/๑๑๒๗

เด็กหญิงสุกัญญา ดีลุน
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่า วัดใหม่เจริญธรรม  

ชน ๒๕๕๙/๑๑๒๘

เด็กหญิงแก้วฟา วิวาหพัฒน์
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่า วัดใหม่เจริญธรรม  

ชน ๒๕๕๙/๑๑๒๙

เด็กชายนิรุช แก่นจ้าย
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่า วัดใหม่เจริญธรรม  

ชน ๒๕๕๙/๑๑๓๐ เด็กหญิงพลอยวรินทร์
ทองบัลลังก์

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่า วัดใหม่เจริญธรรม  

ชน ๒๕๕๙/๑๑๓๑

เด็กหญิงบุญมี เรืองรอด
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่า วัดใหม่เจริญธรรม  

ชน ๒๕๕๙/๑๑๓๒

นางพรศิริ สวนเกลียง

้

๐๙/๐๓/๒๕๒๙

โรงเรียนวัดท่า วัดใหม่เจริญธรรม  

ชน ๒๕๕๙/๑๑๓๓

นางสาววรรณิสา วงษ์ไร
๐๗/๑๑/๒๕๒๙

โรงเรียนวัดท่า วัดใหม่เจริญธรรม  

ชน ๒๕๕๙/๑๑๓๔

เด็กหญิงอนันญา คงดี
๒๑/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญ วัดกลาง  

ชน ๒๕๕๙/๑๑๓๕

เด็กหญิงจารุวรรณ นิกรมมุนินทร์
๓๐/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญ วัดกลาง  

ชน ๒๕๕๙/๑๑๓๖

เด็กหญิงพรรษมน ศรีเถือน

่

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญ วัดกลาง  

ชน ๒๕๕๙/๑๑๓๗

เด็กหญิงณัชฌา จูเทียง

่

๑๑/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญ วัดกลาง  

ชน ๒๕๕๙/๑๑๓๘

เด็กหญิงศรัญย์พร กลมศิลป
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญ วัดกลาง  

ชน ๒๕๕๙/๑๑๓๙

เด็กหญิงอรนภา คำศรี
๑๑/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญ วัดกลาง  

ชน ๒๕๕๙/๑๑๔๐
เด็กหญิงศิริวิมล เกิดพิทักษ์ ๑/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญ วัดกลาง  

ชน ๒๕๕๙/๑๑๔๑

เด็กหญิงศศิกรานต์ ทวีสุข
๑๓/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญ วัดกลาง  

ชน ๒๕๕๙/๑๑๔๒

เด็กหญิงมนทกานติ

์

สุขจาด
๒๓/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญ วัดกลาง  

ชน ๒๕๕๙/๑๑๔๓

เด็กชายพงษ์เสถียร มณฑา
๒๙/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญ วัดกลาง  

ชน ๒๕๕๙/๑๑๔๔

เด็กชายคมสันต์ เอมอยู่
๑๗/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญ วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยนาท  ๓๓ / ๔๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๕๕๙/๑๑๔๕

เด็กชายพัสกร แบบกัน
๑๘/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทน์ วัดโคกโตนด  

ชน ๒๕๕๙/๑๑๔๖

เด็กชายพงศ์พัทธ์ เผือกทิม
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทน์ วัดโคกโตนด  

ชน ๒๕๕๙/๑๑๔๗

เด็กชายกฤตนาธร ปตรังสี ๙/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดจันทน์ วัดโคกโตนด  

ชน ๒๕๕๙/๑๑๔๘

เด็กชายณัฐดนัย สร้อยทอง ๘/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดจันทน์ วัดโคกโตนด  

ชน ๒๕๕๙/๑๑๔๙

เด็กชายวัชระ เกิดพิทักษ์
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทน์ วัดโคกโตนด  

ชน ๒๕๕๙/๑๑๕๐
เด็กหญิงวรรณษา คงเจริญ

๑๘/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดจันทน์ วัดโคกโตนด  

ชน ๒๕๕๙/๑๑๕๑

เด็กหญิงภัทรดา สร้อยทอง
๑๐/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทน์ วัดโคกโตนด  

ชน ๒๕๕๙/๑๑๕๒

เด็กหญิงลักษิกา โตเปยว

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทน์ วัดโคกโตนด  

ชน ๒๕๕๙/๑๑๕๓

เด็กหญิงภารดี สร้อยทอง
๑๐/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทน์ วัดโคกโตนด  

ชน ๒๕๕๙/๑๑๕๔

เด็กหญิงพัชราภา เกษศิริ
๑๐/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทน์ วัดโคกโตนด  

