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บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ภาค ๑๒

ส่งสอบ ๘,๗๓๖ คน ขาดสอบ ๑,๑๗๒ คน คงสอบ ๗,๕๖๔ คน สอบได้ ๕,๑๖๙ คน สอบตก ๒,๓๙๕ คน (๖๘.๓๔%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปจ ๔๕๖๐/๐๐๐๑
เด็กชายกฤษวรงค์ พูนวิเศษสิน

๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินหอม วัดเนินหอม  

ปจ ๔๕๖๐/๐๐๐๒
เด็กชายวันเฉลิม ทานะรัมย์

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินหอม วัดเนินหอม  

ปจ ๔๕๖๐/๐๐๐๓
เด็กชายธนโชติ กลำกล่อม

๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินหอม วัดเนินหอม  

ปจ ๔๕๖๐/๐๐๐๔
เด็กหญิงธัญญพร งามรูป

๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเนินหอม วัดเนินหอม  

ปจ ๔๕๖๐/๐๐๐๕
เด็กหญิงเพียงดาว จำปาทอง

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินหอม วัดเนินหอม  

ปจ ๔๕๖๐/๐๐๐๖
เด็กหญิงขนิษฐา ไชยมาตร

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินหอม วัดเนินหอม  

ปจ ๔๕๖๐/๐๐๐๗
เด็กหญิงสุจิรา เกษมศรีสุขสง่า

๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินหอม วัดเนินหอม  

ปจ ๔๕๖๐/๐๐๐๘
เด็กหญิงมนพร มิงขวัญ

่

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินหอม วัดเนินหอม  

ปจ ๔๕๖๐/๐๐๐๙
เด็กชายกฤษฎา คนสันสี

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินหอม วัดเนินหอม  

ปจ ๔๕๖๐/๐๐๑๐
เด็กหญิงวทานิยา ศรีกุลวงศ์

๑๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเนินหอม วัดเนินหอม  

ปจ ๔๕๖๐/๐๐๑๑
เด็กหญิงธัญสรณ์ ถนอมเวช

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินหอม วัดเนินหอม  

ปจ ๔๕๖๐/๐๐๑๒
เด็กชายกิตติ จารุณ

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินหอม วัดเนินหอม  

ปจ ๔๕๖๐/๐๐๑๓
เด็กหญิงจิราภา คำนคร

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินหอม วัดเนินหอม  

ปจ ๔๕๖๐/๐๐๑๔
เด็กชายสุทธิชัย เกษมศรีสุขสง่า

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเนินหอม วัดเนินหอม  

ปจ ๔๕๖๐/๐๐๑๕
เด็กชายภูริพัฒร์ แตรวงษ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเนินหอม วัดเนินหอม  

ปจ ๔๕๖๐/๐๐๑๖
เด็กชายกฤษดา วงศ์เจริญ

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเนินหอม วัดเนินหอม  

ปจ ๔๕๖๐/๐๐๑๗
เด็กชายสุรสิทธิ

์

พวงเงิน
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินหอม วัดเนินหอม  

ปจ ๔๕๖๐/๐๐๑๘
เด็กชายนพกร นาคเครือ

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินหอม วัดเนินหอม  

ปจ ๔๕๖๐/๐๐๑๙
เด็กหญิงนิศารัตน์ นำฝน

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเนินหอม วัดเนินหอม  

ปจ ๔๕๖๐/๐๐๒๐
เด็กชายอรุณ งามพิศ

๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเนินหอม วัดเนินหอม  

ปจ ๔๕๖๐/๐๐๒๑
เด็กชายธนกร พรมวงษา

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเนินหอม วัดเนินหอม  

ปจ ๔๕๖๐/๐๐๒๒
นางสาวมโนราห์ ศิริวัย

๑๑/๕/๒๕๒๒
เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๐๒๓
นางสาวอรชา โพธิสาราด

์

๒๕/๑๑/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๐๒๔
นางสาวจันจิรา วงษ์นิล

๒๔/๔/๒๕๒๘
เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๑ / ๑๔๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปจ ๔๕๖๐/๐๐๒๕
นางสาวศิริพร สุบรรณ

๗/๑๒/๒๕๑๑
เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๐๒๖
นางสาวสุรินทร์พร ชาญกิจ

๒๐/๒/๒๕๒๗
เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๐๒๗
นางสาวจรัญญา สัพท์เสนาะ

๒๓/๔/๒๕๒๕
เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๐๒๘
นางสาวชนาภา เหล่ามา ๗/๕/๒๕๓๓ เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๐๒๙
นางสาวศิริพร เผือกตันเหลา

๒๔/๕/๒๕๑๐
เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๐๓๐
นางสาวศิริลักษณ์ แดงศิริ

๒๑/๕/๒๕๓๖
เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๐๓๑
นางสาวเนาวรัตน์ สังประพล

๑๔/๑๐/๒๕๑๑

เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๐๓๒
นางสาวสมนึก เอือกิจ

้

๒๘/๒/๒๕๐๖
เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๐๓๓
นางสาวศิริพร ชมภูสืบ ๒/๙/๒๕๓๖ เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๐๓๔
นางสาวสุกัญญา ยืนยัน ๒/๓/๒๕๓๗ เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๐๓๕
นางสาวรุ่งทิพย์ บุญธรรม

๑๔/๙/๒๕๓๐
เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๐๓๖
นางสาวสุรีภรณ์ คงเจริญ

๔/๑๑/๒๕๒๙
เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๐๓๗
นางสาวจารุวรรณ สร้อยมณี ๓๐/๓/๒๕๓๐ เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๐๓๘
นางสาวอารี นิลศิริ

๑๔/๗/๒๕๓๑
เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๐๓๙
นางสาวจินตนา หันจันทร์

๖/๑๒/๒๕๓๔
เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๐๔๐
นางสาวนันทิชา โคกระเวียง

๑๐/๓/๒๕๓๔
เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๐๔๑
นางสาววจี ศรีคำดอกแค

๓๑/๘/๒๕๓๔
เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๐๔๒
นางสาวสุทธารี แสนทวีสุข

๑๒/๑๒/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๐๔๓
นายณัชเคณร์ อิสระมงคลการ

๒๒/๑๐/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๐๔๔
นายอมร พงษ์ประเสริฐ

๒๗/๓/๒๕๒๔
เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๐๔๕
นายชโลธร สมพงษ์

๓/๑๑/๒๕๒๔
เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๐๔๖
นายธันจิรัตน์ คนคง

๑๕/๑๐/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๐๔๗
นายไพศาล ปนเพชร

๑๔/๑๑/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๐๔๘
นายสุริยันต์ เสมาทอง

๑๗/๙/๒๕๓๖
เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๐๔๙
นายสมชาติ วิถี

๑๑/๑๑/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๐๕๐
นายกฤษดา ลายประดิษฐ์

๒๗/๔/๒๕๓๓
เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๐๕๑
นายพิพัฒน์ ปดชา ๔/๕/๒๕๓๔ เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๐๕๒
นายสุรชาติ อุดมทรัพย์

๑๔/๑๑/๒๕๐๘

เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๐๕๓
นายธนวัฒน์ จันทร์อุดม

๑๕/๙/๒๕๒๔
เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๐๕๔
นายนิธิศ กาญจนภูมิ

๑๒/๗/๒๕๑๑
เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๐๕๕
นายสุรศักดิ

์

จันทราภิรมย์
๑๘/๑๐/๒๕๑๘

เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๐๕๖
นายสมโภช อำไพโชติ

๑๙/๑๑/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๐๕๗
นายนภดล ปณฑะโชติ ๑/๕/๒๕๑๐ เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๐๕๘
นายรุ่งเกียรติ งามศิลป

๒๕/๙/๒๕๑๐
เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๐๕๙
นายสุรัตน์ ชันชาติ ๓/๕/๒๕๒๓ เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๒ / ๑๔๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปจ ๔๕๖๐/๐๐๖๐
นายอาทร ไม้กระถาง

๑๙/๕/๒๕๒๕
เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๐๖๑
นายนพเดช ชีสี

๒๔/๗/๒๕๓๘
เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๐๖๒
นายประสาน พลัดครบุรี

๑๘/๓/๒๕๒๕
เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๐๖๓
นายเติม โคเต็ม

๓๐/๑๑/๒๕๐๗

เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๐๖๔
นายสาทิตย์ ช่างกล ๔/๓/๒๕๒๗ เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๐๖๕
นายเจนณรงค์ สาระกิจ

๑๘/๓/๒๕๒๗
เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๐๖๖
นายวสันต์ มานะต่อ

๒๗/๗/๒๕๑๔
เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๐๖๗
นายสิทธิพงษ์ อึงชัยไพบูลย์

้

๒๖/๑๐/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๐๖๘
นายโชคอนันต์ พรรณเกษร

๒๕/๑๐/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๐๖๙
นายณัฐฏชัย บำรุงศักดิสันติ

์

๑/๑๐/๒๕๑๗
เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี หลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๐๗๐
เด็กชายยุทธนา บำรุงสุข

๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนหทัยชาติ วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๐๗๑
เด็กหญิงปณฑิตา ศรีจันทร์

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนหทัยชาติ วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๐๗๒
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ สงวนจิตร

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหทัยชาติ วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๐๗๓
เด็กหญิงณฐพร สัจจมงคล

๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหทัยชาติ วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๐๗๔
เด็กหญิงอภิชญา ประเสริฐกุล

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนหทัยชาติ วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๐๗๕
เด็กชายเมฆาสิทฐ์ พิทักษ์เสถียรกุล

๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนหทัยชาติ วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๐๗๖
เด็กหญิงภูษณิศา กาญจนปราณี

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนหทัยชาติ วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๐๗๗
เด็กหญิงนิรุชา แลกะสินธุ์

๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนหทัยชาติ วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๐๗๘
เด็กหญิงภัทรวดี แตงสมบูรณ์

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนหทัยชาติ วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๐๗๙
เด็กชายภคิน นิติรัตนกุล

๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนหทัยชาติ วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๐๘๐
เด็กหญิงพิมพ์สุข เจริญสันติสุข

๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนหทัยชาติ วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๐๘๑
เด็กชายคณาพง วงษ์พึงตน

่

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนหทัยชาติ วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๐๘๒
เด็กชายอังกูร จินดาวงศ์

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหทัยชาติ วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๐๘๓
เด็กชายกิตติภพ เชือแย้ม

้

๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนหทัยชาติ วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๐๘๔
เด็กหญิงเบญญทิพย์ มณีเนม

๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนหทัยชาติ วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๐๘๕
เด็กหญิงศิริ ศิริปุณย์

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหทัยชาติ วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๐๘๖
เด็กหญิงพัทธนันท์ นิลกลำ

๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนหทัยชาติ วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๐๘๗
เด็กหญิงลภัสรดา นาบำรุง

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหทัยชาติ วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๐๘๘
เด็กชายพีรพัฒน์ บุญยะใบ

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหทัยชาติ วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๐๘๙
เด็กหญิงอริสรา พร้อมมูล

๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนหทัยชาติ วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๐๙๐
เด็กหญิงณัฐภา ไกรศรีวงศ์

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหทัยชาติ วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๐๙๑
เด็กหญิงศิริโสภา มาศิริ

๐๗/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนหทัยชาติ วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๐๙๒
เด็กชายนวนนท์ ไทยเพ็ชร

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนหทัยชาติ วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๐๙๓
เด็กชายอัจฉริยพงษ์ กองคำ

๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนหทัยชาติ วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๐๙๔
เด็กชายธาดา ลำบอง

๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนหทัยชาติ วัดหลวงปรีชากูล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๓ / ๑๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปจ ๔๕๖๐/๐๐๙๕
เด็กชายศุภเมธ ฤทธิเดช

์

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนหทัยชาติ วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๐๙๖
เด็กชายปุญญพัฒน์ ชินกฤตกุล

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนหทัยชาติ วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๐๙๗
เด็กหญิงพิมพ์ธีรดา กิรประสงค์กิจ

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหทัยชาติ วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๐๙๘
เด็กหญิงพจมาน มาศิริ

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหทัยชาติ วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๐๙๙
เด็กชายชัชชนน วสนาท

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนหทัยชาติ วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๑๐๐
นางสาวมุธิตา สุกใส

๐๔/๐๗/๒๕๓๑

โรงเรียนหทัยชาติ วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๑๐๑
นายศุพมงคล สุกใส

๒๔/๐๕/๒๕๒๖

โรงเรียนหทัยชาติ วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๑๐๒
นางชุติมา รัตนนนท์

๒๙/๐๘/๒๕๓๒

โรงเรียนหทัยชาติ วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๑๐๓
นางสาวดวงสมร แจ้งประพันธ์

๒๙/๐๘/๒๕๓๒

โรงเรียนหทัยชาติ วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๑๐๔ นางสาวประมวลรัตน์ พิเนตรโชติ ๔/๑๐/๒๕๒๐ โรงเรียนหทัยชาติ วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๑๐๕
นางสาวปองฤดี คุ้มกาญจน์

๒๘/๐๖/๒๕๓๕

โรงเรียนหทัยชาติ วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๑๐๖
นางสาววันเพ็ญ รังสิกุล

๒๓/๐๘/๒๕๒๒

โรงเรียนหทัยชาติ วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๑๐๗
นางสาวอรณิชชา กายไธสง

๒๒/๐๔/๒๕๑๙

โรงเรียนหทัยชาติ วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๑๐๘
เด็กหญิงอรวรรณ ศรีพุทโธ

๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฎ์ วัดอุดมวิทยาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๐๑๐๙
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ อุ่นถิน

่

๐๙/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฎ์ วัดอุดมวิทยาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๐๑๑๐
เด็กหญิงสุนิศา ช่อดอกรัก

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฎ์ วัดอุดมวิทยาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๐๑๑๑
เด็กหญิงธิดาพร พูลเขต

๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฎ์ วัดอุดมวิทยาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๐๑๑๒
เด็กหญิงพัชรพร ศรีกอง

๐๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฎ์ วัดอุดมวิทยาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๐๑๑๓
เด็กหญิงมนต์สิกานต์ เงาภู่ทอง

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฎ์ วัดอุดมวิทยาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๐๑๑๔
เด็กหญิงวชราธร ดอนทอง

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฎ์ วัดอุดมวิทยาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๐๑๑๕
เด็กหญิงพิมพ์นารา สุวรรณรัตน์

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฎ์ วัดอุดมวิทยาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๐๑๑๖
เด็กชายณัฐนนท์ หมอกแย้ม

๐๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฎ์ วัดอุดมวิทยาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๐๑๑๗
เด็กชายรุจิภาส รักกฤษ

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฎ์ วัดอุดมวิทยาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๐๑๑๘
เด็กหญิงจุฑารัตน์ แจ้งกระจ่าง

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฎ์ วัดอุดมวิทยาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๐๑๑๙
เด็กหญิงณัฐรดี ผงผาย

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฎ์ วัดอุดมวิทยาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๐๑๒๐
เด็กหญิงศศิประภา ต่อโชติ

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฎ์ วัดอุดมวิทยาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๐๑๒๑
เด็กชายสุรเดช ตามชัย

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฎ์ วัดอุดมวิทยาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๐๑๒๒
เด็กชายคุณานนต์ เอมสุ่ม

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฎ์ วัดอุดมวิทยาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๐๑๒๓
เด็กหญิงนภัสสร แสงสว่าง

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฎ์ วัดอุดมวิทยาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๐๑๒๔
เด็กชายธนาคาร คู่คิด

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฎ์ วัดอุดมวิทยาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๐๑๒๕
เด็กหญิงจันนุช นรสิงห์

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฎ์ วัดอุดมวิทยาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๐๑๒๖
เด็กหญิงอชิรญา ผดุงใจ

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฎ์ วัดอุดมวิทยาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๐๑๒๗
นางสาวสุมาลี ชุมผัน

๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฎ์ วัดอุดมวิทยาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๐๑๒๘
เด็กหญิงพิจิตรา โฮ่คุณ

๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฎ์ วัดอุดมวิทยาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๐๑๒๙
เด็กหญิงศิระประภา จำรัส

๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฎ์ วัดอุดมวิทยาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๔ / ๑๔๙

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปจ ๔๕๖๐/๐๑๓๐
เด็กหญิงภัสสวี ราศี

๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฎ์ วัดอุดมวิทยาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๐๑๓๑
เด็กหญิงสิริปรียา สุขแจ้ง

๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฎ์ วัดอุดมวิทยาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๐๑๓๒
เด็กชายธีรภัทร์ ธรรมะ

๒๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๑๓๓
เด็กหญิงธัญสุดา ตอเขียว

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๑๓๔
เด็กหญิงจิดาภา มากแพ

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๑๓๕
เด็กหญิงโปรยทิพย์ หลีกชัว

่

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๑๓๖
เด็กหญิงภัทรีดา ศิริปน

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๑๓๗
เด็กชายร่มธรรม สมใจ

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๑๓๘
เด็กหญิงเบญจมาศ นิยมล้อทิพย์

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๑๓๙
เด็กชายธนากร ขุริรัง

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๑๔๐
เด็กชายอัษฎายุธ จารุณ

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๑๔๑
เด็กชายชนกันต์ สมเชือ

้

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๑๔๒
เด็กชายอภิชาติ จำจด

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๑๔๓
เด็กชายภูมิรพี ศรีสุวรรณ์

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๑๔๔
เด็กชายพรพิพัฒน์ ดาวศรี

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๑๔๕
เด็กชายสิทธาจารย์ งามเกตุ

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๑๔๖
เด็กหญิงณัชชารีย์ ศุภรัตน์ศิริชาติ

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๑๔๗
เด็กหญิงปรีชญา มากสาคร

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๑๔๘
เด็กหญิงณัฐกฤตา ทองดา

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๑๔๙
เด็กหญิงวรัชยา วงษ์เชือ

้

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๑๕๐
เด็กหญิงณัฐภากัญญ์ โพธิเดชสิรวุฒิ

์

๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๑๕๑
เด็กหญิงกรรวี แดงจันทร์

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๑๕๒
เด็กหญิงณัชชา เนมียะ

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๑๕๓
เด็กชายอัครพงษ์ ธรรมวงษ์

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๑๕๔
เด็กชายกรวิชญ์ งามแสง

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๑๕๕
เด็กชายภาณุพงศ์ เกตุคำ

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๑๕๖
เด็กชายชนาธิป พินิจธนภาคย์

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๑๕๗
เด็กชายพงษ์พันธ์ คงกระพันธ์

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๑๕๘
เด็กชายณัฐกฤษ เคียรประเสริฐ

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๑๕๙
เด็กชายกษิดิศ เกษมสรวล

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๑๖๐
เด็กชายศรัณยพงษ์ สายวงศ์

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๑๖๑
เด็กชายวรเมธ เมฆสุวรรณ์

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๑๖๒
เด็กหญิงสุณัฎฐา ติณสุทธิ

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๑๖๓
เด็กหญิงจิดาภา ประกอบเทียง

่

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๑๖๔
เด็กหญิงชญานิศภ์ แดงวัน

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๕ / ๑๔๙

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปจ ๔๕๖๐/๐๑๖๕
เด็กหญิงฐาปณีย์ คชสีห์

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๑๖๖
เด็กหญิงสิริยากร คูศรี

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๑๖๗
เด็กหญิงชาลิษา มิตรโกสุม

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๑๖๘
เด็กหญิงพราวขวัญ โกศล

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๑๖๙
เด็กชายสิทธิพันธ์ สุดประเสริฐ

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๑๗๐
เด็กชายอภิษฎากร เสมาเงิน

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๑๗๑
เด็กชายเตชธร ยิงสุข

่

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๑๗๒
เด็กชายวรรธนากร ตุลปญโต

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๑๗๓
เด็กชายวัศพล วงษ์ชุน

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๑๗๔
เด็กชายภาสวิชญ์ ยุบลวัฒน์

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๑๗๕
เด็กชายจีรวัฒน์ จันทร์ศิริ

๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๑๗๖
เด็กชายณัฐ์ธเนศ เลิศอริยเมธี

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๑๗๗
เด็กชายอนันดา พรมนนท์

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๑๗๘
เด็กชายธนวัตน์ หล่อนาค

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๑๗๙
เด็กหญิงรพิชา แสงสว่าง

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๑๘๐
เด็กหญิงสุภาวิตา ไหลรุ่งเรืองสกุล

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๑๘๑
เด็กหญิงปนัสยา สาโรจน์

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๑๘๒
เด็กหญิงกมลชนก โพธิประเสริฐ

์

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๑๘๓
เด็กหญิงพรธีรา ราศรีมิน

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๑๘๔ เด็กหญิงมนัสสิริโสภา
พงศ์วิริยะพันธ์

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๑๘๕
เด็กหญิงอมรา จงปน

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๑๘๖
เด็กหญิงอักษรอนันต์ พันธุ์จึงเจริญ

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๑๘๗
เด็กหญิงสุพิชฌาย์พร โพธิคลี

์ ่

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๑๘๘
เด็กชายรณกร เฉยฉิม

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๑๘๙
เด็กชายธีร์จุฑา ศุภจิตกุลชัย

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๑๙๐
เด็กชายณัฐพงศ์ สังฆคุณ

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๑๙๑
เด็กชายณัฐกรณ์ กสิกพันธุ์

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๑๙๒
เด็กชายณัฐนันท์ วรรณศิลป

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๑๙๓
เด็กชายกฤติน กียะวัฒน์

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๑๙๔
เด็กชายกิตติธัช งามเจริญ

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๑๙๕
เด็กชายธีรภาพ สัจจานนท์

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๑๙๖
เด็กหญิงอชิรญา อินตา

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๑๙๗
เด็กหญิงกัลยกร บำรุงกิจ

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๑๙๘
เด็กหญิงพินทุ์สุดา อดุลยศักดิ

์

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๑๙๙
เด็กหญิงณัฐวรา ทวีวงษ์

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๖ / ๑๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปจ ๔๕๖๐/๐๒๐๐
เด็กหญิงศิตาพร เต็มกิจ

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๒๐๑
เด็กหญิงภาวิณี วงค์สน

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๒๐๒
เด็กหญิงนวพร อุดมยิง

่

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๒๐๓
เด็กหญิงสัญจิตา ทัดแก้ว

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๒๐๔
เด็กหญิงสุพิชชา จำปาทิพย์

๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๒๐๕
เด็กหญิงปุญญิสา แสวงเวช

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๒๐๖
เด็กหญิงกมลลักษณ์ สิงห์พันทา

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๒๐๗
เด็กหญิงสิทธิวดี สิทธิบรรณกุล

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๒๐๘
เด็กหญิงจิดาภา รุ่งเรือง

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๒๐๙
เด็กหญิงนัชชา โอวาทสุวรรณ

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๒๑๐
เด็กชายอนุชา หมืนรัตน์

่

๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๒๑๑
เด็กหญิงปนหยา แดงศิริ

๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๒๑๒
เด็กหญิงปาณิสรา ไพเราะ

๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๒๑๓
เด็กหญิงอรจิรา ชำนาญ

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๒๑๔
เด็กชายธีรศักดิ

์

เหมธานินทร์
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๒๑๕
เด็กหญิงกมลพิชญ์ บุญนาค

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๒๑๖
เด็กชายกิตติภณ ทองสุข

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๒๑๗
เด็กชายปญญาวุฒิ เตชะธรรมพงศ์

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๒๑๘
เด็กชายชัยมงคล สุบุตรดี

๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๒๑๙
เด็กชายจตุภูมิ พันธุมาส

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๒๒๐
เด็กหญิงนันท์นภัส ตันสุวรรณ์

๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๒๒๑
เด็กหญิงณิรดา พุกจินดา

๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๒๒๒
เด็กชายศุภกร เหลืองอร่าม

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๒๒๓
เด็กหญิงวิภาวี วลีเทียงธรรม

่

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๒๒๔
เด็กหญิงวริศรา ลือคำงาม

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๒๒๕
เด็กชายภูสิทธิ

์

พวงทอง
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๒๒๖
เด็กชายเตชินท์ ปญติ

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๒๒๗
เด็กชายพุฒิพงศ์ จันทะวงษ์

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๒๒๘
เด็กชายปภังกร สีกลม

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๒๒๙
เด็กชายธวัชชัย ถีระวงษ์

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๒๓๐
เด็กหญิงศศกร สิทธิปลืม

้

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๒๓๑
เด็กหญิงมนัสจัง แซ่อ๋อ

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๒๓๒
เด็กหญิงภควดี สูญทุกข์

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๒๓๓
เด็กชายพีรวัส นามสีอุ่น

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๒๓๔
เด็กหญิงอัญชัน ฟกทอง

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๗ / ๑๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปจ ๔๕๖๐/๐๒๓๕
เด็กหญิงปฐมาภรณ์ ตังบริบูรณ์

้

๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๒๓๖
เด็กชายวัชรพงศ์ คำไกร

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๒๓๗
เด็กชายณัฐนันท์ ไชยบุรุษ

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๒๓๘
เด็กชายชุติพงษ์ พึงพา

่

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๒๓๙
เด็กหญิงชนวีร์ ซึงเกียรติศักดิ

้ ์

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๒๔๐
เด็กชายสหสนัย อินทมาศ

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๒๔๑
เด็กชายปณณวัฒน์ โชครุ่ง

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๒๔๒
เด็กชายปราจีณ เขตสกุล

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๒๔๓
เด็กหญิงปฐมาพร บัวตูม

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๒๔๔
เด็กหญิงอสพาภรณ์ บุญมาพัด

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๒๔๕
เด็กหญิงชนกนันท์ ดีเลิศ

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๒๔๖
เด็กหญิงกชพรรณ ไพสาลี

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๒๔๗
เด็กหญิงปวรรณรัช ขวัญมา

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๒๔๘
เด็กหญิงเกวลิน คำทอง

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๒๔๙
เด็กชายยุทธศักดิ

์

เยือกเย็น
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๒๕๐
เด็กชายพีรพัฒน์ ผ่องศรี

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๒๕๑
เด็กชายศุภกร ธีรพุฒิสิต

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๒๕๒
เด็กชายรุจ บุญช่วย

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๒๕๓
เด็กชายณัฏฐ์ภักดิ

์

วงษ์วิจิตร
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๒๕๔
เด็กชายสุรเบศร สุวรรณเกตุ

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๒๕๕
เด็กชายอาณา ผิวประเสริฐ

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๒๕๖
เด็กชายยศกร เม่นต้นสาย

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๒๕๗
เด็กหญิงอัญชิษฐา สิงหวัฒนะ

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๒๕๘
เด็กหญิงภัทรวดี วอขวา

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๒๕๙
เด็กหญิงชนกานต์ สิทธิพล

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๒๖๐
เด็กหญิงสุภัสสรา หงษ์สุวรรณ์

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๒๖๑
เด็กหญิงกุสุมา พิมประสาร

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๒๖๒
เด็กหญิงชนกภัทร อุดมจิต

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๒๖๓
เด็กหญิงกนกพร หอมเหม

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๒๖๔
เด็กหญิงณัฏฐ์ชญา กระแจะจันทร์

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๒๖๕
เด็กหญิงอัจฉรียา เจริญพร

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๒๖๖
เด็กหญิงเณศรา แต้มทันสี

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๒๖๗
เด็กหญิงสุภิชญา วงษ์สุเทพ

๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๒๖๘
เด็กหญิงสิริกร ดาวล้อม

๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๒๖๙
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ศุภเกียรติบัญชร

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๘ / ๑๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปจ ๔๕๖๐/๐๒๗๐
เด็กหญิงปรัติชญา มงคล

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๒๗๑
เด็กชายสิรภพ สีใส

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๒๗๒ เด็กหญิงพรหมแพรวา
เชือเพ็ชร์

้

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๒๗๓
เด็กชายศุภกิตติ

์

ศาลางาม
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๒๗๔
เด็กชายชญานนท์ แก้วคนอง

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๒๗๕
เด็กหญิงปยาภรณ์ มณี

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๒๗๖
เด็กหญิงณัฏฐ์วยา พุทธอารีย์

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๒๗๗
เด็กหญิงปพิชญา เอียมยัง

่

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๒๗๘
เด็กชายไอศูรย์ ดำรงค์กูลสมบัติ

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๒๗๙
เด็กหญิงศิรภัสสร สิทธิกุล

๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๒๘๐
เด็กหญิงปรมัช สีสวย

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๒๘๑
เด็กหญิงกนกกร วงศ์คำมา

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๒๘๒
เด็กชายภาณุพงศ์ หอมจันทร์

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๒๘๓
เด็กชายวชิรวิทย์ โหงษ์มาลัย

๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๒๘๔
เด็กชายปยกร ยุววุฑโฒ

๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๒๘๕
เด็กชายปราชญ์ สรังษี

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๒๘๖
เด็กชายติณณภพ ชาดี

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๒๘๗
เด็กหญิงเบญญาภา บริบูรณ์

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๒๘๘
เด็กหญิงอริสรา แสงทะมาต

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๒๘๙
เด็กหญิงวรมน เพ็ชรคง

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๒๙๐
เด็กชายปรินทร สุขเจริญ

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๒๙๑
เด็กชายวัชรกิติ วงค์อามาตย์

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๒๙๒
เด็กหญิงณปภา สุขสวัสดิ

์

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๒๙๓
เด็กหญิงชินณิชา สมคำแสง

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๒๙๔
เด็กหญิงวรรณนิดา อุดมศิลป

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๒๙๕
เด็กชายสิริสุข สุขวิเศษ

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๒๙๖
เด็กชายณัฐนนท์ หาญประสพ

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๒๙๗
เด็กชายมิณฎาบุตร คูณหอม

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๒๙๘
เด็กหญิงดุษฏี วิณุราช

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๒๙๙
เด็กชายธนโชติ จันทนามา

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๓๐๐
เด็กชายภีระพล หล่มชารี

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๓๐๑
เด็กชายพีรภัทร ยิงสุข

่

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๓๐๒
เด็กชายณัฐกร เมลืองศิลป

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๓๐๓
เด็กชายสิริพงษ์ เต้นปกษี

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๓๐๔
เด็กหญิงกนกวรรณ สุขศรี

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๙ / ๑๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปจ ๔๕๖๐/๐๓๐๕
เด็กชายทิวัตถ์ วงษ์นิกร

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๓๐๖
เด็กชายพรเทพ รอยคราม

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๓๐๗
เด็กหญิงเมลดา เจริญสุข

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๓๐๘
เด็กชายนฤเบศร สิทธิบูรณ์

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๓๐๙
เด็กชายนราทัต จรไชย

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๓๑๐
เด็กหญิงภัทรวดี กองตองกาย

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๓๑๑
เด็กหญิงศิริกาญจน์ นาแรมงาม

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๓๑๒
เด็กหญิงภัทรวดี ไพรฑูรย์

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๓๑๓
เด็กหญิงชิศา คล้ายสุบรรณ

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๓๑๔
เด็กหญิงศศิกานต์ รักวงษ์

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๓๑๕
เด็กชายภัทรพล ปรากฎชือ

่

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๓๑๖
เด็กชายสุรศักดิ

์

ปนเกตุ

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๓๑๗
เด็กหญิงธนาภา จิราภรณ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๓๑๘
เด็กหญิงมนัสสิริสุดา พงศ์วิริยะพันธ์

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๓๑๙
เด็กชายพลวัต ทวีทรัพย์

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๓๒๐
เด็กชายชยพล สาพา

๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๓๒๑
เด็กชายณัฏฐนันท์ พิมพ์โพธิ

์

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๓๒๒
เด็กชายพชร ชืนชิต

่

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๓๒๓
เด็กชายชินวัตร สมคำแสง

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๓๒๔
เด็กหญิงกมลพร เลาวพงศ์

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๓๒๕
เด็กชายจารุวิทย์ เทพวาที

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๓๒๖
เด็กชายรัชชานนท์ พูนลาภสวัสดิ

์

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๓๒๗
เด็กหญิงสุพัชญา เนืองแก้ว

่

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๓๒๘
เด็กชายอโณทัย ฤกษ์วิเชียร

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๓๒๙
เด็กชายพนธกร วาจาสัตย์

๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๓๓๐
เด็กชายธนธรณ์ เมลืองศิลป

๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๓๓๑
เด็กชายบัณฑิต กาลเสนี

๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๓๓๒
เด็กชายธนกฤต ฮามกุล

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๓๓๓
เด็กชายธนบดี เทศยุคุณธร

๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๓๓๔
เด็กหญิงศศิประภา ตังจิตกอบบุญ

้

๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๓๓๕
เด็กหญิงธนิฏฐา สุขพันธุ์

๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๓๓๖
เด็กหญิงอลิสา แคทท์

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๓๓๗
เด็กชายอรรถกร ควรเรียน

๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๓๓๘
เด็กชายเกรียงไกร เพิมพูล

่

๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๓๓๙
เด็กชายชัยศิริ ศิริปน

๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๑๐ / ๑๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปจ ๔๕๖๐/๐๓๔๐
เด็กหญิงจีระนันท์ พานมะลึก

๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๓๔๑
นางสาวอรทัย ไผ่สมบูรณ์

๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๓๔๒
นายภูมิรพี กมลศิริ

๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๓๔๓
นายนพัตธร ซือสัตย์

่

๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๓๔๔
นางสาวสตรีรัตน์ ใยโพธิ

์

๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๓๔๕
นางสาวเจนนิเฟอร์ ชอง

๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๓๔๖
เด็กหญิงวิรมน กลินทอง

่

๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๓๔๗
นางสาวรดามณี คำดำ

๐๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๓๔๘
นายญาณเมธี พิมพิสาร

๐๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๓๔๙
นายธนพจน์ ทองเทศ

๒๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๓๕๐
นายณัฐดนัย นิรุตติเมธีกุล

์

๑๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๓๕๑
นายรัชชะตะ สุภสิงห์

๒๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๓๕๒
นางสาวญาณา แวววิหค

๐๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๓๕๓
นายเจษฎา แก้วศรี

๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๓๕๔
นายเพ็ญเพชร อุ่ยแสงจันทร์

๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๓๕๕
นายรุ่งรวี ชมดี

๐๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๓๕๖
นางสาวญาณิศา เปรมปรีดี

๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๓๕๗
นางสาวจิรญาภา เมฆหนู

๑๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๓๕๘
นางสาวอาภัสรา หอมจันทร์

๒๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๓๕๙
นายสุภชีพ สุดเสนาะ

๑๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๓๖๐
นายอาทิตย์ ไชยมี

๓๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๓๖๑
นายสุวัฒน์ ศรีแจ้

๐๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๓๖๒
นายพลพรรค ดาวแดน

๐๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนมารีวิทยา วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๓๖๓
เด็กหญิงพิมรดา บัวเชือ

้

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี วัดสง่างาม  

ปจ ๔๕๖๐/๐๓๖๔
เด็กหญิงพิไลวรรณ สาพิพัฒน์

๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี วัดสง่างาม  

ปจ ๔๕๖๐/๐๓๖๕
เด็กหญิงสิริกร นึกงาม

๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี วัดสง่างาม  

ปจ ๔๕๖๐/๐๓๖๖
เด็กหญิงพิชชาพร อยู่นาค

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี วัดสง่างาม  

ปจ ๔๕๖๐/๐๓๖๗
เด็กหญิงศรันญา สมทรง

๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี วัดสง่างาม  

ปจ ๔๕๖๐/๐๓๖๘
เด็กหญิงนันทิการต์ เจริญ

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี วัดสง่างาม  

ปจ ๔๕๖๐/๐๓๖๙
เด็กชายธนวัฒน์ กมลกลทีป

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี วัดสง่างาม  

ปจ ๔๕๖๐/๐๓๗๐
เด็กหญิงรุ่งทิพย์ ขันทอง

๐๙/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี วัดสง่างาม  

ปจ ๔๕๖๐/๐๓๗๑
เด็กหญิงปุญญิศา พึงแสวงผล

่

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี วัดสง่างาม  

ปจ ๔๕๖๐/๐๓๗๒
เด็กหญิงสริญญา หนูแดง

๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี วัดสง่างาม  

ปจ ๔๕๖๐/๐๓๗๓
เด็กหญิงปณฑารีย์ อินทรทัพ

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี วัดสง่างาม  

ปจ ๔๕๖๐/๐๓๗๔
เด็กหญิงอภิญญา สริมลำจวน

๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี วัดสง่างาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๑๑ / ๑๔๙

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปจ ๔๕๖๐/๐๓๗๕
เด็กหญิงวรรณกานต์ แสงฉาย

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี วัดสง่างาม  

ปจ ๔๕๖๐/๐๓๗๖
เด็กหญิงปวริษา สมพรนิมิต

๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี วัดสง่างาม  

ปจ ๔๕๖๐/๐๓๗๗
เด็กชายภูมิรพี ศรีพัฒนพร

๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี วัดสง่างาม  

ปจ ๔๕๖๐/๐๓๗๘
เด็กชายพลากร สีนิล

๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี วัดสง่างาม  

ปจ ๔๕๖๐/๐๓๗๙
เด็กหญิงณัฐธิดา สอาดศรี

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี วัดสง่างาม  

ปจ ๔๕๖๐/๐๓๘๐
เด็กหญิงพิมพ์ชนก สิงห์สุข

๒๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี วัดสง่างาม  

ปจ ๔๕๖๐/๐๓๘๑
เด็กชายนิรัติศัย นิระภาพ

๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี วัดสง่างาม  

ปจ ๔๕๖๐/๐๓๘๒
เด็กหญิงวิชุตา ชาติไทย

๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี วัดสง่างาม  

ปจ ๔๕๖๐/๐๓๘๓
เด็กหญิงฐานิตา เดือนฉาย

๐๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี วัดสง่างาม  

ปจ ๔๕๖๐/๐๓๘๔
เด็กหญิงปณณรัชต์ บุญยืน

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี วัดสง่างาม  

ปจ ๔๕๖๐/๐๓๘๕
เด็กหญิงสุรารักษ์ สดศรี

๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี วัดสง่างาม  

ปจ ๔๕๖๐/๐๓๘๖
เด็กหญิงปภาวรินทร์ บุญพรมอ่อน

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี วัดสง่างาม  

ปจ ๔๕๖๐/๐๓๘๗
เด็กหญิงพัตรพิมล เจริญนพกิจ

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี วัดสง่างาม  

ปจ ๔๕๖๐/๐๓๘๘
เด็กหญิงปภาวรินท์ ศรีวิโรจน์

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี วัดสง่างาม  

ปจ ๔๕๖๐/๐๓๘๙
เด็กหญิงณัฏฐณิชา นวลสุวรรณ์

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี วัดสง่างาม  

ปจ ๔๕๖๐/๐๓๙๐
เด็กหญิงขจีวันทน์ เชืออาษา

้

๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี วัดสง่างาม  

ปจ ๔๕๖๐/๐๓๙๑
เด็กหญิงกันติชา มงคลแม้น

๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี วัดสง่างาม  

ปจ ๔๕๖๐/๐๓๙๒
เด็กหญิงรมย์นลิน ศิริปญญารัศม์

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี วัดสง่างาม  

ปจ ๔๕๖๐/๐๓๙๓
เด็กหญิงอิสริยารัตน์ หนูหอม

๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี วัดสง่างาม  

ปจ ๔๕๖๐/๐๓๙๔
นายวัชระ ทาริยะวงศ์

๐๙/๑๑/๒๕๒๒

โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี วัดสง่างาม  

ปจ ๔๕๖๐/๐๓๙๕
เด็กหญิงปภาวรินทร์ ทักษรี

๒๘/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา หลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๓๙๖
เด็กหญิงธชาษร ลิมพุทธานุภาพ

้

๓๐/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา หลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๓๙๗
เด็กชายจิรพนธ์ อยู่หลาย

๔/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา หลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๓๙๘
เด็กหญิงวรกมล สุทธิวิตต์

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา หลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๓๙๙
เด็กหญิงสุธิดา พุ่มพันธ์

๒๒/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา หลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๔๐๐
เด็กหญิงภานุมาศ พืนพรหม

้

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา หลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๔๐๑
เด็กหญิงปณณธร เหล็กศิริ

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา หลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๔๐๒
เด็กหญิงวิชญาดา รักษาชาติ

๑๙/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา หลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๔๐๓
เด็กหญิงภัทรวดี แสดง

๑๙/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา หลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๔๐๔
เด็กหญิงณภัทร กำเนิดบุญ

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา หลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๔๐๕
เด็กหญิงนพรัตน์ เนียรมงคล

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา หลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๔๐๖
เด็กหญิงพิชญาภา แสงแก้วพะเนา

๒๑/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา หลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๔๐๗
เด็กหญิงศุภิสรา โภคยะสุพัสตร์

๒๖/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา หลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๔๐๘
เด็กหญิงปาริชาติ บำรุงธรรม

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา หลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๔๐๙
เด็กหญิงวรรณชนก ใจสุจริต

๑๗/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา หลวงปรีชากูล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๑๒ / ๑๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปจ ๔๕๖๐/๐๔๑๐
เด็กหญิงคลังพลอย กออำไพร

๒/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา หลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๔๑๑
เด็กหญิงพิมพ์ญาดา เอียบธงชัย

๊

๑๕/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา หลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๔๑๒
เด็กชายธนกฤต ปองได้

๑๙/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา หลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๔๑๓
เด็กหญิงปพิชญา ทองแก้ว

๒๑/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา หลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๔๑๔
เด็กชายปฤษฎี สุระขันธ์

๑๓/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา หลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๔๑๕
เด็กชายธนาดล บูรณะศิริ

๑๖/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา หลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๔๑๖
เด็กหญิงทิพวรรณ เจือจาน

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา หลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๔๑๗
เด็กหญิงธัญวรัตน์ ปุยฝาย

๑๙/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา หลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๔๑๘
เด็กหญิงศุกลนภัทร ดีเสียง ๑๐/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา หลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๔๑๙
เด็กหญิงวิรากร นิลแสง

๑๒/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา หลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๔๒๐
เด็กชายชนาภัทร พุ่มพวง

๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา หลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๔๒๑
เด็กชายกัณตภณ พิมพิสาร

๐๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดทุ่งตะลุมพุก วัดทุ่งตะลุมพุก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๔๒๒
เด็กชายพีระพงษ์ คนชุม

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งตะลุมพุก วัดทุ่งตะลุมพุก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๔๒๓
เด็กชายธนายุทธ กาหล

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งตะลุมพุก วัดทุ่งตะลุมพุก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๔๒๔
เด็กชายเจษฎา ประกอบทรัพย์

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งตะลุมพุก วัดทุ่งตะลุมพุก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๔๒๕
เด็กหญิงปานวาส จันทาพูน

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งตะลุมพุก วัดทุ่งตะลุมพุก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๔๒๖
เด็กชายทัดชัย ชัยพินิจ

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งตะลุมพุก วัดทุ่งตะลุมพุก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๔๒๗
เด็กหญิงรพีพร ทรัพย์มัน

่

๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งตะลุมพุก วัดทุ่งตะลุมพุก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๔๒๘
เด็กหญิงเมธาพร ตีสถิตย์

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งตะลุมพุก วัดทุ่งตะลุมพุก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๔๒๙
เด็กชายปฎิภาณ เชิงศิริ

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งตะลุมพุก วัดทุ่งตะลุมพุก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๔๓๐
เด็กหญิงอุษามณี จันทร์แก้ว

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบัง
วัดเทพประสิทธยาราม

 

ปจ ๔๕๖๐/๐๔๓๑
เด็กหญิงธนัชพร ศรีเทา

๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงบัง
วัดเทพประสิทธยาราม

 

ปจ ๔๕๖๐/๐๔๓๒
เด็กชายธัญพิสิษฐ์ ไม้ไผ่

๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงบัง
วัดเทพประสิทธยาราม

 

ปจ ๔๕๖๐/๐๔๓๓
เด็กชายพชรพล ชืนบาล

่

๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงบัง
วัดเทพประสิทธยาราม

 

ปจ ๔๕๖๐/๐๔๓๔
เด็กหญิงนันนิชา กรฤทธิ

์

๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงบัง
วัดเทพประสิทธยาราม

 

ปจ ๔๕๖๐/๐๔๓๕
เด็กหญิงเกศินี สงวนศรี

๐๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงบัง

วัดเทพประสิทธยาราม

 

ปจ ๔๕๖๐/๐๔๓๖
เด็กหญิงปพิชญา คูณศรี

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบัง
วัดเทพประสิทธยาราม

 

ปจ ๔๕๖๐/๐๔๓๗
เด็กชายธนวัฒน์ ใจเอือ

้

๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบัง
วัดเทพประสิทธยาราม

 

ปจ ๔๕๖๐/๐๔๓๘
เด็กหญิงศิริภัสร วัดจำนงค์

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบัง
วัดเทพประสิทธยาราม

 

ปจ ๔๕๖๐/๐๔๓๙
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

พลับเจริญสุข
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบัง
วัดเทพประสิทธยาราม

 

ปจ ๔๕๖๐/๐๔๔๐
เด็กหญิงลิปการ์ นวลสุวรรณ์

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์
วัดประสาธน์รังสรรค์

 

ปจ ๔๕๖๐/๐๔๔๑
เด็กหญิงอภิสรา บุญครุฑ

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์
วัดประสาธน์รังสรรค์

 

ปจ ๔๕๖๐/๐๔๔๒
เด็กหญิงชนกานต์ พนาจันทร์

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์
วัดประสาธน์รังสรรค์

 

ปจ ๔๕๖๐/๐๔๔๓
เด็กหญิงปณฑิตา ผุยวงษ์

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์
วัดประสาธน์รังสรรค์

 

ปจ ๔๕๖๐/๐๔๔๔
เด็กหญิงวิไลลักษณ์ สุบุตรดี

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์
วัดประสาธน์รังสรรค์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๑๓ / ๑๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปจ ๔๕๖๐/๐๔๔๕
เด็กชายปุณฑชัย ปตเสน

๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์
วัดประสาธน์รังสรรค์

 

ปจ ๔๕๖๐/๐๔๔๖
เด็กหญิงจารุวรรณ กร่างใกล้

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์
วัดประสาธน์รังสรรค์

 

ปจ ๔๕๖๐/๐๔๔๗
เด็กชายบูรพา โสรวาฬ

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์
วัดประสาธน์รังสรรค์

 

ปจ ๔๕๖๐/๐๔๔๘
เด็กชายมนูณ นามโคตร

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์
วัดประสาธน์รังสรรค์

 

ปจ ๔๕๖๐/๐๔๔๙
เด็กชายภูริภัทร์ สายเพ็ชร์

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์
วัดประสาธน์รังสรรค์

 

ปจ ๔๕๖๐/๐๔๕๐
เด็กชายคิมหันต์ แซ่อึง

้

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์
วัดประสาธน์รังสรรค์

 

ปจ ๔๕๖๐/๐๔๕๑
เด็กชายชัยวัฒน์ พุทธรักษา

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์
วัดประสาธน์รังสรรค์

 

ปจ ๔๕๖๐/๐๔๕๒
เด็กชายสุขุม ไพรศูนย์

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์
วัดประสาธน์รังสรรค์

 

ปจ ๔๕๖๐/๐๔๕๓
เด็กหญิงสุพิชฌาย์ กล้าอาษา

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์
วัดประสาธน์รังสรรค์

 

ปจ ๔๕๖๐/๐๔๕๔
เด็กหญิงสุภาภรณ์ เจดีย์

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์
วัดประสาธน์รังสรรค์

 

ปจ ๔๕๖๐/๐๔๕๕
เด็กหญิงศรัญญ่า บัวหลวง

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์
วัดประสาธน์รังสรรค์

 

ปจ ๔๕๖๐/๐๔๕๖
เด็กหญิงศุภรัตน์ ภิญโญ

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์
วัดประสาธน์รังสรรค์

 

ปจ ๔๕๖๐/๐๔๕๗
เด็กหญิงปณิดา เธียรเงิน

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์
วัดประสาธน์รังสรรค์

 

ปจ ๔๕๖๐/๐๔๕๘
เด็กชายขจรพงศ์ น้อยสมวงค์

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์
วัดประสาธน์รังสรรค์

 

ปจ ๔๕๖๐/๐๔๕๙
เด็กชายคณาธิป นามโนรินทร์

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์
วัดประสาธน์รังสรรค์

 

ปจ ๔๕๖๐/๐๔๖๐
เด็กชายศุภกิตติ

์

ผ่องแผ้ว
๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์
วัดประสาธน์รังสรรค์

 

ปจ ๔๕๖๐/๐๔๖๑
เด็กชายนพดล เชือแสง

้

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์
วัดประสาธน์รังสรรค์

 

ปจ ๔๕๖๐/๐๔๖๒
เด็กชายพรชัย รักษาพล

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์
วัดประสาธน์รังสรรค์

 

ปจ ๔๕๖๐/๐๔๖๓
เด็กชายธนวัฒน์ มาลัย

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์
วัดประสาธน์รังสรรค์

 

ปจ ๔๕๖๐/๐๔๖๔
เด็กชายอภิเดช ขจรล่า

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์
วัดประสาธน์รังสรรค์

 

ปจ ๔๕๖๐/๐๔๖๕ เด็กชายประกายเพ็ชร
เพ็ชรกำจัด

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์
วัดประสาธน์รังสรรค์

 

ปจ ๔๕๖๐/๐๔๖๖
เด็กชายนพกร อานนาค

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์
วัดประสาธน์รังสรรค์

 

ปจ ๔๕๖๐/๐๔๖๗
เด็กชายเจติการณ์ ปากครอง

๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์
วัดประสาธน์รังสรรค์

 

ปจ ๔๕๖๐/๐๔๖๘
เด็กหญิงเกศสุดา ทับทิมโต

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์
วัดประสาธน์รังสรรค์

 

ปจ ๔๕๖๐/๐๔๖๙
เด็กชายธนวินท์ วงษ์ศรีแก้ว

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์
วัดประสาธน์รังสรรค์

 

ปจ ๔๕๖๐/๐๔๗๐
เด็กชายอนุชาติ ท่าข้าม

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์
วัดประสาธน์รังสรรค์

 

ปจ ๔๕๖๐/๐๔๗๑
เด็กหญิงกฤติยาณี สุบุตรดี

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์
วัดประสาธน์รังสรรค์

 

ปจ ๔๕๖๐/๐๔๗๒
เด็กชายประสิทธิชัย สกุลโต

๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์
วัดประสาธน์รังสรรค์

 

ปจ ๔๕๖๐/๐๔๗๓
เด็กชายชลชัย เหลาสันเทียะ

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์
วัดประสาธน์รังสรรค์

 

ปจ ๔๕๖๐/๐๔๗๔
เด็กชายชาญชัย โพธิมากุล

๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์
วัดประสาธน์รังสรรค์

 

ปจ ๔๕๖๐/๐๔๗๕
เด็กชายชินวัตร หอมขจร

๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์
วัดประสาธน์รังสรรค์

 

ปจ ๔๕๖๐/๐๔๗๖
เด็กชายคงยุทธ เทพพันธุ์

๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์
วัดประสาธน์รังสรรค์

 

ปจ ๔๕๖๐/๐๔๗๗
เด็กชายชัยวัฒน์ เจดีย์

๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์
วัดประสาธน์รังสรรค์

 

ปจ ๔๕๖๐/๐๔๗๘
เด็กหญิงฐิติมา พินโย

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์
วัดประสาธน์รังสรรค์

 

ปจ ๔๕๖๐/๐๔๗๙
เด็กหญิงเจนจิรา สมคุณ

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์
วัดประสาธน์รังสรรค์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๑๔ / ๑๔๙
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปจ ๔๕๖๐/๐๔๘๐
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ประทับ

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์
วัดประสาธน์รังสรรค์

 

ปจ ๔๕๖๐/๐๔๘๑
เด็กหญิงกัลยา กองแดง

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์
วัดประสาธน์รังสรรค์

 

ปจ ๔๕๖๐/๐๔๘๒
เด็กชายนันท์นภัส บุญมี

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดปามะไฟ วัดปามะไฟ  

ปจ ๔๕๖๐/๐๔๘๓
เด็กหญิงเนตรชนก ยืนสุข

่

๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดปามะไฟ วัดปามะไฟ  

ปจ ๔๕๖๐/๐๔๘๔
นายประสิทธิ

์

รักหน้าที

่

๐๓/๐๘/๒๕๐๑
โรงเรียนวัดท้าวอู่ทอง วัดปามะไฟ  

ปจ ๔๕๖๐/๐๔๘๕
เด็กหญิงนันทวัน ศรีชะนะ

๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลำดวน วัดลำดวน  

ปจ ๔๕๖๐/๐๔๘๖
เด็กหญิงนารีรัตน์ ศรีชะนะ

๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลำดวน วัดลำดวน  

ปจ ๔๕๖๐/๐๔๘๗
เด็กชายธีรพงศ์ เรืองเกิด

๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลำดวน วัดลำดวน  

ปจ ๔๕๖๐/๐๔๘๘
เด็กชายเจษฎา เกิดสุข

๒๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดลำดวน วัดลำดวน  

ปจ ๔๕๖๐/๐๔๘๙
เด็กชายวรวุฒิ แก้วกลำ

๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลำดวน วัดลำดวน  

ปจ ๔๕๖๐/๐๔๙๐
เด็กชายศุภชัย อุริตะวี

๐๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดลำดวน วัดลำดวน  

ปจ ๔๕๖๐/๐๔๙๑
เด็กหญิงพรนภา กลัดจินดา

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลำดวน วัดลำดวน  

ปจ ๔๕๖๐/๐๔๙๒
เด็กหญิงเกศวลี ศรีชะนะ

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลำดวน วัดลำดวน  

ปจ ๔๕๖๐/๐๔๙๓
เด็กหญิงเจนจิรา ใจเย็น

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลำดวน วัดลำดวน  

ปจ ๔๕๖๐/๐๔๙๔
เด็กหญิงภัทราภรณ์ กุลประเสริฐ

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดลำดวน วัดลำดวน  

ปจ ๔๕๖๐/๐๔๙๕
เด็กชายภาสกร เอมสุ่น

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลำดวน วัดลำดวน  

ปจ ๔๕๖๐/๐๔๙๖
เด็กหญิงสิริวรรณ สาวคำ

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลำดวน วัดลำดวน  

ปจ ๔๕๖๐/๐๔๙๗
เด็กชายวณิทัศน์ ดาจันทร์

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลำดวน วัดลำดวน  

ปจ ๔๕๖๐/๐๔๙๘
นายพิษณุ จันทร์เจริญ

๑๕/๒/๒๕๓๓
โรงเรียนวัดลำดวน วัดลำดวน  

ปจ ๔๕๖๐/๐๔๙๙
นางสาวสำอาง เรืองเดช

๒๙/๑/๒๕๓๖
โรงเรียนวัดลำดวน วัดลำดวน  

ปจ ๔๕๖๐/๐๕๐๐
นางสาวสิทธิพร แตงสมบูรณ์

๑๑/๓/๒๕๔๐
โรงเรียนวัดลำดวน วัดลำดวน  

ปจ ๔๕๖๐/๐๕๐๑
เด็กหญิงจันทราทิพย์ สละสวัสดิ

์

๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเต่า วัดเกาะเค็ดนอก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๕๐๒
เด็กหญิงชุลีพร สมสกุล

๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเต่า วัดเกาะเค็ดนอก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๕๐๓
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

จิตรตระกูลวิริยะ
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเต่า วัดเกาะเค็ดนอก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๕๐๔
เด็กชายสุชาติ ขอห้อมกลาง

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเต่า วัดเกาะเค็ดนอก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๕๐๕
เด็กชายณัฐวุฒิ แซ่เล้า

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแหลมไผ่ วัดเกาะเค็ดนอก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๕๐๖
เด็กชายชัยณรงค์ วงษ์หาญ

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแหลมไผ่ วัดเกาะเค็ดนอก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๕๐๗
เด็กหญิงเชษฐสุดา รอดสุข

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแหลมไผ่ วัดเกาะเค็ดนอก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๕๐๘
เด็กหญิงชลิตา ผาภูธร

๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแหลมไผ่ วัดเกาะเค็ดนอก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๕๐๙
เด็กชายณัฐพงษ์ จอมขวัญ

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแหลมหิน วัดเกาะเค็ดนอก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๕๑๐
เด็กชายสกล พรมเปยม

๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแหลมหิน วัดเกาะเค็ดนอก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๕๑๑
เด็กหญิงมนฑกานต์ ปานพงษ์

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแหลมหิน วัดเกาะเค็ดนอก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๕๑๒
เด็กหญิงธิดารัตน์ ศรีทอง

๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแหลมหิน วัดเกาะเค็ดนอก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๕๑๓
เด็กชายสิทธิชัย เกตุรัมย์

๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแหลมหิน วัดเกาะเค็ดนอก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๕๑๔
เด็กชายนิติธร ยืนสุข

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแหลมหิน วัดเกาะเค็ดนอก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๑๕ / ๑๔๙
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ปจ ๔๕๖๐/๐๕๑๕
เด็กชายนราวิชญ์ ล่าอ่อน

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแหลมหิน วัดเกาะเค็ดนอก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๕๑๖
เด็กชายธนวัฒน์ เครือละม้าย

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแหลมหิน วัดเกาะเค็ดนอก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๕๑๗
เด็กชายนรบดี แก้วงาม

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแหลมหิน วัดเกาะเค็ดนอก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๕๑๘
เด็กชายนัณฐ์วุฒิ นาวุฒิ

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแหลมหิน วัดเกาะเค็ดนอก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๕๑๙
เด็กหญิงณัฐธิดา ทองแก้ว

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแหลมหิน วัดเกาะเค็ดนอก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๕๒๐ เด็กหญิงกัลปตยาภรณ์
รักษาศิลป

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแหลมหิน วัดเกาะเค็ดนอก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๕๒๑ เด็กหญิงทิพย์ภาพรรณ
ศรีผทัย

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแหลมหิน วัดเกาะเค็ดนอก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๕๒๒
เด็กหญิงณัฎฐชา ฟุงมาก

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแหลมหิน วัดเกาะเค็ดนอก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๕๒๓
เด็กหญิงกนกวรรณ ไตรริน

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแหลมหิน วัดเกาะเค็ดนอก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๕๒๔
เด็กชายภัทรภณ ผุยศรี

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแหลมหิน วัดเกาะเค็ดนอก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๕๒๕
เด็กหญิงกมลวรรณ จรรยา

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแหลมหิน วัดเกาะเค็ดนอก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๕๒๖
เด็กหญิงนันทกานต์ สว่างสาลี

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแหลมหิน วัดเกาะเค็ดนอก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๕๒๗
เด็กชายสันติ มาตแก้ว

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแหลมหิน วัดเกาะเค็ดนอก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๕๒๘
เด็กหญิงมนัสนันท์ วงษ์มัน

่

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแหลมหิน วัดเกาะเค็ดนอก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๕๒๙
เด็กหญิงรณิษฐา พับเจริญ

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแหลมหิน วัดเกาะเค็ดนอก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๕๓๐
เด็กหญิงจริญา ทองคำแสง

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแหลมหิน วัดเกาะเค็ดนอก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๕๓๑
เด็กหญิงชลวารี สุวรรณมิตร

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแหลมหิน วัดเกาะเค็ดนอก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๕๓๒
เด็กหญิงกนกวรรณ หลงทา

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแหลมหิน วัดเกาะเค็ดนอก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๕๓๓
เด็กชายชัยวัฒน์ ม่วงศรี

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแหลมหิน วัดเกาะเค็ดนอก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๕๓๔
เด็กชายอิสระ มาเจริญสุข

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแหลมหิน วัดเกาะเค็ดนอก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๕๓๕
เด็กชายอิสรภาพ มาเจริญสุข

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแหลมหิน วัดเกาะเค็ดนอก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๕๓๖
เด็กชายพัชรพล มุธี

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแหลมหิน วัดเกาะเค็ดนอก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๕๓๗
เด็กชายนธี บุรีวงษ์

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแหลมหิน วัดเกาะเค็ดนอก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๕๓๘
เด็กชายประวิทย์ เข็มทอง

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแหลมหิน วัดเกาะเค็ดนอก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๕๓๙
เด็กชายธนโชติ จินเจือ

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแหลมหิน วัดเกาะเค็ดนอก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๕๔๐
เด็กหญิงเบญญาภา ยศสมบัติ

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแหลมหิน วัดเกาะเค็ดนอก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๕๔๑
เด็กหญิงศศิมา ขัมพารมณ์

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแหลมหิน วัดเกาะเค็ดนอก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๕๔๒
เด็กชายธนารักษ์ แลพวงมาลย์

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแหลมหิน วัดเกาะเค็ดนอก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๕๔๓
เด็กหญิงอัญชิสา โพธิเล็ก

์

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแหลมหิน วัดเกาะเค็ดนอก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๕๔๔
เด็กชายเริงฤทธิ