ชน ๒๕๕๙/๑๑๕๕

เด็กหญิงพัชราภรณ์ โชติมัง

่

๑๒/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดจันทน์ วัดโคกโตนด  

ชน ๒๕๕๙/๑๑๕๖

เด็กชายธีธัช ประทีปทอง

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทน์ วัดโคกโตนด  

ชน ๒๕๕๙/๑๑๕๗

เด็กชายภูวเนตร อัมราบุตร
๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทน์ วัดโคกโตนด  

ชน ๒๕๕๙/๑๑๕๘

เด็กชายนิติกร บ่วงเพชร
๒๗/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทน์ วัดโคกโตนด  

ชน ๒๕๕๙/๑๑๕๙

เด็กชายอนุภาพ รอดทอง
๒๖/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทน์ วัดโคกโตนด  

ชน ๒๕๕๙/๑๑๖๐

เด็กหญิงอนุตรา อิมทรัพย์

่

๑๐/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดจันทน์ วัดโคกโตนด  

ชน ๒๕๕๙/๑๑๖๑

เด็กหญิงพิมพกานต์ หนูไทย
๒๘/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทน์ วัดโคกโตนด  

ชน ๒๕๕๙/๑๑๖๒

เด็กหญิงชนาภา กล้อยกลิง

้

๒๘/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดจันทน์ วัดโคกโตนด  

ชน ๒๕๕๙/๑๑๖๓

เด็กหญิงมธุริน วิเศษศิลป
๑๗/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทน์ วัดโคกโตนด  

ชน ๒๕๕๙/๑๑๖๔

นายธนิษฐา หริมแก้ว

่

๐๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา วัดนก  

ชน ๒๕๕๙/๑๑๖๕

นางสาวนุชจรี อยู่ชัง
๐๕/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา วัดนก  

ชน ๒๕๕๙/๑๑๖๖

นางสาววิลาสินี จวนชัยนาท
๐๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา วัดนก  

ชน ๒๕๕๙/๑๑๖๗

นางสาวศุภนิดา ตุ้มคุ้ม
๒๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา วัดนก  

ชน ๒๕๕๙/๑๑๖๘

นางสาวสโรชา จันทร์ปรี
๐๙/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา วัดนก  

ชน ๒๕๕๙/๑๑๖๙

นางสาวหทัยรัตน์ ประไพ
๐๑/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา วัดนก  

ชน ๒๕๕๙/๑๑๗๐
เด็กหญิงปนัดดา คุ้มพัก

๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองงิว

้

วัดดอนโพธิศรี

์

 

ชน ๒๕๕๙/๑๑๗๑

เด็กหญิงปวันรัตน์ บุญเงิน
๒๐/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม วัดท่ากระแส  

ชน ๒๕๕๙/๑๑๗๒

เด็กหญิงอภิสรา มากทิพย์
๒๑/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม วัดท่ากระแส  

ชน ๒๕๕๙/๑๑๗๓

เด็กหญิงวรัญญา อ่วมจุก
๒๒/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม วัดท่ากระแส  

ชน ๒๕๕๙/๑๑๗๔

เด็กหญิงแพรวา ดัดศรี
๒๐/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม วัดท่ากระแส  

ชน ๒๕๕๙/๑๑๗๕

เด็กหญิงภัคจิรา อ่วมจุก
๓๐/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม วัดท่ากระแส  

ชน ๒๕๕๙/๑๑๗๖

เด็กหญิงพิชชาภา ไขอุย

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม วัดท่ากระแส  

ชน ๒๕๕๙/๑๑๗๗

เด็กหญิงนิรุชา เจแสง
๒๕/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม วัดท่ากระแส  

ชน ๒๕๕๙/๑๑๗๘

เด็กหญิงวิมลสิริ เกิดบุญ ๒/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม วัดท่ากระแส  

ชน ๒๕๕๙/๑๑๗๙

เด็กชายยศพัฒน์ ปานขวัญ ๖/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม วัดท่ากระแส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยนาท  ๓๔ / ๔๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๕๕๙/๑๑๘๐
เด็กชายธีรภัทร คุ้มศรี

๒/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม วัดมาติการาม  

ชน ๒๕๕๙/๑๑๘๑

เด็กชายภานุวัฒน์ กันแคล้ว
๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม วัดมาติการาม  

ชน ๒๕๕๙/๑๑๘๒

เด็กชายพีรพัฒน์ บุญคง
๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม วัดมาติการาม  

ชน ๒๕๕๙/๑๑๘๓

เด็กชายศุภกร แดงกล่อม

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม วัดมาติการาม  

ชน ๒๕๕๙/๑๑๘๔

เด็กชายสุทิวัส เข็มเพชร

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม วัดมาติการาม  

ชน ๒๕๕๙/๑๑๘๕

เด็กชายชัชพล ฉำเจริญ
๑๖/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม วัดมาติการาม  

ชน ๒๕๕๙/๑๑๘๖

เด็กชายภูดิท เจตเกษตรการณ์ ๖/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม วัดมาติการาม  

ชน ๒๕๕๙/๑๑๘๗

เด็กชายณัฐพนธ์ จุ้ยแจ้ง
๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม วัดมาติการาม  

ชน ๒๕๕๙/๑๑๘๘

เด็กหญิงจันทกานต์ คุ้มจุ่น
๒๘/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม วัดมาติการาม  

ชน ๒๕๕๙/๑๑๘๙

เด็กชายพลวิทย์ ผิวเณร
๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพยาวิทยา วัดสมอ  

ชน ๒๕๕๙/๑๑๙๐
เด็กชายภคิน สารคนธ์

๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพยาวิทยา วัดสมอ  

ชน ๒๕๕๙/๑๑๙๑

เด็กชายวศิน ธนกิจวิเศษสุทธิ

์

๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสรรพยาวิทยา วัดสมอ  

ชน ๒๕๕๙/๑๑๙๒

เด็กหญิงภุมรัตน์ แก้ววันทา
๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพยาวิทยา วัดสมอ  

ชน ๒๕๕๙/๑๑๙๓

เด็กหญิงสุพัสษร แสงสง่า
๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพยาวิทยา วัดสมอ  

ชน ๒๕๕๙/๑๑๙๔

เด็กหญิงนงนภัส แตงกลิน

่

๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพยาวิทยา วัดสมอ  

ชน ๒๕๕๙/๑๑๙๕

เด็กหญิงพัชราภา เมฆตระกูล
๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพยาวิทยา วัดสมอ  

ชน ๒๕๕๙/๑๑๙๖

เด็กหญิงศศิพร วงศ์แก้ว
๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพยาวิทยา วัดสมอ  

ชน ๒๕๕๙/๑๑๙๗

เด็กหญิงชลธิชา ปนคำ
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพยาวิทยา วัดสมอ  

ชน ๒๕๕๙/๑๑๙๘

เด็กหญิงธันยพร โตใส
๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพยาวิทยา วัดสมอ  

ชน ๒๕๕๙/๑๑๙๙

เด็กหญิงกุลณัฐ วงค์เนตร
๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพยาวิทยา วัดสมอ  

ชน ๒๕๕๙/๑๒๐๐
เด็กหญิงจินดามณี แสงดอกไม้

๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพยาวิทยา วัดสมอ  

ชน ๒๕๕๙/๑๒๐๑
เด็กหญิงศุจินทรา พินิจจันทร์

๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพยาวิทยา วัดสมอ  

ชน ๒๕๕๙/๑๒๐๒
เด็กหญิงรัชดาพร รอดแก้ว

๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพยาวิทยา วัดสมอ  

ชน ๒๕๕๙/๑๒๐๓

เด็กหญิงอธิตยา มาดา
๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพยาวิทยา วัดสมอ  

ชน ๒๕๕๙/๑๒๐๔
เด็กหญิงธีรกานต์ จันทรขันตี

๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพยาวิทยา วัดสมอ  

ชน ๒๕๕๙/๑๒๐๕
เด็กชายณัฐวุฒิ จันทร์อินทร์

๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสรรพยาวิทยา วัดสมอ  

ชน ๒๕๕๙/๑๒๐๖
เด็กหญิงกัญญารัตน์ เพ็งคล้าย

๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพยาวิทยา วัดสมอ  

ชน ๒๕๕๙/๑๒๐๗

เด็กหญิงนิศา ทองทรัพย์

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพยาวิทยา วัดสมอ  

ชน ๒๕๕๙/๑๒๐๘
เด็กหญิงปทิตตา พาปอง

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพยาวิทยา วัดสมอ  

ชน ๒๕๕๙/๑๒๐๙
เด็กหญิงสิริเนตร ปลูกทรัพย์

๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพยาวิทยา วัดสมอ  

ชน ๒๕๕๙/๑๒๑๐
เด็กหญิงอินทิรา เจนสาริกิจ

๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพยาวิทยา วัดสมอ  

ชน ๒๕๕๙/๑๒๑๑

เด็กหญิงพัชรินทร์ พงศ์ภัทรพร

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพยาวิทยา วัดสมอ  

ชน ๒๕๕๙/๑๒๑๒ เด็กหญิงเบญจมาภรณ์
สิทธิพวง

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสรรพยาวิทยา วัดสมอ  

ชน ๒๕๕๙/๑๒๑๓

นางสาวณัฐพร ขอนพวง
๑๙/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสรรพยาวิทยา
วัดสรรพยาวัฒนาราม