์

สกุลนคร
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแหลมหิน วัดเกาะเค็ดนอก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๕๔๕
เด็กหญิงอรวรรณ ฟุงสุวรรณ

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแหลมหิน วัดเกาะเค็ดนอก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๕๔๖
เด็กหญิงเอเวอ นอร์ตัน

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแหลมหิน วัดเกาะเค็ดนอก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๕๔๗
เด็กหญิงเหรียญไทย ยักษ์คะพันธ์

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแหลมหิน วัดเกาะเค็ดนอก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๕๔๘
เด็กชายอาทิตย์ เหล็กเขียว

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแหลมหิน วัดเกาะเค็ดนอก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๕๔๙
เด็กหญิงฉวีวรรณ บ่อทอง

๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแหลมหิน วัดเกาะเค็ดนอก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๑๖ / ๑๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปจ ๔๕๖๐/๐๕๕๐
เด็กหญิงกัณนิกา ศรีทอง

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแหลมหิน วัดเกาะเค็ดนอก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๕๕๑
เด็กหญิงพนัสวรรณ โชคชัย

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแหลมหิน วัดเกาะเค็ดนอก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๕๕๒
เด็กชายปานเดชา ทุนโคกกรวด

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแหลมหิน วัดเกาะเค็ดนอก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๕๕๓
เด็กชายวีระวัฒน์ รอดกร

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแหลมหิน วัดเกาะเค็ดนอก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๕๕๔
เด็กชายสุเมธ ทองดีวิเศษ

๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแหลมหิน วัดเกาะเค็ดนอก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๕๕๕
นางสาวดลภัทร ดิสริยกุล ๙/๐๑/๒๕๐๕ โรงเรียนบ้านแหลมหิน วัดเกาะเค็ดนอก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๕๕๖
นางนงลักษณ์ แดงรัศมีโสภณ

๒๐/๐๑/๒๕๑๖

โรงเรียนบ้านแหลมหิน วัดเกาะเค็ดนอก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๕๕๗
นายนรนาถ การะนนท์

๒๑/๐๘/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านแหลมหิน วัดเกาะเค็ดนอก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๕๕๘
นางสาวประไพวรรณ สีตัง

้

๑๖/๑๐/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านแหลมหิน วัดเกาะเค็ดนอก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๕๕๙
เด็กชายปยะพงษ์ มงคล

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหัวกรด วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๕๖๐
เด็กชายพัฒนดล มันเครือ

่

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหัวกรด วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๕๖๑
เด็กชายรัฐภูมิ จันทร์เกตุ

๐๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหัวกรด วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๕๖๒
เด็กชายพนมกร ทองคำ

๐๔/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหัวกรด วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๕๖๓
เด็กหญิงรุ่งเพชร ชูจิตร

๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหัวกรด วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๕๖๔
เด็กหญิงพรนภัส บัวอ่อนศรี

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหัวกรด วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๕๖๕
เด็กหญิงทองคุณ พัน

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหัวกรด วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๕๖๖
เด็กหญิงอนุยดา นะทะตะ

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหัวกรด วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๕๖๗
เด็กหญิงอนุลดา นะทะตะ

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหัวกรด วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๕๖๘
เด็กชายกิตติพงศ์ อ่อนระอา

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหัวกรด วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๕๖๙
เด็กชายธนาพัฒน์ สุวรรณเกตุ

๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหัวกรด วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๕๗๐
เด็กหญิงชลธิชา มาประเสริฐ

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหัวกรด วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๕๗๑
เด็กหญิงอารีรัตน์ บัวอ่อนศรี

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหัวกรด วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๕๗๒
เด็กชายบัญชา ทีพึง

่ ่

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหัวกรด วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๕๗๓
เด็กหญิงชลธิชา ไวว่อง

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหัวกรด วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๕๗๔
เด็กหญิงศิริพร นิศามณีอำไพ

๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหัวกรด วัดหลวงปรีชากูล  

ปจ ๔๕๖๐/๐๕๗๕
เด็กชายกรวิชญ์ กงแก้ว

๐๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย

วัดปามะไฟ  

ปจ ๔๕๖๐/๐๕๗๖
เด็กชายพีรพัฒน์ นนตานอก

๒๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย

วัดปามะไฟ  

ปจ ๔๕๖๐/๐๕๗๗
เด็กหญิงลลิตวดี บุญเพ็ง

๑๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย

วัดปามะไฟ  

ปจ ๔๕๖๐/๐๕๗๘
เด็กหญิงพรยมล พันธ์ศรี

๐๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย

วัดปามะไฟ  

ปจ ๔๕๖๐/๐๕๗๙
เด็กหญิงอัญชิสา จินตยานนท์

๒๒/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย

วัดปามะไฟ  

ปจ ๔๕๖๐/๐๕๘๐
เด็กหญิงปวันรัตน์ พุฒตาล

๑๖/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย

วัดปามะไฟ  

ปจ ๔๕๖๐/๐๕๘๑
เด็กหญิงสิรินทรา ปราณีชาติ

๐๕/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย

วัดปามะไฟ  

ปจ ๔๕๖๐/๐๕๘๒
เด็กหญิงเมษยา มีเงิน

๐๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย

วัดปามะไฟ  

ปจ ๔๕๖๐/๐๕๘๓
เด็กหญิงกมลวรรณ อึงเส็ง

้

๐๔/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย

วัดปามะไฟ  

ปจ ๔๕๖๐/๐๕๘๔
เด็กหญิงปรวรรณ วโรนิธิภาส

๑๕/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย

วัดปามะไฟ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๑๗ / ๑๔๙

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปจ ๔๕๖๐/๐๕๘๕
เด็กหญิงชุติกาญจน์ เอียมเอก

่

๒๖/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย

วัดปามะไฟ  

ปจ ๔๕๖๐/๐๕๘๖
เด็กชายวันรบ เครืองจันทร์

่

๒๔/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย

วัดปามะไฟ  

ปจ ๔๕๖๐/๐๕๘๗
เด็กชายธนวัฒน์ ศรีเชียงใหม่

๓๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย

วัดปามะไฟ  

ปจ ๔๕๖๐/๐๕๘๘
เด็กชายธนดล ไชยศรีษะ

๒๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย

วัดปามะไฟ  

ปจ ๔๕๖๐/๐๕๘๙
เด็กชายบารมี บุตโคต

๐๒/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย

วัดปามะไฟ  

ปจ ๔๕๖๐/๐๕๙๐
เด็กชายทวีสิน วิเชียรเครือ

๐๒/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย

วัดปามะไฟ  

ปจ ๔๕๖๐/๐๕๙๑
เด็กชายนุกูล เนืองจากแย้ม

่

๐๑/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย

วัดปามะไฟ  

ปจ ๔๕๖๐/๐๕๙๒
เด็กหญิงชนินาถ หวังสุดดี

๑๓/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย

วัดปามะไฟ  

ปจ ๔๕๖๐/๐๕๙๓
เด็กหญิงพรรณกร ทัสเสน

๒๖/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย

วัดปามะไฟ  

ปจ ๔๕๖๐/๐๕๙๔
เด็กหญิงนันท์นภัส สมคุณ

๒๐/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย

วัดปามะไฟ  

ปจ ๔๕๖๐/๐๕๙๕
เด็กหญิงกนกกาญจน์ เข็มราช

๒๘/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย

วัดปามะไฟ  

ปจ ๔๕๖๐/๐๕๙๖
เด็กชายดลทการ ขุนเณร

๐๓/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย

วัดปามะไฟ  

ปจ ๔๕๖๐/๐๕๙๗
เด็กชายภาคภูมิ โหรี

๒๘/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย

วัดปามะไฟ  

ปจ ๔๕๖๐/๐๕๙๘
เด็กชายพงศกร เกิดสุข

๑๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย

วัดปามะไฟ  

ปจ ๔๕๖๐/๐๕๙๙
เด็กหญิงลักษิกา พืชนะผล

๐๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย

วัดปามะไฟ  

ปจ ๔๕๖๐/๐๖๐๐
เด็กหญิงขนิษฐา พิมพ์แก้ว

๐๔/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย

วัดปามะไฟ  

ปจ ๔๕๖๐/๐๖๐๑
เด็กหญิงพัชรพร พูลสุข

๐๙/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย

วัดปามะไฟ  

ปจ ๔๕๖๐/๐๖๐๒
เด็กหญิงชนกภัทร์ เอนกบุญ

๑๘/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย

วัดปามะไฟ  

ปจ ๔๕๖๐/๐๖๐๓
เด็กหญิงปาลิตา เวียนเปะ

๒๘/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย

วัดปามะไฟ  

ปจ ๔๕๖๐/๐๖๐๔
เด็กหญิงนภัสสร จิตอ่อน

๒๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย

วัดปามะไฟ  

ปจ ๔๕๖๐/๐๖๐๕
เด็กชายณัฐวุฒิ ปลงใจ

๐๔/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย

วัดปามะไฟ  

ปจ ๔๕๖๐/๐๖๐๖
เด็กชายมนวรรธน์ มากเจริญ

๐๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย

วัดปามะไฟ  

ปจ ๔๕๖๐/๐๖๐๗
เด็กชายอาทิตย์ บุญโชติ

๑๐/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย

วัดปามะไฟ  

ปจ ๔๕๖๐/๐๖๐๘
เด็กชายวิชญพล เกิดสุข

๑๕/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย

วัดปามะไฟ  

ปจ ๔๕๖๐/๐๖๐๙
เด็กหญิงนิตยา มากเจริญ

๒๒/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย

วัดปามะไฟ  

ปจ ๔๕๖๐/๐๖๑๐
เด็กหญิงเพ็ญนภา นาสืบ

๑๗/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย

วัดปามะไฟ  

ปจ ๔๕๖๐/๐๖๑๑
เด็กชายกรณ์ดนัย สมาธิ

๒๘/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย

วัดปามะไฟ  

ปจ ๔๕๖๐/๐๖๑๒
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ทาเล

๐๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย

วัดปามะไฟ  

ปจ ๔๕๖๐/๐๖๑๓
เด็กหญิงพรกมล พรหมวิหาร

๒๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย

วัดปามะไฟ  

ปจ ๔๕๖๐/๐๖๑๔
เด็กชายจตุพร แก้วศรี

๐๓/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย

วัดปามะไฟ  

ปจ ๔๕๖๐/๐๖๑๕
เด็กหญิงวัชรินทร์ ใจเย็น

๒๒/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย

วัดปามะไฟ  

ปจ ๔๕๖๐/๐๖๑๖
เด็กหญิงกุญณัฐชา วงษ์แสง

๓๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย

วัดปามะไฟ  

ปจ ๔๕๖๐/๐๖๑๗
เด็กชายณัฐกิตดิ

์

ศรีทอง

๒๖/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย

วัดปามะไฟ  

ปจ ๔๕๖๐/๐๖๑๘
เด็กชายยศดนัย นำทรัพย์

๐๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย

วัดปามะไฟ  

ปจ ๔๕๖๐/๐๖๑๙
เด็กชายณัฐพล โปรยลาภ

๐๒/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย

วัดปามะไฟ  
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ปจ ๔๕๖๐/๐๖๒๐
เด็กหญิงกัญญาภัทร ชนนิกร

๒๔/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย

วัดปามะไฟ  

ปจ ๔๕๖๐/๐๖๒๑
เด็กหญิงนันณภัทร พิเนตร์โขติ

๒๘/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย

วัดปามะไฟ  

ปจ ๔๕๖๐/๐๖๒๒
เด็กหญิงศรัณย์พร แย้มภักดี

๐๖/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย

วัดปามะไฟ  

ปจ ๔๕๖๐/๐๖๒๓
เด็กหญิงศลิษา จันทร์แบน

๒๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย

วัดปามะไฟ  

ปจ ๔๕๖๐/๐๖๒๔
เด็กหญิงศศิชล นกน้อย

๑๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย

วัดปามะไฟ  

ปจ ๔๕๖๐/๐๖๒๕
เด็กชายกริชตะวัน แวงดา

๒๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย

วัดปามะไฟ  

ปจ ๔๕๖๐/๐๖๒๖
เด็กชายศุภกฤกษ์ กระโจมทอง

๒๑/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย

วัดปามะไฟ  

ปจ ๔๕๖๐/๐๖๒๗
เด็กหญิงธารารัตน์ จันทะนัน

๑๒/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย

วัดปามะไฟ  

ปจ ๔๕๖๐/๐๖๒๘
เด็กชายทวีทรัพย์ ร่วมทอง

๒๓/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย

วัดปามะไฟ  

ปจ ๔๕๖๐/๐๖๒๙
เด็กชายณัฐชานน ยวงใย

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย

วัดปามะไฟ  

ปจ ๔๕๖๐/๐๖๓๐
เด็กหญิงพิมพ์ชนก วงษ์บาท

๒๐/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย

วัดปามะไฟ  

ปจ ๔๕๖๐/๐๖๓๑
เด็กหญิงสุทธิดา หงวนจ้อย

๐๗/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย

วัดปามะไฟ  

ปจ ๔๕๖๐/๐๖๓๒
เด็กหญิงอิสรา เจริญคง

๐๔/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย

วัดปามะไฟ  

ปจ ๔๕๖๐/๐๖๓๓
เด็กหญิงพิรยา อ่อนน้อม

๑๗/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย

วัดปามะไฟ  

ปจ ๔๕๖๐/๐๖๓๔
เด็กหญิงปรียาภัทร ศรีภักดี

๒๔/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย

วัดปามะไฟ  

ปจ ๔๕๖๐/๐๖๓๕
เด็กหญิงนารีรัตน์ นิยม

๑๐/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย

วัดปามะไฟ  

ปจ ๔๕๖๐/๐๖๓๖
เด็กชายรติบดี อึงสุวานิช

้

๓๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย

วัดปามะไฟ  

ปจ ๔๕๖๐/๐๖๓๗
เด็กหญิงนิภาวรรณ ยังยืน

่

๒๒/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย

วัดปามะไฟ  

ปจ ๔๕๖๐/๐๖๓๘
เด็กหญิงเจนจิรา เกมาหะยุง

๑๓/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย

วัดปามะไฟ  

ปจ ๔๕๖๐/๐๖๓๙
เด็กชายพงศกร รืนกลิน

่ ่

๐๙/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย

วัดปามะไฟ  

ปจ ๔๕๖๐/๐๖๔๐
เด็กหญิงณัฐชา อยู่เจริญ

๐๖/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย

วัดปามะไฟ  

ปจ ๔๕๖๐/๐๖๔๑
เด็กชายพงศกร มะลัยทอง

๑๐/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย

วัดปามะไฟ  

ปจ ๔๕๖๐/๐๖๔๒
เด็กหญิงพรนัชชา ศรีหาโคตร

๑๔/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย

วัดปามะไฟ  

ปจ ๔๕๖๐/๐๖๔๓
เด็กหญิงอรชพร จันทร์คณาโชค

๒๑/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย

วัดปามะไฟ  

ปจ ๔๕๖๐/๐๖๔๔
เด็กหญิงอดิศร โพธิงาม

์

๑๖/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย

วัดปามะไฟ  

ปจ ๔๕๖๐/๐๖๔๕
เด็กหญิงปรีชญา แขกวงษ์

๑๔/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย

วัดปามะไฟ  

ปจ ๔๕๖๐/๐๖๔๖
เด็กหญิงณัฐณิชา อรุณรัตน์

๐๒/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย

วัดปามะไฟ  

ปจ ๔๕๖๐/๐๖๔๗
เด็กชายชิษณุพงศ์ สว่างเนตร

๒๘/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย

วัดปามะไฟ  

ปจ ๔๕๖๐/๐๖๔๘
เด็กชายสิทธิพงษ์ ทัสเสน

๐๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย

วัดปามะไฟ  

ปจ ๔๕๖๐/๐๖๔๙
เด็กชายอวสร รักษาศิลป

๑๖/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย

วัดปามะไฟ  

ปจ ๔๕๖๐/๐๖๕๐
เด็กหญิงณิชาภา ทุยคำ

๑๓/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย

วัดปามะไฟ  

ปจ ๔๕๖๐/๐๖๕๑
เด็กหญิงศิริวรินทร สุขโสภณ

๐๕/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย

วัดปามะไฟ  

ปจ ๔๕๖๐/๐๖๕๒
เด็กชายจิรายุ รุ่งเรือง

๑๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย

วัดปามะไฟ  

ปจ ๔๕๖๐/๐๖๕๓
เด็กชายเศวตฉัตร อาจสุรินทร์

๐๓/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย

วัดปามะไฟ  

ปจ ๔๕๖๐/๐๖๕๔
เด็กหญิงชนิดาภา ฉิมไพบูลย์

๒๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย

วัดปามะไฟ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๑๙ / ๑๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปจ ๔๕๖๐/๐๖๕๕
เด็กชายณภัทร กิตติยิงโสภณ

่

๑๗/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย

วัดปามะไฟ  

ปจ ๔๕๖๐/๐๖๕๖
เด็กชายศิลปญญา ธริญาติ

๐๔/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย

วัดปามะไฟ  

ปจ ๔๕๖๐/๐๖๕๗
เด็กชายชินทัช สุบุตรดี

๓๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย

วัดปามะไฟ  

ปจ ๔๕๖๐/๐๖๕๘
เด็กหญิงพรรณปพร กิจธรรม

๓๐/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย

วัดปามะไฟ  

ปจ ๔๕๖๐/๐๖๕๙
เด็กชายปณณวัฒน์ ชาวเวียง

๐๘/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย

วัดปามะไฟ  

ปจ ๔๕๖๐/๐๖๖๐
เด็กชายพัณวศา อาจหาญ

๑๘/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย

วัดปามะไฟ  

ปจ ๔๕๖๐/๐๖๖๑
เด็กชายกฤติเดช สิงห์คำ

๒๑/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย

วัดปามะไฟ  

ปจ ๔๕๖๐/๐๖๖๒
เด็กหญิงนภสร สงอุปการ

๑๘/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย

วัดปามะไฟ  

ปจ ๔๕๖๐/๐๖๖๓
เด็กหญิงภาวิณี หล้ามูลชา

๑๖/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย

วัดปามะไฟ  

ปจ ๔๕๖๐/๐๖๖๔
เด็กชายชนะวงษ์ เนเยือด

๐๙/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย

วัดปามะไฟ  

ปจ ๔๕๖๐/๐๖๖๕
เด็กหญิงวิญาพร จันหาจักร์

๒๘/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย

วัดปามะไฟ  

ปจ ๔๕๖๐/๐๖๖๖
เด็กชายชาญชัย คำแก้ว

๐๗/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย

วัดปามะไฟ  

ปจ ๔๕๖๐/๐๖๖๗
เด็กชายณัฐวุฒิ ขุนศรี

๒๖/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย

วัดปามะไฟ  

ปจ ๔๕๖๐/๐๖๖๘
เด็กชายธีรภัทร์ นามมา

๑๗/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย

วัดปามะไฟ  

ปจ ๔๕๖๐/๐๖๖๙
เด็กชายวีรภัทร เพ็ชรหึง

๐๓/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย

วัดปามะไฟ  

ปจ ๔๕๖๐/๐๖๗๐
เด็กชายธีรเทพ เรืองณรงค์

๑๐/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย

วัดปามะไฟ  

ปจ ๔๕๖๐/๐๖๗๑
เด็กชายบัณฑิต สีนาค

๐๔/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย

วัดปามะไฟ  

ปจ ๔๕๖๐/๐๖๗๒
เด็กชายนันทภูมิ คำประเสริฐ

๑๒/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย

วัดปามะไฟ  

ปจ ๔๕๖๐/๐๖๗๓
เด็กหญิงจิรัฐิติกาล เปลืองรัตน์

้

๐๗/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย

วัดปามะไฟ  

ปจ ๔๕๖๐/๐๖๗๔
เด็กชายภาณุพงศ์ ไชยมูล

๐๒/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย

วัดปามะไฟ  

ปจ ๔๕๖๐/๐๖๗๕
นายพินิจ โชว์อินทร์

๐๓/๐๘/๒๕๔๓
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย

วัดปามะไฟ  

ปจ ๔๕๖๐/๐๖๗๖
เด็กชายพงษ์ปญญา ธริญาติ

๒๕/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย

วัดปามะไฟ  

ปจ ๔๕๖๐/๐๖๗๗
เด็กชายพรพรหม รักษ์มณี

๒๙/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย

วัดปามะไฟ  

ปจ ๔๕๖๐/๐๖๗๘
เด็กหญิงรัตน์จิภรณ์ จิตต์เทียง

่

๒๕/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย

วัดปามะไฟ  

ปจ ๔๕๖๐/๐๖๗๙
เด็กหญิงพิมชนก คำภูแก้ว

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองปราจีนบุรี วัดปามะไฟ  

ปจ ๔๕๖๐/๐๖๘๐
เด็กหญิงทัศนวรรณ โพธิสูง

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองปราจีนบุรี วัดปามะไฟ  

ปจ ๔๕๖๐/๐๖๘๑
นายอานนท์ ใจเย็น

๑๒/๐๖/๒๕๒๐

เรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี ท่าพาณิชย์  

ปจ ๔๕๖๐/๐๖๘๒
นายวิสูตร จินเจือ

๑๐/๑๐/๒๕๒๘

เรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี ท่าพาณิชย์  

ปจ ๔๕๖๐/๐๖๘๓
นายปริญญา ผลาหาญ

๐๘/๐๗/๒๕๒๕

เรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี ท่าพาณิชย์  

ปจ ๔๕๖๐/๐๖๘๔
นายอานนท์ เย็นใจ

๑๙/๐๖/๒๕๐๙

เรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี ท่าพาณิชย์  

ปจ ๔๕๖๐/๐๖๘๕
นายชัยฤทธิ

์

แหลมแล
๒๕/๐๑/๒๕๒๘

เรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี ท่าพาณิชย์  

ปจ ๔๕๖๐/๐๖๘๖
นายปฏิภาณ จรูญ

๐๓/๐๗/๒๕๓๔

เรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี ท่าพาณิชย์  

ปจ ๔๕๖๐/๐๖๘๗
นายศรัญู รุ่งเรือง

๒๙/๑๒/๒๕๓๙

เรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี ท่าพาณิชย์  

ปจ ๔๕๖๐/๐๖๘๘
นางสิรวัศยา นามนคร

๒๕/๐๒/๒๕๑๘

โรงพยาบาลกบินทร์บุรี ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๖๘๙
เด็กหญิงจิราพร สมคิด

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งแฝก ทุ่งแฝก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๒๐ / ๑๔๙

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปจ ๔๕๖๐/๐๖๙๐
เด็กหญิงพิมพ์อัปสร สีทา

๐๕/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 กบินทร์ราษฎรอำรุง

ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๖๙๑
เด็กหญิงอรอมล พรเอียม

่

๒๘/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 กบินทร์ราษฎรอำรุง

ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๖๙๒
เด็กหญิงสกุลตลา วิริยาการกุล

๑๑/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 กบินทร์ราษฎรอำรุง
ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๖๙๓
นางสาวขวัญจิตร ไชยนุวัติ

๑๐/๐๖/๒๕๐๔ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดใหม่ท่าพาณิชย์
ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๖๙๔
เด็กหญิงซันย์ย่า กันหา

๑๑/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดใหม่ท่าพาณิชย์
ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๖๙๕
เด็กหญิงอริสรา ฆ้องเสรี

๐๘/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดใหม่ท่าพาณิชย์
ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๖๙๖
เด็กชายจิรศักดิ

์

พุ่มอิม

่

๐๔/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดใหม่ท่าพาณิชย์
ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๖๙๗
เด็กหญิงภัทรวีย์ กาญจนปญจพล

๐๘/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดใหม่ท่าพาณิชย์
ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๖๙๘
เด็กชายสันต์ภพ ทองประสงค์

๑๑/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดใหม่ท่าพาณิชย์
ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๖๙๙
เด็กหญิงภัทรมน ศิริมงคลสันต์

๑๑/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดใหม่ท่าพาณิชย์
ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๗๐๐
เด็กหญิงณัฐญาดา นะทะตะ

๐๙/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดใหม่ท่าพาณิชย์
ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๗๐๑
เด็กหญิงธนัชพร แววนำ

๐๔/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดใหม่ท่าพาณิชย์
ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๗๐๒
เด็กหญิงวชรมน บุญรมย์

๐๙/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดใหม่ท่าพาณิชย์
ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๗๐๓
เด็กหญิงพัณณิตา พงษ์สาลี

๒๑/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดใหม่ท่าพาณิชย์
ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๗๐๔
เด็กหญิงพลอยไพลิน เพ็ชรคง

๒๑/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดใหม่ท่าพาณิชย์
ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๗๐๕
เด็กหญิงพิมพกานต์ โมซา

๒๙/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดใหม่ท่าพาณิชย์
ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๗๐๖
เด็กหญิงชฎิลลดา หาญณรงค์

๒๘/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดใหม่ท่าพาณิชย์
ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๗๐๗
เด็กหญิงปยอร สอดศรี

๐๗/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดใหม่ท่าพาณิชย์
ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๗๐๘
เด็กหญิงสุพิชชา อินทรวิเศษ

๐๘/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดใหม่ท่าพาณิชย์
ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๗๐๙
เด็กชายณัฐนันท์ วนัชวงศ์

๐๙/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดใหม่ท่าพาณิชย์
ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๗๑๐
เด็กชายพชร สิทธาจารย์

๒๘/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดใหม่ท่าพาณิชย์
ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๗๑๑
เด็กชายนครินทร์ ศรีสุวรรณ

๑๙/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดใหม่ท่าพาณิชย์

ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๗๑๒
เด็กหญิงธวัลรัตน์ เกตุเพ็ง

๒๑/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดใหม่ท่าพาณิชย์
ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๗๑๓
เด็กหญิงจิตรลดา วงษ์นิล

๑๔/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดใหม่ท่าพาณิชย์

ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๗๑๔
เด็กชายธนพล

เจริญศรีประเสริญ ๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกปาแพง ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๗๑๕
เด็กหญิงปริยาภัทร ภักพา

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกปาแพง ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๗๑๖
เด็กชายธันวา เดชเดิม

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกปาแพง ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๗๑๗
เด็กหญิงกรัญฑรัตน์ จันทับทิม

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกปาแพง ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๗๑๘
เด็กหญิงสุพัทธ์ธีร์ญา อินธิไชย

๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกปาแพง ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๗๑๙
เด็กชายกิตติภพ แดงโสภา

๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสายมิตรศึกษา ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๗๒๐
เด็กชายชัยมงคล แห้นประโคน

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสายมิตรศึกษา ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๗๒๑
เด็กชายธีรศักดิ

์

เหมือนชู
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสายมิตรศึกษา ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๗๒๒
เด็กชายนรากร ไชยปญหา

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสายมิตรศึกษา ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๗๒๓
เด็กชายปญณวัฒน์ กันทิพย์

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสายมิตรศึกษา ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๗๒๔
เด็กชายปญญาพล สนใจ

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสายมิตรศึกษา ทุ่งแฝก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๒๑ / ๑๔๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปจ ๔๕๖๐/๐๗๒๕
เด็กชายพงษ์พัฒน์ สัมฤทธิ

์

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสายมิตรศึกษา ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๗๒๖
เด็กชายภูริณัฐ กล่อมปญญา

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสายมิตรศึกษา ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๗๒๗
เด็กชายรังสิมันต์ หวันทา

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสายมิตรศึกษา ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๗๒๘
เด็กชายศักดิมนตรี

์

ไมมา
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสายมิตรศึกษา ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๗๒๙
เด็กชายณัฐชนน กัลยา

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสายมิตรศึกษา ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๗๓๐
เด็กชายธนธรณ์ ปนเอียม

่

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสายมิตรศึกษา ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๗๓๑
เด็กชายปาณัสม์ สกุลศักดิ

์

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสายมิตรศึกษา ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๗๓๒
เด็กชายพงศ์พันธ์ หมันเทศมัน

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสายมิตรศึกษา ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๗๓๓
เด็กชายพีรวัส ตันเจริญ

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสายมิตรศึกษา ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๗๓๔
เด็กชายภานุเดช สุขบุญ

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสายมิตรศึกษา ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๗๓๕
เด็กชายเลิศฤทธิ

์

ศรีจันทร์
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสายมิตรศึกษา ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๗๓๖
เด็กชายวรากร ม่วงประเสริฐ

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสายมิตรศึกษา ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๗๓๗
เด็กชายศิวนาถ ราชวิชิต

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสายมิตรศึกษา ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๗๓๘
เด็กชายศุภวิชญ์ ลีนันทา

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสายมิตรศึกษา ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๗๓๙
เด็กชายกนกพล แววนำ

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสายมิตรศึกษา ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๗๔๐
เด็กชายกิตตินันท์ คำจันทรา

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสายมิตรศึกษา ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๗๔๑
เด็กชายชยกร คำบล

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสายมิตรศึกษา ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๗๔๒
เด็กชายณัฐกิตติ

์

วงษ์สามารถ
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสายมิตรศึกษา ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๗๔๓
เด็กชายดุษิตชัย ภาษี

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสายมิตรศึกษา ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๗๔๔
เด็กชายธนวัฒน์ กงไกรราช

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสายมิตรศึกษา ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๗๔๕
เด็กชายธัญวรัตน์ คุ้มวงษ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสายมิตรศึกษา ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๗๔๖
เด็กชายธีรพัฒน์ ภู่โต๊ะยา

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสายมิตรศึกษา ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๗๔๗
เด็กชายพรรณธวัช เอมเปย

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสายมิตรศึกษา ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๗๔๘
เด็กชายพีรพัฒน์ เหิงขุนทด

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสายมิตรศึกษา ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๗๔๙
เด็กชายพงศ์พัทธ์ พุทธิสังข์

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสายมิตรศึกษา ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๗๕๐
เด็กชายภาคภูมิ พลายงาม

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสายมิตรศึกษา ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๗๕๑
เด็กชายภูตะวัน นาจกันยา

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสายมิตรศึกษา ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๗๕๒
เด็กชายภูมิพัฒน์ บุญเกิด

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสายมิตรศึกษา ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๗๕๓
เด็กชายราชพงษ์ สายพิมพ์

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสายมิตรศึกษา ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๗๕๔
เด็กชายวชิรวิชญ์ พรสวัสดิ

์

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสายมิตรศึกษา ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๗๕๕
เด็กชายศตพล ศิริมงคล

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสายมิตรศึกษา ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๗๕๖
เด็กชายอนาวิล จันท์อ่อน

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสายมิตรศึกษา ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๗๕๗
เด็กชายอรรถพล สุขชาติ

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสายมิตรศึกษา ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๗๕๘
เด็กชายอรรถวัต อาจาริยวงศ์

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสายมิตรศึกษา ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๗๕๙
เด็กชายอินทัช นพไธสง

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสายมิตรศึกษา ทุ่งแฝก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๒๒ / ๑๔๙

้
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ปจ ๔๕๖๐/๐๗๖๐
เด็กชายกันต์ดัย อ่อนคำเหลือง

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสายมิตรศึกษา ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๗๖๑
เด็กชายกรณ์ภวิษย์ สีดารักษ์

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสายมิตรศึกษา ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๗๖๒
เด็กชายเจษฎา สีดำ

๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสายมิตรศึกษา ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๗๖๓ เด็กชายเชาว์พงศ์ศาล
อัครเดชาวรรณ

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสายมิตรศึกษา ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๗๖๔
เด็กชายฐิตปกรณ์ ศรีระหัง

๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสายมิตรศึกษา ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๗๖๕
เด็กชายณัฐพงศ์ บุญชน

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสายมิตรศึกษา ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๗๖๖
เด็กชายณัฐยศ โยธะชัย

๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสายมิตรศึกษา ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๗๖๗
เด็กชายณัฐวัฒน์ เกาะกลาง

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสายมิตรศึกษา ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๗๖๘
เด็กชายณัฐพงศ์ เจษฎารมย์

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสายมิตรศึกษา ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๗๖๙
เด็กชายณัฐสิทธิ

์

สองแสน
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสายมิตรศึกษา ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๗๗๐
เด็กชายตรรกพงศ์ จันปญญา

๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสายมิตรศึกษา ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๗๗๑
เด็กชายธนทัต ขันประโคน

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสายมิตรศึกษา ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๗๗๒
เด็กชายธนกฤติ พูลจวง

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสายมิตรศึกษา ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๗๗๓
เด็กชายธนภัทร คชสวัสดิ

์

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสายมิตรศึกษา ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๗๗๔
เด็กชายธนวัฒน์ โพธิทอง

์

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสายมิตรศึกษา ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๗๗๕
เด็กชายธนเดช พรเอียม

่

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสายมิตรศึกษา ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๗๗๖
เด็กชายธนาธิป ศิริจรรยา

๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสายมิตรศึกษา ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๗๗๗
เด็กชายธนากุล ภาชนะ

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสายมิตรศึกษา ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๗๗๘
เด็กชายธีรพล กลินไม้

่

๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสายมิตรศึกษา ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๗๗๙
เด็กชายนภัสกร เพียแก้ว

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสายมิตรศึกษา ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๗๘๐
เด็กชายนวพล มีแก้ว

๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสายมิตรศึกษา ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๗๘๑
เด็กชายนิธิวัฒท์ จันทร์แจ้ง

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสายมิตรศึกษา ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๗๘๒
เด็กชายนนทกร นาดี

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสายมิตรศึกษา ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๗๘๓
เด็กชายประกฤษฏิ

์

ลัดสำโรง
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสายมิตรศึกษา ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๗๘๔
เด็กชายปณณวรรธ เชยดี

๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสายมิตรศึกษา ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๗๘๕
เด็กชายปยวัฒน์ ล้อมเวียง

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสายมิตรศึกษา ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๗๘๖
เด็กชายพีรพัฒน์ จีนเย่

๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสายมิตรศึกษา ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๗๘๗
เด็กชายพิสิทธิ

์

แสวงสุทธิ

์

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสายมิตรศึกษา ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๗๘๘
เด็กชายไพศาล สินมา

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสายมิตรศึกษา ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๗๘๙
เด็กชายภานุกร ถาวร

๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสายมิตรศึกษา ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๗๙๐
เด็กชายภานุวัฒน์ ชูวงษ์

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสายมิตรศึกษา ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๗๙๑
เด็กชายภาณุวัฒน์ เพชรตระกัว

่

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสายมิตรศึกษา ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๗๙๒
เด็กชายภานุวัฒน์ สุทธิเรือง

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสายมิตรศึกษา ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๗๙๓
เด็กชายวงศกร จันกลาง

่

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสายมิตรศึกษา ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๗๙๔
เด็กชายศิราวิญ์ วงศวิรัตน์

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสายมิตรศึกษา ทุ่งแฝก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๒๓ / ๑๔๙

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปจ ๔๕๖๐/๐๗๙๕
เด็กชายอัครชัย ลบศรี

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสายมิตรศึกษา ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๗๙๖
เด็กชายอภินันท์ สอนจิต

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสายมิตรศึกษา ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๗๙๗
เด็กชายอภินันท์ อ่อนน้อม

๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสายมิตรศึกษา ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๗๙๘
เด็กชายอาภากร เชือสูง

้

๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสายมิตรศึกษา ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๗๙๙
เด็กชายสุทธิกานต์ หงษ์อมร

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสายมิตรศึกษา ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๘๐๐
เด็กชายสมปราชญ์ การิก

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสายมิตรศึกษา ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๘๐๑
เด็กชายณัฐชนนท์ สุวรรณพงศ์

๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสายมิตรศึกษา ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๘๐๒
เด็กชายณัฐวุฒิ ไพเราะ

๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสายมิตรศึกษา ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๘๐๓
เด็กชายธนภูมิ พิลาโท

๐๓/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนสายมิตรศึกษา ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๘๐๔
เด็กชายนราวิชญ์ เล็บครุท

๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสายมิตรศึกษา ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๘๐๕
เด็กชายพิสิษฐ์

เอกปญญานุวัฒน์ ๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสายมิตรศึกษา ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๘๐๖
เด็กชายพีรวิชญ์ วงศ์ยุทธนานนท์

๐๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนสายมิตรศึกษา ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๘๐๗
เด็กชายภคอนันต์ พรพุฒิเมธี

๐๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนสายมิตรศึกษา ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๘๐๘
เด็กชายสหบดินทร์ ศิลา

๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนสายมิตรศึกษา ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๘๐๙
นางสาวพชรพร ยะหัตตะ

๒๒/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนสายมิตรศึกษา ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๘๑๐
นางสาวฐิกานดา สุวรรณโชติ

๒๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสายมิตรศึกษา ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๘๑๑
นางสาวนริสรา อินทร์คล้าย

๐๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสายมิตรศึกษา ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๘๑๒
นางสาวทัศน์ทยา อยู่เพชร

๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสายมิตรศึกษา ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๘๑๓
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ท้าวเทพ

๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสายมิตรศึกษา ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๘๑๔
เด็กหญิงณัฐฑภรณ์ บุดศรี

๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสายมิตรศึกษา ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๘๑๕
เด็กหญิงนัชชา ธรรมขันทา

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสายมิตรศึกษา ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๘๑๖
เด็กหญิงสุภัทตา อำพะวา

๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสายมิตรศึกษา ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๘๑๗
เด็กหญิงสุมิตรา พาเจริญ

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสายมิตรศึกษา ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๘๑๘
เด็กหญิงอรวรรณ จันกลาง

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสายมิตรศึกษา ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๘๑๙
เด็กหญิงนภเกตน์ เมตตาคุณ

๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสายมิตรศึกษา ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๘๒๐
เด็กหญิงนภัสรา ยอดอาจ

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสายมิตรศึกษา ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๘๒๑
เด็กหญิงนันทิชา บัวใหญ่

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสายมิตรศึกษา ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๘๒๒
เด็กหญิงปยนุช เทียรยุทธิ

์

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสายมิตรศึกษา ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๘๒๓
เด็กหญิงโยธกา เลิศปญญา

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสายมิตรศึกษา ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๘๒๔
เด็กหญิงลัดดาวัลย์ ทองคำ

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสายมิตรศึกษา ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๘๒๕
เด็กหญิงสุชานันท์ สอนปน

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสายมิตรศึกษา ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๘๒๖
เด็กหญิงอนันตญา ปาตรัย

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสายมิตรศึกษา ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๘๒๗
เด็กหญิงอริยา นวนกลาง

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสายมิตรศึกษา ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๘๒๘
เด็กหญิงกาญจนา สาระกูล

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสายมิตรศึกษา ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๘๒๙
เด็กหญิงกานต์รวี ชัยคำ

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสายมิตรศึกษา ทุ่งแฝก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๒๔ / ๑๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปจ ๔๕๖๐/๐๘๓๐
เด็กหญิงจัสมินทร์ ประเสริฐแก้ว

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสายมิตรศึกษา ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๘๓๑
เด็กหญิงฉันชนก แก้วกงพาน

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสายมิตรศึกษา ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๘๓๒
เด็กหญิงชนาภัทร พนาศักดิ

์

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสายมิตรศึกษา ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๘๓๓
เด็กหญิงณัฐฐินันท์ อิมเอิบ

่

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสายมิตรศึกษา ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๘๓๔
เด็กหญิงเบญจรัตน์ ชนะเกตุ

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสายมิตรศึกษา ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๘๓๕
เด็กหญิงปุณยพร ภักดีศรี

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสายมิตรศึกษา ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๘๓๖
เด็กหญิงพิทยารัตน์ โพธิสุวรรณ

์

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสายมิตรศึกษา ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๘๓๗
เด็กหญิงพิชชาภา สว่างเมฆ

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสายมิตรศึกษา ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๘๓๘
เด็กหญิงรัฐกานต์ วงษ์เวียน

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสายมิตรศึกษา ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๘๓๙
เด็กหญิงวันฉัตร เสกทัก

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสายมิตรศึกษา ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๘๔๐
เด็กหญิงวรรณวิภา วันดี

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสายมิตรศึกษา ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๘๔๑
เด็กหญิงวรางคณา พาวงบล

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสายมิตรศึกษา ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๘๔๒
เด็กหญิงศุภกัญญา พลมาตย์

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสายมิตรศึกษา ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๘๔๓
เด็กหญิงสิริยากร กมลรักษ์

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสายมิตรศึกษา ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๘๔๔
เด็กหญิงอมลรดา อ่างแก้ว

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสายมิตรศึกษา ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๘๔๕
เด็กหญิงอุทุมพร แววศร

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสายมิตรศึกษา ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๘๔๖
เด็กหญิงกนกกานต์ แก้วมาก

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสายมิตรศึกษา ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๘๔๗
เด็กหญิงกมลศรา เจริญสุข

๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสายมิตรศึกษา ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๘๔๘
เด็กหญิงกรกมล เขือนขันธ์

่

๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสายมิตรศึกษา ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๘๔๙
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ชัยศรี

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสายมิตรศึกษา ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๘๕๐
เด็กหญิงฃิดชนก เหล่หวี

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสายมิตรศึกษา ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๘๕๑
เด็กหญิงชุติมน บัวชุม

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสายมิตรศึกษา ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๘๕๒
เด็กหญิงญาณิศา ดำดี

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสายมิตรศึกษา ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๘๕๓
เด็กหญิงณัทนนทร์ แนวสุข

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสายมิตรศึกษา ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๘๕๔
เด็กหญิงธนาภร โอวาท

๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสายมิตรศึกษา ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๘๕๕
เด็กหญิงธีริศรา ศรีสอาด

๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสายมิตรศึกษา ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๘๕๖
เด็กหญิงนงนภัส หม่อมคง

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสายมิตรศึกษา ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๘๕๗
เด็กหญิงเบญญทิพย์ อัครพัฒน์

๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสายมิตรศึกษา ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๘๕๘
เด็กหญิงปณฑิตา สว่างแจ้ง

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสายมิตรศึกษา ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๘๕๙
เด็กหญิงปนฑิตา แก้วโสนด

๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสายมิตรศึกษา ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๘๖๐
เด็กหญิงเปมิกา ฉิมหัต

๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสายมิตรศึกษา ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๘๖๑
เด็กหญิงพรรณปพร สว่างชืน

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสายมิตรศึกษา ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๘๖๒
เด็กหญิงพันธนันท์ จันทร์คำมี

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสายมิตรศึกษา ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๘๖๓
เด็กหญิงพุดบูรพา วรกิตติลักษณ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสายมิตรศึกษา ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๘๖๔
เด็กหญิงเพชรรัตน์ ชอบใหญ่

๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสายมิตรศึกษา ทุ่งแฝก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๒๕ / ๑๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปจ ๔๕๖๐/๐๘๖๕
เด็กหญิงมณฑิรา ผู้ทรงศิลป

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสายมิตรศึกษา ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๘๖๖
เด็กหญิงรัชติยากร อาญาเมือง

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสายมิตรศึกษา ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๘๖๗
เด็กหญิงรัตวรรณ ชูวงษ์

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสายมิตรศึกษา ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๘๖๘
เด็กหญิงวรินยุพา ทนงรบ

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสายมิตรศึกษา ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๘๖๙ เด็กหญิงวาเนสซ่า สุณ์ย์
วิงค์แลร์

๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสายมิตรศึกษา ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๘๗๐
เด็กหญิงศิรินยา สุกันทา

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสายมิตรศึกษา ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๘๗๑
เด็กหญิงอมลรดา เรืองโภชน์

๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสายมิตรศึกษา ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๘๗๒
เด็กหญิงอัญมณี เลียงพันธุ์สกุล

้

๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสายมิตรศึกษา ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๘๗๓
เด็กหญิงอภิชญา ไชยฤทธิ

์

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสายมิตรศึกษา ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๘๗๔
เด็กหญิงอรวรินทร์ โพธิไทร

์

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสายมิตรศึกษา ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๘๗๕
เด็กหญิงกรองทอง บุดศรี

๐๕/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนสายมิตรศึกษา ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๘๗๖
เด็กหญิงกรพินธุ์ กงพาล

๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสายมิตรศึกษา ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๘๗๗
เด็กหญิงช้อนทอง น้อยจันทร์

๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนสายมิตรศึกษา ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๘๗๘
เด็กหญิงนัทฐนีพร โพธิเตีย

้

๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสายมิตรศึกษา ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๘๗๙
เด็กหญิงนิภาธร แซ่อ๋อง

๐๔/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนสายมิตรศึกษา ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๘๘๐
เด็กหญิงพิชญาภา ลาภไธสง

๒๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนสายมิตรศึกษา ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๘๘๑
เด็กหญิงโศภิดา หารสี

๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสายมิตรศึกษา ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๘๘๒
เด็กหญิงสิริลักษณ์ ชนะใหม่

๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสายมิตรศึกษา ทุ่งแฝก  

ปจ ๔๕๖๐/๐๘๘๓
เด็กหญิงกมลวรรณ ซาพูล

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง นูประสาทวราวาส  

ปจ ๔๕๖๐/๐๘๘๔
เด็กหญิงณัฐณิชา เจาะพรมมา

๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว บรรพตรัตนาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๐๘๘๕
นางสาวรัตติกร สีละพันธ์

๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสายมิตรศึกษา จระเข้หิน  

ปจ ๔๕๖๐/๐๘๘๖
เด็กชายถิรวัต

กาญจนางกูรพันธุ์ ๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสายมิตรศึกษา

ราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๐๘๘๗
เด็กหญิงนันท์สินี แขพรมราช

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสวัสดิ

์

สระดู่ศรัทธาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๐๘๘๘
เด็กหญิงธัญชนก สิงห์สนิท

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสวัสดิ

์

สระดู่ศรัทธาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๐๘๘๙
เด็กหญิงแพวา ดวงสีทา

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสวัสดิ

์

สระดู่ศรัทธาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๐๘๙๐
เด็กหญิงกชภร ภูศรี

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสวัสดิ

์

สระดู่ศรัทธาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๐๘๙๑
เด็กหญิงอริสา นะราพูล

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสวัสดิ

์

สระดู่ศรัทธาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๐๘๙๒
เด็กหญิงปภาวดี ผลาหาญ

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสวัสดิ

์

สระดู่ศรัทธาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๐๘๙๓
เด็กหญิงนภัสสร ปทธิสามะ

๓/๑๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย หนองศรีวิชัย  

ปจ ๔๕๖๐/๐๘๙๔
เด็กหญิงพิมพ์ชนก เกิดสวัสดิ

์

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย หนองศรีวิชัย  

ปจ ๔๕๖๐/๐๘๙๕
นางสาวพิกุลดารา อำไพศรี

๐๔/๐๔/๒๕๑๑

โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย หนองศรีวิชัย  

ปจ ๔๕๖๐/๐๘๙๖
นางสาวจันจิรา สนธิวัฒน์

๒๒/๐๘/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย หนองศรีวิชัย  

ปจ ๔๕๖๐/๐๘๙๗
นายคมสรรติ

์

แข็งขัน
๒๖/๐๖/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย หนองศรีวิชัย  

ปจ ๔๕๖๐/๐๘๙๘
นางสาวปราณี สกุลสา

๑๗/๐๔/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย หนองศรีวิชัย  

ปจ ๔๕๖๐/๐๘๙๙
นางสาวศลิษา พลเขต

๒๖/๑๐/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย หนองศรีวิชัย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๒๖ / ๑๔๙

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปจ ๔๕๖๐/๐๙๐๐
เด็กหญิงจิราภา โยธานันท์

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง เขาลูกช้าง  

ปจ ๔๕๖๐/๐๙๐๑
เด็กชายวีรยุทธ ขาวคม

๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง เขาลูกช้าง  

ปจ ๔๕๖๐/๐๙๐๒
เด็กชายณัฐพัชร์ นกศักดา

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง เขาลูกช้าง  

ปจ ๔๕๖๐/๐๙๐๓
เด็กหญิงอังคณา มิโน

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง เขาลูกช้าง  

ปจ ๔๕๖๐/๐๙๐๔
เด็กชายชนันชัย ตรีประเคน

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง เขาลูกช้าง  

ปจ ๔๕๖๐/๐๙๐๕
เด็กหญิงณัฐฐา ห้วยกระเจา

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง เขาลูกช้าง  

ปจ ๔๕๖๐/๐๙๐๖
เด็กชายอภิวัฒน์ ชูโชติ

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง เขาลูกช้าง  

ปจ ๔๕๖๐/๐๙๐๗
เด็กชายพงษ์เทพ อ่อนสำลี

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง เขาลูกช้าง  

ปจ ๔๕๖๐/๐๙๐๘
เด็กหญิงชารินี ไผ่แดง

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง เขาลูกช้าง  

ปจ ๔๕๖๐/๐๙๐๙
เด็กหญิงดาวิษา วงษ์หิรัญ

๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง เขาลูกช้าง  

ปจ ๔๕๖๐/๐๙๑๐
เด็กชายเอกนรินทร์ ภู่ทอง

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง เขาลูกช้าง  

ปจ ๔๕๖๐/๐๙๑๑
เด็กหญิงพัชชรินทร์ สองพล

๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง เขาลูกช้าง  

ปจ ๔๕๖๐/๐๙๑๒
เด็กหญิงมวย แมะ

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง เขาลูกช้าง  

ปจ ๔๕๖๐/๐๙๑๓
เด็กหญิงปราราณี คล้ายผา

๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง เขาลูกช้าง  

ปจ ๔๕๖๐/๐๙๑๔
เด็กหญิงอริสรา พุทธายะ

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง เขาลูกช้าง  

ปจ ๔๕๖๐/๐๙๑๕
เด็กหญิงธิดารัตน์ เรืองโภชน์

๓๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง เขาลูกช้าง  

ปจ ๔๕๖๐/๐๙๑๖
เด็กหญิงรินทร์ระวี ภู่ทอง

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง เขาลูกช้าง  

ปจ ๔๕๖๐/๐๙๑๗
เด็กหญิงอัญชลา หิรัญเกือ

้

๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง เขาลูกช้าง  

ปจ ๔๕๖๐/๐๙๑๘
เด็กชายแพ ชออู้

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง เขาลูกช้าง  

ปจ ๔๕๖๐/๐๙๑๙
เด็กชายอิสระ จูวัติ

๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง เขาลูกช้าง  

ปจ ๔๕๖๐/๐๙๒๐
เด็กชายธนพงศ์ โทวงษ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง เขาลูกช้าง  

ปจ ๔๕๖๐/๐๙๒๑
เด็กชายจิรศักดิ

์

ศรีปรัง
๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง เขาลูกช้าง  

ปจ ๔๕๖๐/๐๙๒๒
เด็กหญิงสิรยากร ออกรัมย์

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง เขาลูกช้าง  

ปจ ๔๕๖๐/๐๙๒๓
เด็กชายจารุพัฒน์ กกเปอย

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง เขาลูกช้าง  

ปจ ๔๕๖๐/๐๙๒๔
เด็กชายนนทกร เขียวสอาด

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง เขาลูกช้าง  

ปจ ๔๕๖๐/๐๙๒๕
เด็กชายวรภัทร ขันตี

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง เขาลูกช้าง  

ปจ ๔๕๖๐/๐๙๒๖
เด็กชายนิธิกร เรืองอรำ

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง เขาลูกช้าง  

ปจ ๔๕๖๐/๐๙๒๗
เด็กชายรพีภัทร รอดโฉม

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง เขาลูกช้าง  

ปจ ๔๕๖๐/๐๙๒๘
เด็กชายศักดิศิริ

์

ระงับโรค
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง เขาลูกช้าง  

ปจ ๔๕๖๐/๐๙๒๙
เด็กชายจีรภัทร แสงจันทร์

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง เขาลูกช้าง  

ปจ ๔๕๖๐/๐๙๓๐
เด็กชายสุรศักดิ

์

เขาสอยดาว
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง เขาลูกช้าง  

ปจ ๔๕๖๐/๐๙๓๑
เด็กชายนันทวัฒน์ ครูศรี

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง เขาลูกช้าง  

ปจ ๔๕๖๐/๐๙๓๒
เด็กชายธีรภัทร เพชรรัตน์

๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง เขาลูกช้าง  

ปจ ๔๕๖๐/๐๙๓๓
เด็กชายอานนท์ โกทัน

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง เขาลูกช้าง  

ปจ ๔๕๖๐/๐๙๓๔
เด็กหญิงอรกัญญา รัตตะประทุม

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง เขาลูกช้าง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๒๗ / ๑๔๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปจ ๔๕๖๐/๐๙๓๕
เด็กหญิงอลิสรา ปจัตุรัส

๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคลองกลาง เขาลูกช้าง  

ปจ ๔๕๖๐/๐๙๓๖
เด็กหญิงวันทนีย์ แก้วเคน

๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาคลองกลาง เขาลูกช้าง  

ปจ ๔๕๖๐/๐๙๓๗
เด็กชายวชิราวุธ นรินทร์

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคลองกลาง เขาลูกช้าง  

ปจ ๔๕๖๐/๐๙๓๘
เด็กหญิงณัฐกฤตา สังวาลย์ปอง

๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคลองกลาง เขาลูกช้าง  

ปจ ๔๕๖๐/๐๙๓๙
เด็กชายฐิติพงศ์ ยศทา

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคลองกลาง เขาลูกช้าง  

ปจ ๔๕๖๐/๐๙๔๐
เด็กชายพิทักษ์พงศ์ แฉกกระโทก

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคลองกลาง เขาลูกช้าง  

ปจ ๔๕๖๐/๐๙๔๑
เด็กชายอิทธิกร กกเปอย

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคลองกลาง เขาลูกช้าง  

ปจ ๔๕๖๐/๐๙๔๒
เด็กชายนันทภพ จงกรานต์

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปราสาท เขาลูกช้าง  

ปจ ๔๕๖๐/๐๙๔๓
เด็กชายพงศธร โทนนุ่ม

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปราสาท เขาลูกช้าง  

ปจ ๔๕๖๐/๐๙๔๔
เด็กชายปฐมพร สุวรรณทอง

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปราสาท เขาลูกช้าง  

ปจ ๔๕๖๐/๐๙๔๕
เด็กชายธนวัฒน์ หงษ์ประเสริฐ

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปราสาท เขาลูกช้าง  

ปจ ๔๕๖๐/๐๙๔๖
เด็กชายสมศักดิ

์

อักษร
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปราสาท เขาลูกช้าง  

ปจ ๔๕๖๐/๐๙๔๗
เด็กหญิงณัฐนิชา ขันอาสา

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปราสาท เขาลูกช้าง  

ปจ ๔๕๖๐/๐๙๔๘
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา จันทร์เชือ

้

๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปราสาท เขาลูกช้าง  

ปจ ๔๕๖๐/๐๙๔๙
เด็กหญิงนุชวรา หาดเจียง

๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปราสาท เขาลูกช้าง  

ปจ ๔๕๖๐/๐๙๕๐
เด็กหญิงณัฐฐา ฝกแก้ว

๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปราสาท เขาลูกช้าง  

ปจ ๔๕๖๐/๐๙๕๑
เด็กชายกรกต ชมภูพงษ์

๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปราสาท เขาลูกช้าง  

ปจ ๔๕๖๐/๐๙๕๒
เด็กชายเจษฎา เครือทรง

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปราสาท เขาลูกช้าง  

ปจ ๔๕๖๐/๐๙๕๓
เด็กชายภัทรดนัย บ่อจักรพันธ์

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปราสาท เขาลูกช้าง  

ปจ ๔๕๖๐/๐๙๕๔
เด็กชายอภิวิชญ์ พันสนิท

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปราสาท เขาลูกช้าง  

ปจ ๔๕๖๐/๐๙๕๕
เด็กหญิงสุดารัตน์ แก้วเคน

๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปราสาท เขาลูกช้าง  

ปจ ๔๕๖๐/๐๙๕๖
เด็กชายวิช วิน

๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปร่งสะเดา เขาลูกช้าง  

ปจ ๔๕๖๐/๐๙๕๗
เด็กหญิงกุลญญาดา พงษ์แผน

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปร่งสะเดา เขาลูกช้าง  

ปจ ๔๕๖๐/๐๙๕๘
เด็กชายกิตติธัช บุดดา

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปร่งสะเดา เขาลูกช้าง  

ปจ ๔๕๖๐/๐๙๕๙
เด็กชายธรรมรงค์ ทองวรรณ

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปร่งสะเดา เขาลูกช้าง  

ปจ ๔๕๖๐/๐๙๖๐
เด็กชายปรเมศวร์ ใจฉลาด

๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปร่งสะเดา เขาลูกช้าง  

ปจ ๔๕๖๐/๐๙๖๑
เด็กชายพีรยุทธ พวังสุข

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปร่งสะเดา เขาลูกช้าง  

ปจ ๔๕๖๐/๐๙๖๒
เด็กชายภาคภูมิ ธรรมคุณ

๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปร่งสะเดา เขาลูกช้าง  

ปจ ๔๕๖๐/๐๙๖๓
เด็กหญิงกัญญาณัฐ นาคเกลือ

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปร่งสะเดา เขาลูกช้าง  

ปจ ๔๕๖๐/๐๙๖๔
เด็กหญิงณัชชา ทุมกองแก้ว

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปร่งสะเดา เขาลูกช้าง  

ปจ ๔๕๖๐/๐๙๖๕
เด็กหญิงพรนภัส มูลเชือ

้

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปร่งสะเดา เขาลูกช้าง  

ปจ ๔๕๖๐/๐๙๖๖
เด็กหญิงสุภัสสรา ปาไตย

๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปร่งสะเดา เขาลูกช้าง  

ปจ ๔๕๖๐/๐๙๖๗
เด็กชายธีรวุฒิ บุตรดา

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปร่งสะเดา เขาลูกช้าง  

ปจ ๔๕๖๐/๐๙๖๘
เด็กหญิงจิราภรณ์ ภูเดช

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปร่งสะเดา เขาลูกช้าง  

ปจ ๔๕๖๐/๐๙๖๙
เด็กชายธนวัฒน์ แท่งหอม

๐๘/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโปร่งสะเดา เขาลูกช้าง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๒๘ / ๑๔๙

้
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ปจ ๔๕๖๐/๐๙๗๐
เด็กชายวทัญู ก้อนกิง

่

๐๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโปร่งสะเดา เขาลูกช้าง  

ปจ ๔๕๖๐/๐๙๗๑
เด็กชายอดิศร ตีชัยรัมย์

๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปร่งสะเดา เขาลูกช้าง  

ปจ ๔๕๖๐/๐๙๗๒
เด็กหญิงกมลลักษณ์ อุปริบูรณ์

๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปร่งสะเดา เขาลูกช้าง  

ปจ ๔๕๖๐/๐๙๗๓
เด็กหญิงนิธินันท์ ด่านจับกุม

๐๖/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโปร่งสะเดา เขาลูกช้าง  

ปจ ๔๕๖๐/๐๙๗๔
เด็กหญิงปณิตา มานะทำ

๐๕/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโปร่งสะเดา เขาลูกช้าง  

ปจ ๔๕๖๐/๐๙๗๕
เด็กหญิงสุภัสสร ติตารัมย์

๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปร่งสะเดา เขาลูกช้าง  

ปจ ๔๕๖๐/๐๙๗๖
เด็กหญิงพลอยนำผึง

้

สุวัง
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปร่งสะเดา เขาลูกช้าง  

ปจ ๔๕๖๐/๐๙๗๗
เด็กชายกฤษกร วรีวิจิตร

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังบัวทอง เขาลูกช้าง  

ปจ ๔๕๖๐/๐๙๗๘
เด็กชายธนวัฒน์ นาคหมวก

๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังบัวทอง เขาลูกช้าง  

ปจ ๔๕๖๐/๐๙๗๙
เด็กชายกัมพล อุ่นสุข

๐๗/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังบัวทอง เขาลูกช้าง  

ปจ ๔๕๖๐/๐๙๘๐
เด็กชายมีชัย พาสอน

๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังบัวทอง เขาลูกช้าง  

ปจ ๔๕๖๐/๐๙๘๑
เด็กหญิงศรัณยา ทองแม้น

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตลาด หนองตลาด  

ปจ ๔๕๖๐/๐๙๘๒
เด็กชายธนกร ท่าข้าม

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตลาด หนองตลาด  

ปจ ๔๕๖๐/๐๙๘๓
เด็กชายนิธิกร ปาปะเกา

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตลาด หนองตลาด  

ปจ ๔๕๖๐/๐๙๘๔
เด็กชายพงศภัศ ไทยสุริโย

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตลาด หนองตลาด  

ปจ ๔๕๖๐/๐๙๘๕
เด็กชายอภิวัฒน์ พันพล

๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองตลาด หนองตลาด  

ปจ ๔๕๖๐/๐๙๘๖
เด็กหญิงทิตยา มีคุณ

๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตลาด หนองตลาด  

ปจ ๔๕๖๐/๐๙๘๗
เด็กชายภานุวัฒน์ คุณชินท์

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตลาด หนองตลาด  

ปจ ๔๕๖๐/๐๙๘๘
เด็กชายสุทิวัส แยบกสิกรรม

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตลาด หนองตลาด  

ปจ ๔๕๖๐/๐๙๘๙
เด็กหญิงชาลิสา รอดพันลบ

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตลาด หนองตลาด  

ปจ ๔๕๖๐/๐๙๙๐
นายยศพล บุญเล้ง

๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๐๙๙๑
นายจีรภัทร คลองบ่อ

๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๐๙๙๒
เด็กหญิงสุกัญญา หนามพรม

๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๐๙๙๓
เด็กชายปพนธนัย ธนสัญชัย

๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๐๙๙๔
เด็กหญิงสภัสสร สุทธิประเสริฐ

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๐๙๙๕
เด็กชายเขมชาติ สีดา

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๐๙๙๖
เด็กชายธราธาร กอไผ่น้อย

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๐๙๙๗
เด็กชายกฤษกร บุญประเสริฐ

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๐๙๙๘
เด็กชายพิเชษฐ์ สังสระเกตุ

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๐๙๙๙
เด็กชายธงทิว พัดสุข

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๐๐๐
เด็กชายภูชิสส์ ฤทธิบุญ

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๐๐๑
เด็กชายธนดล สาปอง

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๐๐๒
เด็กชายณรงค์วัช ชัยศิริศุภมงคล

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๐๐๓
เด็กชายชานนท์ ศรีประสงค์

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๐๐๔
เด็กชายกษิดิศ เจียงลา

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๒๙ / ๑๔๙
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ปจ ๔๕๖๐/๑๐๐๕
เด็กชายกษิดิเดช

์

เจียงลา
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๐๐๖
เด็กชายโชติชนิต รุ่งสว่าง

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๐๐๗
เด็กหญิงณัฐธิดา อ่อนจันทร์

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๐๐๘
เด็กหญิงฐานิดา ปนสุข

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๐๐๙
เด็กชายปณณวรรธ ชำนาญปน

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๐๑๐
เด็กหญิงอารียา สุนทร

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๐๑๑
เด็กชายประวีร์ ผากเปย

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๐๑๒
เด็กชายกิตตินันท์ ทองพรม

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๐๑๓
เด็กชายสิทธิพร ศรีมงคล

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๐๑๔
เด็กหญิงพิชญ์สินี ศรีสว่าง

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๐๑๕
เด็กหญิงวราภรณ์ อุปราช

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๐๑๖
เด็กหญิงลักษมี หอมประไพย์

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๐๑๗
เด็กชายกลวัชร ชัยองอาจ

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๐๑๘
เด็กหญิงเมสินีย์ เหง้าสกอก

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๐๑๙
เด็กหญิงณิชนันทน์ บุหรัน

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๐๒๐
เด็กชายรัฐภูมิ แสนกล้า

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๐๒๑
เด็กหญิงกฤติยา แสงวุธ

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๐๒๒
เด็กชายพงศธร เม็ดตะขบ

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๐๒๓
เด็กหญิงสิริยากร โสจันทา

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๐๒๔
เด็กหญิงสลิลลา โพตะ

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๐๒๕
เด็กชายกรทักษ์ เฟองทอง

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๐๒๖
เด็กหญิงกัญญารัตน์ กัญญาพงษ์

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๐๒๗
เด็กชายสรวิชญ์ หล้าลุน

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๐๒๘
เด็กหญิงอรณิชา บัวทอง

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๐๒๙
เด็กชายธนิก แววพุก

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๐๓๐
เด็กชายอำนาจ เฉลิมศรี

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๐๓๑
เด็กชายวชิระ เฟองสท้าน

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๐๓๒
เด็กหญิงกฤตกัญญา แก้วหงษ์

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๐๓๓
เด็กชายพีรพัฒน์ เรืองสา

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๐๓๔
เด็กชายธีรภัทร ผึงผาย

่

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๐๓๕
เด็กชายพร้อมสรรพ แซ่โง้ว

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๐๓๖
เด็กชายธนากร ผาสุก

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๐๓๗
เด็กชายบุญยศักดิ

์

อุดคุต
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๐๓๘
เด็กหญิงปวันรัตน์ ทองเล็ก

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๐๓๙
เด็กหญิงชลธิชา ธรรมเจตนา

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๓๐ / ๑๔๙

้
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ปจ ๔๕๖๐/๑๐๔๐
เด็กหญิงทิฆัมพร มนูญวงษ์

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๐๔๑
เด็กหญิงวรัญชนา ทองโบราณ

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๐๔๒
เด็กชายวิศวะ ท้าวคำ

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๐๔๓
เด็กหญิงณัฐธิดา สืบเทพ

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๐๔๔
เด็กชายศรายุธ โม่งคำ

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๐๔๕
เด็กหญิงกนิษฐา มีห่อข้าว

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๐๔๖
เด็กหญิงกัญญา ข้อเปย

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๐๔๗
เด็กหญิงรัตนมณี อาจต้น

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๐๔๘
เด็กหญิงภูฟา ศรีสังข์

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๐๔๙
เด็กหญิงปรียาภัทร ทับสุข

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๐๕๐
เด็กชายทรงวุฒิ ศรีวงษ์หัส

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๐๕๑
เด็กหญิงทิพย์พรรษา ปอมสุวรรณ

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๐๕๒
เด็กหญิงกรวินท์ มงคุณ

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๐๕๓
เด็กชายเจษฎา ทองบุญนาค

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๐๕๔
เด็กชายวิทยา ร้อยอัน

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๐๕๕
เด็กหญิงพิชชาพร มีบุญพอ

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๐๕๖
เด็กชายปรมี ฝกฝน

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๐๕๗ เด็กหญิงปาะกายกาญจน์

คุชิตา
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๐๕๘
เด็กหญิงณัฐนวี แก้วเมฆ

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๐๕๙
เด็กหญิงศศิประภา สิงหนุวนานนท์

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๐๖๐
เด็กชายปกรณ์ พิมอรัญ

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๐๖๑
เด็กชายธนโชติ กันดิษฐ์

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๐๖๒
เด็กชายเจษฎา แก้วสังข์

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๐๖๓
เด็กชายมนพันธ์ อุตรี

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๐๖๔
เด็กหญิงประภัสสร ชุมพล

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๐๖๕
เด็กหญิงสิรินทรา จันทร์เซ็ง

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๐๖๖
เด็กชายธนกฤต พิลาโท

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๐๖๗
เด็กหญิงอาทิติยา อาทิตย์

๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๐๖๘
เด็กชายภูริภัทร ไกรบุปผา

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๐๖๙
เด็กชายกิตติศักดิ

์

จันทมิฬ
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๐๗๐
เด็กชายธนทัต จังหวัดเขตร์

๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๐๗๑
เด็กชายธนภัทร ม่วงกลม

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๐๗๒
เด็กชายกิตติธัญ เสามัน

่

๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๐๗๓
เด็กชายวัชรพงศ์ เดชประไพ

๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๐๗๔
เด็กชายพงศธร เทียมพัด

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๓๑ / ๑๔๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปจ ๔๕๖๐/๑๐๗๕
เด็กชายฐิติพล ฉิมอยู่

๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๐๗๖
เด็กหญิงบุญญรัตน์ บึงราษฎร์

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๐๗๗
เด็กหญิงอธิชา นวลเนือง

่

๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๐๗๘
เด็กหญิงบุญญารัตน์ ชนะแสวง

๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๐๗๙
เด็กหญิงพิรดา สายไทย

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๐๘๐
เด็กหญิงธิฌาพร หนวดหอม

๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๐๘๑
เด็กชายเพิมพูน

่

พรมมา
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๐๘๒
เด็กชายกวินท์ จันทรชิต

๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๐๘๓
เด็กหญิงกนกวรรณ ประจำถิน

่

๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๐๘๔
เด็กหญิงอมลวรรณ พรมนัส

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๐๘๕
เด็กหญิงเกตน์นิภา จันสมดี

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๐๘๖
เด็กหญิงสินีนุช กำไลทอง

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๐๘๗
เด็กหญิงหฤทัย เมืองแสงสี

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๐๘๘
เด็กหญิงบัณฑิตา จิตละมูล

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๐๘๙ เด็กชายธีระพัฒนพงศ์
วงมิตร

๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๐๙๐
เด็กหญิงรพีพรรณ อยู่ท่า

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๐๙๑
เด็กชายเทพทัต ลาวรรณ

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๐๙๒
เด็กชายมงคล ดีจอง

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๐๙๓
เด็กหญิงพัชรพร รักศรี

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๐๙๔
เด็กหญิงนวรัตน์ ฉิมมาแก้ว

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๐๙๕
เด็กชายสิริภัทร ตอเสนา

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๐๙๖
เด็กหญิงณัฐณิชา ราตรี

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๐๙๗
เด็กชายพัทธดนย์ เสลาหอม

๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๐๙๘
เด็กชายวิทวัส วรสุข

๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๐๙๙
เด็กหญิงภัทรวรรณ สีด่าน

๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๑๐๐
เด็กหญิงเสาวภาคย์ ทาญาติ

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๑๐๑
เด็กชายกฤชณัช ลันวงา

๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๑๐๒
เด็กหญิงศิริยากร แสงเงินรอด

๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๑๐๓
เด็กชายอัครชา ชมพู

๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๑๐๔
เด็กชายศุภกาญจน์ พุทธา

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๑๐๕
เด็กหญิงปยาภรณ์ ชาวเวียง

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๑๐๖
เด็กหญิงชัชญา พรรโณภาศ

๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๑๐๗
เด็กชายกฤตภาส ทับวงศ์

๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๑๐๘
เด็กหญิงอภิชญา ไชยวงษ์

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๑๐๙
เด็กหญิงวรารี เอิบอิม

่

๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๓๒ / ๑๔๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปจ ๔๕๖๐/๑๑๑๐
เด็กชายสิริวิชญ์ นิรไพร

๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๑๑๑
เด็กชายเดชาวัต ญะตะนะ

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๑๑๒
เด็กชายอิศรดิษฎ์ ผลัดมณี

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๑๑๓
เด็กชายพัทธดล ขอเหนียวกลาง

่

๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๑๑๔
เด็กหญิงระพีพรรณ ปานพลู

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๑๑๕
เด็กชายสุวรรณภูมิ บุญจันทร์

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๑๑๖
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ศรีโยธา

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๑๑๗
เด็กชายฐิติกร จันทร์งาม

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๑๑๘
เด็กชายพชรตนันท์ งามแก้ว

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๑๑๙
เด็กชายอิทธิกร ทุ่งสีทอง

๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๑๒๐
เด็กหญิงอัจราพร ตุ่นแจ้

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๑๒๑
เด็กหญิงจิรวดี สีด่าน

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๑๒๒
เด็กชายกุลพัทธ์ สุวรรณพิชัย

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๑๒๓
เด็กหญิงนิธิโชติ ศรีทอง

๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๑๒๔
เด็กชายอภิรักษ์ สัยยะสิทธิ

์

๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๑๒๕
เด็กหญิงกนกวรรณ เกล้าผม

๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๑๒๖
เด็กชายนิธินันท์ ศรีเดือน

๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๑๒๗
เด็กชายธนภัทร สุทธิประเสริฐ

๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๑๒๘
เด็กหญิงอารยา แพงทรัพย์

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๑๒๙
เด็กหญิงณิชากร ด่านกัญญา

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๑๓๐
เด็กหญิงกานต์พิชชา ด่านสร้อย

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๑๓๑
เด็กหญิงกนกพร คุ้มชาวนา

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๑๓๒
เด็กชายธนาธิป ชัยเจริญ

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๑๓๓
เด็กหญิงปนสุดา ขุนแก้ว

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๑๓๔
เด็กหญิงกรรณิการ์ หลวงพืช

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๑๓๕
เด็กหญิงขวัญชนก บุญล้น

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๑๓๖
เด็กหญิงปรียาภัทร ฤทธิบูรณ์

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๑๓๗
เด็กหญิงโศภิสฐา แสนฤทธิ

์

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๑๓๘
เด็กหญิงสิริญญา ศรีปญญา

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๑๓๙
เด็กชายจักรกฤษณ์ แซ่หลอ

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๑๔๐
เด็กชายนิธิกร ผดุงทรัพย์

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๑๔๑
เด็กหญิงกัญญาณัฐ พงษ์ประสิทธิ

์

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๑๔๒
เด็กหญิงชญาดา มาสี

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๑๔๓
เด็กชายวรากร สายโคกสูง

๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๑๔๔
เด็กหญิงฐิดาภา ถามานิ

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๓๓ / ๑๔๙

้
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ปจ ๔๕๖๐/๑๑๔๕
เด็กชายรัฐนันท์ พิลาโท

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๑๔๖
เด็กหญิงสุชาดา เนียมคำ

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๑๔๗
เด็กชายนัฐพล เจ๊กนาม

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๑๔๘
เด็กชายธีระพัฒน์ มาวิน

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๑๔๙
เด็กหญิงภวิภา เนียมโงน

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๑๕๐
เด็กหญิงรชาพันธุ์ เฟองสท้าน

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๑๕๑
เด็กชายประจักร์ สมจิตรรัก

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๑๕๒
เด็กหญิงอริสา เวิดสูงเนิน

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๑๕๓
เด็กหญิงเบญจรัตน์ พิญญะไทย

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๑๕๔
เด็กหญิงพลอยชมพู วงษ์มิตรแท้

๐๒/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๑๕๕
เด็กหญิงบัณฑิตา สมทอง

๐๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๑๕๖
เด็กหญิงปวิมล เขียวทน

๐๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๑๕๗
เด็กหญิงอุมาพร ทองแปะ

๐๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๑๕๘
เด็กชายกิติธนา อยู่รอด

๐๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๑๕๙
เด็กหญิงณัฎฐธิดา คำสุก

๐๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๑๖๐
เด็กชายคชภัค กรมระรวย

๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๑๖๑
เด็กหญิงพรทิพย์ ทนงศักดิมนตรี

์

๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๑๖๒
เด็กชายธีระพิชัย ทองยอด

๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๑๖๓
เด็กชายภานุเดช พนมผา

๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๑๖๔
เด็กหญิงจุฑามณี พงค์สวัสดิ

์

๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๑๖๕
เด็กหญิงปรียาภัทร แคนศรี

๒๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๑๖๖
เด็กหญิงละรินทร์ธร โม่งคำ

๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๑๖๗
เด็กหญิงกัญญาพัขร ท่าพริก

๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๑๖๘
เด็กชายภานุวัฒน์ ปะทุมบัง

๐๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๑๖๙
เด็กชายชิติพัทธ์ สุวรรณศรวล

๑๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๑๗๐
เด็กชายพงศ์พัทธ์ ศรีนวล

๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๑๗๑ เด็กหญิงจอมขวัญเกล้า
พานิช

๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๑๗๒
เด็กชายณฐพัฒน์ เรืองทรัพย์

๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๑๗๓
เด็กชายอดิเทพ เพาะแปน

๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๑๗๔
เด็กหญิงณัฏฐณิชา จุลทะกอง

๐๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๑๗๕
เด็กหญิงภาวิตรา จิตตะไชย

๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๑๗๖
เด็กชายปยวัฒน์ สอนหมวก

๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๑๗๗
เด็กชายนครินทร์ แววนำ

๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๑๗๘
เด็กชายพงศกร มากทรัพย์

๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๑๗๙
เด็กหญิงกัลยากร แสงหัวช้าง

๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๓๔ / ๑๔๙

้
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ปจ ๔๕๖๐/๑๑๘๐
เด็กหญิงไปรยา เกียรติลุนสงฆ์

๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๑๘๑
เด็กหญิงญาณิศา ศรีวิลัย

๓๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๑๘๒
เด็กหญิงชาลินี กองวิเศษ

๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๑๘๓
เด็กหญิงชลดา กองวิเศษ

๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๑๘๔
เด็กหญิงณภัทร อาจแทน

๐๔/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๑๘๕
เด็กชายกิตติพงษ์ พุทธมงคล

๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๑๘๖
เด็กชายกฤษฎา จ้อยชู

๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๑๘๗
เด็กหญิงสุวภัทร ศรียาวงศ์

๐๕/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๑๘๘
เด็กหญิงพราวฟา เมืองศรี

๐๖/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนกบินทร์จริยาคม พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๑๘๙
นายชาญณรงค์ ไกรบุดดา

๐๒/๐๓/๒๕๐๒
โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๑๙๐
นางนันท์นภัส มณีนันทนัชโชติ

๒๗/๐๑/๒๕๑๓

โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๑๙๑
นางสาวเครือฟา ขันดงลิง

๒๙/๐๕/๒๕๓๓

โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๑๙๒
นางสาวกนิษฐา เจริญสุข

๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๑๙๓
เด็กชายศิวกร โพธิศรีเมือง

์

๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๑๙๔
เด็กชายณัฐชนน เนระโต

๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๑๙๕
เด็กชายอัครพนธ์

ตระกูลนาสะกาจ
๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๑๙๖
เด็กหญิงปราจรีย์ ไกรสินวรางค์กูร

๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๑๙๗
เด็กหญิงวัชราภรณ์ ชาทอน

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๑๙๘
เด็กชายชิโนรส ชมภูนุช

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๑๙๙
เด็กหญิงชิดชนก พุทธรัตน์

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๒๐๐
เด็กหญิงปนัดดา สังเกิด

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๒๐๑
เด็กชายชวลิต สุขประสงค์

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๒๐๒
เด็กชายภาณุพงศ์ ใชยชุน

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๒๐๓
เด็กชายเจษฎาพร คนเพียร

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๒๐๔
เด็กชายฐานพัฒน์ เคนหล้า

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๒๐๕
เด็กชายดนุพล เนินคำภา

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๒๐๖
เด็กชายรุจิภาส ปานซัง

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๒๐๗
เด็กชายพีรพัฒน์ ศรีทอง

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๒๐๘
เด็กชายพลอธิป ศรีสมดี

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๒๐๙
เด็กหญิงอรปรียา ตางาม

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๒๑๐
เด็กหญิงกฤติกา กิตติสกนธ์

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๒๑๑
เด็กหญิงสุจิตา พูลจวง

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๒๑๒
เด็กหญิงมนัสนันท์ วงค์โสภา

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๒๑๓
เด็กหญิงวรัญญา วงค์แวง

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๒๑๔
เด็กหญิงจินต์จุฑา อัตตโน

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร พระยาทำ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๓๕ / ๑๔๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปจ ๔๕๖๐/๑๒๑๕
เด็กชายทัศดา ประทุมมัง

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๒๑๖
เด็กชายปภาวินทร์ จันทร์ธรรม

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๒๑๗
เด็กชายชวัลวิชย์ อ่อนกินรี

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๒๑๘
เด็กชายภูมิพัฒณ์ อินทวิเศษ

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๒๑๙
เด็กชายธนกฤษ สะโม

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๒๒๐
เด็กชายณัฐวุฒิ ลำภา

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๒๒๑
เด็กหญิงนิฌารัตน์ พันธ์ชอบ

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๒๒๒
เด็กชายณัฐภูมิ ขุมโมกข์

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๒๒๓
เด็กหญิงชุติมา ทองประเสริฐ

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๒๒๔
เด็กชายสุกฤษฎิ

์

จุลทะกอง
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๒๒๕
เด็กชายกฤตภาส นะถา

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๒๒๖
เด็กชายธนวัฒน์ ถาวร

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๒๒๗
เด็กหญิงกัญญณํฐ ปุริเกษม

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๒๒๘
เด็กชายสกลพัฒน์ จันทร์โท

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๒๒๙
เด็กหญิงเกสรา ขันเคน

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๒๓๐
เด็กชายเรวัต บัวศรี

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๒๓๑
เด็กหญิงณํฐฏฐกานต์ ขันตีชา

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๒๓๒
เด็กหญิงภิศชนาฏ อำมี

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๒๓๓
เด็กหญิงสุชัญญา ดีคง

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๒๓๔
เด็กหญิงผาณิตนิภา สำราญกิจ

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๒๓๕
เด็กหญิงอุษณีย์ พัดสุข

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๒๓๖
เด็กหญิงสกุลตลา คำน้อย

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๒๓๗
เด็กหญิงอธิชา แม่นศรี

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๒๓๘
เด็กหญิงไอรดา สีโคตร์

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๒๓๙
เด็กชายปภาวิชญ์ กองขุนราม

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๒๔๐
เด็กชายยศพล วงษ์บาท

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๒๔๑
เด็กหญิงดวงกมล ปตชิต

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๒๔๒
เด็กชายชิษณุพงศ์ ชมภูนุช

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๒๔๓
เด็กหญิงกนกพร คำงอก

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๒๔๔
เด็กหญิงวิลาสินีย์ สุขเจริญ

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๒๔๕
เด็กหญิงวิมลสิริ สัสดีอาจ

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๒๔๖
เด็กหญิงชนัญชิดา สมมิตร

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๒๔๗
เด็กชายวัชรพงศ์ ใยบัวขาว

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๒๔๘
เด็กชายศศิกร ย้อยตา

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๒๔๙
เด็กชายวิศวภัทร โพธิทอง

์

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร พระยาทำ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๓๖ / ๑๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปจ ๔๕๖๐/๑๒๕๐
เด็กชายปณณวิชญ์ อินธิวงษ์

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๒๕๑
เด็กชายณัฐพงษ์ หนองคาย

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๒๕๒
เด็กหญิงวรัญญา ปวีณธนวงศา

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๒๕๓
เด็กหญิงจิรชยา สถาวร

๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๒๕๔
เด็กชายอาชว์ ซอยกุล

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๒๕๕
เด็กชายสิทธิพล คชสิทธิ

์

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๒๕๖
เด็กหญิงดลพร จีดชู

๊

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๒๕๗
เด็กชายวศิน ชัยชนะ

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๒๕๘
เด็กหญิงภัทรธิดา คำมา

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๒๕๙
เด็กชายนิธิวัฒน์ เหลากลม

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๒๖๐
เด็กหญิงรติรัตน์ พูนอนันต์

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๒๖๑
เด็กหญิงสุพิชญา พุกพันธ์จันทร์

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๒๖๒
เด็กหญิงพรรณิพา เดชสุภา

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๒๖๓
เด็กชายณัฏฐพล เภาคำ

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๒๖๔
เด็กหญิงกัณฐมณี ประไพร

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๒๖๕
เด็กหญิงธมลวรรณ ทาสิน

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๒๖๖
เด็กชายพรพรหม ดวงพรหม

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๒๖๗
เด็กชายรัชชานนท์ คอนศรี

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๒๖๘
เด็กหญิงพิชญธิดา สีต้น

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๒๖๙
เด็กชายพลกฤต กองแก้ว

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๒๗๐
เด็กหญิงชลธิดา บุญชด

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๒๗๑
เด็กหญิงกมลรัตน์ ดวงจรัส

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๒๗๒
เด็กหญิงปรียาภัทรา จารุเกียรติกุล

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๒๗๓
เด็กชายเกศฎา แกมนิล

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๒๗๔
เด็กหญิงพรรณนารา คำประสพ

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๒๗๕
เด็กชายชนพนธ์ มีสีสัน

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๒๗๖
เด็กชายภูมิพัฒน์ มีอาษา

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๒๗๗
เด็กชายนิติธร ศรีเนตร

๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๒๗๘
เด็กชายสิรภัทร สุขเจริญ

๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๒๗๙
เด็กชายจารุพัฒน์ ศรีสุข

๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๒๘๐
เด็กหญิงวราภรณ์ สงวน

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๒๘๑
เด็กหญิงฐานิดา คำดี

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๒๘๒
เด็กหญิงชญานิษฐ์ สุพันธ์

๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๒๘๓
เด็กหญิงอรอมล อินรีย์

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๒๘๔
เด็กหญิงปรียาภัทรา ใจภักดี

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร พระยาทำ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๓๗ / ๑๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปจ ๔๕๖๐/๑๒๘๕
เด็กหญิงอบิเกล แกล้วกล้า

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๒๘๖
เด็กชายรัติชล พลรักษา

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๒๘๗
เด็กชายวรเมธ ม่วงขาว

๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๒๘๘
เด็กชายนิธิกร บุญธรรม

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๒๘๙
เด็กชายกนธี ด่านปรีดา

๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๒๙๐
เด็กชายธนโชติ พรเอียม

่

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๒๙๑
เด็กชายพีรพัฒน์ อนุกิจ

๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๒๙๒
เด็กชายอนันตชัย ชุมปา

๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๒๙๓
เด็กชายกิตติภพ เลียมมะณี

่

๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๒๙๔
เด็กชายปุญยวีร์ คงนุช

๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๒๙๕
เด็กหญิงพัชราภา เสรีพันธ์

๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๒๙๖
เด็กชายมนัสนันท์ จันทร์ทอง

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๒๙๗
เด็กหญิงสุธีธิดา พอดี

๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๒๙๘
เด็กชายภูตะวัน ดวงจันทร์คล้อย

๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๒๙๙
เด็กหญิงนิพาดา สุบิน

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๓๐๐
เด็กหญิงกันยกร เทศลินจี

้ ่

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๓๐๑
เด็กหญิงจิราพร ชาดี

๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๓๐๒
เด็กหญิงพัฒนวดี อินทา

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๓๐๓
เด็กหญิงปภาดา บัวชาบาล

๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๓๐๔
เด็กหญิงเปมิกา ดุษฎี

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๓๐๕
เด็กชายวนัสนันท์ ไชยเลิศ

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๓๐๖
เด็กหญิงญณสรณ์ บุญเทียม

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๓๐๗
เด็กชายภานุวัฒน์ แก้วคุณ

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๓๐๘
เด็กชายจักรภัทร จันทร์เพ็ญ

๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๓๐๙
เด็กชายพลกฤต ชันพรมมา

๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๓๑๐
เด็กชายเกษมสันต์ รวดเร็ว

๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๓๑๑
เด็กหญิงนิรชา พันธ์ชอบ

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๓๑๒
เด็กหญิงอนันธิญดา เหมเพชร

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๓๑๓
เด็กหญิงณัฐฐาพร ราศรีเครือ

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๓๑๔
เด็กชายนิติศาสตร์ ยิงประเสริฐสุข

่

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๓๑๕
เด็กชายธนภัทร หมีเงิน

๐๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๓๑๖
เด็กหญิงเอวลิณ ควรอุส่าห์

๐๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๓๑๗
เด็กหญิงณัชพล สีภา

๑๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๓๑๘
เด็กหญิงแพรไหม ศรีทอง

๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๓๑๙
เด็กชายสุรศาสตร์ โนโชติ

๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร พระยาทำ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๓๘ / ๑๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปจ ๔๕๖๐/๑๓๒๐
เด็กหญิงปรัชญาดา ศรีบุญ

๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๓๒๑
เด็กหญิงจิราภรณ์ แซ่โค้ว

๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๓๒๒
เด็กหญิงกัญญาวีร์ ศรีสกุล

๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๓๒๓
เด็กชายธนกฤต จูมทอง

๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๓๒๔
เด็กหญิงนงนภัส เสวีภณ

๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๓๒๕
เด็กชายพรหมศิริ จันทนามา

๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๓๒๖
เด็กหญิงศุภารัตน์ ชัยประเสริฐ

๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๓๒๗
เด็กหญิงกิตติภา ยงทองมุก

๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๓๒๘
เด็กหญิงนัทธมน พวงจำปา

๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๓๒๙
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ จันฤาไชย

๐๖/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๓๓๐
เด็กหญิงปณฑิตา พรมแสง

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๓๓๑
เด็กหญิงพัชรลดา สมัครไร่

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๓๓๒
เด็กชายกฤตธี แหลมศรี

๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๓๓๓
เด็กชายวงศธร จันทร์นรา

๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๓๓๔
เด็กหญิงณฐพร สีประหลาด

๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๓๓๕
เด็กชายธนดล ปราบรัตน์

๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๓๓๖
เด็กหญิงพรหมพร พรมมา

๐๒/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๓๓๗
เด็กหญิงเขมจิรา เว้ากลาง

๑๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๓๓๘
เด็กหญิงศิขรินรัตน์ จำรัสธิติสาร

๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๓๓๙
เด็กชายธนภัทร อุ่นวงค์

๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๓๔๐
เด็กหญิงณัฏฐากร คำงอก

๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๓๔๑
เด็กชายสรายุทธ เมิดจันทึก

๐๗/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๓๔๒
เด็กชายเมธาวิน สีหานนท์

๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร พระยาทำ  

ปจ ๔๕๖๐/๑๓๔๓
เด็กชายยชุรเวช สุนันท์วิริยาภรณ์

๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกบินทร์วิทยา สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๓๔๔
เด็กชายกฤษกมล เหมภิมล

๒๕/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนกบินทร์วิทยา สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๓๔๕
เด็กชายชวกร ม่วงทอง

๑๗/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนกบินทร์วิทยา สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๓๔๖
เด็กชายชัยรัตน์ เอียมจำรัส

่

๑๓/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนกบินทร์วิทยา สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๓๔๗
เด็กชายภูวดล นาคธร

๒๗/๓/๒๕๔๕
โรงเรียนกบินทร์วิทยา สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๓๔๘
เด็กหญิงกรรณิกา เคนซาพู

๑๓/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนกบินทร์วิทยา สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๓๔๙
เด็กหญิงธนภรณ์ สุศิวะ

๒๙/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนกบินทร์วิทยา สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๓๕๐
เด็กหญิงอนัญญา เห็มวัง

๑๕/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนกบินทร์วิทยา สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๓๕๑
เด็กหญิงสายสุนี เคลือมัน

่

๑๕/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนกบินทร์วิทยา สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๓๕๒
เด็กชายจรัสวี ข้อเปย ๓/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนกบินทร์วิทยา สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๓๕๓
เด็กชายรัตติเทพ ชัยประเสริฐ ๘/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนกบินทร์วิทยา สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๓๕๔
เด็กหญิงชนากานต์ หิรัญเกือ

้

๒๒/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนกบินทร์วิทยา สว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๓๙ / ๑๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปจ ๔๕๖๐/๑๓๕๕
เด็กชายวิชากร เจริญสุข

๘/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนกบินทร์วิทยา สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๓๕๖
เด็กชายศิริสุข ศิริสาการ

๑๐/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนกบินทร์วิทยา สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๓๕๗
เด็กชายอนุกูล ศรีเสน

๒๙/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนกบินทร์วิทยา สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๓๕๘
เด็กชายชัยมงคล จันพิลาด ๕/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนกบินทร์วิทยา สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๓๕๙
เด็กหญิงบุษกร ประโม ๗/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนกบินทร์วิทยา สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๓๖๐
เด็กหญิงปยธิดา คำคอน ๙/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนกบินทร์วิทยา สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๓๖๑
เด็กหญิงรัตนาพร งามล้วน

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกบินทร์วิทยา สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๓๖๒
เด็กหญิงวนิดา พูนทรัพย์

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกบินทร์วิทยา สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๓๖๓
เด็กหญิงสุนิสา นนทอง ๘/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนกบินทร์วิทยา สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๓๖๔
เด็กชายตะวันนภา มีแก้วแกม

๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกบินทร์วิทยา สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๓๖๕
เด็กชายวรชิต เจียมเจิม

๒๔/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนกบินทร์วิทยา สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๓๖๖
เด็กชายสราวุฒิ คำชาญ ๖/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนกบินทร์วิทยา สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๓๖๗
เด็กหญิงณภัทร ซุยจรุญ

๓/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนกบินทร์วิทยา สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๓๖๘
เด็กหญิงพรหมพร ศรีพรม

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกบินทร์วิทยา สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๓๖๙
เด็กหญิงพิมพ์พิไลพร จอมทะรัก

๑๖/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนกบินทร์วิทยา สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๓๗๐
เด็กหญิงสุทัตตา ไวยเนตร

๑๙/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนกบินทร์วิทยา สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๓๗๑
เด็กหญิงสุภัสสรา พิศวาส

๓๑/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนกบินทร์วิทยา สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๓๗๒
เด็กหญิงสุวนันท์ แววศรี ๘/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนกบินทร์วิทยา สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๓๗๓
เด็กชายชปณฑ์ธร สำราญกิจ

๒๑/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนกบินทร์วิทยา สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๓๗๔
เด็กชายชิษณุพงศ์ ศรีสะเกษ

๒๔/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนกบินทร์วิทยา สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๓๗๕
เด็กชายณัฐวุฒิ เผ่าแสง ๕/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนกบินทร์วิทยา สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๓๗๖
เด็กชายสรวิชญ์ เบ้าพิมล

๑๑/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนกบินทร์วิทยา สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๓๗๗
เด็กหญิงชนม์นิภา ชูสนิท

๓๐/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนกบินทร์วิทยา สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๓๗๘
เด็กหญิงฐิติชญา สระประทุม

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกบินทร์วิทยา สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๓๗๙
เด็กหญิงณัฐภาวี นึกรวย

๒๙/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนกบินทร์วิทยา สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๓๘๐
เด็กหญิงรังษิยา วงษ์พันธ์

๓๐/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนกบินทร์วิทยา สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๓๘๑
เด็กหญิงวรันดา ดอนผา

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกบินทร์วิทยา สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๓๘๒
เด็กหญิงวารุณี พูลทรัพย์

๒๘/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนกบินทร์วิทยา สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๓๘๓
เด็กหญิงวิรัญชนา มลิจารย์ ๔/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนกบินทร์วิทยา สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๓๘๔
เด็กหญิงอรจิรา หมืนไกร

่

๑๕/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนกบินทร์วิทยา สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๓๘๕
เด็กหญิงอรัชพร ฤทธิบูลย?

์

๒๙/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนกบินทร์วิทยา สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๓๘๖
เด็กหญิงพิชชาพร สักการะ ๙/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนกบินทร์วิทยา สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๓๘๗
เด็กหญิงวริศรา แก้วเสถียร

๑๑/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนกบินทร์วิทยา สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๓๘๘
เด็กหญิงวัชราภรณ์ กางจิต

๑๐/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนกบินทร์วิทยา สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๓๘๙
เด็กชายชนภัทร ประเสริฐดี

๑๙/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนกบินทร์วิทยา สว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๔๐ / ๑๔๙

้
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ปจ ๔๕๖๐/๑๓๙๐
เด็กชายธนวัฒน์ ชินบุรารัตน์

๒๓/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนกบินทร์วิทยา สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๓๙๑
เด็กชายพัทธนโชค ลาน้อย ๘/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนกบินทร์วิทยา สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๓๙๒
เด็กหญิงกติยา ทองวิวัฒน์

๒๖/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนกบินทร์วิทยา สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๓๙๓
เด็กหญิงจนิสตา เบ้ามา

๖/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนกบินทร์วิทยา สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๓๙๔
เด็กหญิงชลธิชา แสงอรุณ ๙/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนกบินทร์วิทยา สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๓๙๕
เด็กหญิงชัชฏา ศรีสวย

๑๘/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนกบินทร์วิทยา สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๓๙๖
เด็กหญิงณัฐกมล คำภิรมย์

๑๖/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนกบินทร์วิทยา สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๓๙๗
เด็กหญิงณัฐพร พานสะอาด ๔/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนกบินทร์วิทยา สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๓๙๘
เด็กหญิงณิชกานต์ พูลหนองกุง

๒๒/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนกบินทร์วิทยา สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๓๙๙
เด็กหญิงธนวรรณ ร้อยกล้า

๑/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนกบินทร์วิทยา สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๔๐๐
เด็กหญิงธิญาดา สุขสมบัติ

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกบินทร์วิทยา สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๔๐๑
เด็กหญิงนันทกานต์ สุสิวะ ๘/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนกบินทร์วิทยา สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๔๐๒
เด็กหญิงปทิตตา พิริโยภาส ๒/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนกบินทร์วิทยา สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๔๐๓
เด็กหญิงพลอยชมพู โมทิม

๑๓/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนกบินทร์วิทยา สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๔๐๔
เด็กหญิงภควดี ยศทา

๑๖/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนกบินทร์วิทยา สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๔๐๕
เด็กหญิงวนัญลักษณ์ แรกชำนาญ

๒๒/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนกบินทร์วิทยา สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๔๐๖
เด็กหญิงวนันดา งานกระโทก

๕/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนกบินทร์วิทยา สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๔๐๗
เด็กหญิงวรัญญา อินทะศร

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกบินทร์วิทยา สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๔๐๘
เด็กหญิงศรสวรรค์ สุดชารี ๕/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนกบินทร์วิทยา สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๔๐๙
เด็กหญิงศศิกานต์ งามบุตร ๙/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนกบินทร์วิทยา สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๔๑๐
เด็กหญิงศิลปศุภา ฉัตรพรมราช

๑๓/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนกบินทร์วิทยา สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๔๑๑
เด็กหญิงสุพรรษา ศิลปโสภา ๕/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนกบินทร์วิทยา สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๔๑๒
เด็กหญิงอภิชญา ศรีตะปญญะ ๘/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนกบินทร์วิทยา สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๔๑๓
เด็กหญิงอรนุช จิมเหลือง

๓๐/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนกบินทร์วิทยา สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๔๑๔
เด็กหญิงทิพปภา แซ่อ๋อง

๕/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนกบินทร์วิทยา สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๔๑๕
เด็กหญิงธารทิพย์ แสงงาม ๗/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนกบินทร์วิทยา สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๔๑๖
เด็กหญิงจิรัชญาพร ซาดี

๒๖/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนกบินทร์วิทยา สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๔๑๗
เด็กชายไกรวิชญ์ นนทอง

๓๐/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนกบินทร์วิทยา สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๔๑๘
เด็กชายจุญโจทาน อัตตโน ๖/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนกบินทร์วิทยา สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๔๑๙
เด็กชายตะวันฉาย คงถาวร ๒/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนกบินทร์วิทยา สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๔๒๐
เด็กชายธนดล กัณเหตุ ๒/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนกบินทร์วิทยา สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๔๒๑
เด็กชายธรรมนูญ บุญตัง

้

๑๒/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนกบินทร์วิทยา สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๔๒๒
เด็กชายนิราเมธ เรียงดี

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกบินทร์วิทยา สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๔๒๓
เด็กชายนรินทร ทฤษฏีสุข

๑๑/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนกบินทร์วิทยา สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๔๒๔
เด็กชายภาคภูมิ เหมภิมล

๕/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนกบินทร์วิทยา สว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๔๑ / ๑๔๙

้
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ปจ ๔๕๖๐/๑๔๒๕
เด็กชายภูริทัศน์ ประมัดสระน้อย ๒๕/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกบินทร์วิทยา สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๔๒๖
เด็กชายภูวนัตถ์ แซ่ฉัว

่

๑๗/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนกบินทร์วิทยา สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๔๒๗
เด็กชายวิธวิทย์ กองคำ ๘/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนกบินทร์วิทยา สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๔๒๘
เด็กชายศฬายุทธ์ สีทาจันทร์ ๙/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนกบินทร์วิทยา สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๔๒๙
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

ลอยเลิศ
๓๐/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกบินทร์วิทยา สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๔๓๐
เด็กชายสุชาพุฒิ ประณีตทอง

๒๑/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนกบินทร์วิทยา สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๔๓๑
เด็กชายสุภกิจ ฉิมมาแก้ว

๙/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนกบินทร์วิทยา สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๔๓๒
เด็กชายอนุวัฒน์ แสนดงแคน

๑๗/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนกบินทร์วิทยา สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๔๓๓
เด็กหญิงกนกกาญจน์ จันทำ

๒๘/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนกบินทร์วิทยา สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๔๓๔
เด็กหญิงกนกวรรณ จันทน์เทศ

๙/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนกบินทร์วิทยา สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๔๓๕
เด็กหญิงชลลดา พูลเจริญ ๗/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนกบินทร์วิทยา สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๔๓๖
เด็กหญิงณัฐญาดา เกตุพิจิตร

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกบินทร์วิทยา สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๔๓๗
เด็กหญิงณิชาภัทร สุดงาม ๔/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนกบินทร์วิทยา สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๔๓๘
เด็กหญิงธารทิพย์ ทวนมะเริง

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกบินทร์วิทยา สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๔๓๙
เด็กหญิงธิดารัตน์ สุปญญาอุดม

๒๕/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนกบินทร์วิทยา สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๔๔๐
เด็กหญิงนันทิกา ทิพย์เนตร

๒๒/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนกบินทร์วิทยา สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๔๔๑
เด็กหญิงนิลนา เภาคำ ๔/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนกบินทร์วิทยา สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๔๔๒
เด็กหญิงพนัดดา จันทร์ศรี ๔/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนกบินทร์วิทยา สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๔๔๓
เด็กหญิงรุจิษยา กุลณาภูมิ ๖/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนกบินทร์วิทยา สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๔๔๔
เด็กหญิงวรกมล เจียมใจ

๕/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนกบินทร์วิทยา สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๔๔๕
เด็กหญิงวรัญญา แคนศรี

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกบินทร์วิทยา สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๔๔๖
เด็กหญิงสุพรรษา ประไพ ๙/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนกบินทร์วิทยา สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๔๔๗
เด็กหญิงอรอุมา เรืองโภชน์

๒๑/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนกบินทร์วิทยา สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๔๔๘
เด็กหญิงอรัญญา ทาสินธ์

๒๐/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนกบินทร์วิทยา สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๔๔๙
เด็กหญิงอริศา ตราชู

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกบินทร์วิทยา สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๔๕๐
เด็กชายกฤษณพงศ์ สมสร้าง

๓/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนกบินทร์วิทยา สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๔๕๑
เด็กชายชัยทวัฒ เกตุเพ็ง

๒๐/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนกบินทร์วิทยา สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๔๕๒
เด็กชายชานนทร์ อาลัยลักษณ์ ๓/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนกบินทร์วิทยา สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๔๕๓
เด็กชายฐิติศักดิ

์

จันทนามา ๘/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนกบินทร์วิทยา สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๔๕๔
เด็กชายณัฐพงษ์ บุญพรมอ่อน

๒๓/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนกบินทร์วิทยา สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๔๕๕
เด็กชายณัฐพล เคนชาพู ๓/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนกบินทร์วิทยา สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๔๕๖
เด็กชายณัฐพล เผ่าแสง

๑๙/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนกบินทร์วิทยา สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๔๕๗
เด็กชายธีรศักดิ

์

เผ่าแสง
๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกบินทร์วิทยา สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๔๕๘
เด็กหญิงชลลดา บุบผา

๑๗/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนกบินทร์วิทยา สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๔๕๙
เด็กหญิงพัชรี แคนศิลา

๒๐/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนกบินทร์วิทยา สว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๔๒ / ๑๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปจ ๔๕๖๐/๑๔๖๐
เด็กหญิงชาลินี ชันกลาง

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจันทร์กระจ่างศึกษา สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๔๖๑
เด็กหญิงวริศรา พลดงนอก

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนจันทร์กระจ่างศึกษา สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๔๖๒
เด็กชายศุภวิชญ์ ฐิติรัตนอัศว์

๒๔/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนจันทร์กระจ่างศึกษา สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๔๖๓
เด็กหญิงสุพิชชา ตรงตามคำ

๑๐/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนจันทร์กระจ่างศึกษา สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๔๖๔
เด็กหญิงบุญยวีร์ สีดำ ๖/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนจันทร์กระจ่างศึกษา สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๔๖๕
เด็กชายกนกพล จิตนอก

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจันทร์กระจ่างศึกษา สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๔๖๖
เด็กชายปุญญพัฒน์ กุลเกตุ

๑๔/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนจันทร์กระจ่างศึกษา สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๔๖๗
เด็กชายไชยพัฒน์ สัมผัส ๓/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนจันทร์กระจ่างศึกษา สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๔๖๘
เด็กหญิงสวรส ยุระทัย

๑๑/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนจันทร์กระจ่างศึกษา สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๔๖๙
เด็กหญิงปณิดา พันธ์หมุด

๑๒/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนจันทร์กระจ่างศึกษา สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๔๗๐
เด็กหญิงชนัญธิดา ขอสืบ

๑๓/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนจันทร์กระจ่างศึกษา สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๔๗๑
เด็กหญิงกัญญาพร นิมน้อย

่

๙/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนจันทร์กระจ่างศึกษา สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๔๗๒
เด็กชายอมต คงธนบรมรัตน์

๑๒/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนจันทร์กระจ่างศึกษา สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๔๗๓
เด็กชายจุฬานนท์ จุฬาเจริญเลิศ

๑๓/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนจันทร์กระจ่างศึกษา สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๔๗๔
เด็กชายภควัต กองจันดา

๑๑/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนจันทร์กระจ่างศึกษา สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๔๗๕
เด็กชายณัฏฐกิตติ

์

แย้มแสงศรี
๑๕/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนจันทร์กระจ่างศึกษา สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๔๗๖
เด็กชายอานันท์วัฒน์ พลตะคุ

๑๖/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนจันทร์กระจ่างศึกษา สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๔๗๗
เด็กหญิงลักษณา ศรีคร้าม

๑๖/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนจันทร์กระจ่างศึกษา สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๔๗๘
เด็กหญิงณัชชา มุธุศรี

๒๖/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนจันทร์กระจ่างศึกษา สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๔๗๙
เด็กชายศุภกร ซิมใจดี

้

๓/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนจันทร์กระจ่างศึกษา สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๔๘๐
เด็กชายประชา ผาลี

๙/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนจันทร์กระจ่างศึกษา สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๔๘๑
เด็กหญิงสกุลภัทร รักษาชาต

๑๗/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนจันทร์กระจ่างศึกษา สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๔๘๒
เด็กชายภัทรพล ทาชมภู

๒๐/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนจันทร์กระจ่างศึกษา สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๔๘๓
เด็กหญิงปรียาภัทร ประทุมรุ่ง

๑๔/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนจันทร์กระจ่างศึกษา สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๔๘๔
เด็กหญิงณิชารีย์ ปางเดิม

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจันทร์กระจ่างศึกษา สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๔๘๕
เด็กหญิงภูริชญา ธัญญาบาล ๔/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนจันทร์กระจ่างศึกษา สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๔๘๖
เด็กชายบุญฤทธิ

์

สำลี
๒๑/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนจันทร์กระจ่างศึกษา สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๔๘๗
เด็กชายศุภกิตติ

์

เสงียมศรี

่

๖/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนจันทร์กระจ่างศึกษา สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๔๘๘
เด็กชายวงศกร จันทร์ทอน

๑๒/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนจันทร์กระจ่างศึกษา สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๔๘๙
เด็กหญิงวรรณิดา หวังเอือกลาง

้

๙/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนจันทร์กระจ่างศึกษา สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๔๙๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์ แสนดงแคน

๒๐/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนจันทร์กระจ่างศึกษา สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๔๙๑
เด็กหญิงสายธาร สิทธินิสัยสุข

๑๗/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนจันทร์กระจ่างศึกษา สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๔๙๒
เด็กหญิงชญานันท์ นาประเสริฐ ๘/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนจันทร์กระจ่างศึกษา สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๔๙๓
เด็กชายนิธิโชติ เครือเพ็ง

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนจันทร์กระจ่างศึกษา สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๔๙๔
เด็กชายภานุพงษ์ พลเสนา

๗/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนจันทร์กระจ่างศึกษา สว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๔๓ / ๑๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปจ ๔๕๖๐/๑๔๙๕
เด็กหญิงกฤต เจียมเจิม ๘/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนจันทร์กระจ่างศึกษา สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๔๙๖
เด็กหญิงสกุลตลา ปญจวีณิน ๔/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนจันทร์กระจ่างศึกษา สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๔๙๗
เด็กหญิงศศิกานต์ โคตรสิงห์

๒๘/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนจันทร์กระจ่างศึกษา สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๔๙๘
เด็กหญิงภคพร ริดเกาะ ๑/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนจันทร์กระจ่างศึกษา สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๔๙๙
เด็กหญิงนวพร พาลาหาญ

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจันทร์กระจ่างศึกษา สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๕๐๐
เด็กชายทรงพล เปรียมพิมาย

่

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนจันทร์กระจ่างศึกษา สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๕๐๑
เด็กหญิงสิริยากรณ์ มาบุญมี

๑๑/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนจันทร์กระจ่างศึกษา สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๕๐๒
เด็กหญิงสมฤทัย คำภูยศ

๑๑/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนจันทร์กระจ่างศึกษา สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๕๐๓
เด็กหญิงพิชญาภา โตเขียว

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจันทร์กระจ่างศึกษา สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๕๐๔
เด็กหญิงกมลรัตน์ แนวโอโล

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจันทร์กระจ่างศึกษา สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๕๐๕
เด็กหญิงชมพูนุช แสงอรุณรุ่งรัตน์ ๒๐/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนจันทร์กระจ่างศึกษา สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๕๐๖
นางสาวปฏิมา ปทมเกตุ

๑๖/๙/๒๕๓๑
โรงเรียนบ้านไผ่ สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๕๐๗
เด็กชายลักษณพร ทีคาวงศ์

๒๖/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านไผ่ สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๕๐๘
เด็กชายภานุเดช แนนสินธุ์

๑๕/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านไผ่ สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๕๐๙
เด็กชายธีรภัทร มาโค

๓๑/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านไผ่ สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๕๑๐
เด็กชายนันทชัย แจ่มดวง

๑๖/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านไผ่ สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๕๑๑
เด็กหญิงณัฐิดา เขียวแดง

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไผ่ สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๕๑๒
เด็กหญิงชมพูนุช เคนเหลา

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไผ่ สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๕๑๓
เด็กหญิงอารียา วันทำ ๓/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านไผ่ สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๕๑๔
เด็กหญิงสุนารี เนียมธรรม

๑๒/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านไผ่ สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๕๑๕
เด็กหญิงวัฒจณะ ลาว

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไผ่ สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๕๑๖
เด็กหญิงสิริยากร สงเปลือย

๑๐/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านไผ่ สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๕๑๗
เด็กชายธนากร เอียมละออ

่

๑๗/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านไผ่ สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๕๑๘
เด็กชายปรมัตถ์ เพิมศิลป

่

๑๒/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านไผ่ สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๕๑๙
เด็กชายปพนธีร์ ศรีทองเจิม

๒๗/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านไผ่ สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๕๒๐
เด็กชายศักรินทร์ ซุยสาย ๓/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านไผ่ สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๕๒๑
เด็กชายปฏิภาณ ชุ่มศรี

๒๖/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านไผ่ สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๕๒๒
เด็กชายภควัต จำปาแสน ๔/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านไผ่ สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๕๒๓
เด็กชายเลิศฤทธิ

์

แซ่เฉิน ๗/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านไผ่ สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๕๒๔
เด็กหญิงนฤมล เอียมละออ

่

๒๓/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านไผ่ สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๕๒๕
เด็กชายธรรมรัตน์ จันทร

๓๑/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองโดน สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๕๒๖
เด็กชายวัชรพล ส่องแสงจันทร์ ๔/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองโดน สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๕๒๗
เด็กชายธเนศ แซ่คู ๙/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองโดน สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๕๒๘
เด็กหญิงปนัดดา สุขกุล

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโดน สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๕๒๙
เด็กหญิงณัฐธิดา มีทรัพย์

๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองโดน สว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๔๔ / ๑๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปจ ๔๕๖๐/๑๕๓๐
เด็กหญิงวนิดา ไพรหาญ

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโดน สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๕๓๑
เด็กหญิงจารุวรรณ กงไกรศิริ

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโดน สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๕๓๒
เด็กชายวัชรินทร์ อุดทา

๒๓/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองโดน สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๕๓๓
นางสาวอัศราภรณ์ กึงกลาง

่

๒๓/๔/๒๕๔๓
โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๕๓๔
นายศศิธร ศรีพลเรือน

๖/๑๐/๒๕๔๓
โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๕๓๕
นางสาวธัญญลักษณ์ กำกิง

่

๑๗/๔/๒๕๔๒
โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๕๓๖
นางสาวพรกมล แก้วมณี

๙/๑๐/๒๕๔๒
โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๕๓๗
นางสาวสุริวิภา คงทน

๑๐/๓/๒๕๔๒
โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๕๓๘
นายสุกฤษฏิ

์

เนาว์วิจิตร
๒๒/๗/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๕๓๙
นางสาวภัณฑิรา บัวหลวง ๖/๓/๒๕๔๓ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๕๔๐
นางสาวยีหวา

่

บุญมาจันทร์
๒๐/๘/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๕๔๑
นางสาวศรุตรา สร้อยพรมราช

๑๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๕๔๒
นางสาวเอมฤดี บุบผาศรี

๗/๑๑/๒๕๔๒
โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๕๔๓
นางสาวทิพรัตน์ ใจทำ

๒๗/๒/๒๕๔๓
โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๕๔๔
นายกฤตัชญ์ พรมรัตน์

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๕๔๕
นายหัสนัย แซ่เจีย

่

๑๙/๔/๒๕๔๔
โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๕๔๖
นางสาวกัลยาณี สมนึก ๖/๓/๒๕๔๓ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๕๔๗
นางสาวจิราภรณ์ สอนกระโจม

๗/๑๐/๒๕๔๓
โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๕๔๘
นางสาวฐิติวรดา ทับสุข

๒๙/๔/๒๕๔๔
โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๕๔๙
นางสาววนิดา จัวสันเทียะ

่

๕/๙/๒๕๔๓ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๕๕๐
นางสาววาสนา สอนกระโจม

๒๐/๘/๒๕๔๓
โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๕๕๑
นางสาวสุภาภรณ์ สังประพล

๒๘/๖/๒๕๔๔
โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๕๕๒
นายเศรษฐวิชญ์ ชมฝาสาท

๑๕/๒/๒๕๔๔
โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๕๕๓
นายสิทธิพงษ์ พรมศรี

๒๖/๑๖/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๕๕๔
นางสาวพิไลวรรณ ไชพินิจ

๒๘/๙/๒๕๔๓
โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๕๕๕
นางสาวรัตนมน เอกสุข

๒๙/๓/๒๕๔๓
โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๕๕๖
นายจักรพงศ์ ซุยจรูญ ๑/๕/๒๕๔๔ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๕๕๗
นางสาวแก้วกัลยา ทูลนอก ๓/๓/๒๕๔๓ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๕๕๘
นางสาวกันณิกา เย็นมะดัน

๒๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๕๕๙
นางสาววรรณวลิน คำจันทร์

๒๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๕๖๐
นางสาวณิชกานต์ เคนตู้

๒๗/๖/๒๕๔๑
โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๕๖๑
นายสนธยา สุขประเสริฐ

๒๓/๘/๒๕๔๒
โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๕๖๒
นางสาวชุติมา เอียผา

๑๓/๓/๒๕๔๑
โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๕๖๓
นางสาวปยะดา นามปญญา

๑๖/๖/๒๕๔๓
โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๕๖๔
นางสาวแพรวา ปาสด

๒๓/๓/๒๕๔๔
โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร สว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๔๕ / ๑๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปจ ๔๕๖๐/๑๕๖๕
นางสาวศิริพร พรมเดือ

่

๒๒/๘/๒๕๔๓
โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๕๖๖
นายธนกร ปานมืด

๒๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๕๖๗
นายกิตติธัช เข็มจรูญ

๑๓/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๕๖๘
นายชาคริต สายตระกูล

๑๗/๓/๒๕๔๕
โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๕๖๙
นายอภิวัฒน์ อินทร์บริสุทธิ

์

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๕๗๐
นางสาวกันธิชา หมายอมกลาง

๒๗/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๕๗๑
นางสาวขวัญพร จิตลักษณ์

๒๓/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๕๗๒
นางสาวขวัญมิง

่

จิตลักษณ์
๒๓/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๕๗๓
นางสาวจิราวรรณ สุขสวัสดิ

์

๑๕/๒/๒๕๔๕
โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๕๗๔
นางสาวนำฝน บุบผาศรี

๑๙/๒/๒๕๔๕
โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๕๗๕
นางสาวปยพร ทองศรีกำ

๘/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๕๗๖
นางสาวพัชรี สองพล ๕/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๕๗๗
นางสาวพัทธ์ธีรา อุดชุมพิสัย ๕/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๕๗๘
นางสาวศศิธร พงษ์ไสว

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๕๗๙
นางสาวมัณชุมาศ ภิญโญจิตร

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๕๘๐
นายจิรกิตติ

์

จันดา ๑/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๕๘๑
นายธนา ธนาภรณ์

๒๕/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๕๘๒
นายนัฐวุฒิ ศิริชาติ ๗/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๕๘๓
นายภานุพงศ์ สีดำ

๑/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๕๘๔
นายศุภชัย จันสมดี ๒/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๕๘๕
นายสุพล สุมลทา

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๕๘๖
นางสาวรัตน์ดา เกษรฉิมพลี

๑๖/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๕๘๗
นายประกิจ ไกรทอง

๑๔/๖/๒๕๔๔
โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๕๘๘
นางสาวสุภาวดี

่

เกียสารัมย์
๑๒/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๕๘๙
นางสาวอัญธิสา ชำนาญไพร

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๕๙๐
เด็กชายกิตติพงษ์ นามนสาร

๒/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๕๙๑
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ทุมกองแก้ว
๓๑/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๕๙๒
เด็กชายจักรินทร์ พรมศรี

๑๑/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๕๙๓
เด็กชายเจษฏาภรณ์ ทองจ้อย

๓๑/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๕๙๔
เด็กชายชินวัตร มิงหมัด

่

๑๒/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๕๙๕
เด็กชายณัฐพล น้อยชาวปา ๔/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๕๙๖
เด็กชายณัฐวุฒิ กงแก้ว

๑๘/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๕๙๗
เด็กชายณัทมน ท่าหาด

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๕๙๘
เด็กชายดนัย เกิดขุนทด

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๕๙๙
เด็กชายต้นตระการ จันทมาศ ๘/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร สว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๔๖ / ๑๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปจ ๔๕๖๐/๑๖๐๐
เด็กชายธีระวัฒน์ ทุมประสิทธิ

์

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๖๐๑
เด็กชายรัตนพร บุญประวัติ

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๖๐๒
เด็กชายวรพล ขำเมิน

๑๕/๔/๒๕๔๕
โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๖๐๓
เด็กชายวรินทร ขำวงศ์

๒๗/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๖๐๔
เด็กชายศราวุธ ช่วยนางเดียว

๒๗/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๖๐๕
เด็กชายสุทธิพงษ์ ภู่รหงษ์ ๙/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๖๐๖
เด็กหญิงกัลยากร จันทร์พุดซา

๑๔/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๖๐๗
เด็กหญิงกาญจนา สนันชาติ

่

๖/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๖๐๘
เด็กหญิงธมกร พันธ์เดช

๑๑/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๖๐๙
เด็กหญิงนัจชา วงไชย

๑๗/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๖๑๐
เด็กหญิงนำฝน หากระสัง

๑๙/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๖๑๑
เด็กหญิงปรายฝน เกียสารัมย์ ๙/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๖๑๒
เด็กหญิงภาลินี รักษาพล ๘/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๖๑๓
เด็กหญิงภาวินี รักษาพล ๘/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๖๑๔
เด็กหญิงมินตรา บุญเปง ๗/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๖๑๕
เด็กหญิงศศิวิมล แดงเกาะโพธิ

์

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๖๑๖
เด็กหญิงศิริลักษณ์ ยังวงษ์ ๙/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๖๑๗
เด็กหญิงศุภมาส พรมรักษ์ ๙/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๖๑๘
เด็กหญิงสุวิดา สุวรรณประทีป

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๖๑๙
เด็กหญิงอรษา เจริญศิริ

๒๕/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๖๒๐
เด็กหญิงเอริญา อินทร์บริสุทธิ

์

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๖๒๑
เด็กชายไกรวิชญ์ เกตุทอง

๓๑/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๖๒๒
เด็กชายจิรศักดิ

์

ยังวงษ์
๑๖/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๖๒๓
เด็กชายณัฐพล ทองบรรจง

๑๑/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๖๒๔
เด็กชายธนชัย มงคลฝง

๒๖/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๖๒๕
เด็กชายธนบูรณ์ เปาะสะเกษ

๑๓/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๖๒๖
เด็กชายนวพล วอนสมดี

๑๓/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๖๒๗
เด็กชายพิทยาธร ทับสุข

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๖๒๘
เด็กชายพิรุณชัย จิตงาม ๔/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๖๒๙
เด็กชายสุทธินันท์ ยิมชืนจิตร

้ ่

๒๔/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๖๓๐
เด็กชายอุไร สอนเรือน

๓๐/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๖๓๑
เด็กหญิงณิชาภัทร ผุยภูเวียง

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๖๓๒
เด็กหญิงปภาวดี ใจงูเหลือม

๑๖/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๖๓๓
เด็กหญิงประกามาศ สอนกระโจม

๒๓/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๖๓๔
เด็กหญิงวรกมล คำแก้ว ๑/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร สว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๔๗ / ๑๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปจ ๔๕๖๐/๑๖๓๕
เด็กหญิงวริสาข์ ท่าถ่าน ๒/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๖๓๖
เด็กหญิงศิริลักษณ์ กุนหอย