 

ชน ๒๕๕๙/๑๒๑๔

เด็กชายอิษฎา กูนรพัฒน์

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัฒนะโชติ วัดกรุณา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยนาท  ๓๕ / ๔๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๕๕๙/๑๒๑๕

เด็กชายวรัญชัย ทับฤทธิ

์

๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัฒนะโชติ วัดกรุณา  

ชน ๒๕๕๙/๑๒๑๖

เด็กชายกอบโชค พงษ์ยีหวา

่

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒนะโชติ วัดกรุณา  

ชน ๒๕๕๙/๑๒๑๗

เด็กชายอดิศร นวลกลำ
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัฒนะโชติ วัดกรุณา  

ชน ๒๕๕๙/๑๒๑๘

เด็กชายธัชกร อัมพานนท์
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัฒนะโชติ วัดกรุณา  

ชน ๒๕๕๙/๑๒๑๙

เด็กชายบัณฑิต จันทวิมล
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒนะโชติ วัดกรุณา  

ชน ๒๕๕๙/๑๒๒๐
เด็กชายสันติ คงแสง

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒนะโชติ วัดกรุณา  

ชน ๒๕๕๙/๑๒๒๑

เด็กชายอัชรวิทย์ สวดตระกูล
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒนะโชติ วัดกรุณา  

ชน ๒๕๕๙/๑๒๒๒

เด็กหญิงธีรดา หอมเกษร
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัฒนะโชติ วัดกรุณา  

ชน ๒๕๕๙/๑๒๒๓

เด็กหญิงณัฏฐชา อยู่ปาน
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัฒนะโชติ วัดกรุณา  

ชน ๒๕๕๙/๑๒๒๔

เด็กหญิงวรัญญา สุวรรณพยัคฆ์
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัฒนะโชติ วัดกรุณา  

ชน ๒๕๕๙/๑๒๒๕
เด็กหญิงกษิดิกาญจน์

์

กาแสงพงษ์
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัฒนะโชติ วัดกรุณา  

ชน ๒๕๕๙/๑๒๒๖

เด็กหญิงปณฑารีย์
เจริญโชควัฒนกุล ๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒนะโชติ วัดกรุณา  

ชน ๒๕๕๙/๑๒๒๗

เด็กหญิงธารตะวัน กลำถึก
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒนะโชติ วัดกรุณา  

ชน ๒๕๕๙/๑๒๒๘

เด็กชายศรัญู ภู่ระหงษ์
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒนะโชติ วัดกรุณา  

ชน ๒๕๕๙/๑๒๒๙

เด็กชายชฎายุ วงษ์สมิง
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒนะโชติ วัดกรุณา  

ชน ๒๕๕๙/๑๒๓๐

เด็กชายชยพล ศรีสด
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒนะโชติ วัดกรุณา  

ชน ๒๕๕๙/๑๒๓๑

เด็กชายกิตติธัช ใคร่ครวญ
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒนะโชติ วัดกรุณา  

ชน ๒๕๕๙/๑๒๓๒

เด็กหญิงนิพรรณพร บุญสุธากุล
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒนะโชติ วัดกรุณา  

ชน ๒๕๕๙/๑๒๓๓

เด็กหญิงขวัญชนก สมสนิท
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒนะโชติ วัดกรุณา  

ชน ๒๕๕๙/๑๒๓๔

เด็กหญิงสุพรรษา ดวงจันทร์

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม วัดกรุณา  

ชน ๒๕๕๙/๑๒๓๕

เด็กหญิงพรพิมล แจ่มแจ้ง
๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม วัดกรุณา  

ชน ๒๕๕๙/๑๒๓๖

เด็กหญิงภัสสร ฉิมเกิด
๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม วัดกรุณา  

ชน ๒๕๕๙/๑๒๓๗

เด็กหญิงจรัญญา ครุธาโรจน์
๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม วัดกรุณา  

ชน ๒๕๕๙/๑๒๓๘

เด็กหญิงสุธาสินี นาคสังข์
๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม วัดกรุณา  

ชน ๒๕๕๙/๑๒๓๙

นางสาวช่อแก้ว จันนิล

่

๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม วัดกรุณา  

ชน ๒๕๕๙/๑๒๔๐
เด็กหญิงอรสา เผือกทิม

๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม วัดกรุณา  

ชน ๒๕๕๙/๑๒๔๑

นางสาวอรียา หาเขียว
๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม วัดกรุณา  

ชน ๒๕๕๙/๑๒๔๒

เด็กชายวัชระ เพ็งมณี

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกรุณา วัดกรุณา  

ชน ๒๕๕๙/๑๒๔๓

เด็กหญิงสุพิชชา ชาตะรูปะ

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะปราง วัดมะปราง  

ชน ๒๕๕๙/๑๒๔๔

เด็กหญิงณัฏฐณิชา กิงแก้ว

่

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะปราง วัดมะปราง  

ชน ๒๕๕๙/๑๒๔๕

เด็กหญิงอรวรรณ เสืออินทร์
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม วัดสมอ  

ชน ๒๕๕๙/๑๒๔๖

เด็กหญิงฐิติรัตน์ นราศรี
๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม วัดสมอ  

ชน ๒๕๕๙/๑๒๔๗

เด็กหญิงรักษ์ศิริ ยูโต
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม วัดสมอ  

ชน ๒๕๕๙/๑๒๔๘

เด็กหญิงกิตติมา เรืองมาลัย
๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม วัดสมอ  

ชน ๒๕๕๙/๑๒๔๙

เด็กหญิงอัจฉราพร เกตุหนู

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม วัดสมอ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยนาท  ๓๖ / ๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๕๕๙/๑๒๕๐
เด็กหญิงชัญญานุช ประสพนิล

๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม วัดสมอ  

ชน ๒๕๕๙/๑๒๕๑

นายสุรศักดิ

์

โพธิบ่าย

์

๑๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม วัดสมอ  

ชน ๒๕๕๙/๑๒๕๒

นางสาวชมพูนุช แจ้งเนียม
๒๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม วัดสมอ  

ชน ๒๕๕๙/๑๒๕๓

นางสาวจุฑามาศ เมฆสุข
๓๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม วัดสมอ  

ชน ๒๕๕๙/๑๒๕๔

นางสาวลัดดาวัลย์ ทิมห้อย
๒๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม วัดสมอ  

ชน ๒๕๕๙/๑๒๕๕

นางสาวปยาพัชร ชูใส
๑๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม วัดสมอ  

ชน ๒๕๕๙/๑๒๕๖

นางสาวอมรรัตน์ นาคะ
๒๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม วัดสมอ  

ชน ๒๕๕๙/๑๒๕๗

เด็กชายวรรณกร พลชัย
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมอ วัดสมอ  

ชน ๒๕๕๙/๑๒๕๘

เด็กหญิงกรกนก สมตัว
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสมอ วัดสมอ  

ชน ๒๕๕๙/๑๒๕๙

เด็กชายกฤตนัย เก่งสาริกิจ
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๑๒๖๐
เด็กชายกฤษนัย สีรัตน์

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๑๒๖๑

เด็กชายจักรภัทร แย้มสุข

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๑๒๖๒

เด็กชายจิรภัทร สุวรรณแถม
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๑๒๖๓

เด็กชายชญานิน คำเหมือง
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๑๒๖๔

เด็กหญิงชลิดา ใจปา
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๑๒๖๕

เด็กชายชาคริต วันดี
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๑๒๖๖

เด็กชายชินพัฒน์ อาจคำพันธ์
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๑๒๖๗

เด็กหญิงชุติมณฑน์ ศุภวัชราภรณ์
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๑๒๖๘

เด็กชายณภัทร สีเขียว
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๑๒๖๙

เด็กหญิงณัชชา พันพรม
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๑๒๗๐
เด็กหญิงดวงนภา อยู่มาลัย

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๑๒๗๑

เด็กหญิงธนพร เอกวิไล
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๑๒๗๒

เด็กหญิงธนวรรณ คมขุนทด
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๑๒๗๓

เด็กหญิงธัญวรัตน์ บุญฤทธิ

์

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๑๒๗๔

เด็กชายธีคายุ เกิดม่วง
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๑๒๗๕

เด็กชายธีรภัทร สิงห์ทอง
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๑๒๗๖

เด็กหญิงนภาพรรณ ช้างคำ
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๑๒๗๗

เด็กชายนรภัทร พรมพา
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๑๒๗๘

เด็กหญิงนรีกานต์ เปนไทยแลน

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๑๒๗๙

เด็กหญิงนัชชา จันอินทร์
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๑๒๘๐
เด็กชายบารมี มาลาพุ่ม