๒๖/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๖๓๗
เด็กหญิงสุดารัตน์ แสงมล

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๖๓๘
เด็กหญิงสุรีย์รัตน์ สร้อยพรมารถ

๑๙/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๖๓๙
เด็กหญิงอักษราภัค จิตลักษณ์

๒๗/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๖๔๐
เด็กชายภาคภูมิ หะขุนทด

๑๖/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๖๔๑
เด็กชายเมธี ศรีสิงห์

๑๑/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๖๔๒
เด็กหญิงสุภาวิณีญา สายันต์ ๘/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร สว่างอารมณ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๖๔๓
เด็กหญิงปรารถนา วงษ์ขุนทด ๓/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี กลางเมืองเก่า  

ปจ ๔๕๖๐/๑๖๔๔
เด็กชายธนสาร หวันทา ๓/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี กลางเมืองเก่า  

ปจ ๔๕๖๐/๑๖๔๕
เด็กชายนัฐพงษ์ กลางเมือง ๘/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี กลางเมืองเก่า  

ปจ ๔๕๖๐/๑๖๔๖
เด็กหญิงชลธิชา ชะเนียน ๙/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี กลางเมืองเก่า  

ปจ ๔๕๖๐/๑๖๔๗
เด็กชายเพชรกล้า ยาจันทรา ๗/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี กลางเมืองเก่า  

ปจ ๔๕๖๐/๑๖๔๘
เด็กชายศักย์ศรณ์ สุขเฉียง

๑๑/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี กลางเมืองเก่า  

ปจ ๔๕๖๐/๑๖๔๙
เด็กชายนันทชัย น้อยสำเนียง

๓/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี กลางเมืองเก่า  

ปจ ๔๕๖๐/๑๖๕๐
เด็กชายวิทยา สังชัย

๑๑/๓/๒๕๔๕
โรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี กลางเมืองเก่า  

ปจ ๔๕๖๐/๑๖๕๑
เด็กชายธนพัฒน์ ศรีสวัสดิ

์

๙/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี กลางเมืองเก่า  

ปจ ๔๕๖๐/๑๖๕๒
เด็กชายศักดิชัย

์

แสวงสุทธิ

์

๒/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี กลางเมืองเก่า  

ปจ ๔๕๖๐/๑๖๕๓
เด็กชายศุภณัฐ นัยรมณ์ ๘/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี กลางเมืองเก่า  

ปจ ๔๕๖๐/๑๖๕๔
เด็กหญิงอทิตยา คะสะติ ๓/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี กลางเมืองเก่า  

ปจ ๔๕๖๐/๑๖๕๕
เด็กหญิงสิราวรรณ มูลจันทา

๗/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี กลางเมืองเก่า  

ปจ ๔๕๖๐/๑๖๕๖
เด็กหญิงสุวิรัตน์ จำเริญ ๓/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี กลางเมืองเก่า  

ปจ ๔๕๖๐/๑๖๕๗
นายเรืองศักดิ

์

มุมขาว ๙/๖/๒๕๔๔ โรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี กลางเมืองเก่า  

ปจ ๔๕๖๐/๑๖๕๘
เด็กชายนครินทร์ เคนเหลา ๒/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี กลางเมืองเก่า  

ปจ ๔๕๖๐/๑๖๕๙
เด็กหญิงทิฆัมพร ราขุณี

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี กลางเมืองเก่า  

ปจ ๔๕๖๐/๑๖๖๐
เด็กหญิงธนัชญา จำเริญ

๑๔/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี กลางเมืองเก่า  

ปจ ๔๕๖๐/๑๖๖๑
เด็กหญิงดาราลักษณ์ มากสิน

๒๕/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี กลางเมืองเก่า  

ปจ ๔๕๖๐/๑๖๖๒
เด็กชายอัษฎาวุธ เอกตาแสง

๑๑/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี กลางเมืองเก่า  

ปจ ๔๕๖๐/๑๖๖๓
เด็กหญิงผดาพร เกตุเพ็ง

๑๔/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี กลางเมืองเก่า  

ปจ ๔๕๖๐/๑๖๖๔
เด็กหญิงอภิญญา ฟองกำแหง ๕/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี กลางเมืองเก่า  

ปจ ๔๕๖๐/๑๖๖๕
เด็กหญิงวิภาดา มาลาหอม ๒/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี กลางเมืองเก่า  

ปจ ๔๕๖๐/๑๖๖๖
เด็กหญิงปณิศา ทองนิล

๒๕/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี กลางเมืองเก่า  

ปจ ๔๕๖๐/๑๖๖๗
เด็กหญิงพชรภรณ์ วงษ์สามารถ ๙/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี กลางเมืองเก่า  

ปจ ๔๕๖๐/๑๖๖๘
เด็กหญิงปณิดา วันตา ๓/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี กลางเมืองเก่า  

ปจ ๔๕๖๐/๑๖๖๙
เด็กชายไกรสิทธิ

์

แปลงกาย ๔/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี กลางเมืองเก่า  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๔๘ / ๑๔๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปจ ๔๕๖๐/๑๖๗๐
เด็กชายปวริศร์ อาจประจันทร์

๒๕/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี กลางเมืองเก่า  

ปจ ๔๕๖๐/๑๖๗๑
เด็กชายณัฐนันท์ ไก่แก้ว ๔/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี กลางเมืองเก่า  

ปจ ๔๕๖๐/๑๖๗๒
เด็กชายภูริชพงษ์ วงษ์มิตรแท้

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี กลางเมืองเก่า  

ปจ ๔๕๖๐/๑๖๗๓
เด็กหญิงมุฑิตา หงันเปยม ๖/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี กลางเมืองเก่า  

ปจ ๔๕๖๐/๑๖๗๔
เด็กหญิงนำทิพย์ ศรีวงษ์หัด ๖/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี กลางเมืองเก่า  

ปจ ๔๕๖๐/๑๖๗๕
เด็กหญิงกมลพรรณ วันตา

๑๕/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี กลางเมืองเก่า  

ปจ ๔๕๖๐/๑๖๗๖
เด็กชายอดิเทพ วงษ์ศรีหัส

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี กลางเมืองเก่า  

ปจ ๔๕๖๐/๑๖๗๗
เด็กหญิงปรียาภัทร เครือสิงห์

๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี กลางเมืองเก่า  

ปจ ๔๕๖๐/๑๖๗๘
เด็กหญิงปญญาพร คำแร่ ๔/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี กลางเมืองเก่า  

ปจ ๔๕๖๐/๑๖๗๙
เด็กหญิงชญานันท์ คล้อยจันทึก

๒๔/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี กลางเมืองเก่า  

ปจ ๔๕๖๐/๑๖๘๐
เด็กหญิงสิริวิมล สิงห์ทะยม

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี กลางเมืองเก่า  

ปจ ๔๕๖๐/๑๖๘๑
เด็กหญิงเนตรอักษร มูลคำ

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี กลางเมืองเก่า  

ปจ ๔๕๖๐/๑๖๘๒
เด็กหญิงประภาภร ขวัญแก้ว

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี กลางเมืองเก่า  

ปจ ๔๕๖๐/๑๖๘๓
เด็กชายณัฐลักษณ์ ชมพู

๐๔/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๖๘๔
เด็กชายวุฒิพงศ์ อึงปอง

่

๑๙/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๖๘๕
เด็กชายโศภฌ จารุจิตร

๐๖/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๖๘๖
เด็กหญิงกุลธิดา

พระชนะสงคราม
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๖๘๗
เด็กหญิงจิณณ์ณิชา เวียงจันทร์

๐๙/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๖๘๘
เด็กหญิงจีรนันท์ พุทธสิม

๒๒/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๖๘๙
เด็กหญิงจุฑารัตน์ เทียมครู

๒๕/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๖๙๐
เด็กหญิงฑิพพาภรณ์ ช่างกล

๑๕/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๖๙๑
เด็กหญิงณัฐยมล เรืองสา

๐๖/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๖๙๒
เด็กหญิงณิชากานต์ ธนะศักดิ

์

๐๙/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๖๙๓
เด็กหญิงธัญญาภรณ์ โพธิชู

์

๑๗/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๖๙๔
เด็กหญิงบุศรินทร์ สมนึก

๑๙/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๖๙๕
เด็กหญิงพิทยาภรณ์ สุดงพล

๑๘/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๖๙๖ เด็กหญิงพิมพ์ปฏิภาณ
เทศราช

๒๘/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๖๙๗
เด็กหญิงพิมรภัทร บุญต่อ

๑๑/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๖๙๘
เด็กหญิงอาทิตญา ชุมปา

๐๗/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๖๙๙
เด็กชายกวี กองสุวรรณ์

๐๗/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๗๐๐
เด็กชายธัญวิชญ์ บุตรเคน

๓๐/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๗๐๑
เด็กหญิงกนกกร พันทอง

๑๑/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๗๐๒
เด็กหญิงจิรนันท์ โสตะพา

๒๕/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๗๐๓
เด็กหญิงงามสิรี สิงสมดี

๐๔/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๗๐๔
เด็กหญิงปยะนุช พนมกุล

๑๒/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๔๙ / ๑๔๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปจ ๔๕๖๐/๑๗๐๕
เด็กหญิงศศิธร เจียงรี

๓๐/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๗๐๖
เด็กชายระพีพัฒน์ ลาหัวโทน

๒๘/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๗๐๗
เด็กชายสิรวิชญ์ ชะมารัมย์

๒๓/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๗๐๘
เด็กหญิงชนากานต์ เจนมิระ

๑๑/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๗๐๙
เด็กหญิงปทมพร ม่วงงาม

๑๑/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๗๑๐
เด็กหญิงพิยดา ลอยหา

๑๓/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๗๑๑
เด็กหญิงพิราอร แทนขำ

๑๘/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๗๑๒
เด็กหญิงระพีพรรณ สุวรรณรี

๐๕/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๗๑๓
เด็กหญิงรินรดา พูลสวัสดิ

์

๒๑/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๗๑๔
เด็กหญิงวิภาวี โมรานอก

๑๒/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๗๑๕
เด็กหญิงศิรภัสสร อ่อนฉำ

๐๔/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๗๑๖
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ทองแปลง

๒๐/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๗๑๗
เด็กหญิงกฤษณะพงษ์

แพงศรี
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๗๑๘
เด็กหญิงกมลชนก ปุษยะนาวิน

๑๕/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๗๑๙
เด็กหญิงชลลดา รัชโพธิ

์

๒๐/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๗๒๐
เด็กหญิงอริยาภรณ์ ประทุมมา

๓๑/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๗๒๑
เด็กชายชญานนท์ พิศงาม

๒๗/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๗๒๒
เด็กหญิงณิชณฐินี สิทธิสิทาพันธ์

๐๙/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๗๒๓
เด็กหญิงอินทิรา ขอนสูงเนิน

๑๖/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๗๒๔
เด็กชายญาณโชติ วงษ์ขันธ์

๑๙/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๗๒๕
เด็กชายณัฐดนัย เจ็ดดวง

๐๙/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๗๒๖
เด็กชายธนากร ชินขุนทด

๓๐/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๗๒๗
เด็กชายธนาเทพ ปาประกอบ

๐๔/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๗๒๘
เด็กชายธีร์ธนภัทร สุทธิโยชน์

์

๒๕/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๗๒๙
เด็กชายปณชัย

ลิขิตปญญาราษฎร์ ๐๕/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๗๓๐
เด็กชายภาณุพงศ์ แสงเจริญ

๒๐/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๗๓๑
เด็กชายเมธัส จันทกิจ

๓๐/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๗๓๒
เด็กชายอภิสิทธิ

์

อุดมศิลป
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๗๓๓
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ หล้าเหลา

๐๙/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๗๓๔
เด็กหญิงชนกนันท์ พงษ์นุ่น

๓๑/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๗๓๕
เด็กหญิงชลิดา รัตนวงค์

๒๒/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๗๓๖
เด็กหญิงช่อแก้ว พลหาร

๑๕/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๗๓๗
เด็กหญิงณภัทรพร เผ่าหูสระ

๐๗/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๗๓๘
เด็กหญิงณัชชา ปราถนา

๒๙/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๗๓๙
เด็กหญิงณิชนัน ดำเนือดี

้

๒๖/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๕๐ / ๑๔๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปจ ๔๕๖๐/๑๗๔๐
เด็กหญิงธนิฎฐา กิตติสกนธ์

๑๕/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๗๔๑
เด็กหญิงนภัสสร พรหมมา

๒๑/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๗๔๒
เด็กหญิงบุณยานุช ขอมกิง

่

๑๕/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๗๔๓
เด็กหญิงเบญจมาศ เดินดิน

๐๙/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๗๔๔
เด็กหญิงปวรวรรณ แซ่กอ

๒๙/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๗๔๕
เด็กหญิงพรธีรา ศรีรักษา

๓๑/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๗๔๖
เด็กหญิงมนัสนันท์ วานิชย์สุข

๒๙/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๗๔๗
เด็กหญิงยลดา ขุนแก้ว

๑๓/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๗๔๘
เด็กหญิงวชิราภรณ์ นมัสการ

๒๓/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๗๔๙
เด็กหญิงวริยา จันทร์หอม

๐๕/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๗๕๐
เด็กหญิงศราวดี รัตนพิบูลย์ศิริ

๑๗/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๗๕๑
เด็กหญิงศิริลักษณ์ จันทร์ทับทอง

๑๗/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๗๕๒
เด็กหญิงสมฤทัย พูลจวง

๒๔/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๗๕๓
เด็กหญิงสุจิตตา เวชศิลป

๐๘/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๗๕๔
เด็กหญิงสุทธิดาพร นงค์พรมมา

๐๖/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๗๕๕
เด็กหญิงทิพมณี แพงศรี

๒๑/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๗๕๖
เด็กชายเทวฤทธิ

์

สังข์ศิริ

๑๑/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๗๕๗
เด็กชายอธิชาติ ยะนา

๑๗/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๗๕๘
เด็กหญิงกฤษวรรณ ศรีเชียงสา

๐๑/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๗๕๙
เด็กหญิงคนึงนิตย์ เพชรศรี

๒๐/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๗๖๐
เด็กหญิงชนิกานต์ วงษ์กวน

๑๒/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๗๖๑
เด็กหญิงณัฐพร คำเพ็ชร

๐๗/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๗๖๒
เด็กหญิงธิดารัตน์ ทองประสงค์

๑๗/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๗๖๓
เด็กหญิงภรณ์ณภัทร น่ารัก

๒๖/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๗๖๔
เด็กหญิงวริษา พุ่มอินทร์

๑๔/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๗๖๕
เด็กหญิงสรัญญา กองทรัพย์

๑๐/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๗๖๖
เด็กหญิงนฤพร แก้วเชือ

้

๐๘/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๗๖๗
เด็กหญิงนาฏศิลป ชินระวงษ์

๒๐/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๗๖๘
เด็กหญิงปรีณาพา ทองตา

๒๘/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๗๖๙
เด็กหญิงเพียงเพชร สมปาน

๒๙/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๗๗๐
เด็กหญิงภัคพร แมนสถิตย์

๒๐/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๗๗๑
เด็กหญิงศุภานัน มังมี

่

๒๖/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๗๗๒
เด็กหญิงอนุชิตา บัวเรือง

๐๙/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๗๗๓
นางสาวธนัชณันท์ ฉำสาตร์

๑๔/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๗๗๔
นางสาวพรไพลิน หงษ์สมดี

๑๙/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๕๑ / ๑๔๙

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปจ ๔๕๖๐/๑๗๗๕
นางสาวจุฑามาศ ทองคำ

๑๖/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๗๗๖
นางสาวปณิดา คำพันธ์

๒๙/๐๕/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๗๗๗
นางสาวกนกพร กองจันดา

๑๓/๐๙/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๗๗๘
นางสาวกัญญารัตน์ แท่งหอม

๒๘/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๗๗๙
นางสาวสุธิดา ธรรมเกตุ

๑๕/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๗๘๐
นางสาวโชติกา แสงกล้า

๐๗/๐๔/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๗๘๑
นางสาวกนกกร วงอาษา

๒๘/๐๘/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๗๘๒
นางสาวจิฎารัตน์ ยงยิงพูน

่

๓๑/๑๐/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๗๘๓
นางสาวณัชชาพร มณีสม

๑๘/๐๓/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๗๘๔
นางสาวณัฐชา คงมาก

๐๑/๐๙/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๗๘๕
นางสาวณัฐฐาพร ทองย้อย

๐๘/๐๓/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๗๘๖
นางสาวธนภรณ์ พืชเพียร

๐๕/๐๖/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๗๘๗
นางสาวมนทกานต์ ทาก้อน

๑๐/๐๔/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๗๘๘
นางสาวเยาวพา ไม้กระถาง

๓๑/๐๑/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๗๘๙
นางสาวกมลทิพย์ เศษสี

๒๐/๐๘/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๗๙๐
นางสาวสุดารัตน์ วิลามาศ

๑๐/๐๓/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๗๙๑
นางสาวภัทรา คำดี

๒๙/๐๖/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๗๙๒
นายธนพงษ์ สอนกระโจม

๐๒/๐๒/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๗๙๓
นางสาวศรัญย์พร เคนเหลา

๒๖/๑๐/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๗๙๔
นางสาวนริศรา ชูแผ้ว

๑๓/๐๒/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๗๙๕ นางสาวภัทรชรินธรณ์
ตันนารัตน์

๐๗/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๗๙๖
นางสาววิไลวรรณ คำเต็ม

๒๒/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๗๙๗
นางสาวฉัตรทิพย์ ทับทวี

๒๖/๐๙/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๗๙๘
นายณัฐวุธ ผ่องสอาด

๒๑/๐๖/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๗๙๙
นางสาวชลธิชา การินตา

๑๒/๐๓/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๘๐๐
นางสาวนันทวัน เทียงตรง

่

๓๐/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๘๐๑
นางสาวนีรนุช มีน้อย

๒๓/๐๙/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๘๐๒
นางสาวอริศรา คำพิทูล

๒๑/๐๖/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๘๐๓
นางสาววริยา พงประพันธ์

๑๓/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๘๐๔
นางสาวอาทิตยา วิลัยวงษ์

๑๓/๐๓/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๘๐๕
นางสาวกันต์ฤทัย อ่อนศรี

๓๐/๐๗/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๘๐๖
นางสาวดารารัตน์ ดอกไม้

๑๖/๐๙/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๘๐๗ นางสาวธัญญาลักษณ์
บุญลอด

๐๕/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๘๐๘
นางสาวพิชญ์สินี น้อยศิริ

๒๐/๑๐/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๘๐๙
นางสาววาสนา พืนฟา

้

๓๐/๐๗/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๕๒ / ๑๔๙

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปจ ๔๕๖๐/๑๘๑๐
นางสาวปาลินี ศรีทองเจิม

๒๒/๐๒/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๘๑๑
นางสาวศิริลักษณ์ เพียรสุวรรณ

๑๗/๐๔/๒๕๔๔
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๘๑๒
นางสาวกาญดาพร บุตตะโยธี

๑๔/๐๔/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๘๑๓
นางสาวรัตนาพร ท่าเกษม

๑๙/๐๕/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๘๑๔
นายภูมิมินทร์ พินพิมาย

๑๘/๐๔/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๘๑๕
นายกฤษฎา ภูมิทอง

๐๒/๐๔/๒๕๔๒
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๘๑๖
นางสาวกาญจนา มนต์ขลัง

๑๙/๐๗/๒๕๔๒
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๘๑๗
นางสาวกาญจนา สุภักดี

๐๔/๑๐/๒๕๔๒
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๘๑๘
นางสาวรัตนาภรณ์ ยิมช้อย

้

๒๑/๐๗/๒๕๔๒
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๘๑๙
นางสาววรรณิดา มานิตย์

๒๙/๑๑/๒๕๔๓ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๘๒๐
นางสาวศิริประภา สนธิระ

๒๓/๐๒/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๘๒๑
นางสาวอัยยา ประดับวงษ์

๑๖/๐๙/๒๕๔๒
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๘๒๒
นางสาวดวงฤดี ผสมทา

๑๖/๐๘/๒๕๔๒
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๘๒๓
นางสาวแตงไทย ไชยฤทธิ

์

๑๔/๐๖/๒๕๔๒
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๘๒๔
นางสาวธิติญาพร ขอวาทกลาง

๒๑/๑๒/๒๕๔๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๘๒๕
นางสาวศศิพิมพ์ ใจตรง

๑๒/๐๒/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๘๒๖
นางสาวสุชาดา พนมกุล

๒๑/๐๔/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๘๒๗
นางสาวธิดารัตน์ แสงดึก

๑๘/๐๓/๒๕๔๒
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๘๒๘
นางสาวภัทรศยา คุ้มสุวรรณ

๐๓/๐๘/๒๕๔๒
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๘๒๙
นางสาววิภวานี มันใจ

่

๒๔/๐๓/๒๕๔๒
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๘๓๐
นางสาววีนัส ช่างไม้

๒๐/๐๔/๒๕๔๒
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๘๓๑
นางสาวศิริพร จันทร์ทับทอง

๐๔/๐๒/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๘๓๒
นางสาวสุปราณี เสสสี

๑๗/๐๓/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๘๓๓
นางสาวอารียาภรณ์ บุญเต็ม

๒๖/๐๒/๒๕๔๒
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๘๓๔
นางสาวกนกภรณ์ เย็นไทย

๑๘/๑๐/๒๕๔๒
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๘๓๕
นางสาวขวัญเรือน บุญยืน

๑๗/๑๑/๒๕๔๒
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๘๓๖
นางสาวจาฏุพักตร์ จันทร์เวียงชัย

๒๐/๐๖/๒๕๔๒
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๘๓๗
นางสาววรัญญา คองสันเทียะ

๑๒/๐๗/๒๕๔๒
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๘๓๘
นางสาวอรพรรณ คำมะวงค์

๐๓/๑๒/๒๕๔๒
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๘๓๙
นางสาวสุจิวรรณ เสิงขุนทด

๒๓/๐๓/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๘๔๐
นายไชยภัทร พรมมี

๓๐/๐๔/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๘๔๑
นางสาวปานวาด โมกขาว

๐๒/๑๑/๒๕๔๒
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๘๔๒
นางสาวสุวรรณี

พระชนะสงคราม
๓๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๘๔๓
นางสาวอมรรัตน์ เกษประดิษฐ์

๒๖/๐๙/๒๕๔๒
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๘๔๔
นางสาวรสสุคนธ์ ไชยมงคล

๐๓/๑๑/๒๕๔๒
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๕๓ / ๑๔๙
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปจ ๔๕๖๐/๑๘๔๕
นางสาวสุชาดา ม้าวมงคล

๒๘/๐๗/๒๕๔๒
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๘๔๖
นางสาวภัทราภรณ์ ฉิมชนะ

๒๑/๑๐/๒๕๔๒
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๘๔๗
นางสาวศรัญญา ทับวอ

๒๐/๐๕/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๘๔๘
นางสาวสริตา จันทร์นวล

๑๑/๐๙/๒๕๔๒
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๘๔๙
นางสาวดวงหทัย บุญเปยม

๐๙/๑๑/๒๕๔๑
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๘๕๐
นางสาวภิพาพันธ์ โนนหัวรอ

๒๔/๐๖/๒๕๔๒
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๘๕๑
นางสาวธัญญารัตน์ เคล้าสี

๐๕/๐๘/๒๕๔๒
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๘๕๒
นายอัครพล ยาขันทิพย์

๒๑/๐๑/๒๕๔๒
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๘๕๓
นายภราดร ภู่งาม

๒๒/๐๒/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๘๕๔
นายวรพล ฉูดสูงเนิน

๒๐/๐๙/๒๕๔๒
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๘๕๕
นายณัทนน วงศ์ไชย

๑๖/๐๖/๒๕๔๒
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๘๕๖
นายทัศนัยณ์ ศรีสมดี

๒๓/๐๔/๒๕๔๒
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๘๕๗
นายธรรมรัตน์ ทรงดอน

๓๐/๐๘/๒๕๔๒
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๘๕๘
นางสาวณัฐรุจา เพ็งสำเริง

๓๐/๑๒/๒๕๔๒
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๘๕๙
นางสาวจิรนันท์ มิยะเศษ

๑๘/๐๑/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๘๖๐
นางสาวณัฐนันท์ บุตรแสนศรี

๐๘/๐๙/๒๕๔๒
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๘๖๑
นางสาวนารากร มะลิเครือ

๑๗/๑๐/๒๕๔๒
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๘๖๒
นางสาวปยธิดา พิมพ์สอน

๑๒/๑๑/๒๕๔๒
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๘๖๓
นางสาวยลลดา ดอนเหนือ

๐๕/๐๔/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๘๖๔
นางสาวอาทิตติยา คำนันท์

๐๙/๐๑/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๘๖๕
นางสาวเมทินี จุลวงษ์

๑๗/๐๘/๒๕๔๒
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๘๖๖ นางสาวจัณจ์สุภาธนัช
ทางาม

๒๑/๐๔/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๘๖๗
นางสาวนิรมล มูลจันทา

๑๖/๑๑/๒๕๔๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๘๖๘
นางสาวนภัสสร หงษ์สมดี

๓๑/๐๑/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๘๖๙
นางสาวสุกัญญา อินบุญ

๒๕/๐๙/๒๕๔๒
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๘๗๐
นางสาวพัชรพร พากอง

๑๔/๑๐/๒๕๔๒
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๘๗๑
นายธรรมรัตน์ ศักดิบริบูรณ์

์

๑๘/๐๓/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๘๗๒
นายศตวรรษ ปะสาวะนัง

๐๕/๐๑/๒๕๔๓
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๘๗๓
นางสาวรสสุคนธ์ วงษ์เจริญกุล

๐๙/๐๖/๒๕๔๒
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๘๗๔
นางสาวเดือนเพ็ญ ถนอมสัตย์

๒๒/๑๑/๒๕๔๒
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๘๗๕
นางสาวอรปวีณา ชาธรรมมา

๒๘/๑๑/๒๕๔๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๘๗๖
นางสาวชญาธร พลกัณฑ์

๒๗/๐๓/๒๕๔๒
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๘๗๗
เด็กชายฐิติพงศ์ จุ้ยสวัสดิ

์

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองอุดม โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๘๗๘
เด็กชายภานุพงศ์ โททำ

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองอุดม โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๘๗๙
เด็กชายวณิชกุลชัย จำจด

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองอุดม โคกอุดม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๕๔ / ๑๔๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปจ ๔๕๖๐/๑๘๘๐
เด็กชายอธิชา กลสรร

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองอุดม โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๘๘๑
เด็กชายอภิรักษ์ กันเภา

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองอุดม โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๘๘๒
เด็กชายพาณุพงศ์ ตาเมือง

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองอุดม โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๘๘๓
เด็กชายชิษณุพงศ์ หงษา

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองอุดม โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๘๘๔
เด็กหญิงพัชริตา สมุทรศรี

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองอุดม โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๘๘๕
เด็กหญิงมาลินี กระจ่างรัตน์

๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองอุดม โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๘๘๖
เด็กหญิงสุธาทิพย์ ซุยจรูญ

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองอุดม โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๘๘๗
เด็กหญิงพัชรินทร์ สีมาฤทธิ

์

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองอุดม โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๘๘๘
เด็กหญิงสร้อยทอง เนาวาสน์

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองอุดม โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๘๘๙
เด็กหญิงอาทิตยา สีดำ

๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองอุดม โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๘๙๐
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา จันสาสร้าง

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองอุดม โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๘๙๑
เด็กหญิงสิริวิมล หอฟุงกลาง

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองอุดม โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๘๙๒
เด็กหญิงฐิติพร พันเรือง

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองอุดม โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๘๙๓
เด็กหญิงอรปรียา คำหรัด

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองอุดม โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๘๙๔
เด็กหญิงนิชาภัทร ไชยรัตน์

๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองอุดม โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๘๙๕
เด็กชายศิวะกานต์ ประไพ

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทด โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๘๙๖
เด็กหญิงปวีร์นุช เรือหนองยาง

๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทด โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๘๙๗
เด็กหญิงอรยา ศิริโต

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทด โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๘๙๘
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ จันทร์กลาง

๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทด โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๘๙๙
เด็กหญิงสุพรรณา งามนิล

๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทด โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๙๐๐
เด็กหญิงนพวัลย์ พงษ์พา

๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทด โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๙๐๑
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ พุทธตาเต

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทด โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๙๐๒
เด็กหญิงนารีรัตน์ งามเครือ

๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทด โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๙๐๓
เด็กหญิงธัญชนก ศรีรักษา

๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทด โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๙๐๔
เด็กหญิงศุภิสรา ศรีรักษา

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทด โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๙๐๕
เด็กหญิงอรปรียา คำภาวงษ์

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทด โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๙๐๖
เด็กหญิงวิวรรธณี ยืนทน

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทด โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๙๐๗
เด็กชายภานุพงศ์ คงเคน

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทด โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๙๐๘
เด็กชายธนกฤต สิงสมดี

๑๖/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านทด โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๙๐๙
เด็กชายวีรภัทร แพงโสภา

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกขีเหล็ก

้

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๙๑๐
เด็กชายวรโชติ กงพะลี

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกขีเหล็ก

้

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๙๑๑
เด็กชายพิชิตชัย การะเกตุ

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกขีเหล็ก

้

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๙๑๒
เด็กชายเกศฎา พวงพืช

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกขีเหล็ก

้

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๙๑๓
เด็กชายโสภณ ดวงจรัส

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกขีเหล็ก

้

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๙๑๔
เด็กชายทิวากร ศรีรักษา

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกขีเหล็ก

้

โคกอุดม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๕๕ / ๑๔๙

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปจ ๔๕๖๐/๑๙๑๕
เด็กหญิงกฤษฎาภา เมฆวัน

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกขีเหล็ก

้

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๙๑๖
เด็กหญิงสุชาดา มีโสมง

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกขีเหล็ก

้

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๙๑๗
เด็กหญิงเจนจิรา จุ้ยสวัสดิ

์

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกขีเหล็ก

้

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๙๑๘
เด็กหญิงสุธิมา นิรไพร

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกขีเหล็ก

้

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๙๑๙
เด็กหญิงสิรภัทร เพชรินทร์

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกขีเหล็ก

้

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๙๒๐
เด็กหญิงพรนัชชา เพ็งสมดี

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกขีเหล็ก

้

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๙๒๑
เด็กหญิงธัญญภัทร พ่วงท้วม

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกขีเหล็ก

้

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๙๒๒
เด็กชายภูวนัตถ์ จันทร์เอน

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกขีเหล็ก

้

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๙๒๓
เด็กชายอติวัณณ์ คำกุล

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกขีเหล็ก

้

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๙๒๔
เด็กชายจิณณวัตร บุญรอด

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกขีเหล็ก

้

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๙๒๕
เด็กชายณัฐวัฒน์ เพ็งสำเริง

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกขีเหล็ก

้

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๙๒๖
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ อ่อนจู

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกขีเหล็ก

้

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๙๒๗
เด็กหญิงปภาดา นิรไพร

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกขีเหล็ก

้

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๙๒๘
เด็กหญิงจุฑามาศ จุ้ยสวัสดิ

์

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกขีเหล็ก

้

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๙๒๙
เด็กหญิงเกศแก้ว บันยี

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกขีเหล็ก

้

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๙๓๐
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ นิรไพร

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกขีเหล็ก

้

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๙๓๑
นางศิริขวัญ พ่วงท้วม

๑๔/๐๗/๒๕๒๒

โรงเรียนวัดโคกขีเหล็ก

้

โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๙๓๒
เด็กหญิงรุ่งทิพย์ แซ่อึง

้

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโคกอุดม โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๙๓๓
เด็กหญิงอัยรดา ร่วมวงษ์

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโคกอุดม โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๙๓๔
เด็กชายภูเมศ บุญโฉม

๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโคกอุดม โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๙๓๕
เด็กหญิงปยธิดา สังข์ทอง

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโคกอุดม โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๙๓๖
เด็กชายอิทธิกร ซือตรง

่

๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโคกอุดม โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๙๓๗
เด็กหญิงอรุณลักษณ์ พุดช่อ

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโคกอุดม โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๙๓๘
เด็กหญิงอโณชา หวานเสียง

๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโคกอุดม โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๙๓๙
เด็กชายวุฒิชัย นุคันทัง

๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโคกอุดม โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๙๔๐
เด็กชายสุรชัย ทุมดี

๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโคกอุดม โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๙๔๑
เด็กชายภูวนันท์ ฤทธิบุญ

์

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกอุดม โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๙๔๒
เด็กหญิงเมธาวี เคนกุล

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโคกอุดม โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๙๔๓
เด็กชายธนันดร ศรีวะอุไร

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกอุดม โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๙๔๔
เด็กชายศุภวิชญ์ เยียมชืน

่ ่

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกอุดม โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๙๔๕
เด็กชายธนวัฒน์ เย็นเกษม

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกอุดม โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๙๔๖
เด็กชายธนกร จงจอหอ

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกอุดม โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๙๔๗
เด็กชายพิพัฒน์พงษ์ จันทะบาน

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกอุดม โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๙๔๘
เด็กชายดนัย ขุมทอง

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกอุดม โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๙๔๙
เด็กชายกิตติธัช จุ้ยสวัสดิ

์

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกอุดม โคกอุดม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๕๖ / ๑๔๙

้
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ปจ ๔๕๖๐/๑๙๕๐
เด็กหญิงกรชวัล บรมสุข

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกอุดม โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๙๕๑
เด็กชายพิทักษ์พงศ์ เลิศโกศล

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกอุดม โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๙๕๒
เด็กชายปยากร กวนหลวง

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกอุดม โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๙๕๓
เด็กชายชัชพงษ์ พาเจริญ

๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกอุดม โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๙๕๔
เด็กชายพงศกร พืชเพียร

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกอุดม โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๙๕๕
เด็กชายธีร์ สำรี

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกอุดม โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๙๕๖
เด็กหญิงญาณี มีชัย

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกอุดม โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๙๕๗
เด็กหญิงภัททิยา โสดากุล

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกอุดม โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๙๕๘
เด็กหญิงทรรวรีก์ โรหิรัญ

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกอุดม โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๙๕๙
เด็กชายณัฐพล คงเหม็ง

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกอุดม โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๙๖๐
เด็กหญิงชุติมา เจริญสุข

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกอุดม โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๙๖๑
เด็กหญิงลดาวัลย์ จันทร์สว่าง

๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกอุดม โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๙๖๒
เด็กหญิงธิดารัตน์ ยอดไทยสงค์

๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกอุดม โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๙๖๓
เด็กหญิงอินทิรา บัวแก้ว

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกอุดม โคกอุดม  

ปจ ๔๕๖๐/๑๙๖๔
เด็กหญิงอัลปรียา สาเจริญ

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์รังษี นครกบินทร์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๙๖๕
เด็กหญิงนิภาพร ดีดสี

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์รังษี นครกบินทร์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๙๖๖
เด็กชายธีรวัจน์ โพธิภิรมย์

์

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์รังษี นครกบินทร์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๙๖๗
เด็กหญิงกัลยดา แม่นมิง

่

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์รังษี นครกบินทร์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๙๖๘
เด็กหญิงสุรางคณา แววศรี

๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์รังษี นครกบินทร์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๙๖๙
เด็กชายพงศ์พัทธ์ ดีดสี

๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์รังษี นครกบินทร์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๙๗๐
เด็กชายนฤสรณ์ การะเกต

๐๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดราษฎร์รังษี นครกบินทร์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๙๗๑
เด็กชายชวิศ เหล็กศรี ๓/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดราษฎร์รังษี นครกบินทร์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๙๗๒
เด็กชายปฎิภาณ ไพหาญ

๐๖/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดราษฎร์รังษี นครกบินทร์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๙๗๓
เด็กหญิงโสรญา ปนโต้

๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์รังษี นครกบินทร์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๙๗๔
เด็กหญิงธัญชนก เมฆบัว

๑๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดราษฎร์รังษี นครกบินทร์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๙๗๕
นางสาวปริฉัตน์ แก้วอุดร

๐๓/๐๙/๒๕๒๖

วัดเขาวงศ์ เขาวงศ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๙๗๖
นายน้อย มิตร

๐๓/๐๔/๒๕๔๓

วัดเขาวงศ์ เขาวงศ์  

ปจ ๔๕๖๐/๑๙๗๗
เด็กหญิงเขมิกา บุญจันทร์

๐๙/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเขาถำ วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๑๙๗๘
เด็กหญิงอภิรดี ปยสิรานนท์

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาถำ วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๑๙๗๙
เด็กหญิงธนพร อินจันทร์

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาถำ วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๑๙๘๐
เด็กหญิงวรรณภา คำเสียง

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาถำ วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๑๙๘๑
เด็กชายวรเนติ แก้วมณี

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาถำ วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๑๙๘๒
เด็กชายวงศกร เมืองพุทธา

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาปูน วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๑๙๘๓
เด็กหญิงกณิกา ยังกิด

๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาปูน วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๑๙๘๔
นางสาวณิชาภัทร พยัคฆพล

๑๐/๑๐/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านคลองสิบสอง วังกวาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๕๗ / ๑๔๙
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปจ ๔๕๖๐/๑๙๘๕
นางสาวปยะกุล บุญศรี

๒๓/๑๐/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านคลองสิบสอง วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๑๙๘๖
เด็กหญิงธันยพร วังหอม

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองสิบสอง วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๑๙๘๗
เด็กหญิงศิริพร ศรีวรสาร

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองสิบสอง วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๑๙๘๘
เด็กชายปญจพล แผนพิมาย

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองสิบสอง วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๑๙๘๙
เด็กชายกีรติ รุ่งเรือง

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองสิบสอง วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๑๙๙๐
เด็กชายศิขริน ลีแวง

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสิบสอง วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๑๙๙๑
เด็กชายธิติ ใบบัวคง

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองสิบสอง วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๑๙๙๒
เด็กชายวโรดม สุขผล

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสิบสอง วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๑๙๙๓
เด็กชายรุ่งโรจน์ พุดชู

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสิบสอง วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๑๙๙๔
เด็กชายอนุชา พลไชงา

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสิบสอง วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๑๙๙๕
เด็กชายสันติสุข ดียิง

่

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสิบสอง วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๑๙๙๖
เด็กชายปฏิวัติ คูณวันดี

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสิบสอง วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๑๙๙๗
เด็กชายกานต์ชนิต วงค์แสนสุข

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสิบสอง วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๑๙๙๘
เด็กชายขจรยศ ขือสันเทียะ

่

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสิบสอง วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๑๙๙๙
เด็กชายอรงกรณ์ แนนไธสง

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสิบสอง วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๐๐๐
เด็กชายภัทรพล เวฬุวนารักษ์

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสิบสอง วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๐๐๑
เด็กหญิงไพริน ควรขุนทด

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสิบสอง วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๐๐๒
เด็กหญิงปวรวรรณ บุญยะรัง

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสิบสอง วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๐๐๓
เด็กหญิงอารี พิศลืม

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสิบสอง วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๐๐๔
เด็กหญิงอภิญญา มังเติม

่

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสิบสอง วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๐๐๕
เด็กหญิงแวววรรณ นาแก

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสิบสอง วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๐๐๖
เด็กหญิงนาเดีย รอดบุตร

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสิบสอง วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๐๐๗
เด็กหญิงศาติกาน ไชยราษฎร์

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสิบสอง วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๐๐๘
เด็กหญิงกชกร ชาติรัมย์

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสิบสอง วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๐๐๙
เด็กหญิงกัญญาวีย์ พรมจันทร์

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสิบสอง วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๐๑๐
เด็กหญิงปณิตา จันทร์เทียม

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสิบสอง วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๐๑๑
เด็กหญิงอริสา ซันและห์

๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสิบสอง วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๐๑๒
เด็กหญิงกุสุมา พาดี

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสิบสอง วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๐๑๓
เด็กชายธนวัฑ อินทรสุข

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสิบสอง วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๐๑๔
เด็กชายอนุชา เดือนเด่น

๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสิบสอง วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๐๑๕
เด็กชายธนากร จิตรครบุรี

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองสิบสอง วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๐๑๖
เด็กชายกฤตภัค พริกเทศ

๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองสิบสอง วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๐๑๗
เด็กชายพิชิตชัย เรืองยงค์

๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองสิบสอง วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๐๑๘
เด็กชายณัฎฐชัย บุญมี

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสิบสอง วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๐๑๙
เด็กชายสรศักดิ

์

นีระวัน
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสิบสอง วังกวาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๕๘ / ๑๔๙
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ปจ ๔๕๖๐/๒๐๒๐
เด็กหญิงปรม ทิพย์สุมณฑา

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองสิบสอง วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๐๒๑
เด็กหญิงสรัลชนา พุดชู

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสิบสอง วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๐๒๒
นางสาวณัชชา ศรีทนต์

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองสิบสอง วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๐๒๓
นายประดิษฐ์ หมวดอินทร์

๑๒/๐๓/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านคลองหันแดง วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๐๒๔
นางนภาพร หมวดอินทร์

๑๑/๐๙/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านคลองหันแดง วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๐๒๕
เด็กชายศรัณยภัทร โยพัด

๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหันแดง วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๐๒๖
เด็กชายภัทร คุณสุทธี

๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหันแดง วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๐๒๗
เด็กชายสิรภัทร สีนนทอง

๑๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองหันแดง วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๐๒๘
เด็กชายธเนศ พวงบุญ

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหันแดง วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๐๒๙
เด็กชายจิตตินัย สมหมาย

๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหันแดง วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๐๓๐
เด็กชายนิธิโชติ สีดาว

๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหันแดง วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๐๓๑
เด็กชายภานุเทพ เทียนกุล

๐๙/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองหันแดง วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๐๓๒
เด็กชายนนทพัทธ์ ประดิษฐผล

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหันแดง วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๐๓๓
เด็กชายวีรภัทร รักษาผล

๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหันแดง วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๐๓๔
เด็กชายสมศักดิ

์

ผิวนวน
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหันแดง วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๐๓๕
เด็กหญิงกนกวรรณ โทเพชร์

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหันแดง วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๐๓๖
เด็กหญิงสงกรานต์ มณีโชติ

๐๗/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองหันแดง วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๐๓๗
เด็กชายมินทาดา ท่าพิกุล

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหันแดง วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๐๓๘
เด็กชายธนกร ซ้งเจริญ

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหันแดง วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๐๓๙
เด็กชายธีรวัฒน์ น้อยธง

๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทยเจริญ วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๐๔๐
เด็กชายอนาคิน เอ็กซ์

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทยเจริญ วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๐๔๑
เด็กชายดลวี ปนเนตร

๐๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านไทยเจริญ วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๐๔๒
เด็กหญิงเดือนรุ่ง ช่างกล

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทยเจริญ วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๐๔๓
เด็กหญิงนีรัมพร วันประสม

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทยเจริญ วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๐๔๔
เด็กหญิงปภาดา ปุมสันเทียะ

๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไทยเจริญ วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๐๔๕
เด็กหญิงพันธิตรา มูลกิจ

๐๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านไทยเจริญ วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๐๔๖
เด็กชายอนุวัตร ปนเนตร

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทยเจริญ วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๐๔๗
เด็กชายภาณุพงศ์ เขจรไลย์

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทยเจริญ วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๐๔๘
เด็กชายกันต์ศธร สาระโท

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทยเจริญ วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๐๔๙
เด็กชายภาณุวัฒน์ สโมสร

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทยเจริญ วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๐๕๐
เด็กชายพีรพัฒน์ นาจำปา

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทยเจริญ วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๐๕๑
เด็กชายวีรยุทธ สุวรรณพันธ์

๒๐/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านไทยเจริญ วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๐๕๒
เด็กหญิงกันยามาส พาระเวศ

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทยเจริญ วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๐๕๓
เด็กหญิงชฎาพร สีลาดเลา

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทยเจริญ วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๐๕๔
เด็กหญิงณัฐรุจา เชือเมฆ

้

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทยเจริญ วังกวาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๕๙ / ๑๔๙

้
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ปจ ๔๕๖๐/๒๐๕๕
เด็กหญิงบวรลักษณ์ คูณสงค์

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทยเจริญ วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๐๕๖
เด็กชายปญญาพล กันหาเรียง

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไทยเจริญ วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๐๕๗
เด็กหญิงปรียานันท์ ปรีวรรณ์

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไทยเจริญ วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๐๕๘
เด็กหญิงดารุณี ปราบทุกข์

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไทยเจริญ วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๐๕๙
เด็กหญิงสุนิตา ถนอมทรัพย์

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไทยเจริญ วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๐๖๐
เด็กหญิงบงกช มาแก้ว

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทยเจริญ วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๐๖๑
เด็กหญิงโสภิญญา ราชโสม

๒๒/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านไทยเจริญ วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๐๖๒
เด็กหญิงรุ้งนภา บุญถนอม

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไทยเจริญ วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๐๖๓
เด็กหญิงณัฐนรี สีดาว

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไทยเจริญ วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๐๖๔
เด็กหญิงนฤมล วรรณทอง

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไทยเจริญ วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๐๖๕
เด็กหญิงสร้อยสุดา แก้วอุดทา

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไทยเจริญ วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๐๖๖
เด็กหญิงอรอนงค์ วงค์คำผุย

๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไทยเจริญ วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๐๖๗
เด็กชายณัฐพล บุณวรรณ์

๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไทยเจริญ วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๐๖๘
นางสาวปยาภรณ์ วันมี

๑๓/๑๑/๒๕๐๘

โรงเรียนบ้านโปร่งใหญ่ วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๐๖๙
เด็กชายณรงค์กร เลาเลิศ

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปร่งใหญ่ วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๐๗๐
เด็กชายศักดิกระ

์

จันทร์อ่อน
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปร่งใหญ่ วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๐๗๑
เด็กชายพุฒิพงศ์ ชาภักดี

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปร่งใหญ่ วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๐๗๒
เด็กหญิงสวิชญา บุญธรรม

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปร่งใหญ่ วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๐๗๓
เด็กชายธีรภัทร ลอยบรรจุ

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปร่งใหญ่ วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๐๗๔
เด็กชายสิทธิโชค ตามชัย

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปร่งใหญ่ วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๐๗๕
เด็กชายณรงค์กร แก้วประโคน

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปร่งใหญ่ วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๐๗๖
เด็กชายศักรินทร์ ชาภักดี

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปร่งใหญ่ วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๐๗๗
เด็กชายพีรพัฒน์ ชัยภา

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปร่งใหญ่ วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๐๗๘
เด็กชายภาณุ วงค์ณรงค์

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปร่งใหญ่ วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๐๗๙
เด็กชายอดิศร ศรีเกษ

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปร่งใหญ่ วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๐๘๐
เด็กชายจรณินทร์ วงค์ใหญ่

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปร่งใหญ่ วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๐๘๑
เด็กหญิงจิราภา ยางทัด

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปร่งใหญ่ วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๐๘๒
เด็กหญิงณัฐกานต์ ดอกไม้คลี

่

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปร่งใหญ่ วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๐๘๓
เด็กหญิงปณิตา จันทร์สวาด

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปร่งใหญ่ วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๐๘๔
เด็กหญิงกนกพันธ์ จำปาเค้า

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปร่งใหญ่ วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๐๘๕
เด็กหญิงอัญชลี รักษาพล

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปร่งใหญ่ วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๐๘๖
เด็กหญิงกนิษฐา สุดาทอง

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปร่งใหญ่ วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๐๘๗
เด็กหญิงพันธิตรา สร้อยโสม

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปร่งใหญ่ วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๐๘๘
เด็กหญิงปวีณา สิทธิศักดิ

์ ์

๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปร่งใหญ่ วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๐๘๙
เด็กหญิงเขมรัตน์ อ่องนภา

๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปร่งใหญ่ วังกวาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๖๐ / ๑๔๙
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ปจ ๔๕๖๐/๒๐๙๐
เด็กหญิงปรียาภัทร บุญพลา

๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปร่งใหญ่ วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๐๙๑
เด็กหญิงปญญาพัฒน์ หนองบัว

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปร่งใหญ่ วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๐๙๒
เด็กหญิงพัทรนันท์ ก้านบัว

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปร่งใหญ่ วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๐๙๓
เด็กหญิงพรนภัส ก้านบัว

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปร่งใหญ่ วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๐๙๔
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ สายสินธุ์

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปร่งใหญ่ วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๐๙๕
เด็กชายสิทธิพร ธรรมทอง

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปร่งใหญ่ วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๐๙๖
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ชาญสูงเนิน

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปร่งใหญ่ วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๐๙๗
เด็กชายบุญเรือง เจริญจันทร์

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปร่งใหญ่ วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๐๙๘
เด็กชายกฤษฎา กมล

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปร่งใหญ่ วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๐๙๙
เด็กชายศรราม สระทอง

๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปร่งใหญ่ วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๑๐๐
เด็กชายวิชา ส่วนบุญ

๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปร่งใหญ่ วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๑๐๑
เด็กหญิงปรางทิพย์ ศรีสุวรรณ

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปร่งใหญ่ วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๑๐๒
เด็กชายอนันต์ สุดาทอง

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปร่งใหญ่ วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๑๐๓
เด็กชายวีรวัฒน์ แก้วจันทร์สอน

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปร่งใหญ่ วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๑๐๔
เด็กชายดนัย อำนวยเจริญ

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปร่งใหญ่ วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๑๐๕
เด็กชายอภิชัย ศรีสว่าง

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปร่งใหญ่ วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๑๐๖
เด็กชายกิตตินันท์ วงค์ใหญ่

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปร่งใหญ่ วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๑๐๗
เด็กชายรัชพล ทองปว

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปร่งใหญ่ วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๑๐๘
เด็กชายณัฐพงศ์ แสนทวีสุข

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปร่งใหญ่ วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๑๐๙
เด็กชายอัครพล วงษ์ราช

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปร่งใหญ่ วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๑๑๐
เด็กชายภูริพัฒน์ คิดชอบ

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปร่งใหญ่ วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๑๑๑
เด็กชายสินธุชา สีดาว

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปร่งใหญ่ วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๑๑๒
เด็กชายสุเมธี ดวงไชย

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปร่งใหญ่ วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๑๑๓
เด็กหญิงพุธิตา ดวงดี

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปร่งใหญ่ วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๑๑๔
เด็กหญิงสุธาวัลย์ สระทอง

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปร่งใหญ่ วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๑๑๕
เด็กหญิงอุโรชา สิทธิศักดิ

์

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปร่งใหญ่ วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๑๑๖
เด็กหญิงณัฐมน ผ่องใส

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปร่งใหญ่ วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๑๑๗
เด็กหญิงศศิกานต์ ยานยิง

่

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปร่งใหญ่ วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๑๑๘
เด็กหญิงชุดาภา พันตาแหวน

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปร่งใหญ่ วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๑๑๙
เด็กหญิงนรกมล ลอยบรรจุ

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปร่งใหญ่ วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๑๒๐
เด็กหญิงวรรณิดา ชินบุตร

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปร่งใหญ่ วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๑๒๑
เด็กหญิงจริยาพร หนองบัว

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปร่งใหญ่ วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๑๒๒
เด็กหญิงณัฐกาณต์ แวงภูลา

๑๒/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโปร่งใหญ่ วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๑๒๓
เด็กหญิงมณีนุช แก้วกล้า

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปร่งใหญ่ วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๑๒๔
เด็กชายประสิทธิ

์

ปาคำ

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปร่งใหญ่ วังกวาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๖๑ / ๑๔๙
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ปจ ๔๕๖๐/๒๑๒๕
เด็กหญิงกนกกร เลาเลิศ

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปร่งใหญ่ วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๑๒๖
เด็กชายวัชรัตน์ บุญสอาด

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปร่งใหญ่ วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๑๒๗
นางณปภัช เครือวรรณ

๑๙/๐๓/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านวังกวาง วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๑๒๘
เด็กชายกิตติพัศ ลุนทองทา

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังกวาง วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๑๒๙
เด็กชายธนวัฒน์ มูลคำ

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังกวาง วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๑๓๐
เด็กชายพรพิพัฒน์ มีคำ

๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังกวาง วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๑๓๑
นายปริญญา ทองมา

๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังกวาง วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๑๓๒
เด็กชายอนุศักด์ สร้อยทอง

๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังกวาง วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๑๓๓
เด็กชายทองเพชร ภักแดงพัน

๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังกวาง วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๑๓๔
เด็กหญิงรังศิณี ภาเคน

๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังกวาง วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๑๓๕
เด็กหญิงอ้อยใจ จำปาเดช

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังกวาง วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๑๓๖
เด็กหญิงอารยา ปองภัย

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังกวาง วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๑๓๗
เด็กหญิงนิติรัตน์ สูงสันเขตร

๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังกวาง วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๑๓๘
เด็กชายอนุเดช พุฒตาล

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังกวาง วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๑๓๙
เด็กหญิงนันท์สินี สมกระโจม

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังกวาง วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๑๔๐
เด็กชายถิรวัฒน์ มลาไวย

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังกวาง วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๑๔๑
เด็กชายธีรชาติ มีศีลป

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังกวาง วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๑๔๒
เด็กชายชนาธิป คำเสียง

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังกวาง วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๑๔๓
เด็กชายรัชพล ทิพโอวาท

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังกวาง วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๑๔๔
เด็กชายสวรินทร์ เมืองอินทร์

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังกวาง วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๑๔๕
เด็กหญิงวาลิสา ตรวจนอก

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังกวาง วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๑๔๖
เด็กหญิงสิราวรรณ ทรัพย์พจน์

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังกวาง วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๑๔๗
เด็กหญิงฑิฆัมพร สร้อยสมจิต

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังกวาง วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๑๔๘
เด็กหญิงรัตนา แก้วอุดม

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังกวาง วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๑๔๙
เด็กหญิงเจนจิรา บันทอน

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังกวาง วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๑๕๐
เด็กหญิงอังศุมาลี ถาวรวงศ์

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังกวาง วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๑๕๑
เด็กหญิงปวีณา ปราใหญ่

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังกวาง วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๑๕๒
เด็กหญิงรินรดา ทองอาบ

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังกวาง วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๑๕๓
เด็กหญิงภัทรนันท์ ม่วงขาวแดง

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังกวาง วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๑๕๔
เด็กหญิงแพรวนภา กาพรมวงศ์

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังกวาง วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๑๕๕
เด็กชายธนพัฒน์ ดอนผา

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังดินสอ วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๑๕๖
เด็กหญิงยุพารัตน์ เอือเฟอ

้

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังดินสอ วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๑๕๗
เด็กหญิงมันทิตา บุญครำ

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังดินสอ วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๑๕๘
เด็กหญิงสาวิตรี ทองดี

๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังดินสอ วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๑๕๙
เด็กหญิงปรารถนา ช่างกล

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังดินสอ วังกวาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๖๒ / ๑๔๙
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ปจ ๔๕๖๐/๒๑๖๐
เด็กหญิงวิภาเพ็ญ แก้วเมฆ

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังดินสอ วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๑๖๑
เด็กหญิงศศินา วงค์สุรินทร์

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังดินสอ วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๑๖๒
เด็กหญิงมณิกา มูลวัน

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังดินสอ วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๑๖๓
เด็กหญิงเกวลิน อรุณ

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังดินสอ วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๑๖๔
เด็กหญิงรุ่งระวี แซ่ลิม

้

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังดินสอ วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๑๖๕
เด็กหญิงอินทิรา เคนรัง

๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังดินสอ วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๑๖๖
เด็กชายสราวุธ จงบริบูรณ์

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังดินสอ วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๑๖๗
เด็กหญิงเกวลิน อรุณ

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังดินสอ วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๑๖๘
เด็กหญิงรุ่งระวี แซ่ลิม

้

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังดินสอ วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๑๖๙
เด็กหญิงนาราภัทร สีดาน้อย

๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังมะกรูด วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๑๗๐
เด็กหญิงนีรภา แสนแก้ว

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังมะกรูด วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๑๗๑
เด็กหญิงอธิชา เอกตาแสง

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังมะกรูด วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๑๗๒
เด็กหญิงพิมพิกา กุลสุวรรณ

๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังมะกรูด วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๑๗๓
เด็กหญิงกุลปรียา สาระวัน

๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังมะกรูด วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๑๗๔
เด็กหญิงรุ่งรวี ยาหะ

๐๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังมะกรูด วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๑๗๕
เด็กชายพุฒิพงษ์ สมกระโจม

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังมะกรูด วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๑๗๖
เด็กหญิงฟาใส ทวีกุล

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังมะกรูด วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๑๗๗
เด็กหญิงชาลิสา งามแสง

๓๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังมะกรูด วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๑๗๘
เด็กหญิงพฤกษ์ สังข์วิจิตร

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังมะกรูด วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๑๗๙
เด็กชายสิทธิภาคย์ แตงท้าว

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังมะกรูด วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๑๘๐
เด็กหญิงปญญาพร แทนหาร

๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังมะกรูด วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๑๘๑
เด็กชายชัยณรินทร์ นามณี

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังมะกรูด วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๑๘๒
เด็กชายณัฐกร สายโกสุนทร์

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังมะกรูด วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๑๘๓
เด็กชายพฤตินันท์ สุทธหลวง

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังมะกรูด วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๑๘๔
เด็กชายมนรัก ฆ้องเล็ก

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังมะกรูด วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๑๘๕
เด็กหญิงฐิดาพร พลเมือง

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังมะกรูด วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๑๘๖
เด็กชายพีรพัฒน์ รู้แสวง ๒/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๑๘๗
เด็กชายวุฒินันท์ พันธ์แดง

๒๗/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๑๘๘
เด็กชายอนุชา แซ่ลิม

้

๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๑๘๙
เด็กหญิงกุลปรียา ปนงาม

๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๑๙๐
เด็กหญิงชนากานต์ อาษา ๘/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๑๙๑
เด็กหญิงฉันทิยา ก่องนอก

๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๑๙๒
เด็กชายถาวร พรมภักดี

๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๑๙๓
เด็กชายกิตร์ติคุณ วิเทศน์

๐๕/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๑๙๔
เด็กชายศรัณยพงศ์ สุทนต์

๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา วังกวาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๖๓ / ๑๔๙

้
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ปจ ๔๕๖๐/๒๑๙๕
เด็กชายศักดินรินทร์

์

สดรับ

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๑๙๖
เด็กหญิงกัลญารัตน์ บัวงาม

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา วังกวาง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๑๙๗
เด็กชายยศพงศ์ ร่วมใจ

๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกาะมะไฟ วัดเกาะมะไฟ  

ปจ ๔๕๖๐/๒๑๙๘
เด็กหญิงกฤษณา เล็บครุฑ

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกาะมะไฟ วัดเกาะมะไฟ  

ปจ ๔๕๖๐/๒๑๙๙ เด็กชายเจริญชัยธนธร
อุดร

๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกาะมะไฟ วัดเกาะมะไฟ  

ปจ ๔๕๖๐/๒๒๐๐
เด็กชายณัฐพล ปรางจันทร์

๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกาะมะไฟ วัดเกาะมะไฟ  

ปจ ๔๕๖๐/๒๒๐๑
เด็กชายณัฐภูมิ สุภาพุฒ

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกาะมะไฟ วัดเกาะมะไฟ  

ปจ ๔๕๖๐/๒๒๐๒
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

เชือสาทุม

้

๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกาะมะไฟ วัดเกาะมะไฟ  

ปจ ๔๕๖๐/๒๒๐๓
เด็กชายพิชิตชัย เกิดทอง

๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกาะมะไฟ วัดเกาะมะไฟ  

ปจ ๔๕๖๐/๒๒๐๔
เด็กชายวินัย เจริญสุข

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกาะมะไฟ วัดเกาะมะไฟ  

ปจ ๔๕๖๐/๒๒๐๕
เด็กชายศุภรัช เศวตรัฐกุล

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกาะมะไฟ วัดเกาะมะไฟ  

ปจ ๔๕๖๐/๒๒๐๖
เด็กหญิงนภัสสร ปุริเกษม

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกาะมะไฟ วัดเกาะมะไฟ  

ปจ ๔๕๖๐/๒๒๐๗
เด็กหญิงนริศร แสงจันทร์

๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกาะมะไฟ วัดเกาะมะไฟ  

ปจ ๔๕๖๐/๒๒๐๘
เด็กหญิงนัทชา แก้วสุข

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกาะมะไฟ วัดเกาะมะไฟ  

ปจ ๔๕๖๐/๒๒๐๙
เด็กหญิงดวงฤดี ปาทา

๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกาะมะไฟ วัดเกาะมะไฟ  

ปจ ๔๕๖๐/๒๒๑๐
เด็กหญิงเบญจรัตน์ โนนหัวรอ

๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกาะมะไฟ วัดเกาะมะไฟ  

ปจ ๔๕๖๐/๒๒๑๑
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา หนามพรม

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกาะมะไฟ วัดเกาะมะไฟ  

ปจ ๔๕๖๐/๒๒๑๒
เด็กหญิงยลดา ช่างแปลง

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกาะมะไฟ วัดเกาะมะไฟ  

ปจ ๔๕๖๐/๒๒๑๓
เด็กหญิงกัญชสา ทิพยสุข

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกาะมะไฟ วัดเกาะมะไฟ  

ปจ ๔๕๖๐/๒๒๑๔
เด็กชายไชยวัฒน์ นึกรัก

๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกาะมะไฟ วัดเกาะมะไฟ  

ปจ ๔๕๖๐/๒๒๑๕
เด็กหญิงสุนิษา จันทรา

๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเกาะมะไฟ วัดเกาะมะไฟ  

ปจ ๔๕๖๐/๒๒๑๖
เด็กหญิงนวิภา สัตยา

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะมะไฟ วัดเกาะมะไฟ  

ปจ ๔๕๖๐/๒๒๑๗
เด็กหญิงชนิสร มูลนางเดียว

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะมะไฟ วัดเกาะมะไฟ  

ปจ ๔๕๖๐/๒๒๑๘
เด็กชายโสภณ กรุมระรวย

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะมะไฟ วัดเกาะมะไฟ  

ปจ ๔๕๖๐/๒๒๑๙
เด็กชายวุฒิพร เกาะมะไฟ

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะมะไฟ วัดเกาะมะไฟ  

ปจ ๔๕๖๐/๒๒๒๐
เด็กชายภูวเดช อาษา

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ปจ ๔๕๖๐/๒๒๒๑
เด็กชายภูสิทธิ มาศรี

๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ปจ ๔๕๖๐/๒๒๒๒
เด็กชายภานุพงศ์ รักโคตร

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ปจ ๔๕๖๐/๒๒๒๓
เด็กชายอภิรักษ์ ไพศาล

๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ปจ ๔๕๖๐/๒๒๒๔
เด็กชายสิทธิโชค คงสวัสดิ

์

๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม

 

ปจ ๔๕๖๐/๒๒๒๕
เด็กชายภานุพงษ์ คล้ายกลำ

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโนน วัดบ้านโนน  

ปจ ๔๕๖๐/๒๒๒๖
เด็กชายสิริภูมิ กำลังยิง

่

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโนน วัดบ้านโนน  

ปจ ๔๕๖๐/๒๒๒๗
เด็กชายโกมินทร์ อ่อนสร้อย

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโนน วัดบ้านโนน  

ปจ ๔๕๖๐/๒๒๒๘
เด็กชายเอกชัย อ่อนน้อม

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโนน วัดบ้านโนน  

ปจ ๔๕๖๐/๒๒๒๙
เด็กหญิงสุทธญาณ์ มานะลอ

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโนน วัดบ้านโนน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๖๔ / ๑๔๙

้
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ปจ ๔๕๖๐/๒๒๓๐
เด็กหญิงจุฑามาศ ปญญาดี

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโนน วัดบ้านโนน  

ปจ ๔๕๖๐/๒๒๓๑
เด็กหญิงศิริรัตน์ นันกระโทก

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโนน วัดบ้านโนน  

ปจ ๔๕๖๐/๒๒๓๒
เด็กหญิงสุภาพร เส็งเจริญ

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านโนน วัดบ้านโนน  

ปจ ๔๕๖๐/๒๒๓๓
เด็กหญิงจิรพรรณ ทองชัย

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโนน วัดบ้านโนน  

ปจ ๔๕๖๐/๒๒๓๔
เด็กหญิงฐิตาภรณ์ จันทึก

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโนน วัดบ้านโนน  

ปจ ๔๕๖๐/๒๒๓๕
เด็กหญิงสุริวิภา กำลังยิง

่

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านโนน วัดบ้านโนน  

ปจ ๔๕๖๐/๒๒๓๖
เด็กหญิงชลดา ฝายจันทร์

๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านโนน วัดบ้านโนน  

ปจ ๔๕๖๐/๒๒๓๗
นางวารินทร์ สิกขชาติ ๓๐/๘/๒๕๐๙

โรงเรียนบ้านหอย(เติมเอนจิเนียริงอุปถัมภ์)

่

วัดบ้านหอย  

ปจ ๔๕๖๐/๒๒๓๘
นางอาทิตยา มากโสด

๑๖/๑/๒๕๑๕
โรงเรียนบ้านหอย(เติมเอนจิเนียริงอุปถัมภ์)

่

วัดบ้านหอย  

ปจ ๔๕๖๐/๒๒๓๙
เด็กชายดนุพล กลันแก้ว

่

๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกาะลอย วัดหนองกระจับ  

ปจ ๔๕๖๐/๒๒๔๐
เด็กหญิงจิรน้นท์ พลสงคราม

๐๑/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเกาะลอย วัดหนองกระจับ  

ปจ ๔๕๖๐/๒๒๔๑
เด็กหญิงธารทิพย์ โพธินำ

์

๐๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเกาะลอย วัดหนองกระจับ  

ปจ ๔๕๖๐/๒๒๔๒
เด็กหญิงอิษฎาอร ประสพทรัพย์

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๒๔๓
เด็กหญิงปย์รดา ประสาน

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๒๔๔
เด็กหญิงปนัสยา นามมนตรี

๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๒๔๕
เด็กหญิงนันติยา เคล้าละมูล

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๒๔๖
เด็กหญิงเบญญทิพย์ ไพรมณีวงค์

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๒๔๗
เด็กหญิงขนิษฐา ภู่เกิดชายทะเล

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๒๔๘
เด็กชายหนุมาน บัวเล็ก

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๒๔๙
เด็กหญิงวิภาพรรณ พานทอง

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๒๕๐
เด็กหญิงชญานิน สาโท

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๒๕๑
เด็กชายธีรพงศ์ อุ่นซิม

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๒๕๒
เด็กหญิงจิญาญัติ อาทร

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๒๕๓
เด็กชายพีรวิชญ์ อุดง

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๒๕๔
เด็กหญิงปุญยวีร์ ประสาน

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๒๕๕
เด็กชายชนินทร์ มะมิน

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๒๕๖ เด็กชายอิศม์เดชศาสตร์
ทูคำมี

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๒๕๗
เด็กหญิงกมลลักษณ์ สอนสุข

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๒๕๘
เด็กหญิงฑิฆัมพร บุญเกิด

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๒๕๙
เด็กชายสิทธิโชค พงษ์พานิช

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๒๖๐
เด็กชายนฤเบศ พิกุลแก้ว

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๒๖๑
เด็กหญิงจุฑาภรณ์ แดงโชติ

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๒๖๒
เด็กหญิงปาริฉัตร วังสวัสดิ

์

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๒๖๓
เด็กชายปฏิพัทธ์ สุขจิตร์

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๒๖๔
เด็กหญิงมนัสนันท์ ชัยจำ

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๖๕ / ๑๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปจ ๔๕๖๐/๒๒๖๕
เด็กหญิงกานต์สินี ยางนอก

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๒๖๖
เด็กหญิงธนัญญา ขาวพลับ

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๒๖๗
เด็กหญิงชุติกาญจน์ บริบูรณ์

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๒๖๘
เด็กชายภัทรกร สุวรรณรัตน์

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๒๖๙
เด็กชายเศรษฐวุฒิ พันธุ์เรณู

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๒๗๐
เด็กหญิงปพิชญา สุทธากูล

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๒๗๑
เด็กหญิงวรางค์ศิริ ลิมทอง

้

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๒๗๒
เด็กหญิงฐิตารีย์ คำดวง

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๒๗๓
เด็กชายธนภัทร ใสประเสริฐ

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๒๗๔
เด็กชายศราวุธ ศรีสิงห์

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๒๗๕
เด็กหญิงภาวินี เศวกศรอานนท์

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๒๗๖
เด็กชายศุภณัฐ ชัยจำ

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๒๗๗
เด็กหญิงนันทรัตน์ ธรรมวัฒ

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๒๗๘
เด็กหญิงชยุดา ตราชู

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๒๗๙
เด็กหญิงฐิติรัตน์ อ่องเจริญ

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๒๘๐
เด็กชายอัครชัย คำไทย

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๒๘๑
เด็กหญิงสุพาภรณ์ รักวงษ์

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๒๘๒
เด็กชายเจษฎา พระอารักษ์

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๒๘๓
เด็กชายณัฐกิตต์ วงษ์พันธ์

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๒๘๔
เด็กชายพงศธร บุตรดี

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๒๘๕
เด็กชายนันทิพัฒน์ อยู่บัว

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๒๘๖
เด็กหญิงจุฑามาศ ทรงบัณฑิต

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๒๘๗
เด็กหญิงรินลณี สีเหลือง

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๒๘๘
เด็กหญิงนารีรัตน์ เด่นกระจ่าง

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๒๘๙
เด็กชายพงศธร แสงราม

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๒๙๐
เด็กหญิงรุ่งไพลิน โชติทอง

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๒๙๑
เด็กชายศุภกร วิชาชัย

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๒๙๒
เด็กชายอภิรักษ์ บูญธัญภิรมย์

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๒๙๓
เด็กชายนาวิน วรรณศรี

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๒๙๔
เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

เหมือนสันเทียะ
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๒๙๕
เด็กชายสืบศักดิ

์

นาดี
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๒๙๖
เด็กชายธนสิน ชูสลับ

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๒๙๗
เด็กชายทศพล คำยศ

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๒๙๘
เด็กหญิงจารุวรรณ อาจศึก

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๒๙๙
เด็กชายปานไพลิน ทูคำมี

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๖๖ / ๑๔๙

้
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ปจ ๔๕๖๐/๒๓๐๐
เด็กชายธนพร มังคัง

่ ่

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๓๐๑
เด็กชายวรวุฒิ แผ่นผา

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๓๐๒
เด็กหญิงรุ่งตะวัน ปลืมใจ

้

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๓๐๓
เด็กหญิงชลธิดา บุญสวัสดิ

์

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๓๐๔
เด็กชายธันวา เจริญวิจิตร

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๓๐๕
เด็กชายประติพัฒน์ นึกถึง

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๓๐๖
เด็กหญิงปยะธิดา มันสมบูรณ์

่

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๓๐๗
เด็กหญิงวรัญญา นำแก่ง

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๓๐๘
เด็กชายนรวีย์ ระเบียบ

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๓๐๙
เด็กชายภมร แม้นชล

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๓๑๐
เด็กชายธีรภัทร นุพิมาย

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๓๑๑
เด็กชายสิรวิชญ์ คูคำ

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๓๑๒
เด็กหญิงอริศรา ช่างเก็บ

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๓๑๓
เด็กชายอนันต์ชัย พลเยียม

่

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๓๑๔
เด็กชายพัชรภูมิ ออมสิน

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๓๑๕
เด็กชายเมธิชัย เดือนฉาย

๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๓๑๖
เด็กชายรณกร มาณะสร้าง

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๓๑๗
เด็กชายนวพรรษ ทับสี

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๓๑๘
เด็กหญิงกชกร สีอ่อน

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๓๑๙
เด็กหญิงเปรมฤดี นุกาศรัมย์

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๓๒๐
เด็กหญิงเกตุมณี เจริญศรี

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๓๒๑
เด็กชายจักรกริช ทองบุรี

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๓๒๒
เด็กหญิงณัฐชยา สิทธิบูรณ์

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๓๒๓
เด็กหญิงขวัญธิดา พิกุล

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๓๒๔
เด็กชายพงศกร ยับสันเทียะ

๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๓๒๕
เด็กชายอภิเดช นภาศิริรัตน์

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๓๒๖
เด็กหญิงศรีณภัทร แคแดง

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๓๒๗
เด็กหญิงพิมพิศุทธิ

์

แก้วเกษ

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๓๒๘
เด็กชายภครพล ซือสัตย์

่

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๓๒๙
เด็กหญิงแพรทอง แดนเวียง

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๓๓๐
เด็กหญิงปนฉัตร บุญศรี

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๓๓๑
เด็กชายชิตพล ปะหุปะมง

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๓๓๒
เด็กหญิงญาณิศา พละแสน

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๓๓๓
เด็กหญิงณัฐธิดา นาดี

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๓๓๔
เด็กชายภูมิภัทร ศิริลักษณ์

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๖๗ / ๑๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปจ ๔๕๖๐/๒๓๓๕
เด็กหญิงปณิตา ปญจรักษ์

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๓๓๖
เด็กชายธนพล ญาณีวิทิต

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๓๓๗
เด็กชายจักรพัฒน์ สมประสงค์

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๓๓๘
เด็กชายณัฐนันท์ พรเอียม

่

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๓๓๙
เด็กหญิงกัลญา พิมพิสาร

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๓๔๐
เด็กชายศิริศักดิ

์

แซ่เตียว
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๓๔๑
เด็กชายเอกสิทธิ

์

ขยันคิด
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๓๔๒
เด็กชายอาทิตย์ วิสูตรธารอน

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๓๔๓
เด็กชายนิพัทธ์ บุบผา

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๓๔๔
เด็กชายฐาปกรณ์ วันทา

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๓๔๕
เด็กชายเฉลิมเกียรติ

์

โคตโยธา

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๓๔๖
เด็กชายพชร ชืนภิรมย์

่

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๓๔๗
เด็กหญิงณัฐณิชา เทียนเพลิง

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๓๔๘
เด็กชายจารุเดช เครือทราย

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๓๔๙
เด็กชายพีรพงษ์ ขยันคิด

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๓๕๐
เด็กชายยุทธนา หิรัญเกือ

้

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๓๕๑
เด็กหญิงนันทิชา อรุณรุ่ง

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๓๕๒
เด็กหญิงทิวาพร วังวล

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๓๕๓
เด็กชายคณิน พนมเวช

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๓๕๔
เด็กชายนพดล เนรกิจ

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๓๕๕
เด็กชายณัฐวุฒิ สุขอนันต์

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๓๕๖
เด็กชายกฤษณะ ตะโจ

๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๓๕๗
เด็กหญิงอัญชิษฐา บุตรดี

๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๓๕๘
เด็กหญิงอตมัน มานะทน

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๓๕๙
เด็กหญิงจันทิมา ผลพัฒน์

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๓๖๐
เด็กชายณหธน พาหาร

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๓๖๑
เด็กชายธนพล ภูเดช

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๓๖๒
เด็กชายวุฒิไกร แสงเปยม

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๓๖๓
เด็กหญิงศศิภา ระกาศ

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๓๖๔
เด็กชายณหธัช พาหาร

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๓๖๕
เด็กชายอนุชิต เส้นบุ๋น

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๓๖๖
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

เขียวเสน
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๓๖๗
เด็กชายพณิชพล เปรมปรีดี

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๓๖๘
เด็กชายนนทภัทร ฤทธิเรืองเดช

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๓๖๙
เด็กชายสรพงษ์ ผลาหาญ

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๖๘ / ๑๔๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปจ ๔๕๖๐/๒๓๗๐
เด็กหญิงนิพัทธา คนชม

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๓๗๑
เด็กชายพงศธร นันทะเขต

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๓๗๒
เด็กชายภานุพงษ์ ทรงเดช

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๓๗๓
เด็กหญิงธนภรณ์ สีหบุตร

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๓๗๔
เด็กชายพัชรพล เยพ่วง

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๓๗๕
เด็กชายอนุชา รอดไพบูลย์

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๓๗๖
เด็กชายภานุวัฒน์ ศิริทรัพย์

๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๓๗๗
เด็กชายนพรัตน์ ปราณีชาติ

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๓๗๘
เด็กชายตงตง บุญมี

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๓๗๙
เด็กชายนวพล บุญอุไร

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๓๘๐
เด็กหญิงวรันทร ดาพันธ์

๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๓๘๑
เด็กชายปกรณ์วัสส์ ประเวส

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๓๘๒
เด็กหญิงอินทรา ศรีทอง

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๓๘๓
เด็กหญิงจันทิมา ชืนบาล

่

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๓๘๔
เด็กชายพิเชษฐ์ พุมพงษ์

๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๓๘๕
เด็กหญิงวนัชพร ชิตตานนท์

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๓๘๖
เด็กชายวีรพัฒน์ นัดหา

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๓๘๗
เด็กชายพีรพล พานโคตร

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๓๘๘
เด็กชายณัฐพล เรืองโรจน์

๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๓๘๙
เด็กชายอติกันต์ ลังกาพินธุ์

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๓๙๐
เด็กชายภูมินทร์ สิทธิปลืม

้

๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๓๙๑
เด็กชายชยากร กรเกตุ

๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๓๙๒
เด็กหญิงจารุวรรณ ช่างวัด

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๓๙๓
เด็กชายฐิระวัฒน์ เล่สิงห์

๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๓๙๔
เด็กหญิงวริศรา งามล้น

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๓๙๕
เด็กชายธัญญวุฒิ จันทศร

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๓๙๖
เด็กชายเกรียงศักดิ

์

ดุลย์สอน
๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๓๙๗
เด็กหญิงดารินทร์ เพียราช

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๓๙๘
เด็กชายเจษฎา แซ่ลี

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๓๙๙
เด็กหญิงอรปรียา จำรัส

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๔๐๐
เด็กชายณัฐวุฒิ สุภู่อ่อน

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๔๐๑
เด็กชายจิรภัทร สมมิตต์

๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๔๐๒
เด็กชายชิษณุพงศ์ บุญเพิม

่

๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๔๐๓
เด็กหญิงลลิษา เจริญดง

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๔๐๔
เด็กชายณัฐวุฒิ ถาวร

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๖๙ / ๑๔๙

้
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ปจ ๔๕๖๐/๒๔๐๕
เด็กชายจิตรกร เยือใย

่

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๔๐๖
เด็กชายอนุวัฒน์ ภูมิชิน

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๔๐๗
เด็กชายธีระพร เอือมิตร

้

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๔๐๘
เด็กชายญาณาทิป โคตรมิตร

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๔๐๙
เด็กชายโพธิชัย

์

ทวีทรัพย์
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๔๑๐
เด็กหญิงจินตนา ผู้ดี

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๔๑๑
เด็กหญิงสุวรา เรืองฤทธิ

์

๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๔๑๒
เด็กหญิงพัชรพร แก้ววิเชียร

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๔๑๓
เด็กหญิงจิระประภา ทองสวัสดิ

์

๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๔๑๔
เด็กหญิงณัฎฐนิภา พละการ

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๔๑๕
เด็กหญิงมิรัญตรี เภดาร

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๔๑๖
เด็กหญิงวรรณกร เจียมจักร

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๔๑๗
เด็กหญิงอัจริยาพร อาทร

๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๔๑๘
เด็กชายกิตติพล ประกอบทรัพย์

๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๔๑๙
เด็กชายนพดล แก่นภิรมย์

๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๔๒๐
เด็กชายพัฒนศักดิ

์

อภิมลชัย
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๔๒๑
เด็กชายวุฒิศักดิ

์

ปนเกตุ

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๔๒๒
เด็กหญิงกมลวรรณ วงษ์มัน

่

๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๔๒๓
เด็กหญิงกรพินธุ์ พะนัด

๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๔๒๔
เด็กหญิงกัณฐิกา วงษ์คำหาญ

๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๔๒๕
เด็กหญิงเกตุภาณี สายเงิน

๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๔๒๖
เด็กหญิงปยะนุช ม่วงมีคำ

๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๔๒๗
เด็กหญิงรัชฎาพร สีกาแก้ว

๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๔๒๘
เด็กหญิงสมปรารถนา

ทองคำพันธุ์

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๔๒๙
เด็กหญิงสาริกา แซ่หว้า

๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๔๓๐
เด็กหญิงสิริกานต์ วันไชย

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๔๓๑
เด็กชายก้องภพ ครามวิชิต

๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๔๓๒
เด็กชายเจษฎา วังสวัสดิ

์

๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๔๓๓
เด็กชายชัยพรต คำดำ

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๔๓๔
เด็กชายธีรวัฒน์ ทรัพย์มัน

่

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๔๓๕
เด็กชายปรัญชัย หวลถิน

่

๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๔๓๖
เด็กชายยุทธภูมิ ศานติวรางกูร

๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๔๓๗
เด็กหญิงชนิสร พูลเจริญ

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๔๓๘ เด็กหญิงบุญญิภาภรณ์
อินแบน

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๔๓๙
เด็กหญิงบุษยมาศ อดออม

๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๗๐ / ๑๔๙

้
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ปจ ๔๕๖๐/๒๔๔๐
เด็กหญิงวันวิสา บุญทัน

๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๔๔๑
เด็กหญิงอุมาภรณ์ บุญหาญ

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๔๔๒
เด็กชายกิตติพศ ลูกจันทร์

๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๔๔๓
เด็กชายณัฐวัฒน์ กนกเพชร

๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๔๔๔
เด็กชายพีรพล สลับสี

๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๔๔๕
เด็กชายสุปวิทย์ แคล้วโยธา

๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๔๔๖
เด็กหญิงมนัญชยา พิมูลชาติ

๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๔๔๗
เด็กหญิงสุพรรษา พลับไพร

๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๔๔๘
เด็กชายนฤนาท อาตวงศ์

๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๔๔๙
เด็กชายนิรัช ดาพันธ์

๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๔๕๐
เด็กชายภานุภัทร์ ทารัตน์

๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๔๕๑
เด็กชายศุภกิจ กงแก้ว

๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๔๕๒
เด็กชายศุภชัย พิมพ์ดีด

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๔๕๓
เด็กชายอานนท์ ศรีรักษา

๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๔๕๔
เด็กหญิงทองประกาย

แก้วดวงเทียน
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๔๕๕
เด็กหญิงวิลาวัลย์ บุญอุไร

๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๔๕๖
เด็กชายชินวัตร นงค์พรหมมา

๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๔๕๗
เด็กชายธนพล บุญหล่อ

๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๔๕๘
เด็กหญิงกนกพร นากแสง

๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๔๕๙
เด็กหญิงแสงแก้ว สุขสวัสดิ

์

๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๔๖๐
เด็กชายกิตติพงษ์ เจริญสมบัติ

๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๔๖๑
เด็กชายเจษฏาภรณ์ ทวิมาตร์

๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๔๖๒
เด็กชายปรีชา ทรัพย์มัน

่

๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๔๖๓
เด็กชายอดิศร ภูวะทิศ

๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๔๖๔
เด็กชายอนุพงษ์ ไขกล

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๔๖๕
เด็กชายเอกลักษณ์ พาวิไล

๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๔๖๖
เด็กหญิงญาณิศา ระกาศ

๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๔๖๗
เด็กชายวรพรรณ วงษ์พันธ์

๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๔๖๘
เด็กหญิงอธิชา แช่เฮียว

้

๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๔๖๙
เด็กหญิงอักษราภัค ปราณี

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๔๗๐
เด็กชายปริญญา สุภาพงษ์

๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๔๗๑
เด็กหญิงศิรภัสสร หนูเมือง

๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๔๗๒
เด็กชายอิทธิพล เล่สิงห์

๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๔๗๓
เด็กชายอรรถสิทธิ

์

ซุยเจริญ

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๔๗๔
เด็กหญิงธัญทิพย์ โนโชติ

๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๗๑ / ๑๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปจ ๔๕๖๐/๒๔๗๕
เด็กชายธนากร นึกธรรม

๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๔๗๖
นางสาวกนกวรรณ แย้มชม

๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๔๗๗
เด็กหญิงกิตติกา สิทธิบูรณ์

๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๔๗๘
นางสาวจิราพัชร รัตนภิลมย์

๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๔๗๙
เด็กหญิงตะวันฉาย แสนมุง

๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๔๘๐
นายธนวัฒน์ แก้วหาวงษ์

๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๔๘๑
เด็กหญิงธนัชชา จิตรคง

๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๔๘๒
เด็กหญิงสุขหรรษา บุรีพิพิธ

๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๔๘๓
นางสาวหทัยชนก ภูมิไสล

๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๔๘๔
นายกฤษฎา ลือนีย์

๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๔๘๕
นางสาวศิริพร สนิทพล

๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๔๘๖
นางสาวภูสุดา หิรัญเกือ

้

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๔๘๗
เด็กหญิงพัชรพร กันเหตุ

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๔๘๘
นางสาวชุติมา สุขสุเมฆ

๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๔๘๙
นางสาวสุพิชชา สิงทะยม

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๔๙๐
นายณัฐวุฒิชัย สู่สุข

๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๔๙๑
นางสาวจันทนี ขันตี

๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๔๙๒
นางสาวณภัทร บุญกระพือ

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๔๙๓
นางสาวมลฤดี โฉมศรี

๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๔๙๔
นายทิพย์เนตร กุลบุตร

๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๔๙๕
เด็กชายปริญญา สละทาน

๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๔๙๖
เด็กชายภูรี ชัยชมภู

๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๔๙๗
นายสุทธิพจน์ มัธยม

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๔๙๘
นายอนุวัตร สมเกตุ

๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๔๙๙
นางสาวพรพิมล โภคา

๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๕๐๐
เด็กหญิงมุนิน พรมสารี

๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๕๐๑
นายเกียรติศักดิ

์

พัชร์ถวิล
๑๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๕๐๒
นายปฏิพล ไหมล้วน

๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๕๐๓
นางสาวกนกพร พันธ์เดช

๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๕๐๔
นางสาวจารุวรรณ นึกธรรม

๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๕๐๕
นางสาวฐิติพร ปาไตย

๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๕๐๖
นางสาวพจนาลัย ชมเดือน

๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๕๐๗
เด็กชายเสฏฐวุฒิ บุญมัน

่

๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๕๐๘
เด็กหญิงมณฑิชา เศิกศิริ

๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๕๐๙
เด็กชายชายชาญ หมวกวรรณ์

๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๗๒ / ๑๔๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปจ ๔๕๖๐/๒๕๑๐
เด็กชายปณิธาน พูลเจริญ

๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๕๑๑
นางสาวขวัญข้าว ออมสิน

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๕๑๒
นายอนันต์วิทย์ กุ่มเรือง

๐๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๕๑๓
เด็กหญิงศศิตา สิงธรรม

๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๕๑๔
นางสาวสุดารัตน์ พันธุมจินดา

๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๕๑๕
นายวรรณภูมิ เพียรชัยกุล

๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๕๑๖
นางสาววรกานต์ ทรัพย์มัน

่

๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๕๑๗
เด็กหญิงกัญญารัตน์ เอ็นดู

๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๕๑๘
นายผดุงเกียรติ เชิงกาน

๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๕๑๙
เด็กหญิงขจีมาศ อุ่นใจ

๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๕๒๐
นายกษิภูมิ วงศ์กองแก้ว

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๕๒๑
นางสาวปภาวี ชมแพง

๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๕๒๒
นางสาวสุริศา บุรีพงษ์

๒๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๕๒๓
นายศักดิชัย

์

บุญสิทธิ
๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๕๒๔
นางสาวจรวยพร สินศรัทธา

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๕๒๕
นายกฤตยชญ์ โสภา

๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๕๒๖
เด็กหญิงนุชจรีย์ โนโชติ

๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๕๒๗
นายแผนภูมิ ศรีผ่อง

๒๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๕๒๘
นางสาวกิงแก้ว

่

รอดเจริญ
๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๕๒๙
นางสาวณัฐฐินันท์ แดงเกิด

๒๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๕๓๐
นางสาววาริณี เกาะมะไฟ

๐๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๕๓๑
นางสาวสุมาลี โกเมส

๒๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๕๓๒
นางสาวอาทิตยากร การเจน

๒๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๕๓๓
นางสาวจารุวรรณ อิมภู

่

๑๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๕๓๔
นางสาวธัญชนก มาลา

๑๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๕๓๕
นางสาวปวีณา โตรฐาน

๒๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๕๓๖
นายกษิศิเดช

์

แสงจันทร์
๐๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๕๓๗
นายสราวุธ วาระโว

๐๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๕๓๘
นายสมพงษ์ เวนุอาธร

๑๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๕๓๙
นางสาวนิภาพร มีสัมฤทธิ

์

๐๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๕๔๐
นายวัชรชัย งามล้น

๐๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๕๔๑
นายอิทธิกร โทนนุ่ม

๒๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๕๔๒
นางสาวพจมาน นวลมณี

๑๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๕๔๓
นายธนกฤต คูคำ

๒๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๕๔๔
นายจิตวัต ดีมาก

๒๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๗๓ / ๑๔๙

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปจ ๔๕๖๐/๒๕๔๕
นายวัฒนา สุภากิจ

๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๕๔๖
นางสาววันวิษา วาระโว

๑๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๕๔๗
นายศุภสันต์ แม่นปน

๐๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๕๔๘
นายอภิสิทธิ

์

ศรีทรงเมือง

๓๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๕๔๙
นายกฤษณะ ภักดิโสภา

๐๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๕๕๐
นายธนารักษ์ พนมผา

๒๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๕๕๑
นางสาวดวงหทัย ดุลย์สอน

๐๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๕๕๒
นางสาวกุสุมา ศรีสุข

๒๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๕๕๓
นายธนะเดช อุบาลี

๒๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๕๕๔
นางสาวนาตชา ธรรมเมตร

๒๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๕๕๕
นางสาววรรษชล ลิยงค์

๒๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๕๕๖
นายกฤษดา บุญธรรม

๒๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๕๕๗
นายยอดศักดิ

์

อินทร์แก้ว
๐๕/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๕๕๘
นายกิตติกวิน เอียมเอก

่

๓๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๕๕๙
นางสาวนิรชา มีสัมฤิทธิ

์

๓๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๕๖๐
นางสาวศศิโสภา วิทยะ

๒๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๕๖๑
นางสาวสุธิดา เวนุอาธร

๑๐/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๕๖๒
นายอภิวัฒน์ รัสมี

๒๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๕๖๓
นายชยันธร สมบัติ

๑๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๕๖๔
นางสาววราพร แม่นแก้ว

๑๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๕๖๕
นางสาวธัญฉัตร เพิมพูล

่

๐๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๕๖๖
นายกฤษณพงษ์ สิริแวว

๐๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๕๖๗
นายธีรภัทร ไวยประภี

๒๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๕๖๘
นางสาวลลิลทิพย์ โพธิสาร

๑๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๕๖๙
นางสาวศิริรักษ์ ฆ้องณรงค์

๐๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๕๗๐
นางสาวกมลวรรณ เชิงเขา

๐๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๕๗๑
นายธีรเดช สิทธิพล

๑๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๕๗๒
นางสาวฐาณมาศ เจริญสุข

๒๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๕๗๓
นางสาวอารีย์ มีชัย

๐๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๕๗๔
นายธนากร แก้วลังกา

๒๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๕๗๕
นางสาวนภัสสร นวนคำ

๑๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๕๗๖
นางสาวพิชญานิน แก้วพิทักษ์

๒๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๕๗๗
นางสาวกมลพร ดารักษ์

๒๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๕๗๘
นางสาวศิริพร สุทธิวรรณกรณ์

๑๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๕๗๙
นางสาวมัลลิกา นันกระโทก

๑๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง วัดแจ้ง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๗๔ / ๑๔๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปจ ๔๕๖๐/๒๕๘๐
เด็กชายกรวิชญ์ ด่านกักขัง

๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธิงาม

์

วัดโพธิงาม

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๒๕๘๑
เด็กชายภครพงษ์ วังวล

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิงาม

์

วัดโพธิงาม

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๒๕๘๒
เด็กหญิงไปรยา ปะหุปะมง

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิงาม

์

วัดโพธิงาม

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๒๕๘๓
เด็กหญิงนภัสสร ชาระมาตย์

๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม วัดศรีประจันตคาม  

ปจ ๔๕๖๐/๒๕๘๔
เด็กหญิงปยธิดา ปรนศรี

๓๐/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม วัดศรีประจันตคาม  

ปจ ๔๕๖๐/๒๕๘๕
เด็กหญิงบัณฑิตา พรสิริ

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม วัดศรีประจันตคาม  

ปจ ๔๕๖๐/๒๕๘๖
เด็กหญิงสุชาวดี เดชสุภา

๐๓/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม วัดศรีประจันตคาม  

ปจ ๔๕๖๐/๒๕๘๗
เด็กชายปติภัทร เล็กอ่อน

๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม วัดศรีประจันตคาม  

ปจ ๔๕๖๐/๒๕๘๘
เด็กชายชยะกร บุรีพงษ์

๐๘/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม วัดศรีประจันตคาม  

ปจ ๔๕๖๐/๒๕๘๙
เด็กหญิงเจนนภา ทรงเล็กสิงห์

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม วัดศรีประจันตคาม  

ปจ ๔๕๖๐/๒๕๙๐
เด็กหญิงชิดชนก ปาจันทร์

๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม วัดศรีประจันตคาม  

ปจ ๔๕๖๐/๒๕๙๑
เด็กหญิงฐิติรัตน์ คำทุม

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม วัดศรีประจันตคาม  

ปจ ๔๕๖๐/๒๕๙๒
เด็กชายเธียรสิริ สิงฆราช

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม วัดศรีประจันตคาม  

ปจ ๔๕๖๐/๒๕๙๓
เด็กชายภาคิน วงษาโสม

๐๖/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม วัดศรีประจันตคาม  

ปจ ๔๕๖๐/๒๕๙๔
เด็กชายชัชวาล พงษ์เกาะ

๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม วัดศรีประจันตคาม  

ปจ ๔๕๖๐/๒๕๙๕
เด็กชายศรารัณย์ คำตะเคียน

๑๐/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม วัดศรีประจันตคาม  

ปจ ๔๕๖๐/๒๕๙๖
เด็กชายศิริราช จำปาพันธ์

๑๐/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม วัดศรีประจันตคาม  

ปจ ๔๕๖๐/๒๕๙๗
เด็กชายอุดมทรัพย์ มาลัยพยุงวงศ์

๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม วัดศรีประจันตคาม  

ปจ ๔๕๖๐/๒๕๙๘
เด็กชายศักดิสิทธ์

์

ไกรสิงห์
๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม วัดศรีประจันตคาม  

ปจ ๔๕๖๐/๒๕๙๙
เด็กชายศุภโชค คงภักดี

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม วัดศรีประจันตคาม  

ปจ ๔๕๖๐/๒๖๐๐
เด็กชายธนาพล มากัต

๒๒/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม วัดศรีประจันตคาม  

ปจ ๔๕๖๐/๒๖๐๑
เด็กหญิงศศิปภานัน ธรรมมา

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม วัดศรีประจันตคาม  

ปจ ๔๕๖๐/๒๖๐๒
เด็กหญิงชลลดา อยู่สุวรรณ

๑๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม วัดศรีประจันตคาม  

ปจ ๔๕๖๐/๒๖๐๓
เด็กหญิงฐิติมา พวงศิริ

๒๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม วัดศรีประจันตคาม  

ปจ ๔๕๖๐/๒๖๐๔
เด็กหญิงปวรวรรณ คำอ่อนศรี

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม วัดศรีประจันตคาม  

ปจ ๔๕๖๐/๒๖๐๕
เด็กหญิงพรนภา พรมภักดี

๐๗/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม วัดศรีประจันตคาม  

ปจ ๔๕๖๐/๒๖๐๖
เด็กหญิงพัชราภา ไชยพิมพ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม วัดศรีประจันตคาม  

ปจ ๔๕๖๐/๒๖๐๗
เด็กหญิงพิมพ์มาดา เงือมผา

้

๑๘/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม วัดศรีประจันตคาม  

ปจ ๔๕๖๐/๒๖๐๘
เด็กหญิงสุนิสร บุญเจือ

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม วัดศรีประจันตคาม  

ปจ ๔๕๖๐/๒๖๐๙
เด็กหญิงวัชรวรรณ มันอินทร์

่

๐๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม วัดศรีประจันตคาม  

ปจ ๔๕๖๐/๒๖๑๐
เด็กชายเกียรตินาคิน ขันธ์เงิน

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม วัดศรีประจันตคาม  

ปจ ๔๕๖๐/๒๖๑๑
เด็กหญิงนิภาพร อำภาภิรมย์

๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม วัดศรีประจันตคาม  

ปจ ๔๕๖๐/๒๖๑๒
เด็กหญิงปยะพร นามฮง

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม วัดศรีประจันตคาม  

ปจ ๔๕๖๐/๒๖๑๓
เด็กหญิงแก้วสวรรค์ กันเวช

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม วัดศรีประจันตคาม  

ปจ ๔๕๖๐/๒๖๑๔
เด็กชายธนากร มีอนันต์

๑๐/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม วัดศรีประจันตคาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๗๕ / ๑๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปจ ๔๕๖๐/๒๖๑๕
เด็กชายสิทธิพล เงือมผา

้

๒๐/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม วัดศรีประจันตคาม  

ปจ ๔๕๖๐/๒๖๑๖
เด็กชายศิวกร เครือวงษ์

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม วัดศรีประจันตคาม  

ปจ ๔๕๖๐/๒๖๑๗
เด็กหญิงธนพร กระจ่างมล

๒๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม วัดศรีประจันตคาม  

ปจ ๔๕๖๐/๒๖๑๘
เด็กหญิงสิริโสภา เลาตา

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม วัดศรีประจันตคาม  

ปจ ๔๕๖๐/๒๖๑๙
เด็กชายจักรินทร์ เดชผล

๐๖/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม วัดศรีประจันตคาม  

ปจ ๔๕๖๐/๒๖๒๐
เด็กชายชอบธรรม กรวยทอง

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม วัดศรีประจันตคาม  

ปจ ๔๕๖๐/๒๖๒๑
เด็กชายชัยสิทธิ

์

เฉลิมพิศ
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม วัดศรีประจันตคาม  

ปจ ๔๕๖๐/๒๖๒๒
เด็กชายณัฐพล เสวาภพ

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม วัดศรีประจันตคาม  

ปจ ๔๕๖๐/๒๖๒๓
เด็กชายธนพล ศรีเคน

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม วัดศรีประจันตคาม  

ปจ ๔๕๖๐/๒๖๒๔
เด็กชายบุณยกร พรสิริ

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม วัดศรีประจันตคาม  

ปจ ๔๕๖๐/๒๖๒๕
เด็กชายภัทรพล วงษ์เพชร์

๐๓/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม วัดศรีประจันตคาม  

ปจ ๔๕๖๐/๒๖๒๖
เด็กชายพงค์พิเชษฐ์ ผลาหาญ

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม วัดศรีประจันตคาม  

ปจ ๔๕๖๐/๒๖๒๗
เด็กหญิงกิตติมาศ คำแดง

๐๑/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม วัดศรีประจันตคาม  

ปจ ๔๕๖๐/๒๖๒๘
เด็กหญิงทิพวรรณ์ เจียมภูเขียว

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม วัดศรีประจันตคาม  

ปจ ๔๕๖๐/๒๖๒๙
เด็กหญิงธัญชนก ยิมสบาย

้

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม วัดศรีประจันตคาม  

ปจ ๔๕๖๐/๒๖๓๐
เด็กหญิงพรพิมล มัธยม

๓๐/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม วัดศรีประจันตคาม  

ปจ ๔๕๖๐/๒๖๓๑
เด็กหญิงวีราภรณ์ บัวทอง

๐๓/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม วัดศรีประจันตคาม  

ปจ ๔๕๖๐/๒๖๓๒
เด็กหญิงอุษณี บุญทอง

๐๘/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม วัดศรีประจันตคาม  

ปจ ๔๕๖๐/๒๖๓๓
เด็กชายธนรัตน์ ชาลี

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม วัดศรีประจันตคาม  

ปจ ๔๕๖๐/๒๖๓๔
เด็กชายวิวัช ประทุมสูตร

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม วัดศรีประจันตคาม  

ปจ ๔๕๖๐/๒๖๓๕
เด็กชายเกียรติภูมิ สละทาน

๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม วัดศรีประจันตคาม  

ปจ ๔๕๖๐/๒๖๓๖
เด็กชายพุฒิพงศ์ ขันโท

๐๓/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม วัดศรีประจันตคาม  

ปจ ๔๕๖๐/๒๖๓๗
เด็กหญิงมนัสนันท์ ไชยโชค

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม วัดศรีประจันตคาม  

ปจ ๔๕๖๐/๒๖๓๘
เด็กหญิงณิชากานต์ อินทร์ชู

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม วัดศรีประจันตคาม  

ปจ ๔๕๖๐/๒๖๓๙
เด็กหญิงอินทิรา วงษ์สุข

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม วัดศรีประจันตคาม  

ปจ ๔๕๖๐/๒๖๔๐
เด็กชายวรวิช มาแย้ม

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม วัดศรีประจันตคาม  

ปจ ๔๕๖๐/๒๖๔๑
เด็กชายอัษฎา พาวิไล

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม วัดศรีประจันตคาม  

ปจ ๔๕๖๐/๒๖๔๒
เด็กชายพิพัฒน์ รักษาทรัพย์

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม วัดศรีประจันตคาม  

ปจ ๔๕๖๐/๒๖๔๓
เด็กชายอภิรัฐ งามนิลประดิษฐ์

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม วัดศรีประจันตคาม  

ปจ ๔๕๖๐/๒๖๔๔
เด็กหญิงธนิชญา พนมเวช

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม วัดศรีประจันตคาม  

ปจ ๔๕๖๐/๒๖๔๕
เด็กหญิงณัฏฐณิชา ตรุษสาท

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม วัดศรีประจันตคาม  

ปจ ๔๕๖๐/๒๖๔๖
เด็กชายมีโชค ปานสิงห์

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม วัดศรีประจันตคาม  

ปจ ๔๕๖๐/๒๖๔๗
เด็กชายสุกฤษฎิ

์

เจนดง
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม วัดศรีประจันตคาม  

ปจ ๔๕๖๐/๒๖๔๘
เด็กชายสินชัย ตุ่มไทยสาคร

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม วัดศรีประจันตคาม  

ปจ ๔๕๖๐/๒๖๔๙
เด็กชายธนเดช ทองฉาย

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม วัดศรีประจันตคาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๗๖ / ๑๔๙

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปจ ๔๕๖๐/๒๖๕๐
เด็กชายอาธิษณ์ แน่นหนา

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม วัดศรีประจันตคาม  

ปจ ๔๕๖๐/๒๖๕๑
เด็กหญิงพัชราภา พลกลางหาญ

๐๒/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม วัดศรีประจันตคาม  

ปจ ๔๕๖๐/๒๖๕๒
เด็กชายพุฒิพงศ์ ม่วงสีใส

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม วัดศรีประจันตคาม  

ปจ ๔๕๖๐/๒๖๕๓
เด็กชายปวีณ์กร ไกรวิลาศณรงค์

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม วัดศรีประจันตคาม  

ปจ ๔๕๖๐/๒๖๕๔
เด็กชายชัณษา ภูมี

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม วัดศรีประจันตคาม  

ปจ ๔๕๖๐/๒๖๕๕
เด็กชายอานันดา สมพงค์

๐๘/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม วัดศรีประจันตคาม  

ปจ ๔๕๖๐/๒๖๕๖
เด็กชายกิตติภณ วงหมี

๐๘/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม วัดศรีประจันตคาม  

ปจ ๔๕๖๐/๒๖๕๗
เด็กหญิงนภัสสร สิงห์ทะโยม

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม วัดศรีประจันตคาม  

ปจ ๔๕๖๐/๒๖๕๘
เด็กหญิงวิสุทธิพร พาหาร

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม วัดศรีประจันตคาม  

ปจ ๔๕๖๐/๒๖๕๙
เด็กหญิงจิราภา งามเลิศ

๐๙/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม วัดศรีประจันตคาม  

ปจ ๔๕๖๐/๒๖๖๐
เด็กหญิงเบญญาภา ทราเจริญ

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประดิษฐาราม วัดประดิษฐาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๒๖๖๑
เด็กหญิงศิวดาต์ วรชิต

๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประดิษฐาราม วัดประดิษฐาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๒๖๖๒
เด็กหญิงกัญญาณี สุมะโน

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประดิษฐาราม วัดประดิษฐาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๒๖๖๓
เด็กหญิงนภัสสร เซ่งเซียน

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประดิษฐาราม วัดประดิษฐาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๒๖๖๔
เด็กหญิงเพ็ญศิริ สุมะโน

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประดิษฐาราม วัดประดิษฐาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๒๖๖๕
เด็กหญิงสุวพัชร ระหาร

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประดิษฐาราม วัดประดิษฐาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๒๖๖๖
เด็กชายณัฐวุฒิ แซ่จู

๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประสาทรังสฤษฎิ

์

วัดประสาทรังสฤษดิ

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๒๖๖๗
เด็กหญิงปวีณ์สุดา คันธเสวี

๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประสาทรังสฤษฎิ

์

วัดประสาทรังสฤษดิ

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๒๖๖๘
เด็กหญิงสุพิชชา ช่างต่อ

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประสาทรังสฤษฎิ

์

วัดประสาทรังสฤษดิ

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๒๖๖๙
เด็กชายจิรศักดิ

์

ผาดง

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประสาทรังสฤษฎิ

์

วัดประสาทรังสฤษดิ

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๒๖๗๐
เด็กหญิงพีรยา ช่างฟอก

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประสาทรังสฤษฎิ

์

วัดประสาทรังสฤษดิ

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๒๖๗๑
เด็กชายศิริภัทร แสวงผล

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณวิทยา วัดคำเลียบ  

ปจ ๔๕๖๐/๒๖๗๒
เด็กชายนิรัญ น้อยแสง

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณวิทยา วัดคำเลียบ  

ปจ ๔๕๖๐/๒๖๗๓
เด็กชายมงคล ผิวจันทร์สด

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณวิทยา วัดคำเลียบ  

ปจ ๔๕๖๐/๒๖๗๔
เด็กหญิงณัฐณี นงค์พรหมมา

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณวิทยา วัดคำเลียบ  

ปจ ๔๕๖๐/๒๖๗๕
เด็กหญิงณัฐดา นงค์พรหมมา

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณวิทยา วัดคำเลียบ  

ปจ ๔๕๖๐/๒๖๗๖
เด็กหญิงภัทรลักษณ์ แก้วกุลวงศ์

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณวิทยา วัดคำเลียบ  

ปจ ๔๕๖๐/๒๖๗๗
เด็กหญิงวริศรา ยืนทรัพย์

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณวิทยา วัดคำเลียบ  

ปจ ๔๕๖๐/๒๖๗๘
เด็กหญิงอาทิมา ขวัญข้าว

๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณวิทยา วัดคำเลียบ  

ปจ ๔๕๖๐/๒๖๗๙
นายพิทักษ์ สุทธิโยชน์

๑๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณวิทยา วัดคำเลียบ  

ปจ ๔๕๖๐/๒๖๘๐
นางสาวธัญชนก โนนพยอม

๒๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณวิทยา วัดคำเลียบ  

ปจ ๔๕๖๐/๒๖๘๑
นางสาวจันทร์เพ็ญ บุญเรือง

๓๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณวิทยา วัดคำเลียบ  

ปจ ๔๕๖๐/๒๖๘๒
นางสาวยุวธิดา แสงอ่อน

๒๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณวิทยา วัดคำเลียบ  

ปจ ๔๕๖๐/๒๖๘๓
นางสาวอุรัสยา แก้วเทียม

๒๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณวิทยา วัดคำเลียบ  

ปจ ๔๕๖๐/๒๖๘๔
นางสาวรติรัตน์ มากมูล

๐๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสุวรรณวิทยา วัดคำเลียบ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๗๗ / ๑๔๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปจ ๔๕๖๐/๒๖๘๕
นางสาวสุกัญญา ภักดีโสดา

๐๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสุวรรณวิทยา วัดคำเลียบ  

ปจ ๔๕๖๐/๒๖๘๖
นางสาวอชิรญา หินโทน

๑๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณวิทยา วัดคำเลียบ  

ปจ ๔๕๖๐/๒๖๘๗
เด็กชายเลิศฤทธิ

์

แสงสว่าง
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดงบัง (ดงบังบำรุงวิทย์) วัดดงบัง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๖๘๘
เด็กชายกัญจนจักก์ ปดเต

๐๒/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดดงบัง (ดงบังบำรุงวิทย์) วัดดงบัง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๖๘๙
เด็กหญิงกัญญารัตน์ วุฒิเสลา

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดงบัง (ดงบังบำรุงวิทย์) วัดดงบัง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๖๙๐
เด็กหญิงบัวศรี ร่วมคำ

๑๐/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดดงบัง (ดงบังบำรุงวิทย์) วัดดงบัง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๖๙๑
เด็กชายภาณุพงศ์ พิรินยวง

๒๕/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดดงบัง (ดงบังบำรุงวิทย์) วัดดงบัง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๖๙๒
เด็กชายกฤษฎา ผ่องแผ้ว

๒๘/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดดงบัง (ดงบังบำรุงวิทย์) วัดดงบัง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๖๙๓
เด็กชายธานินทร์ คำตะคุ

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดตะเคียนทอง วัดตะเคียนทอง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๖๙๔
เด็กหญิงลลิตา พรมศรี

๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีมงคล วัดศรีมงคล  

ปจ ๔๕๖๐/๒๖๙๕
เด็กหญิงอรพิมล จันทรมี

๐๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดศรีมงคล วัดศรีมงคล  

ปจ ๔๕๖๐/๒๖๙๖
เด็กหญิงประภัสสร ยูปานนท์

๑๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดศรีมงคล วัดศรีมงคล  

ปจ ๔๕๖๐/๒๖๙๗
เด็กชายภานุพงศ์ พรมที

๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีมงคล วัดศรีมงคล  

ปจ ๔๕๖๐/๒๖๙๘
เด็กชายตรีภพ ชาญกิจ

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีมงคล วัดศรีมงคล  

ปจ ๔๕๖๐/๒๖๙๙
เด็กชายเมธา มาคงกุล

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีมงคล วัดศรีมงคล  

ปจ ๔๕๖๐/๒๗๐๐
เด็กชายทักษ์ดนัย กุลทอง

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีมงคล วัดศรีมงคล  

ปจ ๔๕๖๐/๒๗๐๑
เด็กชายพิทักษ์พงษ์ ชนศิริ

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีมงคล วัดศรีมงคล  

ปจ ๔๕๖๐/๒๗๐๒
เด็กชายธีรศักดิ

์

บำรุงเกตุ

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีมงคล วัดศรีมงคล  

ปจ ๔๕๖๐/๒๗๐๓
เด็กชายจักรภัทร ปดทรัพย์

๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีมงคล วัดศรีมงคล  

ปจ ๔๕๖๐/๒๗๐๔
เด็กชายกันตพงศ์ วงศ์อาษา

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีมงคล วัดศรีมงคล  

ปจ ๔๕๖๐/๒๗๐๕
เด็กหญิงชนาทิพย์ ภักดี

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีมงคล วัดศรีมงคล  

ปจ ๔๕๖๐/๒๗๐๖
เด็กหญิงจิราพัชร เพ็งรอด

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีมงคล วัดศรีมงคล  

ปจ ๔๕๖๐/๒๗๐๗
เด็กหญิงอรวรรณ สีนวล

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีมงคล วัดศรีมงคล  

ปจ ๔๕๖๐/๒๗๐๘
เด็กชายศาสตรา สังวัฒนะ

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีมงคล วัดศรีมงคล  

ปจ ๔๕๖๐/๒๗๐๙
เด็กหญิงธีราวดี ชาญกิจ

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีมงคล วัดศรีมงคล  

ปจ ๔๕๖๐/๒๗๑๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์ บุญหนัก

๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีสุทธาวาส วัดศรีสุทธาวาส  

ปจ ๔๕๖๐/๒๗๑๑
เด็กหญิงทิพากร คล่องใจ

๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีสุทธาวาส วัดศรีสุทธาวาส  

ปจ ๔๕๖๐/๒๗๑๒
เด็กชายศรุต แปนกอง

๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีสุทธาวาส วัดศรีสุทธาวาส  

ปจ ๔๕๖๐/๒๗๑๓
เด็กชายวรพล เชิงกาน

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสุทธาวาส วัดศรีสุทธาวาส  

ปจ ๔๕๖๐/๒๗๑๔
เด็กชายภูชิต คล่องใจ

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีสุทธาวาส วัดศรีสุทธาวาส  

ปจ ๔๕๖๐/๒๗๑๕
เด็กหญิงปภาดา กลางหน

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งสบก วัดสอนิมิตร  

ปจ ๔๕๖๐/๒๗๑๖
เด็กหญิงบัณฑิตา บุตรวรรณ์

๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งสบก วัดสอนิมิตร  

ปจ ๔๕๖๐/๒๗๑๗
เด็กหญิงกัญญาวีร์ บุญอุไร

๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทุ่งสบก วัดสอนิมิตร  

ปจ ๔๕๖๐/๒๗๑๘
เด็กชายวิทยา ประกอบผล

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งสบก วัดสอนิมิตร  

ปจ ๔๕๖๐/๒๗๑๙
เด็กชายอัครพงษ์ บุญธรรม

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งสบก วัดสอนิมิตร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๗๘ / ๑๔๙
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ปจ ๔๕๖๐/๒๗๒๐
เด็กชายนนทพัทธ์ กลางหน

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งสบก วัดสอนิมิตร  

ปจ ๔๕๖๐/๒๗๒๑
เด็กชายสุรศักดิ

์

พอดี
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองคุ้ม วัดหนองคุ้ม  

ปจ ๔๕๖๐/๒๗๒๒
เด็กชายปณณวัฒน์ พอดี

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองคุ้ม วัดหนองคุ้ม  

ปจ ๔๕๖๐/๒๗๒๓
เด็กชายเกล้า พงษ์เย็น

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองคุ้ม วัดหนองคุ้ม  

ปจ ๔๕๖๐/๒๗๒๔
เด็กชายวิทูร หินโทน

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองคุ้ม วัดหนองคุ้ม  

ปจ ๔๕๖๐/๒๗๒๕
เด็กหญิงกิติพร

สิทธิปญญาพิทักษ ๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองคุ้ม วัดหนองคุ้ม  

ปจ ๔๕๖๐/๒๗๒๖
เด็กหญิงวราภรณ์ รุประมาณ

๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหม่กวางทอง วัดใหม่กวางทอง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๗๒๗
เด็กหญิงพิชญาภา ต่างศรี

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่กวางทอง วัดใหม่กวางทอง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๗๒๘
เด็กชายกิตติชัย ภูมิขุนทด

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่กวางทอง วัดใหม่กวางทอง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๗๒๙
เด็กชายธนภัทร แม่นปน

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่กวางทอง วัดใหม่กวางทอง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๗๓๐
เด็กชายมณศักดิ

์

ชำนาญปน
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่กวางทอง วัดใหม่กวางทอง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๗๓๑
เด็กชายอเนชา ภารประสาท

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่กวางทอง วัดใหม่กวางทอง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๗๓๒
เด็กหญิงดวงทิวา กงแก้ว

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่กวางทอง วัดใหม่กวางทอง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๗๓๓
เด็กหญิงมณฑิตา ดอนประดู่

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่กวางทอง วัดใหม่กวางทอง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๗๓๔
เด็กหญิงกวินธิดา พลเวียง

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่กวางทอง วัดใหม่กวางทอง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๗๓๕
เด็กชายอภิสิทธิ

์

กงแก้ว
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดบุฝาย  

ปจ ๔๕๖๐/๒๗๓๖
เด็กหญิงสุปรีญา บ่อทอง

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดบุฝาย  

ปจ ๔๕๖๐/๒๗๓๗
เด็กชายสิทธิไกร ไชยมงคล

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดบุฝาย  

ปจ ๔๕๖๐/๒๗๓๘
เด็กหญิงบัวชมพู ชำนาญปน

๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านว่านบ้านด่าน วัดบุฝาย  

ปจ ๔๕๖๐/๒๗๓๙
เด็กหญิงจันทมาศ ดารักษ์

๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านว่านบ้านด่าน วัดบุฝาย  

ปจ ๔๕๖๐/๒๗๔๐
นายธนวัฒน์ เชิงเขา

๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านว่านบ้านด่าน วัดบุฝาย  

ปจ ๔๕๖๐/๒๗๔๑
เด็กหญิงวิภาวี อาทร

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านว่านบ้านด่าน วัดบุฝาย  

ปจ ๔๕๖๐/๒๗๔๒
นางสาวชญานี ศรีสมพงษ์

๐๙/๑๑/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านว่านบ้านด่าน วัดบุฝาย  

ปจ ๔๕๖๐/๒๗๔๓
เด็กหญิงพิมพ์นารา ทรัพย์เรือง

๒๑/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดขิงกระชาย วัดบุฝาย  

ปจ ๔๕๖๐/๒๗๔๔
เด็กหญิงวิมลสิริ หัสดี ๒/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดขิงกระชาย วัดบุฝาย  

ปจ ๔๕๖๐/๒๗๔๕
เด็กหญิงณริชชา มีม่วง

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดขิงกระชาย วัดบุฝาย  

ปจ ๔๕๖๐/๒๗๔๖
เด็กหญิงนวพร ล้อมวงษ์

๐๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดขิงกระชาย วัดบุฝาย  

ปจ ๔๕๖๐/๒๗๔๗
เด็กหญิงวิมลสิริ สมศรี

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดขิงกระชาย วัดบุฝาย  

ปจ ๔๕๖๐/๒๗๔๘
เด็กชายนครชัย จันทา

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดขิงกระชาย วัดบุฝาย  

ปจ ๔๕๖๐/๒๗๔๙
เด็กชายกมลภพ สาโท

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดขิงกระชาย วัดบุฝาย  

ปจ ๔๕๖๐/๒๗๕๐
เด็กชายวิทวัส กงแก้ว

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดขิงกระชาย วัดบุฝาย  

ปจ ๔๕๖๐/๒๗๕๑
เด็กหญิงภัณฑิราพร อุดง

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดขิงกระชาย วัดบุฝาย  

ปจ ๔๕๖๐/๒๗๕๒
เด็กชายธราธาร เรืองโรจน์

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบุฝาย วัดบุฝาย  

ปจ ๔๕๖๐/๒๗๕๓
เด็กชายปวิชญา กงแก้ว

๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบุฝาย วัดบุฝาย  

ปจ ๔๕๖๐/๒๗๕๔
เด็กชายภูวดล แนวคำ

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบุฝาย วัดบุฝาย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๗๙ / ๑๔๙

้
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ปจ ๔๕๖๐/๒๗๕๕
เด็กหญิงสริดา ดารักษ์

๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบุฝาย วัดบุฝาย  

ปจ ๔๕๖๐/๒๗๕๖
เด็กหญิงณัฎฐณิชา เชิงเขา

๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบุฝาย วัดบุฝาย  

ปจ ๔๕๖๐/๒๗๕๗
เด็กหญิงสุภาวรรณ์ ตะเพียนทอง

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสัมพันธ์ วัดสัมพันธ์  

ปจ ๔๕๖๐/๒๗๕๘
เด็กหญิงกนกพิชญ์ จันเวียง

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วัดใหม่กรงทอง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๗๕๙
เด็กหญิงสุทัตตา จูกิม

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วัดใหม่กรงทอง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๗๖๐
เด็กชายกิตตินันท์ นาคากาวา

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วัดใหม่กรงทอง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๗๖๑
เด็กหญิงวาสนา อาษางาม

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วัดใหม่กรงทอง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๗๖๒
เด็กชายฐิติพงศ์ สิตังนันท์

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วัดใหม่กรงทอง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๗๖๓
เด็กชายจารุวัฒน์ ศรีเกิดครืน

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วัดใหม่กรงทอง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๗๖๔
เด็กชายกรกฤษ สุขแก้ว

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วัดใหม่กรงทอง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๗๖๕ เด็กหญิงพร้อมนพัฒน์
จำจด

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วัดใหม่กรงทอง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๗๖๖
เด็กหญิงภัทรพร บำรุงศักดิสันติ

์

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วัดใหม่กรงทอง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๗๖๗
เด็กหญิงคมศรทอง จำจด

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วัดใหม่กรงทอง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๗๖๘
เด็กหญิงจาตุพัจน์ ธรรมสร

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วัดใหม่กรงทอง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๗๖๙
เด็กหญิงกิงกาญจน์

่

ผาลา
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วัดใหม่กรงทอง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๗๗๐
เด็กชายณัฐพงศ์ วิจารณ์