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๑๒๘๑

เด็กชายปฐพี อ่างแก้ว
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๑๒๘๒

เด็กชายพงศ์พิสุทธิ

์

รอดนวล
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๑๒๘๓

เด็กหญิงพิชญาภัค วิมลศรศักดิ

์

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๑๒๘๔

เด็กหญิงวรณัน ชวดนุช
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยนาท  ๓๗ / ๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๕๕๙/๑๒๘๕

เด็กหญิงวรัญญา บุญผ่อง
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๑๒๘๖
เด็กหญิงวิกรานต์ดา วงษ์นิกร

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๑๒๘๗

เด็กหญิงศรัญญา ชะเอม
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๑๒๘๘

เด็กหญิงศศิประภา แก้วซุง
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๑๒๘๙

เด็กหญิงศุภมาส เอียมชู

่

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๑๒๙๐
เด็กหญิงสุทธิดา มีชัย

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๑๒๙๑

เด็กหญิงอมรรัตน์ มูลจิต
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๑๒๙๒

เด็กหญิงอิสยาห์พร สอนไม้
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๑๒๙๓

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

เทพมณี
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๑๒๙๔

เด็กชายเพชรสมุทร ผดุงโภชน์
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๑๒๙๕

เด็กหญิงกุลธิดา สุขจิตร
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๑๒๙๖

เด็กชายคงกระพัน เนียมมา

่

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๑๒๙๗

เด็กชายจิรวัฒน์ สังเต็ม
๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๑๒๙๘

เด็กชายจิรเมธ โพธิตะเภา

์

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๑๒๙๙

เด็กหญิงณัชชา ทับฤทธิ

์

๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๑๓๐๐
เด็กหญิงณัฐณิชา แปนโพธิ

์

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๑๓๐๑
เด็กชายณัฐพล พรมพันธ์

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๑๓๐๒
เด็กหญิงดาริน แฟงรัก

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๑๓๐๓
เด็กหญิงตวงพร ชำนาญรักษา

๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๑๓๐๔

เด็กชายธนภัทร อินมณี
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๑๓๐๕
เด็กหญิงธิตินันท์ ลดโพก

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๑๓๐๖
เด็กชายธิติวุฒิ โพธิมูล

์

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๑๓๐๗
เด็กชายปรมิณ แตงเพ็ชร

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๑๓๐๘ เด็กหญิงประภาพรรณ
พวงจันทร์

๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๑๓๐๙
เด็กหญิงปทมพร ยีสาคร

่

๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๑๓๑๐
เด็กหญิงพชรพร ม่วงทอง

๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๑๓๑๑

เด็กหญิงพรรพิสุทธิ

์

กิตตพงษ์มณี
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๑๓๑๒

เด็กหญิงพรรวษา เจียมประเสริฐ
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๑๓๑๓

เด็กชายภราดร แสงสุริย์

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๑๓๑๔

เด็กหญิงยศสินันท์ ฤทธิเต็ม

์

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๑๓๑๕

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ พัฒวี
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๑๓๑๖

เด็กหญิงวรัญญา พรมเวียง
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๑๓๑๗

เด็กหญิงวิภาวี เตลัมพุสุทธิ

์

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๑๓๑๘

เด็กหญิงวิลาสินี น้อยจันทร์
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๑๓๑๙

เด็กหญิงวิสสุตา น่วมภักดี
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยนาท  ๓๘ / ๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๕๕๙/๑๓๒๐
เด็กหญิงวิสสุตา เตลัมพุสุทธิ

์

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๑๓๒๑

เด็กหญิงศิริรัตน์ ทาปนทัน
๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๑๓๒๒

เด็กหญิงสลิลทิพย์ ด้วงเหม็น
๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๑๓๒๓

เด็กหญิงเพ็ญนภา ใจฉำ
๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๑๓๒๔

เด็กชายเมืองวิทย์ ฉำแก้ว
๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๑๓๒๕

เด็กหญิงเวียงรัตน์ ลอยเลียง

้

๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๑๓๒๖

เด็กหญิงกรรณิกา สิงห์ทอง

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๑๓๒๗

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ตาลเหล็ก
๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๑๓๒๘

เด็กหญิงขนิษตา งิวเรือง

้

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๑๓๒๙

เด็กหญิงจันทรัตน์ แก้วแพทย์
๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๑๓๓๐
เด็กหญิงจิราภา หงษ์ศิริวัฒน์

๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๑๓๓๑

เด็กหญิงฐิติพร พุ่มขจร
๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๑๓๓๒

เด็กหญิงณิชกานต์ ตรีชืน

่

๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๑๓๓๓

เด็กหญิงตรีรัตน์ พุกสาย
๐๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๑๓๓๔

เด็กชายทัศน์พล พรมนาค
๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๑๓๓๕

เด็กชายธนกร ไทยบัณฑิตย์

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๑๓๓๖

เด็กหญิงพิมมณี แสงส่อง
๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๑๓๓๗

เด็กชายพีรพัฒน์ ศรีชืน

่

๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๑๓๓๘

เด็กชายภานุพงษ์ มันขัน

่

๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๑๓๓๙

เด็กหญิงมนสิชา บงเรือน
๐๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๑๓๔๐
เด็กหญิงฤทัยทิพย์ จันอินทร์

๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๑๓๔๑

เด็กหญิงวรลักษณ์ พลหมัน

้

๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๑๓๔๒

เด็กชายวัชรพงศ์ ชืนเรือง

่

๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๑๓๔๓

เด็กหญิงวิชญาพร รอดนวล
๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๑๓๔๔

เด็กชายวุฒินันท์ สิงห์โตทอง

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๑๓๔๕

เด็กหญิงศดานันท์ วรอินทร์
๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๑๓๔๖

เด็กหญิงศรินญา สังสุด
๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๑๓๔๗

เด็กชายศุภกร สุขเฉียง
๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๑๓๔๘

เด็กหญิงสุปวีณ์ เสาน่วม
๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๑๓๔๙

เด็กหญิงสุภัทรา นิยมธรรม
๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๑๓๕๐
เด็กหญิงอมรรัตน์ เพ็งโต

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๑๓๕๑

เด็กหญิงเจษฎาพร แสนกระจาย
๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๑๓๕๒

เด็กชายเจษฎา มีชัย
๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๑๓๕๓

นางสาวกัญญารัตน์ เกิดแก้ว
๐๗/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๑๓๕๔

นางสาวกาญจนา มายา
๑๘/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดชัยนาท  ๓๙ / ๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๕๕๙/๑๓๕๕

นายจักรพันธุ์ บุญเพ็ชร์
๑๙/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๑๓๕๖

นางสาวจันทวรรณ กันถาด

๒๘/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๑๓๕๗

นางสาวจันทิมา เจียดศรี
๑๐/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๑๓๕๘

นางสาวญานิกา บุญเชิด
๐๗/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๑๓๕๙

นายณฐนนท์ อรุณเนตร
๐๖/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๑๓๖๐
นางสาวนารีรัตน์ พัฒน์ศรี

๐๓/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๑๓๖๑

นางสาวนิชาภา แสงโพธิ

์

๐๖/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๑๓๖๒

นายพิโชติ บุญเลิศ
๑๖/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๑๓๖๓

นางสาวฟาสิญา เอียมจิตร์

่

๒๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๑๓๖๔

นางสาววันวิษา อินทร์แรม
๑๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๑๓๖๕

นางสาววารุณี แก้ววิกา
๒๓/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๑๓๖๖

นางสาวศิริวรรณ มหาวิจิตร
๑๙/๑๒/๒๕๔๐

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๑๓๖๗

นายสถาพร ชวนภักดี
๒๑/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๑๓๖๘

นางสาวสิรีธร จันหวา
๑๓/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๑๓๖๙

นายอติวิชต์ ศรีภู่ทอง
๒๑/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๑๓๗๐

นางสาวเนตรชนก ยืนยง
๐๒/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
วัดโพธิศรีศรัทธาธรรม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๑๓๗๑

นายสิริพิสิษฐ์ จันทน์ชูผล
๐๕/๑๐/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วัดโพธิงาม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๑๓๗๒

เด็กชายณัฐวร อินทนาม
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเขือนเจ้าพระยา

่

วัดโพธิงาม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๑๓๗๓

เด็กชายจักรกฤต อาริยะ
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเขือนเจ้าพระยา

่

วัดโพธิงาม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๑๓๗๔

เด็กชายพรหมจักร จัดสาริกิจ
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเขือนเจ้าพระยา

่

วัดโพธิงาม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๑๓๗๕

เด็กชายธนโชติ อาจวิเศษ
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเขือนเจ้าพระยา

่

วัดโพธิงาม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๑๓๗๖

เด็กชายนราชัย โตหอม
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเขือนเจ้าพระยา

่

วัดโพธิงาม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๑๓๗๗

เด็กหญิงอาริษา พิบูลย์
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเขือนเจ้าพระยา

่

วัดโพธิงาม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๑๓๗๘

เด็กชายเพชรมงคล มณีรัตน์
๐๙/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบางไก่เถือน(ตันติวิสิษฐประชานุกูล)