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วัดใหม่กรงทอง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๗๗๑
เด็กหญิงกรวลัย ชืนอารมณ์

่

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วัดใหม่กรงทอง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๗๗๒
เด็กหญิงณัฐฐินันท์ อารี

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วัดใหม่กรงทอง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๗๗๓ เด็กหญิงธนกมลพรรณ
คานะสิทธิ

์

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วัดใหม่กรงทอง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๗๗๔
เด็กหญิงอรณิชชา กันกา

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วัดใหม่กรงทอง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๗๗๕
เด็กหญิงนฤมล ชำนิ

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วัดใหม่กรงทอง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๗๗๖
เด็กหญิงศิริญาภรณ์ พรมสอน

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วัดใหม่กรงทอง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๗๗๗
เด็กชายภานุวัฒน์ อู่สูงเนิน

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วัดใหม่กรงทอง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๗๗๘
เด็กหญิงพิมพ์พร ประสิทธิพานิช

์

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วัดใหม่กรงทอง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๗๗๙
เด็กหญิงสุชาดา นาแก้ว

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วัดใหม่กรงทอง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๗๘๐
เด็กหญิงเกษมณี วงษ์เสนา

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วัดใหม่กรงทอง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๗๘๑
เด็กหญิงรัญชิดา นิลศรี

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วัดใหม่กรงทอง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๗๘๒
เด็กหญิงนารินทร์ รัตนเนนท์

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วัดใหม่กรงทอง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๗๘๓
เด็กหญิงศศิกาญ จันทร์พร

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วัดใหม่กรงทอง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๗๘๔
เด็กชายศุภกร ค่ายมัน

่

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วัดใหม่กรงทอง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๗๘๕
เด็กหญิงฐิติพร เหมทรัพย์

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วัดใหม่กรงทอง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๗๘๖
เด็กชายภูมิศักดิ

์

ศรีพันธบุตร
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วัดใหม่กรงทอง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๗๘๗
เด็กหญิงอรปรียา

เตชะวัฒนารุ่งเรือง ๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วัดใหม่กรงทอง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๗๘๘
เด็กหญิงนัฐนรี จันทร์ศรี

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วัดใหม่กรงทอง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๗๘๙
เด็กชายจักริน ชำนิ

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วัดใหม่กรงทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๘๐ / ๑๔๙

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปจ ๔๕๖๐/๒๗๙๐
เด็กชายนันทพงศ์ ทัพขวา

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วัดใหม่กรงทอง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๗๙๑
เด็กชายสมศักดิ

์

เหลาดี
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วัดใหม่กรงทอง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๗๙๒
เด็กหญิงพรพรรณ ทองปญญา

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วัดใหม่กรงทอง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๗๙๓
เด็กหญิงทวารวดี ถนอม

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วัดใหม่กรงทอง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๗๙๔
เด็กหญิงรัชดาภรณ์ ผลดอน

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วัดใหม่กรงทอง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๗๙๕
เด็กชายฐิติกร วังคีรี

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วัดใหม่กรงทอง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๗๙๖
เด็กหญิงชัชฎาพร นนธิบุตร

๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วัดใหม่กรงทอง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๗๙๗
เด็กชายก้องภพ แซ่จง

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วัดใหม่กรงทอง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๗๙๘
เด็กชายสิทธิเดช แก้วจันทร์

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วัดใหม่กรงทอง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๗๙๙
เด็กหญิงอโนชา พรมเปลว

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วัดใหม่กรงทอง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๘๐๐
เด็กชายอนุพงษ์ ใจหาญ

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วัดใหม่กรงทอง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๘๐๑
เด็กหญิงเอมิกา วงละคร

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วัดใหม่กรงทอง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๘๐๒
เด็กชายปุณยวัจน์ ขมเล็ก

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วัดใหม่กรงทอง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๘๐๓ เด็กหญิงปานต์รุวรรณ
เจริญทัศน์

๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วัดใหม่กรงทอง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๘๐๔
เด็กหญิงชลาลัย เหลืองวุฒิวิโรจน์

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วัดใหม่กรงทอง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๘๐๕
เด็กหญิงกุสมา แนวดง

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วัดใหม่กรงทอง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๘๐๖
เด็กหญิงนาถยา พลนิกาย

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วัดใหม่กรงทอง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๘๐๗
เด็กหญิงณัฏฐวีรา ไทรต้นเทือก

๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วัดใหม่กรงทอง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๘๐๘
เด็กหญิงศศิกาญจน์ โตขำ

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วัดใหม่กรงทอง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๘๐๙
เด็กหญิงสุนิตา เพชรตะกัว

่

๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วัดใหม่กรงทอง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๘๑๐
เด็กหญิงวีณา ชาบำเหน็จ

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วัดใหม่กรงทอง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๘๑๑
เด็กหญิงบัณยดา ลิปปานนท์

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วัดใหม่กรงทอง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๘๑๒
เด็กหญิงพัชริดา ศิลาเลิศ

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วัดใหม่กรงทอง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๘๑๓
เด็กชายชัยนรากร ทองโส

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วัดใหม่กรงทอง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๘๑๔
เด็กชายอภิชัย ขาวเขียว

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วัดใหม่กรงทอง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๘๑๕
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ไผ่แสวก
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วัดใหม่กรงทอง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๘๑๖
เด็กหญิงมณีวรรณ ดารา

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วัดใหม่กรงทอง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๘๑๗
เด็กหญิงปาจรีย์ เอียมโอษฐ

่

๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วัดใหม่กรงทอง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๘๑๘
เด็กหญิงนิพัทธา แจ่มจำรัส

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วัดใหม่กรงทอง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๘๑๙
เด็กหญิงจีรวรรณ พลคุณ

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วัดใหม่กรงทอง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๘๒๐
เด็กหญิงอทิตญา ใจกระมล

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วัดใหม่กรงทอง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๘๒๑
เด็กหญิงจุฬารัตน์ พิมพ์มีลาย

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วัดใหม่กรงทอง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๘๒๒
เด็กหญิงศศิธร โตขำ

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วัดใหม่กรงทอง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๘๒๓
เด็กชายธนพล กองนาค

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วัดใหม่กรงทอง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๘๒๔
เด็กชายปริญญา แก้วมุงคุณ

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วัดใหม่กรงทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๘๑ / ๑๔๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปจ ๔๕๖๐/๒๘๒๕
เด็กหญิงนวาระ ดอนทอง

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วัดใหม่กรงทอง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๘๒๖
เด็กหญิงทาริกา โหลแก้ว

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วัดใหม่กรงทอง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๘๒๗
เด็กหญิงขวัญใจ จอมแก้ว

๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วัดใหม่กรงทอง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๘๒๘
เด็กหญิงเนตรดาว วงค์ศรีสวัสดิ

์

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วัดใหม่กรงทอง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๘๒๙
เด็กหญิงอัญชิกา วันดี

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วัดใหม่กรงทอง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๘๓๐
เด็กชายธีรภัทร สีหาบัตร

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วัดใหม่กรงทอง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๘๓๑
เด็กหญิงชนัญชิดา นรารัตน์

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วัดใหม่กรงทอง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๘๓๒
เด็กหญิงวรุดี สีทาหลอด

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วัดใหม่กรงทอง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๘๓๓ เด็กหญิงกาญจน์ณัฎฐา
นามพิมพ์

๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วัดใหม่กรงทอง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๘๓๔
เด็กหญิงยุพารัตน์ สาธิมา

๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วัดใหม่กรงทอง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๘๓๕
เด็กชายญาธิป ศรีกุล

๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วัดใหม่กรงทอง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๘๓๖
เด็กหญิงสุธาวัลย์ เหมือนสี

๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วัดใหม่กรงทอง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๘๓๗
เด็กชายวริทธ์ธร โพธิประจักษ์

์

๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วัดใหม่กรงทอง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๘๓๘
เด็กชายประพัฒน์ สอนเพ็ชร

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วัดใหม่กรงทอง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๘๓๙
เด็กชายกฤตนัย ปูเวสา

๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วัดใหม่กรงทอง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๘๔๐
เด็กหญิงชลลดา กวานดา

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วัดใหม่กรงทอง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๘๔๑
เด็กหญิงวรรณพร สิงห์คำ

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วัดใหม่กรงทอง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๘๔๒
เด็กชายปุริม เครือวีระ

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วัดใหม่กรงทอง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๘๔๓
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ทองโปรย

๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วัดใหม่กรงทอง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๘๔๔
เด็กหญิงศิริลักษณ์ ไตรพิทักษ์กุล

๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วัดใหม่กรงทอง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๘๔๕
เด็กหญิงสุดารัตน์ เมืองจันทร์

๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วัดใหม่กรงทอง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๘๔๖
เด็กหญิงกนกวรรณ วิมุทฏิกร

๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วัดใหม่กรงทอง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๘๔๗
เด็กหญิงศิริลักษณ์ ปญญาเดียว

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วัดใหม่กรงทอง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๘๔๘
เด็กหญิงปานทิพย์ วงษ์เสนา

๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วัดใหม่กรงทอง  

ปจ ๔๕๖๐/๒๘๔๙
เด็กหญิงกรรณิการ์ กลสันต์

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม วัดประทุมบูชา  

ปจ ๔๕๖๐/๒๘๕๐
เด็กชายเจตน์สฤษฎิ

์

สินสมุทร
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม วัดประทุมบูชา  

ปจ ๔๕๖๐/๒๘๕๑
เด็กหญิงสุภาพร สันทรีย์

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนพคุณทอง วัดประทุมบูชา  

ปจ ๔๕๖๐/๒๘๕๒
เด็กหญิงแพรวา อัคนิโรจน์

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนพคุณทอง วัดประทุมบูชา  

ปจ ๔๕๖๐/๒๘๕๓
เด็กหญิงจิริญญา ทิพสุข

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนพคุณทอง วัดประทุมบูชา  

ปจ ๔๕๖๐/๒๘๕๔
เด็กหญิงกานต์ธีรา ศรีบุรี

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีมหาโพธิ วัดประทุมบูชา  

ปจ ๔๕๖๐/๒๘๕๕
เด็กหญิงปยะพร แสนบุตร

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีมหาโพธิ วัดประทุมบูชา  

ปจ ๔๕๖๐/๒๘๕๖
เด็กหญิงวิชญาดา พัฒนา

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีมหาโพธิ วัดประทุมบูชา  

ปจ ๔๕๖๐/๒๘๕๗
เด็กหญิงอัจฉรา ไพเราะ

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีมหาโพธิ วัดประทุมบูชา  

ปจ ๔๕๖๐/๒๘๕๘
เด็กชายขวัญชัย แก้วพิลา

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีมหาโพธิ วัดประทุมบูชา  

ปจ ๔๕๖๐/๒๘๕๙
เด็กชายจักรินทร์ ศรีวอคำ

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีมหาโพธิ วัดประทุมบูชา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๘๒ / ๑๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปจ ๔๕๖๐/๒๘๖๐
เด็กชายนเรนทร จุระกรรณ์

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีมหาโพธิ วัดประทุมบูชา  

ปจ ๔๕๖๐/๒๘๖๑
เด็กชายพงศกร มันคง

่

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีมหาโพธิ วัดประทุมบูชา  

ปจ ๔๕๖๐/๒๘๖๒
เด็กหญิงกัศยพักตร์ พิทักษ์

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีมหาโพธิ วัดประทุมบูชา  

ปจ ๔๕๖๐/๒๘๖๓
เด็กหญิงตติยา ดวงใจ

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีมหาโพธิ วัดประทุมบูชา  

ปจ ๔๕๖๐/๒๘๖๔
เด็กหญิงหทัยรัตน์ อินกับจันทร์

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีมหาโพธิ วัดประทุมบูชา  

ปจ ๔๕๖๐/๒๘๖๕
เด็กชายวราวุฒิ สมบัติวงษ์

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีมหาโพธิ วัดประทุมบูชา  

ปจ ๔๕๖๐/๒๘๖๖
เด็กหญิงจุฑารัตน์ ไผ่ดี

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีมหาโพธิ วัดประทุมบูชา  

ปจ ๔๕๖๐/๒๘๖๗
เด็กหญิงนฤมล สมน้อย

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีมหาโพธิ วัดประทุมบูชา  

ปจ ๔๕๖๐/๒๘๖๘
เด็กหญิงบุญญานุช ฉุยกลัด

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีมหาโพธิ วัดประทุมบูชา  

ปจ ๔๕๖๐/๒๘๖๙
เด็กหญิงปวีณ์กร พระเกตุ

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีมหาโพธิ วัดประทุมบูชา  

ปจ ๔๕๖๐/๒๘๗๐
เด็กหญิงพิมพ์นภา พิมพ์พอง

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีมหาโพธิ วัดประทุมบูชา  

ปจ ๔๕๖๐/๒๘๗๑
เด็กชายจิรายุ ภูคำ

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีมหาโพธิ วัดประทุมบูชา  

ปจ ๔๕๖๐/๒๘๗๒
เด็กชายเดโชชัย ทิพยสุข

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีมหาโพธิ วัดประทุมบูชา  

ปจ ๔๕๖๐/๒๘๗๓
เด็กหญิงกิติภา หนองกูล

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีมหาโพธิ วัดประทุมบูชา  

ปจ ๔๕๖๐/๒๘๗๔
เด็กชายศุภกฤต สีกุม

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีมหาโพธิ วัดประทุมบูชา  

ปจ ๔๕๖๐/๒๘๗๕
เด็กหญิงฉัตรฤดี หนองกระทุ่ม

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีมหาโพธิ วัดประทุมบูชา  

ปจ ๔๕๖๐/๒๘๗๖
เด็กหญิงณัฐธิดา วาดถนน

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีมหาโพธิ วัดประทุมบูชา  

ปจ ๔๕๖๐/๒๘๗๗
เด็กหญิงศศิกานต์ บุญสิน

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีมหาโพธิ วัดประทุมบูชา  

ปจ ๔๕๖๐/๒๘๗๘
เด็กหญิงอลิสศรา สมน้อย

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีมหาโพธิ วัดประทุมบูชา  

ปจ ๔๕๖๐/๒๘๗๙
เด็กชายณัฐเกียรติ นฤทัย

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีมหาโพธิ วัดประทุมบูชา  

ปจ ๔๕๖๐/๒๘๘๐
เด็กหญิงจิราพร ตะเภาพงษ์

๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีมหาโพธิ วัดประทุมบูชา  

ปจ ๔๕๖๐/๒๘๘๑
เด็กหญิงทิพย์สุวรรณ สุวรรณประเสริฐ

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีมหาโพธิ วัดประทุมบูชา  

ปจ ๔๕๖๐/๒๘๘๒
เด็กหญิงนรินทร์รัตน์ สละทาน

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีมหาโพธิ วัดประทุมบูชา  

ปจ ๔๕๖๐/๒๘๘๓
เด็กหญิงพัชราภา สังข์ศิลปชัย

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีมหาโพธิ วัดประทุมบูชา  

ปจ ๔๕๖๐/๒๘๘๔
เด็กหญิงรุ่งทิวา ทองเหนียว

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีมหาโพธิ วัดประทุมบูชา  

ปจ ๔๕๖๐/๒๘๘๕
เด็กชายอธิวัฒน์ สีชมพู

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีมหาโพธิ วัดประทุมบูชา  

ปจ ๔๕๖๐/๒๘๘๖
เด็กหญิงรัตติกาล แช่มช้อยครบุรี

๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีมหาโพธิ วัดประทุมบูชา  

ปจ ๔๕๖๐/๒๘๘๗
เด็กหญิงอารียา สุพล

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีมหาโพธิ วัดประทุมบูชา  

ปจ ๔๕๖๐/๒๘๘๘
เด็กหญิงกรรณิกา อุยฮา

๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีมหาโพธิ วัดประทุมบูชา  

ปจ ๔๕๖๐/๒๘๘๙
เด็กหญิงพัชรญดา โพจันทร์

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีมหาโพธิ วัดประทุมบูชา  

ปจ ๔๕๖๐/๒๘๙๐
เด็กหญิงอารยา วงษ์อุดม

๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีมหาโพธิ วัดประทุมบูชา  

ปจ ๔๕๖๐/๒๘๙๑
เด็กหญิงอารยา แซ่อึง

้

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีมหาโพธิ วัดประทุมบูชา  

ปจ ๔๕๖๐/๒๘๙๒
เด็กหญิงสกุลกัลป ศรีโสธร

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีมหาโพธิ วัดประทุมบูชา  

ปจ ๔๕๖๐/๒๘๙๓
เด็กหญิงนันทนา เกาะยางเผือก

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีมหาโพธิ วัดประทุมบูชา  

ปจ ๔๕๖๐/๒๘๙๔
เด็กหญิงสุพรรษา ถาวรวงษ์

๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีมหาโพธิ วัดประทุมบูชา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๘๓ / ๑๔๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปจ ๔๕๖๐/๒๘๙๕
เด็กชายพลวัฒน์ ราชจำเริญ

๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีมหาโพธิ วัดประทุมบูชา  

ปจ ๔๕๖๐/๒๘๙๖
เด็กหญิงธันยธรณ์ พิทักษ์วงศ์

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีมหาโพธิ วัดประทุมบูชา  

ปจ ๔๕๖๐/๒๘๙๗
เด็กหญิงชลิตา อ้วนนวน

๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีมหาโพธิ วัดประทุมบูชา  

ปจ ๔๕๖๐/๒๘๙๘
นายศุภกิจ บุญทิพย์

๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีมหาโพธิ วัดประทุมบูชา  

ปจ ๔๕๖๐/๒๘๙๙
นางสาวเจตสุภา พรานเจริญ

๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีมหาโพธิ วัดประทุมบูชา  

ปจ ๔๕๖๐/๒๙๐๐
นางสาวจินตกานต์ ยอดอ่อน

๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีมหาโพธิ วัดประทุมบูชา  

ปจ ๔๕๖๐/๒๙๐๑
เด็กหญิงเสาวนันท์ คำภูมี

๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีมหาโพธิ วัดประทุมบูชา  

ปจ ๔๕๖๐/๒๙๐๒
นางสาวธนพร เขียวสอาด

๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีมหาโพธิ วัดประทุมบูชา  

ปจ ๔๕๖๐/๒๙๐๓
เด็กชายบารมี นัคเรศ

๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีมหาโพธิ วัดประทุมบูชา  

ปจ ๔๕๖๐/๒๙๐๔
นางสาวเบญจรัตน์ แสงณรงค์

๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีมหาโพธิ วัดประทุมบูชา  

ปจ ๔๕๖๐/๒๙๐๕
เด็กหญิงปญญาพร โชติชืน

่

๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีมหาโพธิ วัดประทุมบูชา  

ปจ ๔๕๖๐/๒๙๐๖
เด็กหญิงกานต์มณี จำปาทอง

๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีมหาโพธิ วัดประทุมบูชา  

ปจ ๔๕๖๐/๒๙๐๗
นางสาวชลธิชา แตงมัง

่

๐๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีมหาโพธิ วัดประทุมบูชา  

ปจ ๔๕๖๐/๒๙๐๘
นางสาวณัฐวดี ปภพสิทธิโชค

๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีมหาโพธิ วัดประทุมบูชา  

ปจ ๔๕๖๐/๒๙๐๙
เด็กหญิงมลจิรา คำสิงห์

๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีมหาโพธิ วัดประทุมบูชา  

ปจ ๔๕๖๐/๒๙๑๐
นางสาวอานิตา วาจรัส

๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีมหาโพธิ วัดประทุมบูชา  

ปจ ๔๕๖๐/๒๙๑๑
นางสาวสุจิตรา จันทร์แจ้ง

๒๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีมหาโพธิ วัดประทุมบูชา  

ปจ ๔๕๖๐/๒๙๑๒
เด็กหญิงวริศรา แสนใจรักษ์

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีมหาโพธิ วัดประทุมบูชา  

ปจ ๔๕๖๐/๒๙๑๓
เด็กหญิงธารารัตน์ มงคลแท้

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีมหาโพธิ วัดประทุมบูชา  

ปจ ๔๕๖๐/๒๙๑๔
เด็กหญิงปยธิดา ยอดเพชร

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๒๙๑๕
เด็กชายกฤษฎา วงค์ประเสริฐ

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๒๙๑๖
เด็กชายเฉลิมชัย เรืองรัมย์

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๒๙๑๗
เด็กชายภูธนนท์ ดอนทอง

๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๒๙๑๘
เด็กชายภูวดล ทวีฉลาด

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๒๙๑๙
เด็กชายศุภชัย คำท้าว

๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๒๙๒๐
เด็กชายอภิภัทร สุดขลิบ

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๒๙๒๑
เด็กหญิงปาริชาติ โซ่เงิน

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๒๙๒๒
เด็กหญิงรัตติกาล วิมุตติกร

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๒๙๒๓
เด็กหญิงวรัญญา ทองมานพ

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๒๙๒๔
เด็กหญิงสุทัตตา หมอยา

๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๒๙๒๕
เด็กชายธีระศักดิ

์

โคตรจำปา
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๒๙๒๖
เด็กหญิงกิตติกา ทองโส

๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๒๙๒๗
เด็กหญิงนุชจิรา ช่างปบ

๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๒๙๒๘
เด็กหญิงพัชริดา ศีลาวงษ์

๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๒๙๒๙
เด็กหญิงจุฑามาศ พิมพ์สวย

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๘๔ / ๑๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปจ ๔๕๖๐/๒๙๓๐
เด็กหญิงฉวีวรรณ สกุลศรี ๓/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านประพาส

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๒๙๓๑
เด็กชายวีรศักดิ

์

บุญยโพธิ

์

๓๐/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านประพาส

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๒๙๓๒
เด็กหญิงศิริวรรณ ยะหัตตะ

๒๘/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านประพาส

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๒๙๓๓
เด็กชายวิรัตน์ ยาโดว

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านประพาส

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๒๙๓๔
เด็กหญิงชนากาญ แก่นเผือก

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านประพาส

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๒๙๓๕
เด็กชายณัฐชัย นาคหมวก

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านประพาส

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๒๙๓๖
เด็กหญิงวิภารัตน์ เจริญทัศน์

๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านประพาส

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๒๙๓๗
เด็กหญิงพัชรพร มีแสง

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านประพาส

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๒๙๓๘
เด็กหญิงอรุณกมล เชิดชูชีพ

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านประพาส

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๒๙๓๙
เด็กหญิงกัญญาพร เตียงงา

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านประพาส

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๒๙๔๐
เด็กหญิงจารุลักษณ์ กองทุ่งมน

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านประพาส

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๒๙๔๑
เด็กชายกฤตภาส วงษ์ขันธ์

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านประพาส

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๒๙๔๒
เด็กหญิงบุษบา คงสวัสดิ

์

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านประพาส

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๒๙๔๓
เด็กชายสุรเสกข์ สองพล

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านประพาส

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๒๙๔๔
เด็กชายพุฒิชัย แง่พรหม

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านประพาส

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๒๙๔๕
เด็กหญิงธารารัตน์ อินทร์ไพร

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านประพาส

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๒๙๔๖
เด็กหญิงกัญญาภัค สุนทรอินทร์

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านประพาส

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๒๙๔๗
เด็กหญิงบุญญิสา วิสุงเร

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านประพาส

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๒๙๔๘
เด็กหญิงอัมภาวรรณ วันนุวาส

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านประพาส

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๒๙๔๙
เด็กชายรพีพัฒน์ ธรรมพิชัย

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านประพาส

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๒๙๕๐
เด็กชายเทอดพงษ์ พงศ์วศิน

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านประพาส

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๒๙๕๑
เด็กชายวรวิทย์ กงแก้ว

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านประพาส

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๒๙๕๒
เด็กชายกันธร เล็กสัมมา

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านประพาส

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๒๙๕๓
เด็กชายปรเมษฐ์ สายสำลี

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านประพาส

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๒๙๕๔
เด็กชายวีรภาพ ลีอุดม

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านประพาส

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๒๙๕๕
เด็กชายปวเรศ สร้อยไทร

๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านประพาส

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๒๙๕๖
เด็กหญิงชฎาธาร ฐานะ

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านประพาส

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๒๙๕๗
เด็กชายกฤษดาพงศ์ ยินดี

๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านประพาส

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๒๙๕๘
เด็กชายธนพล เจริญด่าน

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านประพาส

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๒๙๕๙
เด็กหญิงปาริชาติ โสดาวัด

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านประพาส

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๒๙๖๐
เด็กหญิงลลิตา ยอดอาจ

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านประพาส

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๒๙๖๑
เด็กหญิงจุฑามาศ แก่นจันทร์

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านประพาส

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๒๙๖๒
เด็กหญิงกชมน กุมลา

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านประพาส

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๒๙๖๓
เด็กชายถิรวัฒน์ ฉุ้นย่อง

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านประพาส

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๒๙๖๔
เด็กชายกฤตยชญ์ ศรีสมศักดิ

์

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านประพาส

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๘๕ / ๑๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปจ ๔๕๖๐/๒๙๖๕
เด็กชายยุทธศาสตร์ เกิดจันทึก

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านประพาส

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๒๙๖๖
เด็กหญิงเบญจวรรณ ศรีจุ้ย

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านประพาส

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๒๙๖๗
เด็กหญิงชุติกาญจน์ สีบุญ

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านประพาส

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๒๙๖๘
เด็กหญิงปาลิตา ศรีงาม

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านประพาส

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๒๙๖๙
เด็กชายอนุสรณ์ หวังดี

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านประพาส

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๒๙๗๐
เด็กหญิงพักษ์วิภา อัมพวา

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านประพาส

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๒๙๗๑
เด็กชายพลพล แววพุก

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านประพาส

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๒๙๗๒
เด็กชายณัฐภัทร คุ้มทอง

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านประพาส

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๒๙๗๓
เด็กหญิงกนกวรรณ อ่อนศรี

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านประพาส

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๒๙๗๔
เด็กชายนรินทร์ รำเรียนกิจ

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านประพาส

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๒๙๗๕
เด็กหญิงสุวิชญา สิงห์มี

๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านประพาส

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๒๙๗๖
เด็กหญิงเกศรินทร์ อินอิม

่

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านประพาส

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๒๙๗๗
เด็กชายณัฐพล เจริญสุข

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านประพาส

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๒๙๗๘
เด็กหญิงศิรินนภา ละมูล

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านประพาส

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๒๙๗๙
เด็กชายกฤษฎา โชติชืน

่

๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านประพาส

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๒๙๘๐
เด็กชายพัฒนพงษ์ พันธุลี

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านประพาส

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๒๙๘๑
เด็กหญิงภิชานันท์ วงศ์นัน

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านประพาส

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๒๙๘๒
เด็กชายภูชิต สีชมภู

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านประพาส

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๒๙๘๓
เด็กหญิงปรียนันท์ สง่าดี

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านประพาส

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๒๙๘๔
เด็กหญิงวราภรณ์ แคลนเครือ

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านประพาส

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๒๙๘๕
เด็กหญิงวันวิสา คงเขียว

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านประพาส

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๒๙๘๖
เด็กชายชัยวัฒน์ สองตอน

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านประพาส

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๒๙๘๗
เด็กชายจีระพงษ์ องครักษ์

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านประพาส

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๒๙๘๘
เด็กหญิงณัฐกมล ยิงเจริญ

่

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านประพาส

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๒๙๘๙
เด็กหญิงพิชชากร กล้วยมล

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านประพาส

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๒๙๙๐
เด็กหญิงมุฑิตา โคนะโร

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านประพาส

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๒๙๙๑
เด็กหญิงสุชาวดี โสดาวัด

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านประพาส

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๒๙๙๒
เด็กหญิงศศิกาญจน์ รำเรียนกิจ

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านประพาส

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๒๙๙๓
เด็กหญิงวันสุพร นุกาดรัมย์

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านประพาส

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๒๙๙๔
เด็กชายเพชรทักษิณ นิลจันทร์

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านประพาส

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๒๙๙๕
เด็กชายธนพล สุขมาก

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านประพาส

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๒๙๙๖
เด็กหญิงเปรมมิกา แสงมาศ

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านประพาส

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๒๙๙๗
เด็กหญิงเขมมิกา โคนะโร

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านประพาส

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๒๙๙๘
เด็กชายธนกร พิณสาย

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านประพาส

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๒๙๙๙
เด็กหญิงปยะธิดา โพธิสุข

์

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านประพาส

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๘๖ / ๑๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปจ ๔๕๖๐/๓๐๐๐
เด็กชายธนภัทร แสนเขียว

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านประพาส

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๐๐๑
เด็กหญิงวรรณดี กุดคำ

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านประพาส

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๐๐๒
เด็กหญิงสุวรรณนิสา เจริญสุข

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านประพาส

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๐๐๓
เด็กชายสหชัย ขำวงศ์

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านประพาส

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๐๐๔
เด็กชายณัฐวุฒิ ยะหัตตะ

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านประพาส

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๐๐๕
เด็กชายธนาธิป เพ็งอินทร์

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านประพาส

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๐๐๖
เด็กหญิงรสริน นาคคงคำ

๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านประพาส

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๐๐๗
เด็กชายสุรเชษฐ์ เอียมอ้น

่

๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านประพาส

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๐๐๘
เด็กหญิงศุภรัตน์ดี ม่วงประเสริฐ

๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านประพาส

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๐๐๙
ว่าทีร้อยตรีบุรินทร์

่

โกศิยะกุล
๒๕/๒/๒๕๓๖

โรงเรียนบ้านประพาส

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๐๑๐
นางสาวปนิตา รอดไทย ๔/๑/๒๕๒๗ โรงเรียนบ้านประพาส

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๐๑๑
นางสาวรัตนาภรณ์ ผมน้อย

๒๓/๙/๒๕๓๔
โรงเรียนบ้านประพาส

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๐๑๒
เด็กชายณัฐนนท์ ท้าวบุตรดา

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมาบเหียง

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๐๑๓ เด็กหญิงธณิชานันทน์
พรมมา

๒๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านมาบเหียง

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๐๑๔
เด็กหญิงจุฑามาศร์ ศรเจริญ

๐๔/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านมาบเหียง

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๐๑๕
เด็กชายณัฐพงค์ วงษ์พันธ์

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมาบเหียง

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๐๑๖
เด็กชายวัชรพงษ์ ปรุโปร่ง

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมาบเหียง

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๐๑๗
เด็กชายเจตนิพัทธ์ ภูเดช

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังขอน

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๐๑๘
เด็กชายทรงพล คำแสง

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังขอน

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๐๑๙
เด็กชายภูวดล วงษ์ภา

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังขอน

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๐๒๐
เด็กหญิงกัลยาณี นาลา

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังขอน

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๐๒๑
เด็กหญิงมาลิสา บุราคร

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังขอน

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๐๒๒
เด็กหญิงณัฐชา นาลา

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังขอน

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๐๒๓
เด็กหญิงสุนิตา สุวรรณทาน

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังขอน

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๐๒๔
เด็กหญิงสุณัฎฐา มงคุต

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังขอน

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๐๒๕
เด็กหญิงชลิตา ศรีทอง

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังขอน

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๐๒๖
เด็กหญิงอรไพลิน สังข์แจ่ม

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังขอน

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๐๒๗
เด็กหญิงสโรชา ตาดสุวรรณ์

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังขอน

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๐๒๘
เด็กชายธีรภัทร ชาวประสงค์

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังขอน

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๐๒๙
นายยุทธนา บุญนาม

๑๙/๑๑/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านวังขอน

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๐๓๐
เด็กชายณิชากร คงเจริญ

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังทะลุ

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๐๓๑
เด็กชายผยุงศักดิ

์

มาสา
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังทะลุ

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๐๓๒
เด็กชายฐปนวัตค์ ธำรงนิศากร

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังทะลุ

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๐๓๓
เด็กชายอัศวเดช ดีเสือ

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังทะลุ

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๐๓๔
เด็กชายวัชรพล คำปอง

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังทะลุ

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๘๗ / ๑๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปจ ๔๕๖๐/๓๐๓๕
เด็กชายธนภัทร แถมยิม

้

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังทะลุ

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๐๓๖
เด็กชายสิทธินนท์ คำมวล

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังทะลุ

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๐๓๗
เด็กหญิงพรพิมล ขำถวิล

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังทะลุ

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๐๓๘
เด็กหญิงรุ่งนภา แย้มกลิน

่

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังทะลุ

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๐๓๙
เด็กหญิงสุรัตน์ดา กุดนอก

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังทะลุ

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๐๔๐
เด็กหญิงแพรวพรรณ อินทชัย

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังทะลุ

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๐๔๑
เด็กหญิงต่อบุญ มาสา

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังทะลุ

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๐๔๒
เด็กหญิงชุติมา ฝากกาย

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังทะลุ

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๐๔๓
เด็กชายอภิสิทธิ

์

เข็มมี
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังทะลุ

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๐๔๔
เด็กชายจักริน ภูวเดชนิกุล

๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังทะลุ

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๐๔๕
เด็กชายคฑาวุฒิ เภสัชชา

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังทะลุ

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๐๔๖
เด็กหญิงชุติมาพร รักษาศิลป

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังทะลุ

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๐๔๗
เด็กชายสุภชัย งามนวล

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังทะลุ

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๐๔๘
เด็กหญิงสุจิตตรา บุญเกิด

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังทะลุ

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๐๔๙
เด็กชายคำรณ สุวรรณ

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังทะลุ

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๐๕๐
เด็กชายนันทพงศ์ แสนสุด

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังทะลุ

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๐๕๑
เด็กชายวัชรากร เอือกิจ

้

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังทะลุ

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๐๕๒
เด็กหญิงรสสุคนธ์ แสงกล้า

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังทะลุ

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๐๕๓
เด็กหญิงกัลยากร อินทรวิเศษ

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังทะลุ

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๐๕๔
เด็กชายนพนันท์ เดือนฉาย

๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังทะลุ

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๐๕๕
เด็กชายโกมินทร์ รำเรียนกิจ

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังทะลุ

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๐๕๖
เด็กชายยุทธพิชัย บุตรดีวงษ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังทะลุ

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๐๕๗
เด็กหญิงนันทิกานต์ ใจเย็น

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังทะลุ

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๐๕๘
นายกิตติพงษ์ เชียงเดิม

๒๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านวังทะลุ

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๐๕๙
เด็กชายอาชวิน แสงสุวิมล

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหอย

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๐๖๐
เด็กชายอภิชัย วังเย็น

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหอย

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๐๖๑
เด็กชายแสงเงิน โชติชืน

่

๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหอย

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๐๖๒
เด็กชายเดชธนา ศิลารักษ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหอย

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๐๖๓
เด็กชายชัยยศ สุขหอม

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหอย

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๐๖๔
เด็กชายอรรถสิทธิ

์

ศรีชืน

่

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหว้าเอน

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๐๖๕
เด็กหญิงศิริลักษณ์ บุญมีสนม

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหว้าเอน

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๐๖๖
เด็กหญิงนพเกล้า สำเร็จกิจ

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหว้าเอน

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๐๖๗
เด็กชายพีรพัตร์ วงษ์เกตุ

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหว้าเอน

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๐๖๘
เด็กหญิงสุพัณณดา มีชัย

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหว้าเอน

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๐๖๙
เด็กชายนพพล โตหยวก

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหว้าเอน

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๘๘ / ๑๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปจ ๔๕๖๐/๓๐๗๐
เด็กหญิงพีรยา ปานทอง

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหว้าเอน

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๐๗๑
เด็กชายธวัชชัย สายพนัส

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหว้าเอน

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๐๗๒
เด็กหญิงเพชรรัตน์ อุ่นตะขบ

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหว้าเอน

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๐๗๓
เด็กชายธีรวัช จันทร์เลิศ

๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหว้าเอน

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๐๗๔
เด็กหญิงวิมลทิพย์ ธรรมมะ

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหว้าเอน

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๐๗๕
เด็กชายอรรถพล ปรุโปร่ง

๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหว้าเอน

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๐๗๖
เด็กชายนัทพล ปรุโปร่ง

๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหว้าเอน

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๐๗๗
เด็กชายกฤติพงศ์ โอนอ่อน

๑๕/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๐๗๘
เด็กชายปกรลัมย์ บุญมาก

๐๔/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๐๗๙
เด็กชายธีรโชติ อำอินทร์

๑๒/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๐๘๐
เด็กชายพงศกร มุขดา

๐๓/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๐๘๑
เด็กชายกีรติ ประดิษฐ์

๒๐/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๐๘๒
เด็กชายภานุสรณ์ กองดิน

๐๔/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๐๘๓
เด็กชายกฤตนัย โกษฐา

๑๖/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๐๘๔
เด็กชายจิรยุ แทนเงิน

๑๕/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๐๘๕
เด็กชายวุฒิศักดิ

์

พิมโดด
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๐๘๖
เด็กหญิงกมลลักษณ์ ดวงดี

๒๕/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๐๘๗
เด็กหญิงธันยา วงค์ภักดี

๐๖/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๐๘๘
เด็กหญิงกัญญาภัค โสดาจันทร์

๓๑/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๐๘๙
เด็กหญิงปานชนก ตะเกิงผล

้

๑๒/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๐๙๐
เด็กหญิงวิภาดา บัวแสง

๑๘/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๐๙๑
เด็กหญิงแพรวรุ่ง โวเกตุ

๑๐/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๐๙๒
เด็กหญิงโยทะกา รืนสดงาม

่

๒๔/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๐๙๓
เด็กหญิงกนกวรรณ หนามดี

๒๑/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๐๙๔
เด็กหญิงดากานดา สืบไทย

๐๕/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๐๙๕
เด็กชายภาณุพงศ์ ไพเราะ

๒๐/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๐๙๖
เด็กชายกนกพล จันสารา

๑๙/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๐๙๗
เด็กชายอัครพล เอียมดี

่

๒๒/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๐๙๘
เด็กชายจักรพงษ์ มีรอด

๐๘/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๐๙๙
เด็กชายเจษฎาภรณ์ นิมน้อย

่

๐๙/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๑๐๐
เด็กชายอภินันท์ บุญปรุง

๒๕/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๑๐๑
เด็กหญิงฐิติพร ภูพลผัน

๑๘/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๑๐๒
เด็กหญิงสุวรรณี บานวงษ์

๒๖/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๑๐๓
เด็กหญิงลักษณารีย์ สุขศรี

๑๓/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๑๐๔
เด็กหญิงปาณิสรา สีทา

๑๐/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๘๙ / ๑๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปจ ๔๕๖๐/๓๑๐๕
เด็กหญิงวรลักษณ์ สียางนอก

๐๖/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๑๐๖
เด็กชายฐิติกร พระพิมล

๒๖/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๑๐๗
เด็กหญิงกัญญาพัชร วงศ์คำภู

๒๗/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๑๐๘
เด็กหญิงณัฐธิดา ปะริน

๒๗/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๑๐๙
เด็กชายอลงกรณ์ งามสง่า

๑๔/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๑๑๐
เด็กชายโลเกศ แหยมชาตรี

๒๗/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๑๑๑
เด็กชายศรัทธาวุฒิ เหลือมแก้ว

่

๐๕/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๑๑๒
เด็กหญิงอภิษฏา คำพันธ์

๒๔/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๑๑๓
เด็กหญิงกิตติกา หนองแฝก

๒๑/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๑๑๔
เด็กชายโสภณ แซ่ตัง

่

๑๕/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๑๑๕
เด็กหญิงภควดี มุ่งเกษม

๒๙/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๑๑๖
เด็กชายนพรัตน์ แสงปาน

๐๙/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๑๑๗
เด็กหญิงณิชาวีร์ พรมมา

๐๗/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๑๑๘
เด็กหญิงสุทธิกานต์ ปรือปรัก

๑๑/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๑๑๙
เด็กชายศิวะ นิจภักดี

๒๑/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๑๒๐
เด็กชายพงศพรรค รักน้อย

๒๖/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๑๒๑
เด็กชายจักรพงษ์ ฤทธิปล้อง

์

๑๙/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๑๒๒
เด็กชายธีรวัฒน์ รอดสำราญ

๐๕/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๑๒๓
นางสาวจันทร์ศิริ มากะเต

๙/๐๙/๒๕๓๒ โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๑๒๔
นางสาววรรณนิสา พรมเขียว

๑๖/๑๒/๒๕๓๔
โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๑๒๕
เด็กชายสราวุฒิ ฤทธิพรม

๑๓/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที 76

่

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๑๒๖
เด็กหญิงสุพรรษา สุขทิศ

๐๙/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที 76

่

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๑๒๗
เด็กชายเจษฎาภรณ์ แก้วศิลา

๐๖/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที 76

่

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๑๒๘
เด็กหญิงนภรัตน์ สัญญาปลืม

้

๒๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที 76

่

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๑๒๙
เด็กหญิงปยวรรณ ปราบพราน

๐๑/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที 76

่

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๑๓๐
เด็กหญิงกฤษณา อินทรพรหม

๑๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที 76

่

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๑๓๑
เด็กหญิงเอืองฟา

้

อุฮาด
๑๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที 76

่

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๑๓๒
เด็กหญิงวริษฐา ฐานคร

๐๙/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที 76

่

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๑๓๓
เด็กหญิงอัมภิลา พิมพ์ทอง

๑๒/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที 76

่

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๑๓๔
เด็กชายปญณชัย ภูมิจันทร์

๑๗/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที 76

่

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๑๓๕
เด็กหญิงเฟองฟา พรอินทร์

๑๗/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที 76

่

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๑๓๖
นายชุมพล จันทร์ศิริธุวงศ์

๑๖/๐๓/๒๕๑๓ โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที 76

่

วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๑๓๗
เด็กชายเกียรติเพชร นามหลัก

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ วัดปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๕๖๐/๓๑๓๘
เด็กหญิงชนาภา มหาราช

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ วัดปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๕๖๐/๓๑๓๙
เด็กหญิงกนกทิพย์ โถบำรุง

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ วัดปทุมวนาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๙๐ / ๑๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปจ ๔๕๖๐/๓๑๔๐
เด็กหญิงสโรชา ชันพรมมา

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ วัดปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๕๖๐/๓๑๔๑
เด็กหญิงรุ่งรวิน แวงคำ

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ วัดปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๕๖๐/๓๑๔๒
เด็กชายภาคิน วิชาผา

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ วัดปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๕๖๐/๓๑๔๓
เด็กหญิงกัญญาพัชร ชินเทศน์

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ วัดปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๕๖๐/๓๑๔๔
เด็กชายเจริญ ภาระเวศ

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ วัดปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๕๖๐/๓๑๔๕
เด็กชายพงศธร ท่าพิกุล

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ วัดปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๕๖๐/๓๑๔๖
เด็กชายศตายุ วงษ์ภา

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ วัดปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๕๖๐/๓๑๔๗
เด็กชายอภิเดช เดชดี

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ วัดปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๕๖๐/๓๑๔๘
เด็กชายชัยสิทธิ

์

สิงห์ทอง
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ วัดปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๕๖๐/๓๑๔๙
เด็กหญิงณัฏฐา แก้วสุพรรณ

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ วัดปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๕๖๐/๓๑๕๐
เด็กหญิงกนกวรรณ มลใสกุล

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ วัดปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๕๖๐/๓๑๕๑
เด็กหญิงกานติมา แก้วศรี

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ วัดปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๕๖๐/๓๑๕๒
เด็กหญิงหัตยา วงค์คำศักดิ

์

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ วัดปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๕๖๐/๓๑๕๓
เด็กหญิงนิตยา บุตรสี

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ วัดปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๕๖๐/๓๑๕๔
เด็กหญิงจารวี มงคล

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ วัดปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๕๖๐/๓๑๕๕
เด็กหญิงนารี บุญรอด

๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ วัดปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๕๖๐/๓๑๕๖
เด็กหญิงกิมพ์วิภา ปะมะคัง

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ วัดปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๕๖๐/๓๑๕๗
เด็กหญิงวรรณพร ศรีนิล

๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ วัดปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๕๖๐/๓๑๕๘
เด็กชายธนวัฒน์ เทศนะสอน

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ วัดปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๕๖๐/๓๑๕๙
เด็กชายพงศกร หล้าสมบูรณ์

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ วัดปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๕๖๐/๓๑๖๐
เด็กชายทิวา ทิมทอง

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ วัดปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๕๖๐/๓๑๖๑
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

จิตจินดา
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ วัดปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๕๖๐/๓๑๖๒
เด็กหญิงอนัญญา วงค์อ้าย

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ วัดปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๕๖๐/๓๑๖๓
เด็กชายวัณณุวรรธน์ จันทรังษี

๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ วัดปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๕๖๐/๓๑๖๔
เด็กหญิงดวงใจ คำท้าว

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ วัดปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๕๖๐/๓๑๖๕
เด็กหญิงนริศรา สร้อยทองมูล

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ วัดปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๕๖๐/๓๑๖๖
เด็กชายพรต ฐานคร

๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ วัดปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๕๖๐/๓๑๖๗
เด็กชายศักดา บุญผล

๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ วัดปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๕๖๐/๓๑๖๘
เด็กชายเอกรินทร์ แวงคำ

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ วัดปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๕๖๐/๓๑๖๙
เด็กหญิงศิริภัทร บัวแก้ว

๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ วัดปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๕๖๐/๓๑๗๐
เด็กหญิงนวรัตน์ แซะจอหอ

๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ วัดปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๕๖๐/๓๑๗๑
เด็กชายยสินทร บัวแย้ม

๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ วัดปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๕๖๐/๓๑๗๒
นายสุรศักดิ

์

พุทธชาติ
๓/๑๑/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ วัดปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๕๖๐/๓๑๗๓
นางสาวอรรถพร เภตรา

๑๙/๐๖/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ วัดปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๕๖๐/๓๑๗๔
เด็กชายกฤษณะ สมนำคำ

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงกะพ้อ วัดปทุมวนาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๙๑ / ๑๔๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปจ ๔๕๖๐/๓๑๗๕
เด็กชายธนพนธ์ สาดา

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงกะพ้อ วัดปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๕๖๐/๓๑๗๖
เด็กหญิงสุชานันท์ เนียนพลกรัง

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงกะพ้อ วัดปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๕๖๐/๓๑๗๗
เด็กหญิงสุชานาถ เนียนพลกรัง

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงกะพ้อ วัดปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๕๖๐/๓๑๗๘
เด็กหญิงนันท์นภัส เอียมแสง

่

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงกะพ้อ วัดปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๕๖๐/๓๑๗๙
เด็กชายอนุชา วาดถนน

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงกะพ้อ วัดปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๕๖๐/๓๑๘๐
เด็กชายอนุชัย บุญพันธ์

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงกะพ้อ วัดปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๕๖๐/๓๑๘๑
เด็กชายวรพรต ประเสริฐพรม

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ วัดปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๕๖๐/๓๑๘๒
เด็กหญิงสุนิสา สง่าเดช

๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ วัดปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๕๖๐/๓๑๘๓
เด็กหญิงวริษา มีชัย

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ วัดปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๕๖๐/๓๑๘๔
เด็กหญิงภารดี ดิฐพิพัฒน์กุล

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ วัดปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๕๖๐/๓๑๘๕
เด็กหญิงปวีณา นาสืบ

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ วัดปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๕๖๐/๓๑๘๖
เด็กหญิงอริสรา เสมอเหมือน

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ วัดปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๕๖๐/๓๑๘๗
เด็กหญิงอินทิพร วังเย็น

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ วัดปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๕๖๐/๓๑๘๘
เด็กหญิงภัคจิดา อุกอาจ

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ วัดปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๕๖๐/๓๑๘๙
เด็กหญิงศศิกานต์ มีเดช

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ วัดปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๕๖๐/๓๑๙๐
เด็กหญิงปราณปริยา สร้อยสิงห์คำ

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ วัดปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๕๖๐/๓๑๙๑
เด็กชายนัฐพล บุษดีวงศ์

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ วัดปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๕๖๐/๓๑๙๒
เด็กหญิงกัลยณัฐ จันทร์อากร

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ วัดปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๕๖๐/๓๑๙๓
เด็กชายธีรภัทร ธรรมศิริ

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ วัดปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๕๖๐/๓๑๙๔
เด็กหญิงบุษรารักษ์ อักษร

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ วัดปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๕๖๐/๓๑๙๕
เด็กหญิงพรณิภา พานวงศ์

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ วัดปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๕๖๐/๓๑๙๖
เด็กชายยุทธนา สมอชัย

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ วัดปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๕๖๐/๓๑๙๗
เด็กชายธีรวุฒิ ตะเภาพงษ์

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ วัดปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๕๖๐/๓๑๙๘
เด็กชายธนโชติ สุวรรณวงษ์

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ วัดปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๕๖๐/๓๑๙๙
เด็กชายธีรพงษ์ สืบสวาย

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ วัดปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๕๖๐/๓๒๐๐
เด็กชายสุทธิศักดิ

์

สายยางห้า
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ วัดปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๕๖๐/๓๒๐๑
เด็กชายดุลยวัต หอมดวง

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ วัดปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๕๖๐/๓๒๐๒
เด็กหญิงสรัลชนา เอือกิจ

้

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ วัดปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๕๖๐/๓๒๐๓
เด็กหญิงธันยชนก สมบูรณ์

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ วัดปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๕๖๐/๓๒๐๔
เด็กหญิงจินตนา หิรัญเกือ

้

๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ วัดปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๕๖๐/๓๒๐๕
เด็กหญิงธัญญาพร โอสถานนท์

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ วัดปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๕๖๐/๓๒๐๖
เด็กหญิงณัฎฐณิชา ยศศิริ

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ วัดปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๕๖๐/๓๒๐๗
เด็กหญิงวรณัน วงศ์ทอง

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ วัดปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๕๖๐/๓๒๐๘ เด็กหญิงนภัสสราภรณ์
วงค์เพ็ง

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ วัดปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๕๖๐/๓๒๐๙
เด็กชายกฤษณะ ปทุมมา

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ วัดปทุมวนาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๙๒ / ๑๔๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปจ ๔๕๖๐/๓๒๑๐
เด็กชายพงสกร คำภีระ

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ วัดปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๕๖๐/๓๒๑๑
เด็กชายรณกร พิลึก

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ วัดปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๕๖๐/๓๒๑๒
เด็กชายจิรายุส วงศ์กลาง

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ วัดปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๕๖๐/๓๒๑๓
เด็กชายธีรวัฒน์ สร้อยสิงห์คำ

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ วัดปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๕๖๐/๓๒๑๔
เด็กชายสิทธิพล แซ่อัง

้

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ วัดปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๕๖๐/๓๒๑๕
เด็กชายภูเบศร เขียวสะอาด

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ วัดปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๕๖๐/๓๒๑๖
เด็กชายนิวัฒน์ ศรีสะอาด

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ วัดปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๕๖๐/๓๒๑๗
เด็กชายภูริช สุขขุม

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ วัดปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๕๖๐/๓๒๑๘
เด็กชายศิริมงคล วงศา

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ วัดปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๕๖๐/๓๒๑๙
เด็กหญิงบัณฑิตา วงษ์อุดม

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ วัดปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๕๖๐/๓๒๒๐
เด็กหญิงศิริกัญญา ศิริลักษณ์

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ วัดปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๕๖๐/๓๒๒๑
เด็กหญิงศิริพร ทองเพ็ญ

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ วัดปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๕๖๐/๓๒๒๒
เด็กหญิงกัณณิกา คลังสมบัติ

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ วัดปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๕๖๐/๓๒๒๓
เด็กหญิงณัฐพร พิมพงษ์

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ วัดปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๕๖๐/๓๒๒๔
เด็กหญิงกรกมล บกน้อย

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ วัดปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๕๖๐/๓๒๒๕
เด็กหญิงเพชรลัดดา สมชือ

่

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ วัดปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๕๖๐/๓๒๒๖
เด็กหญิงธนิดา บุญรอด

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ วัดปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๕๖๐/๓๒๒๗
เด็กหญิงพรสุดา มหาหงษ์

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ วัดปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๕๖๐/๓๒๒๘
เด็กหญิงสุกาญจน์ดา นฤทัย

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ วัดปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๕๖๐/๓๒๒๙
เด็กหญิงสุพรรษา สำเริงรัมย์

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ วัดปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๕๖๐/๓๒๓๐
เด็กหญิงภาลินี สืบสวัสดิ

์

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ วัดปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๕๖๐/๓๒๓๑
เด็กหญิงฐิติมา สีจำปา

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ วัดปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๕๖๐/๓๒๓๒
เด็กชายรัชชานนท์ ทองแพง

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ วัดปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๕๖๐/๓๒๓๓
เด็กชายทิชานนท์ ไพรดี

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ วัดปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๕๖๐/๓๒๓๔
เด็กชายสุวัฒน์ เขตนิมิตร

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ วัดปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๕๖๐/๓๒๓๕
เด็กชายพิภูษณะ แซ่ล้อ

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ วัดปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๕๖๐/๓๒๓๖
เด็กหญิงเบญจพร แสนเงิน

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ วัดปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๕๖๐/๓๒๓๗
เด็กหญิงทอฝน รินทา

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ วัดปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๕๖๐/๓๒๓๘
เด็กหญิงสุมิตรา ธรรมศิริ

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ วัดปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๕๖๐/๓๒๓๙
เด็กชายกฤษฎา เชือจำพร

้

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ วัดปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๕๖๐/๓๒๔๐
เด็กชายศุภกร แนวสูง

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ วัดปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๕๖๐/๓๒๔๑
เด็กชายกฤษตกร วรรณวงศ์สอน

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ วัดปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๕๖๐/๓๒๔๒
เด็กชายปณัยกร ไม้จันทึก

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ วัดปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๕๖๐/๓๒๔๓
เด็กหญิงสมพร กลมกล่อม

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ วัดปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๕๖๐/๓๒๔๔
เด็กชายสุทัศน์ กลมกล่อม

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ วัดปทุมวนาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๙๓ / ๑๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปจ ๔๕๖๐/๓๒๔๕
เด็กชายพิทยุตม์ เส็งนา

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ วัดปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๕๖๐/๓๒๔๖
เด็กหญิงภัทรวดี อินทะวงค์

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ วัดปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๕๖๐/๓๒๔๗
เด็กชายสิทธิโชค คำเกตุ

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ วัดปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๕๖๐/๓๒๔๘
เด็กชายรพีภัทร กนกเพ็ช

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ วัดปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๕๖๐/๓๒๔๙
เด็กชายอัญญาฤทธิ

์

มีชัย
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ วัดปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๕๖๐/๓๒๕๐
เด็กชายธนธรณ์ พันธ์แจ่ม

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ วัดปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๕๖๐/๓๒๕๑
เด็กหญิงวรรณา โกษารัตน์

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ วัดปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๕๖๐/๓๒๕๒
เด็กหญิงสราลี ผลสุข

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ วัดปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๕๖๐/๓๒๕๓
เด็กหญิงอัจฉรา แซ่อัง

้

๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ วัดปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๕๖๐/๓๒๕๔
เด็กชายปติพงษ์ ยาศรี

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ วัดปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๕๖๐/๓๒๕๕
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ทิพพรหม
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ วัดปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๕๖๐/๓๒๕๖
เด็กชายรัฐนนท์ พรามณี

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ วัดปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๕๖๐/๓๒๕๗
เด็กชายพงศกร กรรณทิพย์

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ วัดปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๕๖๐/๓๒๕๘
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ใยเกตุ
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ วัดปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๕๖๐/๓๒๕๙
เด็กหญิงอาธิติยา เศษเรียน

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ วัดปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๕๖๐/๓๒๖๐
เด็กหญิงเบญจวรรณ สืบสวาย

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ วัดปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๕๖๐/๓๒๖๑
เด็กหญิงพลอยเพชร บุญนัด

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ วัดปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๕๖๐/๓๒๖๒
เด็กหญิงกะวินทิดา วงษ์เสนา

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ วัดปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๕๖๐/๓๒๖๓
เด็กหญิงฐิติรัตน์ พลคำ

๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ วัดปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๕๖๐/๓๒๖๔
เด็กหญิงสิริกร ปุราชะโน

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ วัดปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๕๖๐/๓๒๖๕
เด็กหญิงปยธิดา สมตา

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ วัดปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๕๖๐/๓๒๖๖
เด็กชายเตรตฤณ ทองดี

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ วัดปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๕๖๐/๓๒๖๗
เด็กหญิงวรรณเมษา ริทัศโส

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ วัดปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๕๖๐/๓๒๖๘
เด็กชายปยะพงษ์ วงษาสืบ

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ วัดปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๕๖๐/๓๒๖๙
เด็กชายทัชกร ยศศิริ

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ วัดปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๕๖๐/๓๒๗๐
เด็กชายอนุชิต บกน้อย

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ วัดปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๕๖๐/๓๒๗๑
เด็กชายจิณณวัตร ปดสระน้อย

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ วัดปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๕๖๐/๓๒๗๒
เด็กหญิงอุสา ไปรแดน

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ วัดปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๕๖๐/๓๒๗๓
เด็กหญิงพิมลวรรณ วาสะศิริ

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ วัดปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๕๖๐/๓๒๗๔
เด็กหญิงภัทรวริญ ดวงแก้ว

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ วัดปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๕๖๐/๓๒๗๕
เด็กหญิงนันทิชา

พิทักษ์เจริญนนท์
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ วัดปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๕๖๐/๓๒๗๖
เด็กชายวันชัย อาสาสู้

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ วัดปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๕๖๐/๓๒๗๗
เด็กชายไพศาล อาสาสู้

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ วัดปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๕๖๐/๓๒๗๘
เด็กหญิงกมลเนตร ขุนเทพ

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ วัดปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๕๖๐/๓๒๗๙
เด็กชายธนวัฒน์ รอดสำราญ

๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ วัดปทุมวนาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๙๔ / ๑๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปจ ๔๕๖๐/๓๒๘๐
เด็กชายวัชรพล พันแจ่ม

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ วัดปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๕๖๐/๓๒๘๑
เด็กหญิงกฤตพร ปญญา

๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ วัดปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๕๖๐/๓๒๘๒
เด็กหญิงสุจิตรา ไพเราะ

๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ วัดปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๕๖๐/๓๒๘๓
เด็กหญิงสิริวิมล ม่วงน้อยเจริญ

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ วัดปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๕๖๐/๓๒๘๔
เด็กชายดิเรก วิชาศิลป

๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ วัดปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๕๖๐/๓๒๘๕
เด็กชายธนา ทิพย์เนตร

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ วัดปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๕๖๐/๓๒๘๖
เด็กหญิงสุชาดา ธรรมศิริ

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ วัดปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๕๖๐/๓๒๘๗
เด็กหญิงชลาลัย ไทยใหม่

๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ วัดปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๕๖๐/๓๒๘๘
เด็กชายอธิโชติ เสมอเหมือน

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ วัดปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๕๖๐/๓๒๘๙
เด็กชายอิทธิพล โพศรี

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ วัดปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๕๖๐/๓๒๙๐
เด็กหญิงชลธิชา ไพรดี

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ วัดปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๕๖๐/๓๒๙๑
เด็กชายไกรวิชญ์ พักสอน

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ วัดปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๕๖๐/๓๒๙๒
เด็กชายปราโมทย์ อ่อนทา

๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ วัดปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๕๖๐/๓๒๙๓
เด็กหญิงวริยา จำปาพรม

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ วัดปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๕๖๐/๓๒๙๔
เด็กหญิงวิภาภรณ์ พรคล้าย

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ วัดปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๕๖๐/๓๒๙๕
เด็กหญิงปนแก้ว เลิศมณีแก้ว

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ วัดปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๕๖๐/๓๒๙๖
เด็กหญิงนิศารัตน์ สมประยูร

๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ วัดปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๕๖๐/๓๒๙๗
เด็กหญิงธิรายุ แนวเกตุ

๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ วัดปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๕๖๐/๓๒๙๘
เด็กชายสหรัฐ ศรีพัฒน์

๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ วัดปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๕๖๐/๓๒๙๙
เด็กชายธนากร แสงสุวิมล

๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ วัดปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๕๖๐/๓๓๐๐
เด็กชายจุติภูมิ มะหิงสิบ

๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ วัดปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๕๖๐/๓๓๐๑
เด็กหญิงวรรณา โพธิชู

์

๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ วัดปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๕๖๐/๓๓๐๒
เด็กหญิงอาริสา วังเย็น

๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ วัดปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๕๖๐/๓๓๐๓
เด็กหญิงเฮเลน คูห์น

๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ วัดปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๕๖๐/๓๓๐๔
เด็กหญิงปรัตดา วงศ์เสนา

๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ วัดปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๕๖๐/๓๓๐๕
เด็กหญิงอชิรญา แซ่โล้

๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ วัดปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๕๖๐/๓๓๐๖
เด็กหญิงกนกวรรณ กรรณทิพย์

๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ วัดปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๕๖๐/๓๓๐๗
เด็กหญิงสิริกาญจน์ วงศา

๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ วัดปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๕๖๐/๓๓๐๘
เด็กชายพงศธร จอมศรี

๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ วัดปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๕๖๐/๓๓๐๙
เด็กชายวรวุฒิ ทองดี

๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ วัดปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๕๖๐/๓๓๑๐
เด็กหญิงวาสนา ไพรดี

๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ วัดปทุมวนาวาส  

ปจ ๔๕๖๐/๓๓๑๑
เด็กชายสพล ภูยาง

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงกระทงยาม วัดบ้านกุดตาเสก  

ปจ ๔๕๖๐/๓๓๑๒
เด็กชายอนิรุตน์ ดวงแก้ว

๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงกระทงยาม วัดบ้านกุดตาเสก  

ปจ ๔๕๖๐/๓๓๑๓
เด็กหญิงจิตรลดา

วัฒนะสิทธิเศรษฐ์

์

๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบุพพาราม วัดบ้านกุดตาเสก  

ปจ ๔๕๖๐/๓๓๑๔
นายสมพงษ์ ไพรัตน์

๓๑/๐๕/๒๔๙๕

โรงเรียนวัดลิรัญดอน วัดบ้านกุดตาเสก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๙๕ / ๑๔๙

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปจ ๔๕๖๐/๓๓๑๕
เด็กชายนัฐพล สืบสวาย

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกระเจียว
วัดเนินผาสุกผลาราม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๓๑๖
เด็กหญิงพรชิตา ดอนทอง

๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกระเจียว
วัดเนินผาสุกผลาราม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๓๑๗
เด็กชายกิตติกร ประกอบศักดิ

์

๓๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกกระเจียว

วัดเนินผาสุกผลาราม
 

ปจ ๔๕๖๐/๓๓๑๘
เด็กหญิงนงนภัส ใจเอือ

้

๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกระเจียว
วัดเนินผาสุกผลาราม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๓๑๙
เด็กหญิงนภัสสร กิจสุทา

๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกกระเจียว
วัดเนินผาสุกผลาราม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๓๒๐
เด็กหญิงวรัชยาภรณ์ เชือวงษ์

้

๐๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกกระเจียว

วัดเนินผาสุกผลาราม
 

ปจ ๔๕๖๐/๓๓๒๑
เด็กชายกิตติพันธุ์ เจริญผล

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกระเจียว
วัดเนินผาสุกผลาราม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๓๒๒
เด็กชายอภิธาร กันตัด

๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกระเจียว
วัดเนินผาสุกผลาราม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๓๒๓
เด็กหญิงกันยรัตน์ เข็มเงิน

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกระเจียว
วัดเนินผาสุกผลาราม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๓๒๔
เด็กหญิงสุนิษา เจนดง

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกระเจียว
วัดเนินผาสุกผลาราม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๓๒๕
เด็กชายเกรียงไกร กาหล

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกระเจียว
วัดเนินผาสุกผลาราม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๓๒๖
เด็กชายชิษณุพงศ์ หาดอน

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย
วัดเนินผาสุกผลาราม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๓๒๗
เด็กหญิงพาณิภัค ปตสะ

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย
วัดเนินผาสุกผลาราม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๓๒๘
เด็กชายวีระศักดิ

์

นาคลอง
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย
วัดเนินผาสุกผลาราม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๓๒๙
เด็กชายชาติชาย ช้างทอง

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย
วัดเนินผาสุกผลาราม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๓๓๐
เด็กชายธนาวัฒน์ ปนจ้อย

๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย
วัดเนินผาสุกผลาราม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๓๓๑
เด็กหญิงสายธาร สิทธิเวช

๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย
วัดเนินผาสุกผลาราม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๓๓๒
เด็กหญิงอทิพย์ตยา วุฒิแสง

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย
วัดเนินผาสุกผลาราม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๓๓๓
เด็กหญิงวาสนา วาจรัส

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย
วัดเนินผาสุกผลาราม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๓๓๔
เด็กหญิงชลธิชา สะเลิศรัมย์

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย
วัดเนินผาสุกผลาราม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๓๓๕
เด็กหญิงสุวนันท์ สืบจันทร์

๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย
วัดเนินผาสุกผลาราม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๓๓๖
เด็กหญิงเบญญาภา นาคลอง

๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย
วัดเนินผาสุกผลาราม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๓๓๗
เด็กหญิงกัลยากร สมนึกตน

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย
วัดเนินผาสุกผลาราม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๓๓๘
เด็กหญิงพัณณิตา สืบจันทร์

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย
วัดเนินผาสุกผลาราม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๓๓๙
เด็กชายนราทัศน์ เหลืองทอง

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย
วัดเนินผาสุกผลาราม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๓๔๐
เด็กหญิงมนัสนันท์ หงษ์จันทร์

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเนินผาสุก
วัดเนินผาสุกผลาราม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๓๔๑
เด็กหญิงจิราพัชร วงษ์เสนา

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเนินผาสุก
วัดเนินผาสุกผลาราม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๓๔๒
เด็กหญิงเพชรนภา วิมล

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเนินผาสุก
วัดเนินผาสุกผลาราม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๓๔๓
เด็กชายเจตนิพัทธ์ อุยฮา

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเนินผาสุก
วัดเนินผาสุกผลาราม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๓๔๔
เด็กชายรณฤทธิ

์

ทะรินทร์
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองโพรง
วัดเนินผาสุกผลาราม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๓๔๕
เด็กชายณรงค์ สืบแสง

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองโพรง
วัดเนินผาสุกผลาราม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๓๔๖
เด็กชายเตวิชญ์ แย้มกลิน

่

๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองโพรง
วัดเนินผาสุกผลาราม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๓๔๗
เด็กชายธิติเดช กลสรร

๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองโพรง
วัดเนินผาสุกผลาราม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๓๔๘
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ บุญช่วยชู

๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองโพรง
วัดเนินผาสุกผลาราม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๓๔๙
เด็กหญิงพัชรพร สร้อยไชย

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองโพรง
วัดเนินผาสุกผลาราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๙๖ / ๑๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปจ ๔๕๖๐/๓๓๕๐
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

นำพา
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองโพรง
วัดเนินผาสุกผลาราม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๓๕๑
เด็กหญิงอริศสา โพธิศรี

์

๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองโพรง
วัดเนินผาสุกผลาราม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๓๕๒
เด็กหญิงชลธิชา เจริญรุ่ง

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองโพรง
วัดเนินผาสุกผลาราม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๓๕๓
เด็กชายชูเกียรติ แซ่เฮ่อ

๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองโพรง
วัดเนินผาสุกผลาราม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๓๕๔
เด็กหญิงปญจรี ณ บางช้าง

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองโพรง

วัดเนินผาสุกผลาราม
 

ปจ ๔๕๖๐/๓๓๕๕
เด็กหญิงญาราภรณ์ กลสรร

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองโพรง
วัดเนินผาสุกผลาราม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๓๕๖
เด็กชายสุริยา เหรียญทอง

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองโพรง
วัดเนินผาสุกผลาราม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๓๕๗
เด็กชายพณวัตร ปนทอง

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองโพรง
วัดเนินผาสุกผลาราม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๓๕๘
เด็กชายพิพัฒน์ ฝาชัยภูมิ

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองโพรง
วัดเนินผาสุกผลาราม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๓๕๙
เด็กหญิงณัฐชา เจริญสุข

๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองโพรง
วัดเนินผาสุกผลาราม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๓๖๐
เด็กหญิงเพ็ชรรัตน์ อ่วมเอียม

่

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองหูช้าง
วัดเนินผาสุกผลาราม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๓๖๑
เด็กหญิงปยนุช อุทัยไชย

๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองหูช้าง
วัดเนินผาสุกผลาราม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๓๖๒
เด็กชายอมรเทพ เหล่ามา

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองหูช้าง
วัดเนินผาสุกผลาราม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๓๖๓
เด็กหญิงจารุวรรณ ชำนิ

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองหูช้าง
วัดเนินผาสุกผลาราม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๓๖๔
เด็กชายดนุสรณ์ มีชัย

๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองหูช้าง
วัดเนินผาสุกผลาราม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๓๖๕
เด็กหญิงศศิกานต์ นามน้าวแสง

๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองหูช้าง
วัดเนินผาสุกผลาราม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๓๖๖
เด็กหญิงวิจิตรา พรมบุตร

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองหูช้าง
วัดเนินผาสุกผลาราม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๓๖๗
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา จันติว

้

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองหูช้าง
วัดเนินผาสุกผลาราม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๓๖๘ ว่าทีร้อยตรีหญิงขนิษฐา

่

ลอดพงษ์
๑๗/๐๖/๒๕๓๕

โรงเรียนวัดหนองหูช้าง
วัดเนินผาสุกผลาราม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๓๖๙
เด็กหญิงปนปนัทธ์ ขวัญสด

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวซาวิทยา
วัดเนินผาสุกผลาราม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๓๗๐
เด็กชายธีรภัทร วงษ์เสนา

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวซาวิทยา
วัดเนินผาสุกผลาราม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๓๗๑
เด็กชายพีรพล ศรีพรหม

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวซาวิทยา
วัดเนินผาสุกผลาราม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๓๗๒
เด็กหญิงสุทธิดา ภูผา

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวซาวิทยา
วัดเนินผาสุกผลาราม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๓๗๓
เด็กหญิงอารีรัตน์ ครูสอน

๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนหัวซาวิทยา
วัดเนินผาสุกผลาราม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๓๗๔
เด็กชายสิทธิโรจน์ งามวงศ์

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนหัวซาวิทยา
วัดเนินผาสุกผลาราม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๓๗๕
เด็กชายอลงกรณ์ พาพรม

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนหัวซาวิทยา
วัดเนินผาสุกผลาราม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๓๗๖
เด็กชายเสกสรรค์ สะอาดเอืยม

่

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวซาวิทยา
วัดเนินผาสุกผลาราม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๓๗๗
เด็กหญิงสุภาภรณ์ สิงห์ทน

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวซาวิทยา
วัดเนินผาสุกผลาราม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๓๗๘
เด็กหญิงวราภรณ์ ชมประดิษฐ์

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวซาวิทยา
วัดเนินผาสุกผลาราม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๓๗๙
เด็กชายภูเบศร ข้อเปย

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวซาวิทยา
วัดเนินผาสุกผลาราม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๓๘๐
เด็กชายสรยุทธ ขันตะเภา

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวซาวิทยา
วัดเนินผาสุกผลาราม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๓๘๑
เด็กชายสกานต์ โพนงาม

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวซาวิทยา
วัดเนินผาสุกผลาราม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๓๘๒
เด็กชายสิวพรรณ โพธิอุปถัมภ์

์

๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหัวซาวิทยา
วัดเนินผาสุกผลาราม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๓๘๓
เด็กหญิงสุจิตรา ราชไทย

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวซาวิทยา
วัดเนินผาสุกผลาราม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๓๘๔
เด็กชายณัฐวุฒิ ต้นประดิษฐ์

๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวซาวิทยา
วัดเนินผาสุกผลาราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๙๗ / ๑๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปจ ๔๕๖๐/๓๓๘๕
เด็กชายธัญเทพ ขุนอินทร์

๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวซาวิทยา
วัดเนินผาสุกผลาราม

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๓๘๖
เด็กหญิงจิรชยา ปงกล

๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าตูม วัดอรัญญไพรศรี  

ปจ ๔๕๖๐/๓๓๘๗
เด็กหญิงวรรณภา สุขลำ

๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าตูม วัดอรัญญไพรศรี  

ปจ ๔๕๖๐/๓๓๘๘
เด็กหญิงธิดารัตน์ โตหยวก

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าตูม วัดอรัญญไพรศรี  

ปจ ๔๕๖๐/๓๓๘๙
เด็กหญิงวัชรากร นุสุวะ

๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าตูม วัดอรัญญไพรศรี  

ปจ ๔๕๖๐/๓๓๙๐
เด็กชายธีรเดช ภูเดช

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าตูม วัดอรัญญไพรศรี  

ปจ ๔๕๖๐/๓๓๙๑
เด็กหญิงเบญจรัตน์ ไพเราะ

๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าตูม วัดอรัญญไพรศรี  

ปจ ๔๕๖๐/๓๓๙๒
เด็กชายธีระพงษ์ นาคพิจิตร

๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าตูม วัดอรัญญไพรศรี  

ปจ ๔๕๖๐/๓๓๙๓
เด็กชายจิตติพัฒน์ ชินทะนาม

๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าตูม วัดอรัญญไพรศรี  

ปจ ๔๕๖๐/๓๓๙๔
เด็กหญิงภริตพร กองตุ้ย

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าตูม วัดอรัญญไพรศรี  

ปจ ๔๕๖๐/๓๓๙๕
เด็กชายมนต์มนัส รักษาทรัพย์

๓๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าตูม วัดอรัญญไพรศรี  

ปจ ๔๕๖๐/๓๓๙๖
เด็กชายพงศกร ไพเราะ

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าตูม วัดอรัญญไพรศรี  

ปจ ๔๕๖๐/๓๓๙๗
เด็กชายณัฐชัย ลอยเมฆ

๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าตูม วัดอรัญญไพรศรี  

ปจ ๔๕๖๐/๓๓๙๘
เด็กชายนพดล ไผ่สุข

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าตูม วัดอรัญญไพรศรี  

ปจ ๔๕๖๐/๓๓๙๙
เด็กหญิงวรรณิษา ศรีบุญสม

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าตูม วัดอรัญญไพรศรี  

ปจ ๔๕๖๐/๓๔๐๐
เด็กชายอนุชา อังคะคำมูล

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าตูม วัดอรัญญไพรศรี  

ปจ ๔๕๖๐/๓๔๐๑
เด็กชายพิชิตชัย แก้วทอง

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าตูม วัดอรัญญไพรศรี  

ปจ ๔๕๖๐/๓๔๐๒
เด็กชายเจษฎา ลิมรสเสิศสกุล

้

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าตูม วัดอรัญญไพรศรี  

ปจ ๔๕๖๐/๓๔๐๓
เด็กชายพรชัย งอกทรัพย์

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าตูม วัดอรัญญไพรศรี  

ปจ ๔๕๖๐/๓๔๐๔
เด็กหญิงวาสนา เทพรักษา

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าตูม วัดอรัญญไพรศรี  

ปจ ๔๕๖๐/๓๔๐๕
เด็กหญิงหยกผกา เจริญสุข

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าตูม วัดอรัญญไพรศรี  

ปจ ๔๕๖๐/๓๔๐๖
เด็กหญิงรสิตา ผิวตะศาสตร์

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าตูม วัดอรัญญไพรศรี  

ปจ ๔๕๖๐/๓๔๐๗
เด็กหญิงศศิประภา แก้วทอง

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าตูม วัดอรัญญไพรศรี  

ปจ ๔๕๖๐/๓๔๐๘
เด็กหญิงกนกวรรณ ไพเราะ

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าตูม วัดอรัญญไพรศรี  

ปจ ๔๕๖๐/๓๔๐๙
เด็กชายรัตน์ชพล บุตรดา

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าตูม วัดอรัญญไพรศรี  

ปจ ๔๕๖๐/๓๔๑๐
เด็กชายเดชาธร ดีดอก

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าตูม วัดอรัญญไพรศรี  

ปจ ๔๕๖๐/๓๔๑๑
เด็กหญิงเบญจวรรณ สิงห์กัน

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าตูม วัดอรัญญไพรศรี  

ปจ ๔๕๖๐/๓๔๑๒
เด็กหญิงวิชชุดา มีศิลป

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าตูม วัดอรัญญไพรศรี  

ปจ ๔๕๖๐/๓๔๑๓
เด็กหญิงวรนารี กาเล็ก

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าตูม วัดอรัญญไพรศรี  

ปจ ๔๕๖๐/๓๔๑๔
เด็กชายพิธิวัฒน์ แสงโพธิ

์

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าตูม วัดอรัญญไพรศรี  

ปจ ๔๕๖๐/๓๔๑๕
เด็กหญิงพัชราพรรณ ดีแท้

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าตูม วัดอรัญญไพรศรี  

ปจ ๔๕๖๐/๓๔๑๖
เด็กหญิงพิมพ์ระพี คงสง

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าตูม วัดอรัญญไพรศรี  

ปจ ๔๕๖๐/๓๔๑๗
เด็กหญิงปานชีวา นวมโคกสูง

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าตูม วัดอรัญญไพรศรี  

ปจ ๔๕๖๐/๓๔๑๘
เด็กหญิงนิยาพร หมืนไกร

่

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าตูม วัดอรัญญไพรศรี  

ปจ ๔๕๖๐/๓๔๑๙
เด็กชายพรเสก บุญศรี

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าตูม วัดอรัญญไพรศรี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๙๘ / ๑๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปจ ๔๕๖๐/๓๔๒๐
เด็กชายวรเมธ กัลยา

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าตูม วัดอรัญญไพรศรี  

ปจ ๔๕๖๐/๓๔๒๑
เด็กหญิงอุมากร ตรากันดี

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าตูม วัดอรัญญไพรศรี  

ปจ ๔๕๖๐/๓๔๒๒
เด็กหญิงชนิดา มารศรี

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าตูม วัดอรัญญไพรศรี  

ปจ ๔๕๖๐/๓๔๒๓
เด็กหญิงสิรามล ยังจิตร

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าตูม วัดอรัญญไพรศรี  

ปจ ๔๕๖๐/๓๔๒๔
เด็กหญิงธิติยา วังงาม

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าตูม วัดอรัญญไพรศรี  

ปจ ๔๕๖๐/๓๔๒๕
เด็กหญิงรวีวรรณ อุ่นประชา

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าตูม วัดอรัญญไพรศรี  

ปจ ๔๕๖๐/๓๔๒๖
เด็กหญิงปยธิดา บุญตัง

้

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าตูม วัดอรัญญไพรศรี  

ปจ ๔๕๖๐/๓๔๒๗
เด็กหญิงวานริน บัวฝน

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าตูม วัดอรัญญไพรศรี  

ปจ ๔๕๖๐/๓๔๒๘
เด็กชายภูตะวัน ขุมเงิน

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าตูม วัดอรัญญไพรศรี  

ปจ ๔๕๖๐/๓๔๒๙
เด็กหญิงนำหนึง

่

จันทร์แจ่มหล้า

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าตูม วัดอรัญญไพรศรี  

ปจ ๔๕๖๐/๓๔๓๐
เด็กชายชนะศึก ธรรมโน

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าตูม วัดอรัญญไพรศรี  

ปจ ๔๕๖๐/๓๔๓๑
เด็กชายพลรบ ธรรมโน

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าตูม วัดอรัญญไพรศรี  

ปจ ๔๕๖๐/๓๔๓๒
เด็กหญิงรชดา กรำกระโทก

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าตูม วัดอรัญญไพรศรี  

ปจ ๔๕๖๐/๓๔๓๓
เด็กชายธีรพงษ์ สิทธิปุน

๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าตูม วัดอรัญญไพรศรี  

ปจ ๔๕๖๐/๓๔๓๔
เด็กหญิงยุพารัตน์ เทพโภชน์

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าตูม วัดอรัญญไพรศรี  

ปจ ๔๕๖๐/๓๔๓๕
เด็กชายปริชญ์ เสาธง

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าตูม วัดอรัญญไพรศรี  

ปจ ๔๕๖๐/๓๔๓๖
เด็กชายนพรัตน์ เบ็ญพาด

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าตูม วัดอรัญญไพรศรี  

ปจ ๔๕๖๐/๓๔๓๗
เด็กชายชัยวัฒน์ บุญโต

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าตูม วัดอรัญญไพรศรี  

ปจ ๔๕๖๐/๓๔๓๘
เด็กหญิงขนิษฐา ดินทอง

้

๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าตูม วัดอรัญญไพรศรี  

ปจ ๔๕๖๐/๓๔๓๙
เด็กชายชานนท์ ปองปาน

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าตูม วัดอรัญญไพรศรี  

ปจ ๔๕๖๐/๓๔๔๐
เด็กหญิงหฤทัย เบียดขุนทด

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าตูม วัดอรัญญไพรศรี  

ปจ ๔๕๖๐/๓๔๔๑
เด็กชายณัฐพร วิรุฬห์ภูติ

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าตูม วัดอรัญญไพรศรี  

ปจ ๔๕๖๐/๓๔๔๒
เด็กชายปฏิภูมิ ใจงาม

๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าตูม วัดอรัญญไพรศรี  

ปจ ๔๕๖๐/๓๔๔๓
เด็กชายปฎิภาณ ใจงาม

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าตูม วัดอรัญญไพรศรี  

ปจ ๔๕๖๐/๓๔๔๔
เด็กชายอดิศร ทัพสุวรรณ์

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าตูม วัดอรัญญไพรศรี  

ปจ ๔๕๖๐/๓๔๔๕
เด็กชายพีระพงษ์ ภูมีคำ

๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าตูม วัดอรัญญไพรศรี  

ปจ ๔๕๖๐/๓๔๔๖
เด็กชายสุรชัช คุ้มมา

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงไผ่ วัดอรัญญไพรศรี  

ปจ ๔๕๖๐/๓๔๔๗
เด็กหญิงมีนา สำเภาจันทร์

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงไผ่ วัดอรัญญไพรศรี  

ปจ ๔๕๖๐/๓๔๔๘
เด็กหญิงภัทราพรรณ บัวอ่อน

๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงไผ่ วัดอรัญญไพรศรี  

ปจ ๔๕๖๐/๓๔๔๙
เด็กหญิงศุภาวรรณ จำปาไทย

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงไผ่ วัดอรัญญไพรศรี  

ปจ ๔๕๖๐/๓๔๕๐
เด็กหญิงดวงหทัย ยาจันทึก

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงไผ่ วัดอรัญญไพรศรี  

ปจ ๔๕๖๐/๓๔๕๑
เด็กหญิงชาลิสา สิงห์โตแก้ว

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงไผ่ วัดอรัญญไพรศรี  

ปจ ๔๕๖๐/๓๔๕๒
เด็กหญิงพิมพ์นภา พนาเวช

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงไผ่ วัดอรัญญไพรศรี  

ปจ ๔๕๖๐/๓๔๕๓
เด็กชายวัชรินทร์ ฉิมพาลี

๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงไผ่ วัดอรัญญไพรศรี  

ปจ ๔๕๖๐/๓๔๕๔
เด็กหญิงอัฐภิญญา คำพันธ์

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงไผ่ วัดอรัญญไพรศรี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๙๙ / ๑๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปจ ๔๕๖๐/๓๔๕๕
เด็กหญิงวรวรรณ จำปาไทย

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงไผ่ วัดอรัญญไพรศรี  

ปจ ๔๕๖๐/๓๔๕๖
เด็กหญิงบุษบา คงถาวร

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงไผ่ วัดอรัญญไพรศรี  

ปจ ๔๕๖๐/๓๔๕๗
เด็กชายชัยวัฒน์ อุดมทรัพย์

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงไผ่ วัดอรัญญไพรศรี  

ปจ ๔๕๖๐/๓๔๕๘
เด็กหญิงอายดา สุภิตาภรณ์

๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงไผ่ วัดอรัญญไพรศรี  

ปจ ๔๕๖๐/๓๔๕๙
เด็กชายอัครเดช สังข์ชัยภูมิ

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงไผ่ วัดอรัญญไพรศรี  

ปจ ๔๕๖๐/๓๔๖๐
เด็กหญิงศศิวิมล ทานะขันธ์

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงไผ่ วัดอรัญญไพรศรี  

ปจ ๔๕๖๐/๓๔๖๑
เด็กหญิงทักษิณา พุ่ม

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงไผ่ วัดอรัญญไพรศรี  

ปจ ๔๕๖๐/๓๔๖๒
เด็กหญิงณัฐณิชา กินรี

๐๓/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโปงไผ่ วัดอรัญญไพรศรี  

ปจ ๔๕๖๐/๓๔๖๓
เด็กหญิงชลิตา แต้มจันทร์

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงไผ่ วัดอรัญญไพรศรี  

ปจ ๔๕๖๐/๓๔๖๔
เด็กชายณัฐพงษ์ บัวอ่อน

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงไผ่ วัดอรัญญไพรศรี  

ปจ ๔๕๖๐/๓๔๖๕
เด็กชายผดุงเกียรติ เนียมชัยภูมิ

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงไผ่ วัดอรัญญไพรศรี  

ปจ ๔๕๖๐/๓๔๖๖
เด็กชายคงฤทธิ

์

พะวงษ์สัตย์
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงไผ่ วัดอรัญญไพรศรี  

ปจ ๔๕๖๐/๓๔๖๗
เด็กหญิงวริศรา เลิศสงคราม

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงไผ่ วัดอรัญญไพรศรี  

ปจ ๔๕๖๐/๓๔๖๘
เด็กชายภาคิน หงษ์คำ

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงไผ่ วัดอรัญญไพรศรี  

ปจ ๔๕๖๐/๓๔๖๙
เด็กชายทนุสินธุ์ พรมแสง

๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านย่านนางวิง

่

วัดอรัญญไพรศรี  

ปจ ๔๕๖๐/๓๔๗๐
เด็กชายเจษฎาภรณ์ พึงเกษม

่

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านย่านนางวิง

่

วัดอรัญญไพรศรี  

ปจ ๔๕๖๐/๓๔๗๑
เด็กหญิงนำทิพย์ ทิพย์สุข

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านย่านนางวิง

่

วัดอรัญญไพรศรี  

ปจ ๔๕๖๐/๓๔๗๒
เด็กหญิงพันวษา บุญเจริญ

๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านย่านนางวิง

่

วัดอรัญญไพรศรี  

ปจ ๔๕๖๐/๓๔๗๓
เด็กหญิงอรัญญา โพธิมัน

์ ่

๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านย่านนางวิง

่

วัดอรัญญไพรศรี  

ปจ ๔๕๖๐/๓๔๗๔
เด็กชายสมชัย เหล่านุกูล

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านย่านนางวิง

่

วัดอรัญญไพรศรี  

ปจ ๔๕๖๐/๓๔๗๕
เด็กชายภานุพงษ์ ทิพย์สุข

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านย่านนางวิง

่

วัดอรัญญไพรศรี  

ปจ ๔๕๖๐/๓๔๗๖
เด็กชายมงคล ภูมิแสนโคตร

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านย่านนางวิง

่

วัดอรัญญไพรศรี  

ปจ ๔๕๖๐/๓๔๗๗
เด็กชายศุภสิทธิ

์

สุขเกษม

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านย่านนางวิง

่

วัดอรัญญไพรศรี  

ปจ ๔๕๖๐/๓๔๗๘
เด็กหญิงพัชราภา กิจสุทา

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านย่านนางวิง

่

วัดอรัญญไพรศรี  

ปจ ๔๕๖๐/๓๔๗๙
เด็กหญิงดาวนภา จุลหอม

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านย่านนางวิง

่

วัดอรัญญไพรศรี  

ปจ ๔๕๖๐/๓๔๘๐
เด็กหญิงขนิษฐา บุญโต

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านย่านนางวิง

่

วัดอรัญญไพรศรี  

ปจ ๔๕๖๐/๓๔๘๑
เด็กหญิงณิชาภัทร กล้าหาญ

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านย่านนางวิง

่

วัดอรัญญไพรศรี  

ปจ ๔๕๖๐/๓๔๘๒
เด็กหญิงอุษมา สืบอินทร์

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านย่านนางวิง

่

วัดอรัญญไพรศรี  

ปจ ๔๕๖๐/๓๔๘๓
เด็กหญิงอาภัสสรา ราชสินธ์

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านย่านนางวิง

่

วัดอรัญญไพรศรี  

ปจ ๔๕๖๐/๓๔๘๔
เด็กชายยุทธนา พุทธเจริญ

๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบุยายใบ วัดอรัญญไพรศรี  

ปจ ๔๕๖๐/๓๔๘๕
เด็กหญิงอินทิพร ประทาย

๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบุยายใบ วัดอรัญญไพรศรี  

ปจ ๔๕๖๐/๓๔๘๖
เด็กชายธาวิน แก้วเชียงทอง

๐๗/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบุยายใบ วัดอรัญญไพรศรี  

ปจ ๔๕๖๐/๓๔๘๗
เด็กหญิงสุภาวิตา มหาวงศ์

๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบุยายใบ วัดอรัญญไพรศรี  

ปจ ๔๕๖๐/๓๔๘๘
เด็กชายวรรณลภย์ ธงชัย

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบุยายใบ วัดอรัญญไพรศรี  

ปจ ๔๕๖๐/๓๔๘๙
เด็กชายเจษฎา แสงอุไร

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบุยายใบ วัดอรัญญไพรศรี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๑๐๐ / ๑๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปจ ๔๕๖๐/๓๔๙๐
เด็กชายธันวา มันเลิศ

่

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบุยายใบ วัดอรัญญไพรศรี  

ปจ ๔๕๖๐/๓๔๙๑
เด็กชายมนัญชัย สมนาค

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบุยายใบ วัดอรัญญไพรศรี  

ปจ ๔๕๖๐/๓๔๙๒
เด็กชายวิชาฤทธิ

์

เล็บยักษ์
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบุยายใบ วัดอรัญญไพรศรี  

ปจ ๔๕๖๐/๓๔๙๓
เด็กหญิงเกษศรินทร์ เข้มแข็ง

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบุยายใบ วัดอรัญญไพรศรี  

ปจ ๔๕๖๐/๓๔๙๔
เด็กหญิงธวัลรัตน์ พนากุล

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบุยายใบ วัดอรัญญไพรศรี  

ปจ ๔๕๖๐/๓๔๙๕
เด็กหญิงพัชราวดี ประสพธรรม

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบุยายใบ วัดอรัญญไพรศรี  

ปจ ๔๕๖๐/๓๔๙๖
เด็กหญิงวรรณิดา บุบผา

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบุยายใบ วัดอรัญญไพรศรี  

ปจ ๔๕๖๐/๓๔๙๗
เด็กชายนนทกร ไกรศรี

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบุยายใบ วัดอรัญญไพรศรี  

ปจ ๔๕๖๐/๓๔๙๘
เด็กหญิงธีราภรณ์ ลาไป

๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหลังถำวิทยาคาร วัดอรัญญไพรศรี  

ปจ ๔๕๖๐/๓๔๙๙
เด็กชายคณิศร วุฒิแสง

๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหลังถำวิทยาคาร วัดอรัญญไพรศรี  

ปจ ๔๕๖๐/๓๕๐๐
เด็กหญิงปรียาภรณ์ แม่นปน

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหลังถำวิทยาคาร วัดอรัญญไพรศรี  

ปจ ๔๕๖๐/๓๕๐๑
เด็กชายสิรภพ งามทาน

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหลังถำวิทยาคาร วัดอรัญญไพรศรี  

ปจ ๔๕๖๐/๓๕๐๒
เด็กชายเจษฎากร ดอนทอง

๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอรัญไพรศรี วัดอรัญญไพรศรี  

ปจ ๔๕๖๐/๓๕๐๓
เด็กหญิงภรกัญ พูลพิมมะ

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอรัญไพรศรี วัดอรัญญไพรศรี  

ปจ ๔๕๖๐/๓๕๐๔
เด็กหญิงศศิธร บุญแม้น

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอรัญไพรศรี วัดอรัญญไพรศรี  

ปจ ๔๕๖๐/๓๕๐๕
เด็กหญิงกมรวรรณ สุภาสวัสดิ

์

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอรัญไพรศรี วัดอรัญญไพรศรี  

ปจ ๔๕๖๐/๓๕๐๖
เด็กหญิงกมลภัทร์ โพธิอุปถัมภ์

์

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอรัญไพรศรี วัดอรัญญไพรศรี  

ปจ ๔๕๖๐/๓๕๐๗
เด็กชายจรรณธร เถือนทัศน์

่

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอรัญไพรศรี วัดอรัญญไพรศรี  

ปจ ๔๕๖๐/๓๕๐๘
เด็กหญิงศิรินทรา อุชี

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอรัญไพรศรี วัดอรัญญไพรศรี  

ปจ ๔๕๖๐/๓๕๐๙
เด็กชายรัฐพงศ์ สกลชัยวัฒฐ์

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอรัญไพรศรี วัดอรัญญไพรศรี  

ปจ ๔๕๖๐/๓๕๑๐
เด็กหญิงณัชชา เอียมแย้ม

่

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอรัญไพรศรี วัดอรัญญไพรศรี  

ปจ ๔๕๖๐/๓๕๑๑
เด็กหญิงอริสา เอียมแย้ม

่

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอรัญไพรศรี วัดอรัญญไพรศรี  

ปจ ๔๕๖๐/๓๕๑๒
เด็กชายอำพล มะปรางหวาน

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสอง บางเตย  

ปจ ๔๕๖๐/๓๕๑๓
เด็กชายธีรศักดิ

์

ทวีการ
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมูลเหล็ก บางเตย  

ปจ ๔๕๖๐/๓๕๑๔
เด็กชายจิตติพัฒน์ เสือพร

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมูลเหล็ก บางเตย  

ปจ ๔๕๖๐/๓๕๑๕
เด็กชายนันธวัฒน์ บัวปน

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมูลเหล็ก บางเตย  

ปจ ๔๕๖๐/๓๕๑๖
เด็กชายสิทธิชัย อินทร์จันทร์

๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมูลเหล็ก บางเตย  

ปจ ๔๕๖๐/๓๕๑๗
เด็กหญิงเบญญาภา ทิพย์สุข

๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมูลเหล็ก บางเตย  

ปจ ๔๕๖๐/๓๕๑๘
เด็กหญิงเพ็ญณพา พรอยมุข

๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมูลเหล็ก บางเตย  

ปจ ๔๕๖๐/๓๕๑๙
เด็กหญิงสุวพร ทองเล็ก

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมูลเหล็ก บางเตย  

ปจ ๔๕๖๐/๓๕๒๐
เด็กหญิงธนัชชา จันทร์แสง

๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมูลเหล็ก บางเตย  

ปจ ๔๕๖๐/๓๕๒๑
เด็กชายสิรภพ เฉยฉิม

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมูลเหล็ก บางเตย  

ปจ ๔๕๖๐/๓๕๒๒
เด็กหญิงมณฑิตา จันทร์วิวฒน์

๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมูลเหล็ก บางเตย  

ปจ ๔๕๖๐/๓๕๒๓
เด็กหญิงศศิพร ขวัญยืน

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมูลเหล็ก บางเตย  

ปจ ๔๕๖๐/๓๕๒๔
เด็กหญิงขวัญชนก สมนาม

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมูลเหล็ก บางเตย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๑๐๑ / ๑๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปจ ๔๕๖๐/๓๕๒๕
เด็กหญิงรุ่งวดี แก้วกลำ

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหัวไผ่ บางเตย  

ปจ ๔๕๖๐/๓๕๒๖
เด็กชายชญานน พันธศรี

๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง บางเตย  

ปจ ๔๕๖๐/๓๕๒๗
เด็กชายธนากร ตัณฑิกุล

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง บางเตย  

ปจ ๔๕๖๐/๓๕๒๘
เด็กหญิงไปรยา เสียงเย็น

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง บางเตย  

ปจ ๔๕๖๐/๓๕๒๙
เด็กชายธีรนัย เชือสุข

้

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง บางเตย  

ปจ ๔๕๖๐/๓๕๓๐
เด็กหญิงปภัสสร เปลียนวงษ์

่

๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง บางเตย  

ปจ ๔๕๖๐/๓๕๓๑
เด็กหญิงกัญญาณัฐ อ้นประเสริฐ

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง บางเตย  

ปจ ๔๕๖๐/๓๕๓๒
เด็กหญิงญาณีรัตน์ ขวัญเมือง

๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง บางเตย  

ปจ ๔๕๖๐/๓๕๓๓
เด็กหญิงชนิสสรา อยู่สมพงษ์

๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง บางเตย  

ปจ ๔๕๖๐/๓๕๓๔
เด็กชายสิรภพ ศิลาเลิศ

๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง บางเตย  

ปจ ๔๕๖๐/๓๕๓๕
เด็กชายบำรุง บัวชุม

๐๗/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง บางเตย  

ปจ ๔๕๖๐/๓๕๓๖
เด็กหญิงอรอนงค์ สังข์นัครา

๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง บางเตย  

ปจ ๔๕๖๐/๓๕๓๗
เด็กหญิงวราภรณ์ เหรียญทอง

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง บางเตย  

ปจ ๔๕๖๐/๓๕๓๘
เด็กหญิงปภัสรา นำเพ็ชร

๓๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง บางเตย  

ปจ ๔๕๖๐/๓๕๓๙
เด็กหญิงชลิตา เรียนเจริญ

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง บางเตย  

ปจ ๔๕๖๐/๓๕๔๐
เด็กหญิงนภัสนันท์ สิงหนาท

๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง บางเตย  

ปจ ๔๕๖๐/๓๕๔๑
เด็กหญิงอภิชญา วงษ์ษาพาน

๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง บางเตย  

ปจ ๔๕๖๐/๓๕๔๒
เด็กหญิงณริสสา พันธ์สอาด

๑๕/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง บางเตย  

ปจ ๔๕๖๐/๓๕๔๓
เด็กหญิงอมลวรรณ พวงมณี ๔/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง บางเตย  

ปจ ๔๕๖๐/๓๕๔๔
เด็กชายสุรชาติ เหมกระจ่าง

๓๑/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง บางเตย  

ปจ ๔๕๖๐/๓๕๔๕
เด็กชายพิชัยยุทธ สมเพชร

๖/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง บางเตย  

ปจ ๔๕๖๐/๓๕๔๖
เด็กหญิงธัญลักษณ์ มณฑศก

๑๗/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง บางเตย  

ปจ ๔๕๖๐/๓๕๔๗
เด็กชายพลางกูร โพธิไทรย์

์

๖/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง บางเตย  

ปจ ๔๕๖๐/๓๕๔๘
เด็กหญิงบุศรา เพ็ชรเอียม

่

๒๘/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง บางเตย  

ปจ ๔๕๖๐/๓๕๔๙
เด็กหญิงธัญวรัตน์ พันภิลา ๑/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง บางเตย  

ปจ ๔๕๖๐/๓๕๕๐
เด็กหญิงธัญกร รัตนเลิศ

๒๗/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง บางเตย  

ปจ ๔๕๖๐/๓๕๕๑
เด็กชายทยาวัต เชือสุข

้

๓๐/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง บางเตย  

ปจ ๔๕๖๐/๓๕๕๒
เด็กชายพรมริน เปราะจันทึก

๑๔/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง บางเตย  

ปจ ๔๕๖๐/๓๕๕๓
เด็กชายรัชพงษ์ สุวอ ๔/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง บางเตย  

ปจ ๔๕๖๐/๓๕๕๔
เด็กชายชัดชนก สร้างธรรม

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง บางเตย  

ปจ ๔๕๖๐/๓๕๕๕
เด็กหญิงนภัทร โพธิพึง

์ ่

๒๓/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง บางเตย  

ปจ ๔๕๖๐/๓๕๕๖
นายสุธน ใยพงษ์ ๙/๗/๒๕๔๔ โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง บางเตย  

ปจ ๔๕๖๐/๓๕๕๗
เด็กหญิงปลายเมษา จิตรผ่อง

๒๙/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง บางเตย  

ปจ ๔๕๖๐/๓๕๕๘
เด็กชายชัชชนะชัช โพธิทอง

์

๒๐/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง บางเตย  

ปจ ๔๕๖๐/๓๕๕๙
เด็กชายเจตนิพัทธ์ วงษ์บัณฑิตย์

๑๘/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง บางเตย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๑๐๒ / ๑๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปจ ๔๕๖๐/๓๕๖๐
เด็กหญิงเจนจิรา แสงจันทร์ ๕/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง บางเตย  

ปจ ๔๕๖๐/๓๕๖๑
เด็กชายพิชิตชัย พานิช

๒๐/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง บางเตย  

ปจ ๔๕๖๐/๓๕๖๒
นางโสภา นาคพงษ์ ๙/๔/๒๕๑๖ โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง บางเตย  

ปจ ๔๕๖๐/๓๕๖๓
เด็กชายยุทธนา จันทร์สำเภา

๒๑/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม พิทักษ์โสภณ  

ปจ ๔๕๖๐/๓๕๖๔
เด็กชายสรชัย จันทร์ชุม

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม พิทักษ์โสภณ  

ปจ ๔๕๖๐/๓๕๖๕
เด็กชายกอบบุญ โคเต็ม

๒๔/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม พิทักษ์โสภณ  

ปจ ๔๕๖๐/๓๕๖๖
เด็กชายเอกราช เฉลิมลอย ๗/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม พิทักษ์โสภณ  

ปจ ๔๕๖๐/๓๕๖๗
เด็กชายธรรณกร กันภัย

๒๑/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม พิทักษ์โสภณ  

ปจ ๔๕๖๐/๓๕๖๘
เด็กชายศุภวิชญ์ ปานทองดี

๒๓/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม พิทักษ์โสภณ  

ปจ ๔๕๖๐/๓๕๖๙
เด็กชายทินกร ทุมมานนท์

๒๓/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม พิทักษ์โสภณ  

ปจ ๔๕๖๐/๓๕๗๐
เด็กหญิงอรัญญา สังข์ทอง

๑๙/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม พิทักษ์โสภณ  

ปจ ๔๕๖๐/๓๕๗๑
เด็กหญิงวลีพร จันทร์ฉาย

๑๓/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม พิทักษ์โสภณ  

ปจ ๔๕๖๐/๓๕๗๒
เด็กหญิงขวัญชนก บัวเดช

๑๓/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม พิทักษ์โสภณ  

ปจ ๔๕๖๐/๓๕๗๓
เด็กหญิงกรองแก้ว พุทธโชติ ๕/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม พิทักษ์โสภณ  

ปจ ๔๕๖๐/๓๕๗๔
เด็กหญิงกชกร บัวแย้ม

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม พิทักษ์โสภณ  

ปจ ๔๕๖๐/๓๕๗๕
เด็กหญิงกนกวรรณ แขพิมาย

๒๐/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม พิทักษ์โสภณ  

ปจ ๔๕๖๐/๓๕๗๖
เด็กหญิงเมยาวี จงจิตต์

๒๘/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม พิทักษ์โสภณ  

ปจ ๔๕๖๐/๓๕๗๗
เด็กหญิงพิมพ์วรีย์ กระจ่าง

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม พิทักษ์โสภณ  

ปจ ๔๕๖๐/๓๕๗๘
เด็กหญิงบุญญารักษ์ อิสระพันธ์

๑๒/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม พิทักษ์โสภณ  

ปจ ๔๕๖๐/๓๕๗๙
เด็กชายวรชาติ เอียมวิลัย

่

๒๔/๓/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม พิทักษ์โสภณ  

ปจ ๔๕๖๐/๓๕๘๐
เด็กชายธงไทย พรมแดน

๘/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา กระทุ่มแพ้ว  

ปจ ๔๕๖๐/๓๕๘๑
เด็กชายเจตนิพัทธ์ พรมเดช

๑๐/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา กระทุ่มแพ้ว  

ปจ ๔๕๖๐/๓๕๘๒
เด็กชายธีรวัฒน์ ชืนชม

่

๒๐/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา กระทุ่มแพ้ว  

ปจ ๔๕๖๐/๓๕๘๓
เด็กหญิงปทมา จันทร์โสภา

๒๕/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา กระทุ่มแพ้ว  

ปจ ๔๕๖๐/๓๕๘๔
เด็กหญิงพินิสา ศรีใส

๒๘/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา กระทุ่มแพ้ว  

ปจ ๔๕๖๐/๓๕๘๕
เด็กชายชยพล วงนิม

่

๗/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา กระทุ่มแพ้ว  

ปจ ๔๕๖๐/๓๕๘๖
เด็กชายธนกร อ่อนแก้ว

๒๓/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา กระทุ่มแพ้ว  

ปจ ๔๕๖๐/๓๕๘๗
เด็กหญิงพิชญา จันบุญแย้ม

๑๐/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา กระทุ่มแพ้ว  

ปจ ๔๕๖๐/๓๕๘๘
เด็กชายจักรินทร์ ระวังเหตุ

๑๙/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา กระทุ่มแพ้ว  

ปจ ๔๕๖๐/๓๕๘๙
เด็กหญิงกัญจนพร แซ่ตัน

้

๖/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา กระทุ่มแพ้ว  

ปจ ๔๕๖๐/๓๕๙๐
เด็กชายชิษณุพงศ์ เกษรจันทร์

๑๐/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา กระทุ่มแพ้ว  

ปจ ๔๕๖๐/๓๕๙๑
เด็กชายวณิตชกรณ์ สุขเกษม

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา กระทุ่มแพ้ว  

ปจ ๔๕๖๐/๓๕๙๒
เด็กชายธนกฤต ใหม่ก๋งลาย

๑๑/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา กระทุ่มแพ้ว  

ปจ ๔๕๖๐/๓๕๙๓
เด็กชายเกรียงไกร ประเสริฐสังข์

๔/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา กระทุ่มแพ้ว  

ปจ ๔๕๖๐/๓๕๙๔
นางรุ่งทิพย์ มีเพ็ชร

๑๒/๑/๒๕๒๐
โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา กระทุ่มแพ้ว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๑๐๓ / ๑๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปจ ๔๕๖๐/๓๕๙๕
เด็กชายภานุพงศ์ แปะอ่อน ๖/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนชิตใจชืน

่

บางกระเบา  

ปจ ๔๕๖๐/๓๕๙๖
เด็กหญิงธนวรรณ บุคขุน

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางกระเบา บางกระเบา  

ปจ ๔๕๖๐/๓๕๙๗
เด็กหญิงศิริกาญจน์ สีชัง

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางกระเบา บางกระเบา  

ปจ ๔๕๖๐/๓๕๙๘
เด็กหญิงกนกพร วันประเวส

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางกระเบา บางกระเบา  

ปจ ๔๕๖๐/๓๕๙๙
เด็กหญิงจิรัชญา วงษ์เชือ

้

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางกระเบา บางกระเบา  

ปจ ๔๕๖๐/๓๖๐๐
เด็กหญิงจิรภา แสงสุวรรณ

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางกระเบา บางกระเบา  

ปจ ๔๕๖๐/๓๖๐๑
เด็กชายติยะ แปะอ่อน

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางกระเบา บางกระเบา  

ปจ ๔๕๖๐/๓๖๐๒
เด็กหญิงสิริชา ชืนตา

่

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางกระเบา บางกระเบา  

ปจ ๔๕๖๐/๓๖๐๓
เด็กหญิงอาณิตา เกิดศิริ

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางกระเบา บางกระเบา  

ปจ ๔๕๖๐/๓๖๐๔
เด็กหญิงผกามาศ หงษ์จันทา

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางกระเบา บางกระเบา  

ปจ ๔๕๖๐/๓๖๐๕
เด็กหญิงธิดารัตน์ เลาะเน๊าะ

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางกระเบา บางกระเบา  

ปจ ๔๕๖๐/๓๖๐๖
นางสาวสุปราณี โพธิโต

์

๑๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนชิตใจชืน

่

บางเตย  

ปจ ๔๕๖๐/๓๖๐๗
เด็กหญิงณิชากร ชมพู

๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชิตใจชืน

่

บางเตย  

ปจ ๔๕๖๐/๓๖๐๘
เด็กหญิงเครือวัลย์ เกตน้อย

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชิตใจชืน

่

บางเตย  

ปจ ๔๕๖๐/๓๖๐๙
เด็กชายนิวัฒน์ เยือกเย็น

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชิตใจชืน

่

บางเตย  

ปจ ๔๕๖๐/๓๖๑๐
เด็กหญิงขวัญฤทัย ถาวร

๑๕/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนชิตใจชืน

่

บางเตย  

ปจ ๔๕๖๐/๓๖๑๑
เด็กชายภูธเนศ พุฒตาล

๒๒/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนชิตใจชืน

่

บางเตย  

ปจ ๔๕๖๐/๓๖๑๒
เด็กชายพิพัฒน์ คนซือ

่

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชิตใจชืน

่

บางเตย  

ปจ ๔๕๖๐/๓๖๑๓
เด็กชายรุจดนัย โยสี

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชิตใจชืน

่

บางเตย  

ปจ ๔๕๖๐/๓๖๑๔
เด็กชายสานนท์ ชาญเดช

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชิตใจชืน

่

บางเตย  

ปจ ๔๕๖๐/๓๖๑๕
เด็กชายณัฐนนท์ ทองชุบ

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชิตใจชืน

่

บางเตย  

ปจ ๔๕๖๐/๓๖๑๖
เด็กหญิงอารีรัตน์ ศรีตะปญญะ

๑๗/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนชิตใจชืน

่

บางเตย  

ปจ ๔๕๖๐/๓๖๑๗
เด็กหญิงศรัณย์พร เชือสุข

้

๒๑/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนชิตใจชืน

่

บางเตย  

ปจ ๔๕๖๐/๓๖๑๘
เด็กชายภูมิรัตน์ ทองชุบ

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชิตใจชืน

่

บางเตย  

ปจ ๔๕๖๐/๓๖๑๙
เด็กชายกิตติธร เชือสุข

้

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชิตใจชืน

่

บางเตย  

ปจ ๔๕๖๐/๓๖๒๐
เด็กชายองอาจ แจ้งอินทร์

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชิตใจชืน

่

บางเตย  

ปจ ๔๕๖๐/๓๖๒๑
เด็กชายกนกพล รอดพร

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชิตใจชืน

่

บางเตย  

ปจ ๔๕๖๐/๓๖๒๒
เด็กชายธนวัฒน์ ชุนณวงษ์

๙/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนชิตใจชืน

่

บางเตย  

ปจ ๔๕๖๐/๓๖๒๓
เด็กชายเสกสันติ

์

ซ่อนกลิน

่

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชิตใจชืน

่

บางเตย  

ปจ ๔๕๖๐/๓๖๒๔
เด็กชายธเนศพล ช่วงจัน

่

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชิตใจชืน

่

บางเตย  

ปจ ๔๕๖๐/๓๖๒๕
เด็กชายธนดล กาญจนารักษ์

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชิตใจชืน

่

บางเตย  

ปจ ๔๕๖๐/๓๖๒๖
เด็กชายสุทธิรัตน์ แจ้งศรี

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชิตใจชืน

่

บางเตย  

ปจ ๔๕๖๐/๓๖๒๗
เด็กชายนเรนทร นาแถมทอง

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชิตใจชืน

่

บางเตย  

ปจ ๔๕๖๐/๓๖๒๘
เด็กหญิงวรัญญา ไวว่อง

๒๑/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านคลองบางไซ บางเตย  

ปจ ๔๕๖๐/๓๖๒๙
เด็กหญิงสิริรัตน์ ทีพึง

่ ่

๒/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคลองบางไซ บางเตย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๑๐๔ / ๑๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปจ ๔๕๖๐/๓๖๓๐
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ จันงาม

๑๒/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านคลองบางไซ บางเตย  

ปจ ๔๕๖๐/๓๖๓๑
เด็กชายณัฐภัทร กิจคล่อง

๓๑/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านคลองบางไซ บางเตย  

ปจ ๔๕๖๐/๓๖๓๒
เด็กหญิงกิระติกา เกตุจรัส

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนประชุมเขตศึกษา บางเตย  

ปจ ๔๕๖๐/๓๖๓๓
เด็กหญิงนภัสสร พัสดุ

๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนประชุมเขตศึกษา บางเตย  

ปจ ๔๕๖๐/๓๖๓๔
เด็กหญิงพัชราภา ทองเจริญ

๒๘/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนประชุมเขตศึกษา บางเตย  

ปจ ๔๕๖๐/๓๖๓๕
เด็กหญิงพัชรพร พรมแสง

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางเตย บางเตย  

ปจ ๔๕๖๐/๓๖๓๖
เด็กชายธนวัฒน์ ศิริบุตร

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางเตย บางเตย  

ปจ ๔๕๖๐/๓๖๓๗
เด็กชายสุรสิทธิ

์

เรืองฤทธิ

์

๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางเตย บางเตย  

ปจ ๔๕๖๐/๓๖๓๘
เด็กหญิงมณีกาญจน์ จันทร์คำ

๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางเตย บางเตย  

ปจ ๔๕๖๐/๓๖๓๙
เด็กหญิงพิสมัย ถะเกิงพล

๐๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางเตย บางเตย  

ปจ ๔๕๖๐/๓๖๔๐
เด็กหญิงญาณิศา สมชือ

่

๐๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางเตย บางเตย  

ปจ ๔๕๖๐/๓๖๔๑
เด็กหญิงลักขณา นวลปลอด

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางเตย บางเตย  

ปจ ๔๕๖๐/๓๖๔๒
เด็กหญิงอารยา ทอนเทพ

๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางเตย บางเตย  

ปจ ๔๕๖๐/๓๖๔๓
เด็กหญิงอัฐภิญญา นวลปลอด

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางเตย บางเตย  

ปจ ๔๕๖๐/๓๖๔๔
เด็กชายชินรัตน์ โสสาร

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบางแตน บางแตน  

ปจ ๔๕๖๐/๓๖๔๕
เด็กชายสรยุทธ ชลารักษ์

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบางแตน บางแตน  

ปจ ๔๕๖๐/๓๖๔๖
เด็กหญิงเมธาวดี นาคสุข

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบางแตน บางแตน  

ปจ ๔๕๖๐/๓๖๔๗
เด็กชายเฉลิมเดช ขุนเปย

๒๘/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปากคลองบางกระดาน บางแตน  

ปจ ๔๕๖๐/๓๖๔๘
นางสาววนิดา อยู่คง

๒๐/๐๖/๒๕๓๕
โรงเรียนบ้านปากคลองบางกระดาน บางแตน  

ปจ ๔๕๖๐/๓๖๔๙
นางสาววิไลพร ใบบาง

๒๒/๐๙/๒๕๓๐
โรงเรียนบ้านปากคลองบางกระดาน บางแตน  

ปจ ๔๕๖๐/๓๖๕๐
เด็กชายจีรพงษ์ แสงสุข

๐๙/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปากคลองบางกระดาน บางแตน  

ปจ ๔๕๖๐/๓๖๕๑
เด็กชายภาณุพงศ์ จันทร์พิทักษ์

๒๒/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปากคลองบางกระดาน บางแตน  

ปจ ๔๕๖๐/๓๖๕๒
นางสาวกมลชนก ทองพูล

๐๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง บางแตน  

ปจ ๔๕๖๐/๓๖๕๓
นายภานุวัฒน์ ชมดี

๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง บางแตน  

ปจ ๔๕๖๐/๓๖๕๔
นางสาวธนาภา เปลียนภู่

่

๒๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง บางแตน  

ปจ ๔๕๖๐/๓๖๕๕
นายวีรภัทร พงศ์พรม

๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง บางแตน  

ปจ ๔๕๖๐/๓๖๕๖
เด็กหญิงวชิราภรณ์ แสงทอง

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง บางแตน  

ปจ ๔๕๖๐/๓๖๕๗
เด็กหญิงรสิตา แสงเย็น

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง บางแตน  

ปจ ๔๕๖๐/๓๖๕๘
เด็กชายชัยวัฒน์ สิงห์ดี

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง บางแตน  

ปจ ๔๕๖๐/๓๖๕๙
เด็กชายณัฐพงศ์ นาคสุข

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง บางแตน  

ปจ ๔๕๖๐/๓๖๖๐
เด็กชายสิทธิชัย หิรัญ

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง บางแตน  

ปจ ๔๕๖๐/๓๖๖๑
เด็กหญิงฐิตาภรณ์ แดงกูล

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง บางแตน  

ปจ ๔๕๖๐/๓๖๖๒
เด็กหญิงธัญลักษณ์ ทวีการ

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง บางแตน  

ปจ ๔๕๖๐/๓๖๖๓
เด็กหญิงพัชรา ดวงแก้ว

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง บางแตน  

ปจ ๔๕๖๐/๓๖๖๔
เด็กหญิงภัคจิรา สมศรี

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง บางแตน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๑๐๕ / ๑๔๙

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปจ ๔๕๖๐/๓๖๖๕
เด็กหญิงชุติมณฑน์ ศรีจรูญ

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางขาม สมบูรณ์ทรัพย์  

ปจ ๔๕๖๐/๓๖๖๖
เด็กหญิงสิริพร จิตบุตร

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางขาม สมบูรณ์ทรัพย์  

ปจ ๔๕๖๐/๓๖๖๗
เด็กหญิงชนาภรณ์ พ่วงพงษ์

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอินทาราม อินทาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๓๖๖๘
เด็กหญิงศุภาพิชญ์ นวลปลอด

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอินทาราม อินทาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๓๖๖๙ เด็กหญิงทิพประภาพร
ชลารักษ์

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอินทาราม อินทาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๓๖๗๐
เด็กหญิงศศิวิมล รอดกร

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอินทาราม อินทาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๓๖๗๑
เด็กหญิงกมลรัตน์ อยู่คง

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอินทาราม อินทาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๓๖๗๒
เด็กหญิงฑิฆัมพร เปลียนวงษ์

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอินทาราม อินทาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๓๖๗๓
เด็กหญิงชลิตา ใจคง

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอินทาราม อินทาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๓๖๗๔
เด็กหญิงมลฤดี สุขสวัสดิ

์

๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอินทาราม อินทาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๓๖๗๕
เด็กชายจักรินทร์ วัฒนะน้อย

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดอินทาราม อินทาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๓๖๗๖
เด็กชายจิรายุทธ สงวนจิตร

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอินทาราม อินทาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๓๖๗๗
เด็กชายคมกริช ใจคง

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอินทาราม อินทาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๓๖๗๘
เด็กชายกันตพงศ์ การเจน

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอินทาราม อินทาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๓๖๗๙
เด็กหญิงรัตติกาล พุฒตาล

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอินทาราม อินทาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๓๖๘๐
เด็กหญิงสุรางคนา พิพิธกุล

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอินทาราม อินทาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๓๖๘๑
เด็กชายจักรพันธ์ สมบูรณ์

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอินทาราม อินทาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๓๖๘๒
เด็กชายจักรพรรดิ ภักดี

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดอินทาราม อินทาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๓๖๘๓
เด็กชายจุฑาภัทร โพธิทอง

์

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดอินทาราม อินทาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๓๖๘๔
เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีสม

๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดอินทาราม อินทาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๓๖๘๕
เด็กชายพัสกร เจนเขา

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดอินทาราม อินทาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๓๖๘๖
เด็กหญิงกนิษฐา ทองพูล

๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดอินทาราม อินทาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๓๖๘๗
เด็กหญิงวรนุช สุขรอด

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดอินทาราม อินทาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๓๖๘๘
นายนัฐกรณ์ แจ้งใจ

๐๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดอินทาราม อินทาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๓๖๘๙
เด็กชายนภดล ภักดี

๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดอินทาราม อินทาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๓๖๙๐
เด็กหญิงวรรณวิษา เล้าวงษ์

๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดอินทาราม อินทาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๓๖๙๑
เด็กหญิงบุญยานุช ทองมาก

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดอินทาราม อินทาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๓๖๙๒
นางสาวจงกล ชูชาติสกุล

๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดอินทาราม อินทาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๓๖๙๓
นางสาววิภาวี ล่าลับ

๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดอินทาราม อินทาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๓๖๙๔
นางสาวณัฐธิตา จ้อยเจริญ

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดอินทาราม อินทาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๓๖๙๕
นางสาวมินท์ตา มะยุรา

๐๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดอินทาราม อินทาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๓๖๙๖
เด็กหญิงพนิดา ก้อนจันทึก

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์ วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๖๙๗
เด็กหญิงศมน หัดเจริญ

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์ วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๖๙๘
เด็กหญิงสมฤทัย บุญเจริญ

๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์ วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๖๙๙
เด็กชายธีรวัฒน์ บัวหอม

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์ วัดโพธิศรี

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๑๐๖ / ๑๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปจ ๔๕๖๐/๓๗๐๐
เด็กชายทรงพล แสนโม่

๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์ วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๗๐๑
เด็กชายวายุ คำไกร

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์ วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๗๐๒
เด็กชายสุพจน์ พิศมัย

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์ วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๗๐๓
เด็กชายณัทภัทร แสงดึก

๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์ วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๗๐๔
เด็กชายธนกฤต ไสยจิตร์

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์ วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๗๐๕
เด็กชายวัชรินทร์ ยาจันทรา

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์ วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๗๐๖
เด็กหญิงณัฏฐวีรา แน่นอน

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์ วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๗๐๗
เด็กหญิงรุ่งนภา สันติสุทธิกุล

๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์ วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๗๐๘
เด็กชายศุภกฤต ช่างตรี

๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์ วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๗๐๙
เด็กหญิงวิลาสินี สุภี

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์ วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๗๑๐
เด็กชายภูธาราวิช เกตุแก้ว

๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์ วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๗๑๑
นางสาวรัตน์เกล้า คำไกร

๒๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์ วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๗๑๒
นายณัฐกานต์ ชิมชม

๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์ วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๗๑๓
นายธนพล โสมทรัพย์

๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์ วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๗๑๔
นายวัชรพงษ์ ภูมิทอง