่

วัดโพธิงาม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๑๓๗๙

นางสาวชลลดา คำมี
๐๖/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนบางไก่เถือน(ตันติวิสิษฐประชานุกูล)

่

วัดโพธิงาม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๑๓๘๐
นางสาวขวัญฤทัย แจ่มจันทร์

๐๒/๐๔/๒๕๔๔
โรงเรียนบางไก่เถือน(ตันติวิสิษฐประชานุกูล)

่

วัดโพธิงาม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๑๓๘๑

นางสาวสุทธิดา สุขน่วม
๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบางไก่เถือน(ตันติวิสิษฐประชานุกูล)

่

วัดโพธิงาม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๑๓๘๒

นางสาวศลิษา พวงมาลา
๑๓/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนบางไก่เถือน(ตันติวิสิษฐประชานุกูล)

่

วัดโพธิงาม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๑๓๘๓

นางสาวณัชชา พระชัย
๒๘/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนบางไก่เถือน(ตันติวิสิษฐประชานุกูล)

่

วัดโพธิงาม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๑๓๘๔

นางสาวสุวภัทร หุ่นเทียง

่

๒๖/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนบางไก่เถือน(ตันติวิสิษฐประชานุกูล)

่

วัดโพธิงาม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๑๓๘๕

นางสาวคัชรินทร์ณี รจนาพนธ์
๐๒/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนบางไก่เถือน(ตันติวิสิษฐประชานุกูล)

่

วัดโพธิงาม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๑๓๘๖

เด็กหญิงธิติกา ระลึก
๒๒/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนบางไก่เถือน(ตันติวิสิษฐประชานุกูล)

่

วัดโพธิงาม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๑๓๘๗

เด็กหญิงสุธาทิพย์ บำรุงอินทร์
๐๕/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบางไก่เถือน(ตันติวิสิษฐประชานุกูล)

่

วัดโพธิงาม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๑๓๘๘

เด็กหญิงสิราวรรณ อ้นทองพิน
๒๖/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบางไก่เถือน(ตันติวิสิษฐประชานุกูล)

่

วัดโพธิงาม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๑๓๘๙

เด็กหญิงบัวชมพู มาลาแวจันทร์
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบางไก่เถือน(ตันติวิสิษฐประชานุกูล)

่

วัดโพธิงาม

์
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ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ชน ๒๕๕๙/๑๓๙๐
เด็กหญิงพรทิพา เกตุศรี

๒๐/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบางไก่เถือน(ตันติวิสิษฐประชานุกูล)

่

วัดโพธิงาม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๑๓๙๑

เด็กหญิงนันทิวา เกิดแก้ว

๒๖/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบางไก่เถือน(ตันติวิสิษฐประชานุกูล)

่

วัดโพธิงาม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๑๓๙๒

เด็กหญิงอารียา เงินแจ่ม

๒๙/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบางไก่เถือน(ตันติวิสิษฐประชานุกูล)

่

วัดโพธิงาม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๑๓๙๓

เด็กหญิงทัตพิชา หนูขาว
๑๑/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบางไก่เถือน(ตันติวิสิษฐประชานุกูล)

่

วัดโพธิงาม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๑๓๙๔

เด็กหญิงภาวิดา สุขน่วม
๑๙/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบางไก่เถือน(ตันติวิสิษฐประชานุกูล)

่

วัดโพธิงาม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๑๓๙๕

เด็กหญิงณฤดี ทิวา
๑๑/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบางไก่เถือน(ตันติวิสิษฐประชานุกูล)

่

วัดโพธิงาม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๑๓๙๖

เด็กหญิงเกวลิน มาลาชาติ
๐๒/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบางไก่เถือน(ตันติวิสิษฐประชานุกูล)

่

วัดโพธิงาม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๑๓๙๗

เด็กหญิงพีรยา มันรอด

่

๑๓/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบางไก่เถือน(ตันติวิสิษฐประชานุกูล)

่

วัดโพธิงาม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๑๓๙๘

เด็กหญิงบุญญิสา เรืองชัง
๐๒/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบางไก่เถือน(ตันติวิสิษฐประชานุกูล)

่

วัดโพธิงาม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๑๓๙๙

เด็กหญิงสาลินี เส็งขำ
๒๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบางไก่เถือน(ตันติวิสิษฐประชานุกูล)

่

วัดโพธิงาม

์

 

ชน ๒๕๕๙/๑๔๐๐
เด็กหญิงจุไรพร พรหมขจร

๑๗/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบางไก่เถือน(ตันติวิสิษฐประชานุกูล)

่

วัดโพธิงาม

์

 

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบธรรมศึกษาชันโท

้

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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