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์ วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๗๑๕
นางสาวกัลยาณี มานะดี

๑๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์ วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๗๑๖
นางสาวเกวลิน สุขนิล

๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์ วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๗๑๗
นางสาวนพัดศร ร้อยเบ้า

๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์ วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๗๑๘
นางสาวอาทิตยา ชัยจำ

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์ วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๗๑๙
นางสาวสุธาทิพย์ ทาเชาว์

๒๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์ วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๗๒๐
นางสาวกุลภรณ์ เขือนอก

๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์ วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๗๒๑
นางสาวฉันทิกา ดำเทียงปอม

่

๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์ วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๗๒๒
นางสาวจิตราภรณ์ ชูมาก

๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์ วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๗๒๓
นายปริญญา รัศมี

๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์ วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๗๒๔
นางสาวธัญพร ศรีเกษม

๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์ วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๗๒๕
นายยูกิ โมริตะ

๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์ วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๗๒๖
นายณัฐดนัย จิมะ

๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์ วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๗๒๗
นางสาวเกวลิน ช่วงเปย

๑๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์ วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๗๒๘
นางสาวหทัยรัตน์ แซ่สือ

่

๑๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์ วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๗๒๙
นายสิทธิโชค แก้วถมยา

๑๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์ วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๗๓๐
นางสาววรจี พิมพ์สุวรรณ

๒๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์ วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๗๓๑
นางสาวรัตนา หนองนำขาว

๑๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์ วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๗๓๒
นางสาวทิพรัตน์ ไทรพงษ์พันธ์

๐๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์ วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๗๓๓
นายจิราภัทธ กองคำ

๓๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์ วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๗๓๔
นางสาวพรสกา พรมสุวรรณ

๑๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์ วัดโพธิศรี

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๑๐๗ / ๑๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปจ ๔๕๖๐/๓๗๓๕
นางสาวอุษณีย์ ทากอง

๓๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์ วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๗๓๖
นางสาวไอรดา ไพบูลย์ทรัพย์

๑๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์ วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๗๓๗
นางสาวสุนิฐา อาทิตย์

๒๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์ วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๗๓๘
นางสาวพรนภา ลาน้อย

๑๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์ วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๗๓๙
นายอภิชญา ไมจ้า

๐๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์ วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๗๔๐
เด็กชายประพัฒน์ บุญมานนท์

๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านสำพันตา วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๗๔๑
เด็กหญิงศวรรยา จิตชม

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านสำพันตา วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๗๔๒
เด็กชายอดิศร พิศเพ็ง

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านสำพันตา วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๗๔๓
เด็กหญิงกนิษฐา กองขันธ์

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านสำพันตา วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๗๔๔
เด็กหญิงพิมพกานต์ สีประหลาด

๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านสำพันตา วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๗๔๕
เด็กหญิงเบญจวรรณ บริบูรณ์

๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านสำพันตา วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๗๔๖
เด็กหญิงสุวิชญาน์ โตด้วง

๐๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านสำพันตา วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๗๔๗
เด็กชายอนุวินท์ นิลศาสตร์

๐๔/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านสำพันตา วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๗๔๘
เด็กหญิงเอมิกา แสงมล

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านสำพันตา วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๗๔๙
เด็กชายเพทาย ปญจมาตย์

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านสำพันตา วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๗๕๐
เด็กชายยศกร จันทร์ดร

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านสำพันตา วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๗๕๑
เด็กชายวัชรินทร์ สามลา

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านสำพันตา วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๗๕๒
เด็กหญิงณัฐญาดา บุดดา

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านสำพันตา วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๗๕๓
เด็กชายณัฐพล นิมซ่อง

่

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านสำพันตา วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๗๕๔
เด็กชายสง่า คลังดงเค็ง

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านสำพันตา วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๗๕๕
เด็กหญิงบุษยมาศ โพธิรัง

์

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านสำพันตา วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๗๕๖
เด็กชายพนมศักดิ

์

ทิพย์โอสถ
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๗๕๗
เด็กชายอดิเทพ ช่อผูก

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๗๕๘
เด็กหญิงสัภยา ศิริโพธิเมือง

์

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๗๕๙
เด็กหญิงณัฐกมล นำมะหนอง

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๗๖๐
เด็กหญิงณัฏฐา ชัยสาน

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๗๖๑
เด็กหญิงฐิติพร พรมจิตร

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๗๖๒
เด็กหญิงอโนชา วังสวัสดิ

์

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๗๖๓
เด็กชายปณณวัฒน์ พิมพ์อรัญ

๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๗๖๔
เด็กหญิงรจนา ประสันสอย

๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๗๖๕
เด็กหญิงจิราพัชร คำเทียงปอม

่

๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๗๖๖
เด็กหญิงสรวีย์ มุ้งบัง

๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๗๖๗
เด็กหญิงณัชชา จิมะ

๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๗๖๘
เด็กหญิงอรปรียา ใจอารีย์

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๗๖๙
เด็กหญิงศลิษา งามเงิน

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง วัดโพธิศรี

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๑๐๘ / ๑๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปจ ๔๕๖๐/๓๗๗๐
นายทรงวุฒิ ทองดี

๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๗๗๑
เด็กชายบรรจง เรืองหนองยาง

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๗๗๒
เด็กชายณัฐนนท์ สิงห์ถา

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๗๗๓
เด็กชายธนทัต อุดมทรัพย์

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๗๗๔
เด็กหญิงศันสนีย พลไพร

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๗๗๕
นางสาวรุ่งนภา ภู่แสง

๒๖/๐๒/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๗๗๖
นางสาวศิราพร ชืนกลาง

่

๐๖/๐๕/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๗๗๗
นายสมบูรณ์ สังข์ประเสริฐ

๐๖/๐๕/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๗๗๘
นางสาวสวิชญา พรมลิ

๑๙/๐๘/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๗๗๙
นางสาวสุรีรัตน์ ศรีสวัสดิ

์

๐๕/๑๒/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๗๘๐
เด็กชายธนภัทร พรมสา

๑๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร (นาดี)

วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๗๘๑
เด็กหญิงอรอมล นามผักแว่น

๑๔/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร (นาดี)

วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๗๘๒
เด็กชายนวพล แนวดง

๐๑/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร (นาดี)

วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๗๘๓
เด็กหญิงนารีรัตน์ นาสมบูรณ์

๒๗/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร (นาดี)

วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๗๘๔
เด็กชายธีรวัฌน์ มูลกระจก

๐๖/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร (นาดี)

วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๗๘๕
เด็กหญิงภคพร ชัยศิริ

๐๓/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร (นาดี)

วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๗๘๖
เด็กหญิงปริชญา อินทร์สุข

๒๑/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร (นาดี)

วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๗๘๗
เด็กหญิงอภิชญา สิทธิโชค

๒๖/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร (นาดี)

วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๗๘๘
เด็กหญิงพัชรมัย โสมวงษ์

๒๑/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร (นาดี)

วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๗๘๙
เด็กชายอชิตพล คามตะสีลา

๐๑/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร (นาดี)

วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๗๙๐
เด็กชายสรวิศ เลิศโกศล

๑๓/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร (นาดี)

วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๗๙๑
เด็กหญิงณิชารีย์ รุ่งสาง

๐๔/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร (นาดี)

วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๗๙๒
เด็กชายอัษฎาวุธ หงส์สร้อย

๑๖/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร (นาดี)

วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๗๙๓
เด็กหญิงนิพาดา กองจันทร์ดา

๑๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร (นาดี)

วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๗๙๔
เด็กชายติณณภพ สีทา

๒๓/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร (นาดี)

วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๗๙๕
เด็กชายลีนวัตร กมลนาวิน

๑๙/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร (นาดี)

วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๗๙๖
เด็กหญิงอธิชา อินทิแสง

๒๗/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร (นาดี)

วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๗๙๗
เด็กหญิงพิมประภา คำขจร

๐๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร (นาดี)
วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๗๙๘
เด็กชายณัฐวุฒิ พลดงนอก

๐๗/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร (นาดี)

วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๗๙๙
เด็กชายวรภัทร ไตรเดช

๑๖/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร (นาดี)

วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๘๐๐
เด็กหญิงธัญพิชชา เจือมา

๑๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร (นาดี)

วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๘๐๑
เด็กชายธนบัตร แก้วหงษ์

๑๕/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร (นาดี)

วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๘๐๒
เด็กชายรดิศ สิงห์ถา

๐๗/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร (นาดี)

วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๘๐๓
เด็กชายธนชาติ ก้อนสันทัด

๓๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร (นาดี)

วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๘๐๔
เด็กชายอดิศักดิ

์

เจริญศิริ
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร (นาดี)
วัดโพธิศรี

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๑๐๙ / ๑๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปจ ๔๕๖๐/๓๘๐๕
เด็กหญิงพรวดี คำบู่

๑๖/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร (นาดี)

วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๘๐๖
เด็กหญิงณัฏฐนิชา เสสสี

๑๑/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร (นาดี)

วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๘๐๗
เด็กหญิงณัฐธิดา ไมจ้า

๐๕/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร (นาดี)

วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๘๐๘
เด็กหญิงวริศรา แซ่ตัง

้

๓๑/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร (นาดี)

วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๘๐๙
เด็กหญิงอรวรรณ มณีสม

๐๙/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร (นาดี)

วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๘๑๐
เด็กหญิงนรภัทร แสงจันทร์

๑๗/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร (นาดี)

วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๘๑๑
เด็กหญิงวรัณญา บุญทอย

๑๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร (นาดี)

วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๘๑๒
เด็กหญิงมนัสนันท์ บดินทร์กิจโภคิน

๑๒/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร (นาดี)

วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๘๑๓
เด็กหญิงเพชรลัดดา สุขโบ

๑๐/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร (นาดี)

วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๘๑๔
เด็กชายปณต อินลักษณ์

๒๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร (นาดี)

วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๘๑๕
เด็กชายปฏิพัทธิ

์

วรกา

๓๑/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร (นาดี)

วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๘๑๖
เด็กหญิงฑิฆัมพร สัตถาผล

๓๑/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร (นาดี)

วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๘๑๗
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ภูมิทอง

๒๗/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร (นาดี)

วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๘๑๘
เด็กชายธนภัทร มูลเดช

๓๐/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร (นาดี)

วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๘๑๙
เด็กชายวณิดา เทวสถิตพงษ์

๐๖/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร (นาดี)

วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๘๒๐
เด็กหญิงวรินยุพา ยะหัตตะ

๐๒/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร (นาดี)

วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๘๒๑
เด็กหญิงปภาวรินทร์ จุ้ยสวัสดิ

์

๒๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร (นาดี)

วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๘๒๒
เด็กหญิงอริฎา บรรดาพิมพ์

๒๑/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร (นาดี)

วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๘๒๓
เด็กหญิงอริฏา บรรดาพิมพ์

๒๑/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร (นาดี)

วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๘๒๔
เด็กชายธนาวุฒิ ดวงใจ

๒๗/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร (นาดี)

วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๘๒๕
เด็กหญิงวิชญาดา กมลนาวิน

๐๔/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร (นาดี)

วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๘๒๖
เด็กชายณัฐภัทร พัตรภักดิ

์

๑๖/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร (นาดี)

วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๘๒๗
เด็กหญิงนิศามณีรัตน์ พรมจันทร์

๒๙/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร (นาดี)

วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๘๒๘
เด็กหญิงอภิญญา บุษบงค์

๑๔/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร (นาดี)

วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๘๒๙
เด็กหญิงณัฐชา กองแก้ว

๒๓/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร (นาดี)

วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๘๓๐
เด็กหญิงนุขวรา ภูจอมแก้ว

๑๙/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร (นาดี)

วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๘๓๑
เด็กชายสัตตบงกช พุทธสุวรรณ์

๒๖/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร (นาดี)

วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๘๓๒
เด็กชายพีรธัช เจริญผล

๐๖/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร (นาดี)

วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๘๓๓
เด็กชายนภัทร์ สุริฉาย

๐๔/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร (นาดี)

วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๘๓๔
เด็กหญิงไอญาดา บุญประสิทธิ

์

๒๑/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร (นาดี)

วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๘๓๕
เด็กชายฉัตรดนัย รอดคลองตัน

๑๑/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร (นาดี)

วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๘๓๖
เด็กหญิงพิชญา หรรษาสถิตย์

๑๕/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร (นาดี)

วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๘๓๗
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

พรมงาม
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร (นาดี)
วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๘๓๘
เด็กหญิงปยทิพย์ คำหงษา

๒๓/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร (นาดี)

วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๘๓๙
เด็กหญิงทิพปภา พลอยแก้ว

๐๔/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร (นาดี)

วัดโพธิศรี

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๑๑๐ / ๑๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปจ ๔๕๖๐/๓๘๔๐
เด็กหญิงนันท์นัภัส พูพวง

๒๑/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร (นาดี)

วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๘๔๑
เด็กชายภูมรินทร์ บุญธรรม

๐๗/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร (นาดี)

วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๘๔๒
เด็กหญิงพลอยชมพู อุประถา

๑๑/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร (นาดี)

วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๘๔๓
เด็กชายจาตุรนต์ ล้อมทอง

๒๓/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร (นาดี)

วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๘๔๔
เด็กหญิงวรนุช เชือแก้ว

้

๒๔/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร (นาดี)

วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๘๔๕
เด็กหญิงยศวดี มีชัย

๑๕/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร (นาดี)

วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๘๔๖
เด็กชายสันติฐาน์ ช่างชุบ

๑๐/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร (นาดี)

วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๘๔๗
เด็กหญิงจณิสตา มุ่งตุ้มกลาง

๐๓/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร (นาดี)

วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๘๔๘
เด็กหญิงรัตนภรณ์ สายซอ

๑๖/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร (นาดี)

วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๘๔๙
เด็กชายอัครพล กองศักดา

๒๙/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร (นาดี)

วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๘๕๐
เด็กชายธีระ เครือโสม

๑๙/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร (นาดี)

วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๘๕๑
เด็กหญิงชลลดา จิตรสมาน

๐๖/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร (นาดี)

วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๘๕๒
เด็กชายนันทพงศ์ ไชยยะ

๑๔/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร (นาดี)

วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๘๕๓ เด็กหญิงพลอยวรินทร์
พรเลิศ

๑๒/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร (นาดี)

วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๘๕๔
เด็กชายฉัตรชัย สีนวน

๒๙/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร (นาดี)

วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๘๕๕
เด็กหญิงนีรชา โสพรรณ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร (นาดี)

วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๘๕๖
เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

เคนโสม
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร (นาดี)
วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๘๕๗
เด็กชายศักรินทร์ จันสาสร้าง

๑๗/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร (นาดี)

วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๘๕๘
เด็กหญิงลดาวัลย์ พูพวง

๑๓/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร (นาดี)

วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๘๕๙
เด็กหญิงนันทญา บุญเย็น

๑๙/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร (นาดี)

วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๘๖๐
เด็กหญิงพิชินาถ รุประมาณ

๐๕/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร (นาดี)

วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๘๖๑
นายลัทธพล นิธิชุติวงศ์

๒๐/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร (นาดี)

วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๘๖๒
เด็กชายอภิรักษ์ ปอกระโทก

๑๔/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร (นาดี)

วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๘๖๓
เด็กชายรัชชานนท์ ทิพย์สุขุม

๒๒/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร (นาดี)

วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๘๖๔
เด็กหญิงชนิษดา วงษ์มิตรแท้

๒๕/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร (นาดี)

วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๘๖๕
นางสาวขวัญชนก ฆ้องใส

๒๐/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร (นาดี)

วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๘๖๖
เด็กชายธนกฤต แสบงบาล

๐๙/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร (นาดี)

วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๘๖๗
เด็กชายพีรภัทร กองคำ

๑๓/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร (นาดี)

วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๘๖๘
เด็กหญิงแวววรรณ สมมิตร

๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสารวนาราม วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๘๖๙
เด็กชายกุลชาต บุญทน

๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสารวนาราม วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๓๘๗๐
เด็กหญิงรพีพร ศรีเชียงใหม่

๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดโพธาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๓๘๗๑
เด็กชายกมลวรรธน์ ชัยมารถ

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดโพธาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๓๘๗๒
เด็กชายณัฐวัตร คำชมภู

๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดโพธาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๓๘๗๓
เด็กชายเตชินท์ ศิริกุล

๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดโพธาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๓๘๗๔
เด็กชายธนวัฒน์ สารีอาจ

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดโพธาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๑๑๑ / ๑๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปจ ๔๕๖๐/๓๘๗๕
เด็กชายธีรภัทร กิจขุนทด

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดโพธาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๓๘๗๖
เด็กชายรัฐภูมิ ขันทอง

๐๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดโพธาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๓๘๗๗
เด็กชายสรวิชญ์ ทองหยู

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดโพธาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๓๘๗๘
เด็กหญิงกมลลักษณ์ เพ็ชรใส

๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดโพธาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๓๘๗๙
เด็กหญิงกุลปรียา รักกุศล

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดโพธาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๓๘๘๐
เด็กหญิงธนพร ทองประสงค์

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดโพธาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๓๘๘๑
เด็กหญิงปนัดดา อุดง

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดโพธาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๓๘๘๒
เด็กหญิงศศิวิมน เมืองศรี

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดโพธาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๓๘๘๓
เด็กหญิงอภิษฎา พรมแก้วต่อ

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดโพธาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๓๘๘๔
เด็กชายเจษฎา ดีแก้วเกษ

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดโพธาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๓๘๘๕
เด็กชายณัฐวุฒิ จันทร์พวง

๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดโพธาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๓๘๘๖
เด็กชายพัชระพงษ์ ทองศรี

๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดโพธาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๓๘๘๗
เด็กชายพิชิตชัย ช่อสูงเนิน

๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดโพธาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๓๘๘๘
เด็กชายไพชยนต์ หงษ์ษา

๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดโพธาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๓๘๘๙
เด็กชายภูชิต อ่อนกินรี

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดโพธาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๓๘๙๐
เด็กชายศิริมงคล อินทโชติ

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดโพธาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๓๘๙๑
เด็กชายสรวิชญ์ กันดี

๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดโพธาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๓๘๙๒
เด็กชายอดิเทพ บัวหลวง

๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดโพธาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๓๘๙๓
เด็กหญิงชนัญดา จันดา

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดโพธาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๓๘๙๔
เด็กหญิงนภัสสร ศรีบุญเรือง

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดโพธาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๓๘๙๕
เด็กหญิงภัทราวดี ศรีเจริญ

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดโพธาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๓๘๙๖
เด็กหญิงวรรณวลี บุญสีเมือง

๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดโพธาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๓๘๙๗
เด็กหญิงอาริศรา สุขสอาด

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดโพธาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๓๘๙๘
เด็กชายสุระภกฤตณ เง็กชวน

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดโพธาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๓๘๙๙
เด็กหญิงกิตติยา เขาวานนท์

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดโพธาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๓๙๐๐
เด็กหญิงภัทราวดี แย้มอ้น

๐๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดโพธาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๓๙๐๑ เด็กหญิงไปรยาลักษณ์
ดอนประศรี

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดโพธาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๓๙๐๒
เด็กหญิงกัญญาณัฐ กลินขำ

่

๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดโพธาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๓๙๐๓
เด็กชายอนันต์ แจ้งจำรัส

๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดโพธาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๓๙๐๔
เด็กชายปภังกร ผลกุศล

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดโพธาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๓๙๐๕
เด็กหญิงสุทินา ถาวรยิง

่

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดโพธาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๓๙๐๖
เด็กชายอนุชา จารึก

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดโพธาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๓๙๐๗
เด็กหญิงปนมุก พุ่มประเสริฐ

๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดโพธาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๓๙๐๘
เด็กชายสุวรรณภูมิ คำโฮง

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดโพธาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๓๙๐๙
เด็กหญิงพิมพ์มาดา ก่อทอง

๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดโพธาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๑๑๒ / ๑๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปจ ๔๕๖๐/๓๙๑๐
เด็กหญิงสุวรรณา สีดำ

๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดโพธาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๓๙๑๑
เด็กหญิงกมลชนก ศรีจันทร์

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดโพธาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๓๙๑๒
เด็กชายเจษฎา ดีแสวง

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดโพธาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๓๙๑๓
เด็กหญิงจิตติมา สวัสดี

๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดโพธาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๓๙๑๔
เด็กหญิงอนิตา โพธินะรา

์

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดโพธาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๓๙๑๕
เด็กชายธีรโชติ สุ่ยหา

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดโพธาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๓๙๑๖
เด็กหญิงนิภาทร โฮ้ไทย

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดโพธาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๓๙๑๗
เด็กชายนพกร อินทร์ศวร

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดโพธาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๓๙๑๘
เด็กชายพีรวิชญ์ ทาชมภู

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดโพธาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๓๙๑๙
เด็กหญิงธัญมน อินทโชติ

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดโพธาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๓๙๒๐
เด็กชายจักรกฤษณ์ เมืองศรี

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดโพธาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๓๙๒๑
เด็กชายปภินวิทย์ ขอมกิง

่

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดโพธาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๓๙๒๒
เด็กชายวีรเทพ วัตรเทพ

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดโพธาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๓๙๒๓
เด็กชายธัญยธรณ์ ทิพสวัสดิ

์

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดโพธาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๓๙๒๔
เด็กหญิงจุฑามาศ เมืองศรี

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดโพธาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๓๙๒๕
เด็กหญิงณัชญา คำสุมาลี

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดโพธาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๓๙๒๖
เด็กหญิงวีริสา เมืองโพธิ

์

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดโพธาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๓๙๒๗
เด็กหญิงสุธาสินี มาดี

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดโพธาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๓๙๒๘
เด็กหญิงอภิชญา เรืองโสภา

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดโพธาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๓๙๒๙
เด็กหญิงอาทิตย์ตยา ทนภูเขียว

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดโพธาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๓๙๓๐
เด็กชายณัฐดนย์ หอมรินทร์

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดโพธาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๓๙๓๑
เด็กหญิงสุชานันท์ เนินกลาง

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดโพธาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๓๙๓๒
เด็กชายภาคภูมิ พลายภู่

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดโพธาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๓๙๓๓
เด็กหญิงยลธิชา ขุนแก้ว

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดโพธาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๓๙๓๔
เด็กชายจักรกฤษณ์ บุญประสิทธิ

์

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดโพธาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๓๙๓๕
เด็กชายภากร หอมฟุง

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดโพธาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๓๙๓๖
เด็กหญิงพิมพ์ชนก นวลวิลัย

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดโพธาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๓๙๓๗
เด็กชายกันต์ธร คงมัน

่

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดโพธาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๓๙๓๘
เด็กชายตุนทรัพย์ จิตรอ่อน

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดโพธาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๓๙๓๙
เด็กชายวันเฉลิม แก้วดี

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดโพธาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๓๙๔๐
เด็กชายสุประวีณ์ ชูวงษ์

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดโพธาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๓๙๔๑
เด็กชายธนวัฒน์ ร่ามประทู้

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดโพธาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๓๙๔๒
เด็กหญิงสุดารัตน์ หอมรินทร์

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดโพธาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๓๙๔๓
เด็กหญิงอรนิชา หนักแน่น

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดโพธาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๓๙๔๔
เด็กหญิงสุกัญญา ดีแก้วเกศ

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดโพธาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๑๑๓ / ๑๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปจ ๔๕๖๐/๓๙๔๕
เด็กหญิงเบญญาภา เมฆพันธ์

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดโพธาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๓๙๔๖
เด็กชายพิชญาภร อินทร์จันทร์

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดโพธาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๓๙๔๗
เด็กหญิงณัฐชยา พากเพียร

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดโพธาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๓๙๔๘
เด็กชายวงศธร แจ้งกระจ่าง

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดโพธาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๓๙๔๙
เด็กชายสิทธิพล ขอด่านกลาง

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดโพธาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๓๙๕๐
เด็กหญิงสุนิสา กลินศรีสุข

่

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดโพธาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๓๙๕๑
เด็กชายธนากานต์ คินธร

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดโพธาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๓๙๕๒
เด็กหญิงวรรณิดา พุกอูด

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดโพธาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๓๙๕๓
เด็กหญิงวราพร วงศ์วิเศษ

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดโพธาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๓๙๕๔
เด็กหญิงวศินี พงพา

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดโพธาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๓๙๕๕
เด็กชายเทพประทาน เทียวหัต

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดโพธาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๓๙๕๖
เด็กชายชัยวัฒน์ แก้วลิพอน

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดโพธาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๓๙๕๗
เด็กชายพุฒิพงศ์ แปลงทุน

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดโพธาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๓๙๕๘
เด็กหญิงมิรัญตรี รืนพากเพียร

่

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดโพธาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๓๙๕๙
เด็กหญิงนิชานันท์ ชูประเสริฐ

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดโพธาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๓๙๖๐
เด็กหญิงสุดา จอมทอง

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดโพธาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๓๙๖๑
เด็กหญิงสิรภัทร ถะเกิงสุข

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดโพธาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๓๙๖๒
เด็กหญิงอัญชลิชา สุขสำราญ

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดโพธาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๓๙๖๓
เด็กชายภาณุเดช คล้ายสุวรรณ์

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดโพธาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๓๙๖๔
เด็กหญิงสุนิสา ฤทธิกระจาย

์

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดโพธาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๓๙๖๕
เด็กหญิงกัญญาณัฐ คินธร

๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดโพธาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๓๙๖๖
เด็กชายวีรพงศ์ มณีสุข

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดโพธาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๓๙๖๗
เด็กชายนพกร สุภา

๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดโพธาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๓๙๖๘
เด็กชายดนุพร เรืองยงค์

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดโพธาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๓๙๖๙
เด็กชายเรืองศักดิ์

ิ

สุกุมาลย์
๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดโพธาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๓๙๗๐
เด็กชายณรงค์ ชุนวงษ์

๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดโพธาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๓๙๗๑
เด็กหญิงกาญจนา สืบสุนทร

๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดโพธาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๓๙๗๒
เด็กหญิงเพียงออ สองพล

๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดโพธาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๓๙๗๓
เด็กหญิงชมพูนุช พะโส

๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดโพธาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๓๙๗๔
เด็กชายอภิชาติ สมพร

๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดโพธาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๓๙๗๕
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

อิมพร

่

๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ

์

วัดโพธาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๓๙๗๖
เด็กชายกฤษดาภรณ์ คำกุล

๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองตาหมืน

่

วัดโพธาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๓๙๗๗
เด็กชายธนธรณ์ พันธ์เจริญ

๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองตาหมืน

่

วัดโพธาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๓๙๗๘
เด็กชายจตุรงค์ ปาศาลา

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองตาหมืน

่

วัดโพธาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๓๙๗๙
เด็กชายธีรพัฒน์ สองพล

๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองตาหมืน

่

วัดโพธาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๑๑๔ / ๑๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปจ ๔๕๖๐/๓๙๘๐
เด็กหญิงภานุมาส จันทรานนท์

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองตาหมืน

่

วัดโพธาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๓๙๘๑
เด็กหญิงพฤฒินันท์ มีเชาวน์

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองตาหมืน

่

วัดโพธาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๓๙๘๒
เด็กหญิงพัชรพร หงษ์สำโรง

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองตาหมืน

่

วัดโพธาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๓๙๘๓
เด็กชายนนท์ปวิธ กองทอง

๐๓/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองตาหมืน

่

วัดโพธาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๓๙๘๔
เด็กชายณัฐพล แสนมนตรี

๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองตาหมืน

่

วัดโพธาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๓๙๘๕
เด็กหญิงจิรารัตน์ หงษ์สำโรง

๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองตาหมืน

่

วัดโพธาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๓๙๘๖
เด็กชายสรวิชญ์ สุขนิล

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองตาหมืน

่

วัดโพธาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๓๙๘๗
เด็กชายไชยภพ ชูชืน

่

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองตาหมืน

่

วัดโพธาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๓๙๘๘
เด็กชายสหพัฒน์ สองพล

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองตาหมืน

่

วัดโพธาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๓๙๘๙
เด็กชายณัฐวุฒิ สีหาสาร

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองตาหมืน

่

วัดโพธาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๓๙๙๐
เด็กชายภัคนิจ ซ่อนกลิน

่

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองตาหมืน

่

วัดโพธาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๓๙๙๑
เด็กชายชนะภูมิ มีเชาวน์

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองตาหมืน

่

วัดโพธาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๓๙๙๒
เด็กหญิงสุพันสา เงินฉาย

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองตาหมืน

่

วัดโพธาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๓๙๙๓
เด็กหญิงจิราพร การะเกตุ

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองตาหมืน

่

วัดโพธาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๓๙๙๔
เด็กหญิงวรรณกานต์ ถุนนอก

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองตาหมืน

่

วัดโพธาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๓๙๙๕
เด็กหญิงปวีณาพรรณ

บัวแสง
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองตาหมืน

่

วัดโพธาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๓๙๙๖
เด็กหญิงจิราพัชร โพธิชู

์

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองตาหมืน

่

วัดโพธาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๓๙๙๗
เด็กหญิงขวัญใจ ชวนโนรี

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองตาหมืน

่

วัดโพธาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๓๙๙๘
เด็กชายวิศรุต เศษประโคน

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองตาหมืน

่

วัดโพธาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๓๙๙๙
เด็กหญิงวิราวรรณ ศรีจันทร์

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งแฝก วัดโพธาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๔๐๐๐
เด็กชายญาณพัฒน์ ชัยครบุรี

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งแฝก วัดโพธาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๔๐๐๑
เด็กหญิงพิมพกานต์ ประดิษฐผล

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งแฝก วัดโพธาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๔๐๐๒
เด็กหญิงวนารี ชนะโรค

๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งแฝก วัดโพธาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๔๐๐๓
เด็กชายกีรดิต ห้ามกระโทก

๓๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งแฝก วัดโพธาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๔๐๐๔
เด็กชายคิรากร แก้วสำโรง

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งแฝก วัดโพธาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๔๐๐๕
เด็กหญิงศศิธร ศรีวิพันธ์

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งแฝก วัดโพธาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๔๐๐๖
เด็กหญิงฑิตยา เขือนจะนะ

่

๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งแฝก วัดโพธาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๔๐๐๗
เด็กชายวรภัทร เอียดประดิษฐ

๑๕/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนสหกรณ์นิคมบ้านคลองปลาดุกลาย

วัดโพธาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๔๐๐๘
เด็กชายภัทรธร รอดกริช

๑๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนสหกรณ์นิคมบ้านคลองปลาดุกลาย

วัดโพธาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๔๐๐๙
เด็กชายภูผา สิงห์คำ

๒๒/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนสหกรณ์นิคมบ้านคลองปลาดุกลาย

วัดโพธาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๔๐๑๐
เด็กชายวีระวุฒิ ชะลุนรัมย์

๒๗/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนสหกรณ์นิคมบ้านคลองปลาดุกลาย

วัดโพธาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๔๐๑๑
เด็กชายจักรพันธ์ อินนอก

๒๑/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนสหกรณ์นิคมบ้านคลองปลาดุกลาย

วัดโพธาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๔๐๑๒
เด็กชายจารุเดช สีหันต์

๐๓/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนสหกรณ์นิคมบ้านคลองปลาดุกลาย

วัดโพธาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๔๐๑๓
เด็กหญิงจิตติมา สิทธินิสัยสุข

๐๘/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนสหกรณ์นิคมบ้านคลองปลาดุกลาย

วัดโพธาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๔๐๑๔
เด็กหญิงฉันชนก แซ่เซ้ง

๑๘/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนสหกรณ์นิคมบ้านคลองปลาดุกลาย

วัดโพธาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๑๑๕ / ๑๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปจ ๔๕๖๐/๔๐๑๕
เด็กหญิงวารุณี ซุยสาย

๐๑/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนสหกรณ์นิคมบ้านคลองปลาดุกลาย

วัดโพธาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๔๐๑๖
เด็กหญิงทักษพร แซ่เซ้ง

๐๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนสหกรณ์นิคมบ้านคลองปลาดุกลาย

วัดโพธาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๔๐๑๗
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ชูชนะ

๐๑/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนสหกรณ์นิคมบ้านคลองปลาดุกลาย

วัดโพธาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๔๐๑๘
เด็กหญิงจิรัชญา ชุมศรี

๒๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนสหกรณ์นิคมบ้านคลองปลาดุกลาย

วัดโพธาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๔๐๑๙
เด็กชายธนัชพร จิตต์คำภา

๐๔/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนสหกรณ์นิคมบ้านคลองปลาดุกลาย

วัดโพธาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๔๐๒๐
เด็กชายภูมินทร์ โพธิสุวรรณ

์

๐๗/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนสหกรณ์นิคมบ้านคลองปลาดุกลาย

วัดโพธาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๔๐๒๑
เด็กชายสันติ แซ่เซ้ง

๐๒/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนสหกรณ์นิคมบ้านคลองปลาดุกลาย

วัดโพธาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๔๐๒๒
เด็กชายชานน บุญเคลิม

้

๐๓/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสหกรณ์นิคมบ้านคลองปลาดุกลาย

วัดโพธาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๔๐๒๓
เด็กหญิงวาสนา ศรีอำขำ

๐๕/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนสหกรณ์นิคมบ้านคลองปลาดุกลาย

วัดโพธาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๔๐๒๔
เด็กชายชนะพงศ์ ตันสาร

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกระจง วัดโคกสว่าง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๐๒๕
เด็กหญิงภัทรวรรณ โอสถานนท์

๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกระจง วัดโคกสว่าง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๐๒๖
เด็กหญิงณัฐนิช หงษ์อินทร์

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกระจง วัดโคกสว่าง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๐๒๗
เด็กหญิงชินานันท์ อุทธมาศ

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกระจง วัดโคกสว่าง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๐๒๘
เด็กหญิงวรัญญา ปนสวัสดิ

์

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกระจง วัดโคกสว่าง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๐๒๙
เด็กหญิงธาราทิพย์ วงศ์เพ็ญ

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกระจง วัดโคกสว่าง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๐๓๐
เด็กหญิงณัฐญาดา บุญด้วง

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกระจง วัดโคกสว่าง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๐๓๑
เด็กชายพงษ์ศิวา โต๊ะงาม

๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกระจง วัดโคกสว่าง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๐๓๒
เด็กชายณัฐพล เรืองยงค์

๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกระจง วัดโคกสว่าง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๐๓๓
เด็กชายธนบดี ปนสวัสดิ

์

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกระจง วัดโคกสว่าง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๐๓๔
เด็กหญิงธารนำ ม่วงงาม

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกระจง วัดโคกสว่าง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๐๓๕
เด็กหญิงยุพารัตน์ ประเสริฐโม่

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกระจง วัดโคกสว่าง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๐๓๖
เด็กชายธีระนันท์ กรวดนอก

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกระจง วัดโคกสว่าง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๐๓๗
เด็กชายพงศ์ศิริ ผ่องแผ้ว

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกระจง วัดโคกสว่าง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๐๓๘
เด็กชายจักริน จันทภูมิ

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสูง
วัดด่านตะกัวสามัคคี

่

 

ปจ ๔๕๖๐/๔๐๓๙
เด็กหญิงวรกานต์ คำกุล

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสูง
วัดด่านตะกัวสามัคคี

่

 

ปจ ๔๕๖๐/๔๐๔๐
เด็กหญิงคฑามาศ ประทุมมี

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสูง
วัดด่านตะกัวสามัคคี

่

 

ปจ ๔๕๖๐/๔๐๔๑
เด็กหญิงอักษรา ก้อนกัน

้

๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสูง
วัดด่านตะกัวสามัคคี

่

 

ปจ ๔๕๖๐/๔๐๔๒
เด็กหญิงปนัดดา จันทร์ลา

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสูง
วัดด่านตะกัวสามัคคี

่

 

ปจ ๔๕๖๐/๔๐๔๓
เด็กหญิงจิราพัชร เลิกการ

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสูง
วัดด่านตะกัวสามัคคี

่

 

ปจ ๔๕๖๐/๔๐๔๔
เด็กหญิงธนัชชา สองเคน

๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสูง
วัดด่านตะกัวสามัคคี

่

 

ปจ ๔๕๖๐/๔๐๔๕
เด็กชายบัณกิตติ

์

วงษ์กรณ์
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสูง
วัดด่านตะกัวสามัคคี

่

 

ปจ ๔๕๖๐/๔๐๔๖
เด็กชายวุฒิเฉลิม ด่านสร้อย

๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสูง
วัดด่านตะกัวสามัคคี

่

 

ปจ ๔๕๖๐/๔๐๔๗
เด็กชายภาณุพงษ์ เปาคำภา

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสูง
วัดด่านตะกัวสามัคคี

่

 

ปจ ๔๕๖๐/๔๐๔๘
เด็กชายภาคิน เปาคำภา

๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสูง
วัดด่านตะกัวสามัคคี

่

 

ปจ ๔๕๖๐/๔๐๔๙
เด็กชายอินทัช นาแรมงาม

๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสูง
วัดด่านตะกัวสามัคคี

่

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๑๑๖ / ๑๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปจ ๔๕๖๐/๔๐๕๐
เด็กชายพิทักษ์พงษ์ ทศพันธุ์

๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสูง
วัดด่านตะกัวสามัคคี

่

 

ปจ ๔๕๖๐/๔๐๕๑
เด็กชายณัฐนนท์ ม่วงงาม

๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสูง
วัดด่านตะกัวสามัคคี

่

 

ปจ ๔๕๖๐/๔๐๕๒
เด็กหญิงนงนภัส พรมวงศ์

๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสูง
วัดด่านตะกัวสามัคคี

่

 

ปจ ๔๕๖๐/๔๐๕๓
เด็กหญิงนภัส ว่องวิทย์การ

๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสูง
วัดด่านตะกัวสามัคคี

่

 

ปจ ๔๕๖๐/๔๐๕๔
เด็กหญิงวาสนา สีมะพริก

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสูง
วัดด่านตะกัวสามัคคี

่

 

ปจ ๔๕๖๐/๔๐๕๕
เด็กหญิงเพ็ญนภา พันธุ์รักษา

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสูง
วัดด่านตะกัวสามัคคี

่

 

ปจ ๔๕๖๐/๔๐๕๖
เด็กหญิงรังสิมา ปนขำ

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสูง
วัดด่านตะกัวสามัคคี

่

 

ปจ ๔๕๖๐/๔๐๕๗
เด็กชายภาสกร ยุระสี

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสูง
วัดด่านตะกัวสามัคคี

่

 

ปจ ๔๕๖๐/๔๐๕๘
เด็กชายบัญญวัต ยืนรา

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสูง
วัดด่านตะกัวสามัคคี

่

 

ปจ ๔๕๖๐/๔๐๕๙
เด็กหญิงจันทนิภา จันทรังศรี

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสูง
วัดด่านตะกัวสามัคคี

่

 

ปจ ๔๕๖๐/๔๐๖๐
เด็กชายยศกร เพลียลา

๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสูง
วัดด่านตะกัวสามัคคี

่

 

ปจ ๔๕๖๐/๔๐๖๑
เด็กชายกรวิชญ์ อินประเสริฐ

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสูง
วัดด่านตะกัวสามัคคี

่

 

ปจ ๔๕๖๐/๔๐๖๒
นายวินัย วงค์สามารถ

๐๒/๐๘/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านโนนสูง
วัดด่านตะกัวสามัคคี

่

 

ปจ ๔๕๖๐/๔๐๖๓
เด็กชายสุเมฆ อุ่นมุกดา

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข
วัดด่านตะกัวสามัคคี

่

 

ปจ ๔๕๖๐/๔๐๖๔
เด็กหญิงวิลาวัณย์ พิผ่วนนอก

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข
วัดด่านตะกัวสามัคคี

่

 

ปจ ๔๕๖๐/๔๐๖๕
เด็กหญิงญาณิศา ชิณราช

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข
วัดด่านตะกัวสามัคคี

่

 

ปจ ๔๕๖๐/๔๐๖๖
เด็กหญิงพรชนก ทานิดา

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข
วัดด่านตะกัวสามัคคี

่

 

ปจ ๔๕๖๐/๔๐๖๗
เด็กชายเจตนิพัทธ์ แสงเพลิง

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข
วัดด่านตะกัวสามัคคี

่

 

ปจ ๔๕๖๐/๔๐๖๘
เด็กชายพิชญนันท์ แก่นดี

๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข
วัดด่านตะกัวสามัคคี

่

 

ปจ ๔๕๖๐/๔๐๖๙
เด็กชายพงศธร แสนคำ

๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข
วัดด่านตะกัวสามัคคี

่

 

ปจ ๔๕๖๐/๔๐๗๐
เด็กชายหรรษวัต มีประสงค์

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข
วัดด่านตะกัวสามัคคี

่

 

ปจ ๔๕๖๐/๔๐๗๑
เด็กชายอาทิตย์ โสมทรัพย์

๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข
วัดด่านตะกัวสามัคคี

่

 

ปจ ๔๕๖๐/๔๐๗๒
เด็กชายศุภชัย พืชเพียร

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข
วัดด่านตะกัวสามัคคี

่

 

ปจ ๔๕๖๐/๔๐๗๓
เด็กชายฐิติวัสส์ ศิริรักษ์

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข
วัดด่านตะกัวสามัคคี

่

 

ปจ ๔๕๖๐/๔๐๗๔
เด็กหญิงสุกันยา น้อยเพชร

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข
วัดด่านตะกัวสามัคคี

่

 

ปจ ๔๕๖๐/๔๐๗๕
เด็กหญิงกรพิณ โพธิพุ่ม

์

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข
วัดด่านตะกัวสามัคคี

่

 

ปจ ๔๕๖๐/๔๐๗๖
เด็กชายธนัท ด่านสร้อย

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข
วัดด่านตะกัวสามัคคี

่

 

ปจ ๔๕๖๐/๔๐๗๗
เด็กชายชนะภูมิ นาคพรม

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุสูง
วัดด่านตะกัวสามัคคี

่

 

ปจ ๔๕๖๐/๔๐๗๘
เด็กหญิงณัฐทิตา นาครินทร์

๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุสูง
วัดด่านตะกัวสามัคคี

่

 

ปจ ๔๕๖๐/๔๐๗๙
เด็กหญิงนภัสสร เงินลา

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุสูง
วัดด่านตะกัวสามัคคี

่

 

ปจ ๔๕๖๐/๔๐๘๐
เด็กหญิงกัลยา ใยดี

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุสูง
วัดด่านตะกัวสามัคคี

่

 

ปจ ๔๕๖๐/๔๐๘๑
เด็กชายชนพงศ์ นิลอำไพ

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุสูง
วัดด่านตะกัวสามัคคี

่

 

ปจ ๔๕๖๐/๔๐๘๒
เด็กชายพัทธพล อาจวิชัย

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุสูง
วัดด่านตะกัวสามัคคี

่

 

ปจ ๔๕๖๐/๔๐๘๓
เด็กชายบะเชียร์ อัลบูไซดิ

๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุสูง
วัดด่านตะกัวสามัคคี

่

 

ปจ ๔๕๖๐/๔๐๘๔
เด็กหญิงสุภนิดา สวัสดี

๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุสูง
วัดด่านตะกัวสามัคคี

่

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๑๑๗ / ๑๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปจ ๔๕๖๐/๔๐๘๕
เด็กหญิงสุจารี เกลียงกลม

้

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุสูง
วัดด่านตะกัวสามัคคี

่

 

ปจ ๔๕๖๐/๔๐๘๖
เด็กหญิงสุทธิดา เลิศลำ

๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุสูง
วัดด่านตะกัวสามัคคี

่

 

ปจ ๔๕๖๐/๔๐๘๗
เด็กชายธนกิจ นาดี

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุสูง
วัดด่านตะกัวสามัคคี

่

 

ปจ ๔๕๖๐/๔๐๘๘
เด็กหญิงธิดารัตน์ เลิศลำ

๐๓/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบุสูง

วัดด่านตะกัวสามัคคี

่

 

ปจ ๔๕๖๐/๔๐๘๙
เด็กหญิงวรปรัชญ์ จันทร์ทอน

๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุสูง
วัดด่านตะกัวสามัคคี

่

 

ปจ ๔๕๖๐/๔๐๙๐
เด็กหญิงศุภจิตรา บุญห่อ

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุสูง
วัดด่านตะกัวสามัคคี

่

 

ปจ ๔๕๖๐/๔๐๙๑
เด็กชายณัฐภัทร สาบุตรดี

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุสูง
วัดด่านตะกัวสามัคคี

่

 

ปจ ๔๕๖๐/๔๐๙๒
เด็กชายฉัตรดนัย ปานท่าช้าง

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุสูง
วัดด่านตะกัวสามัคคี

่

 

ปจ ๔๕๖๐/๔๐๙๓
เด็กชายนภัสกร จันทร

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุสูง
วัดด่านตะกัวสามัคคี

่

 

ปจ ๔๕๖๐/๔๐๙๔
เด็กหญิงวรกานต์ ทองจุล

๐๙/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบุสูง

วัดด่านตะกัวสามัคคี

่

 

ปจ ๔๕๖๐/๔๐๙๕
เด็กชายวิวัฒน์ ลาโส

๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุสูง
วัดด่านตะกัวสามัคคี

่

 

ปจ ๔๕๖๐/๔๐๙๖
เด็กหญิงวรรณิดา ตันปน

่

๐๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบุสูง

วัดด่านตะกัวสามัคคี

่

 

ปจ ๔๕๖๐/๔๐๙๗
เด็กชายวรวิช การเนตร

๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุสูง
วัดด่านตะกัวสามัคคี

่

 

ปจ ๔๕๖๐/๔๐๙๘
เด็กชายธนภัทร เลียวประโคน

๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุสูง
วัดด่านตะกัวสามัคคี

่

 

ปจ ๔๕๖๐/๔๐๙๙
เด็กหญิงอำไพ เยียน

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุสูง
วัดด่านตะกัวสามัคคี

่

 

ปจ ๔๕๖๐/๔๑๐๐
เด็กหญิงกุลภัสสร์ อ้วนพร

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุสูง
วัดด่านตะกัวสามัคคี

่

 

ปจ ๔๕๖๐/๔๑๐๑
เด็กชายศิรวิทย์ น้อยมี

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุสูง
วัดด่านตะกัวสามัคคี

่

 

ปจ ๔๕๖๐/๔๑๐๒
เด็กชายพรหม อินจันทร์ดา

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุสูง
วัดด่านตะกัวสามัคคี

่

 

ปจ ๔๕๖๐/๔๑๐๓
เด็กชายจักรภัทร ทักวงศรี

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุสูง
วัดด่านตะกัวสามัคคี

่

 

ปจ ๔๕๖๐/๔๑๐๔
เด็กชายวรากร สพกลาง

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุสูง
วัดด่านตะกัวสามัคคี

่

 

ปจ ๔๕๖๐/๔๑๐๕
เด็กหญิงนำเพชร เบ้าแบบดี

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุสูง
วัดด่านตะกัวสามัคคี

่

 

ปจ ๔๕๖๐/๔๑๐๖
เด็กหญิงกัณฐกา บุญประสิทธิ

์

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุสูง
วัดด่านตะกัวสามัคคี

่

 

ปจ ๔๕๖๐/๔๑๐๗
นายประดิษฐ พลเสน

๒๖/๐๘/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านบุสูง
วัดด่านตะกัวสามัคคี

่

 

ปจ ๔๕๖๐/๔๑๐๘
เด็กชายกมลพัชร์ ศิลปวิชัย

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแหน วัดโคกสว่าง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๑๐๙
เด็กหญิงอรทัย ประสารวงษ์

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแหน วัดโคกสว่าง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๑๑๐
เด็กหญิงสุภานิคม เวชอุดม

๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแหน วัดโคกสว่าง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๑๑๑
เด็กชายศราวุฒิ สีจันทร์

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนาดี วัดพันธ์ศรี  

ปจ ๔๕๖๐/๔๑๑๒
เด็กชายศวรรยา สีจันทร์

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนาดี วัดพันธ์ศรี  

ปจ ๔๕๖๐/๔๑๑๓
เด็กหญิงปพิชญา จันทร์คำ

๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนาดี วัดพันธ์ศรี  

ปจ ๔๕๖๐/๔๑๑๔
เด็กหญิงปาริตา อรัญสาร

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนาดี วัดพันธ์ศรี  

ปจ ๔๕๖๐/๔๑๑๕
เด็กหญิงอุมากรณ์ เจริญพัตร

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนาดี วัดพันธ์ศรี  

ปจ ๔๕๖๐/๔๑๑๖
เด็กชายรัชชานนท์ ระดี

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนาดี วัดพันธ์ศรี  

ปจ ๔๕๖๐/๔๑๑๗
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ไชยกุล

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนาดี วัดพันธ์ศรี  

ปจ ๔๕๖๐/๔๑๑๘
เด็กหญิงกัลยา สีรี

๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนาดี วัดพันธ์ศรี  

ปจ ๔๕๖๐/๔๑๑๙
เด็กหญิงเจนจิรา น้อยสี

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนาดี วัดพันธ์ศรี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๑๑๘ / ๑๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปจ ๔๕๖๐/๔๑๒๐
เด็กชายวรรธนัย ปยธรรมรงค์

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนาดี วัดพันธ์ศรี  

ปจ ๔๕๖๐/๔๑๒๑
เด็กชายพิทวัส เจริญภูมี

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนาดี วัดพันธ์ศรี  

ปจ ๔๕๖๐/๔๑๒๒
เด็กชายดบัสวิน เพียโคตร

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนาดี วัดพันธ์ศรี  

ปจ ๔๕๖๐/๔๑๒๓
เด็กชายธนวัฒน์ พลไพล

๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนาดี วัดพันธ์ศรี  

ปจ ๔๕๖๐/๔๑๒๔
เด็กหญิงกมลชนก หนูทอง

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนาดี วัดพันธ์ศรี  

ปจ ๔๕๖๐/๔๑๒๕
เด็กหญิงรวิภา ช่างตี

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนาดี วัดพันธ์ศรี  

ปจ ๔๕๖๐/๔๑๒๖
เด็กหญิงวิลาศิณี หาขุนทด

๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนาดี วัดพันธ์ศรี  

ปจ ๔๕๖๐/๔๑๒๗
เด็กหญิงปยะฉัตร หอยตะคุ

๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนาดี วัดพันธ์ศรี  

ปจ ๔๕๖๐/๔๑๒๘
เด็กหญิงวริศรา สวามีชัย

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนาดี วัดพันธ์ศรี  

ปจ ๔๕๖๐/๔๑๒๙
เด็กหญิงกัลยรัตน์ อินทร์บริสุทธิ

์

๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนาดี วัดพันธ์ศรี  

ปจ ๔๕๖๐/๔๑๓๐
เด็กหญิงปรียาณัฐ แสงนภา

๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนาดี วัดพันธ์ศรี  

ปจ ๔๕๖๐/๔๑๓๑
เด็กหญิงเจนจิรา แอบดอน

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนาดี วัดพันธ์ศรี  

ปจ ๔๕๖๐/๔๑๓๒
เด็กชายกฤษณะ สวัสดิศรี

์

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนาดี วัดพันธ์ศรี  

ปจ ๔๕๖๐/๔๑๓๓
เด็กชายธนโชติ โพธิใบ

์

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนาดี วัดพันธ์ศรี  

ปจ ๔๕๖๐/๔๑๓๔
เด็กชายธนชัย โสมทรัพย์

๐๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนาดี วัดพันธ์ศรี  

ปจ ๔๕๖๐/๔๑๓๕
เด็กชายสุจินดา กุลหอย

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนาดี วัดพันธ์ศรี  

ปจ ๔๕๖๐/๔๑๓๖
เด็กชายนันทกร ทุมมี

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนาดี วัดพันธ์ศรี  

ปจ ๔๕๖๐/๔๑๓๗
เด็กชายพงศกร วรรณชัย

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนาดี วัดพันธ์ศรี  

ปจ ๔๕๖๐/๔๑๓๘
เด็กหญิงศุภาพิชญ์ เงินมหาศาล

๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนาดี วัดพันธ์ศรี  

ปจ ๔๕๖๐/๔๑๓๙
เด็กหญิงณัฏฐชา คำกุล

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนาดี วัดพันธ์ศรี  

ปจ ๔๕๖๐/๔๑๔๐
เด็กหญิงพัชราภา เรืองแดง

๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนาดี วัดพันธ์ศรี  

ปจ ๔๕๖๐/๔๑๔๑
เด็กหญิงกมลพรรณ เจนจิตต์

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนาดี วัดพันธ์ศรี  

ปจ ๔๕๖๐/๔๑๔๒
เด็กชายธนกิตต์ ใยฟา

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนาดี วัดพันธ์ศรี  

ปจ ๔๕๖๐/๔๑๔๓
เด็กหญิงญาณิศา แสนเพียง

๐๖/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนาดี วัดพันธ์ศรี  

ปจ ๔๕๖๐/๔๑๔๔
เด็กหญิงสุทินา คำกิง

่

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนาดี วัดพันธ์ศรี  

ปจ ๔๕๖๐/๔๑๔๕
เด็กหญิงสุชานันท์ ฉายฉลาด

๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนาดี วัดพันธ์ศรี  

ปจ ๔๕๖๐/๔๑๔๖
เด็กหญิงภัทรวรรณ แห้วเพ็ชร

๐๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนาดี วัดพันธ์ศรี  

ปจ ๔๕๖๐/๔๑๔๗
เด็กชายพิสิทธ์ สิงห์พลาย

๐๙/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนาดี วัดพันธ์ศรี  

ปจ ๔๕๖๐/๔๑๔๘
เด็กหญิงปรียาพร ดิษเสถียร

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนาดี วัดพันธ์ศรี  

ปจ ๔๕๖๐/๔๑๔๙
เด็กชายเอกราช กิงจันทร์

่

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนาดี วัดพันธ์ศรี  

ปจ ๔๕๖๐/๔๑๕๐
เด็กชายถิรวัฒน์ ชมเดือน

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนาดี วัดพันธ์ศรี  

ปจ ๔๕๖๐/๔๑๕๑
เด็กชายจิตติพัฒน์ ช่างตรี

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนาดี วัดพันธ์ศรี  

ปจ ๔๕๖๐/๔๑๕๒
เด็กชายภูมินทร์ ชัยจำ

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนาดี วัดพันธ์ศรี  

ปจ ๔๕๖๐/๔๑๕๓
เด็กชายเทพธารา สุขกำแหง

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนาดี วัดพันธ์ศรี  

ปจ ๔๕๖๐/๔๑๕๔ เด็กหญิงกรองกาญจน์
แสงโพธิ

์

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนาดี วัดพันธ์ศรี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๑๑๙ / ๑๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปจ ๔๕๖๐/๔๑๕๕
เด็กหญิงธีรนาฎ เซ่งซ้าย

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนาดี วัดพันธ์ศรี  

ปจ ๔๕๖๐/๔๑๕๖
เด็กหญิงมุทิตา ดากลาง

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนาดี วัดพันธ์ศรี  

ปจ ๔๕๖๐/๔๑๕๗
เด็กหญิงพนิดา ทาเชาว์

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนาดี วัดพันธ์ศรี  

ปจ ๔๕๖๐/๔๑๕๘
เด็กชายปฏิภาณ ทุมมี

๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนาดี วัดพันธ์ศรี  

ปจ ๔๕๖๐/๔๑๕๙
เด็กชายจิรพัทธ์ ผ่องแผ้ว

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนาดี วัดพันธ์ศรี  

ปจ ๔๕๖๐/๔๑๖๐
เด็กชายสุขสันต์ ทาเชาว์

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนาดี วัดพันธ์ศรี  

ปจ ๔๕๖๐/๔๑๖๑
เด็กหญิงวรรณิดา ศรีปราชญ์

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนาดี วัดพันธ์ศรี  

ปจ ๔๕๖๐/๔๑๖๒
เด็กชายกฤติน ทำมา

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนาดี วัดพันธ์ศรี  

ปจ ๔๕๖๐/๔๑๖๓
เด็กชายศิวกร ปองพุฒ

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนาดี วัดพันธ์ศรี  

ปจ ๔๕๖๐/๔๑๖๔
เด็กชายพงษ์สิทธิ

์

สีมา
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนาดี วัดพันธ์ศรี  

ปจ ๔๕๖๐/๔๑๖๕
เด็กชายอตินัน วงษ์แก้ว

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนาดี วัดพันธ์ศรี  

ปจ ๔๕๖๐/๔๑๖๖
เด็กหญิงสิริวิมล จันทร์แก้ว

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนาดี วัดพันธ์ศรี  

ปจ ๔๕๖๐/๔๑๖๗
เด็กชายพัชรพล แสงภารา

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลนาดี วัดพันธ์ศรี  

ปจ ๔๕๖๐/๔๑๖๘
เด็กหญิงอารยา พุทธา

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลนาดี วัดพันธ์ศรี  

ปจ ๔๕๖๐/๔๑๖๙
เด็กหญิงสุภาพร กุลศิริ

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลนาดี วัดพันธ์ศรี  

ปจ ๔๕๖๐/๔๑๗๐
เด็กหญิงนำทิพย์ พรมนุช

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลนาดี วัดพันธ์ศรี  

ปจ ๔๕๖๐/๔๑๗๑
เด็กชายวรรณชัย ผ่อนผัน

๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลนาดี วัดพันธ์ศรี  

ปจ ๔๕๖๐/๔๑๗๒
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา แสงภารา

๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลนาดี วัดพันธ์ศรี  

ปจ ๔๕๖๐/๔๑๗๓
เด็กชายธีรภัทร จาลุย

๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลนาดี วัดพันธ์ศรี  

ปจ ๔๕๖๐/๔๑๗๔
เด็กชายพีรพล ทองขัน

๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลนาดี วัดพันธ์ศรี  

ปจ ๔๕๖๐/๔๑๗๕
เด็กชายชัยมงคล คำเชือต้น

้

๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลนาดี วัดพันธ์ศรี  

ปจ ๔๕๖๐/๔๑๗๖
เด็กหญิงอลิสา เจริญภูมี

๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลนาดี วัดพันธ์ศรี  

ปจ ๔๕๖๐/๔๑๗๗
นางสาวกรวิภา รักษี

๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลนาดี วัดพันธ์ศรี  

ปจ ๔๕๖๐/๔๑๗๘
เด็กหญิงณัฐณิชา จันทร์หอม

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรี วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๔๑๗๙
เด็กหญิงธัญวรัตม์ ฝอยสระน้อย

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรี วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๔๑๘๐
เด็กหญิงสรัลรัตน์ ศาลา

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรี วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๔๑๘๑
เด็กหญิงไอลดา หมืนวิเศษ

่

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรี วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๔๑๘๒
เด็กชายภานุวัฒน์ ศรีสุขครบุรี

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรี วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๔๑๘๓
เด็กชายศรัณย์ หัสน้อย

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรี วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๔๑๘๔
เด็กหญิงฐิตาภา อินทสมบัตร์

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรี วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๔๑๘๕
เด็กหญิงอาฑิตยา มณีสม

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรี วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๔๑๘๖
เด็กชายภูวไนย สาลีเอียม

่

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรี วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๔๑๘๗
เด็กชายมนัส สวัสดิวงษ์

์

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรี วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๔๑๘๘
เด็กหญิงภัทรธียา ศรีสงคราม

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรี วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๔๑๘๙
เด็กหญิงกมลชนก มีจันโท

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรี วัดโพธิศรี

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๑๒๐ / ๑๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปจ ๔๕๖๐/๔๑๙๐
เด็กหญิงปาริชาติ เนืองจากพิมพ์

่

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรี วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๔๑๙๑
เด็กหญิงอโณทัย กอบพรมราช

๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรี วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๔๑๙๒
นางสาวเจนจิรา โมราวัล

๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรี วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๔๑๙๓
นายมานพ แสงขาน

๒๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรี วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๔๑๙๔
นายวชิราวุธ คำพรมราช

๒๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรี วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๔๑๙๕
นางสาวณิชากร สมพร

๒๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรี วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๔๑๙๖
เด็กชายณัฐวุฒิ ใจเด็ด

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขุนศรี วัดทับลาน  

ปจ ๔๕๖๐/๔๑๙๗
เด็กหญิงณัชนันท์ กอมกิง

่

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขุนศรี วัดทับลาน  

ปจ ๔๕๖๐/๔๑๙๘
เด็กหญิงพีรดา มาลัย

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขุนศรี วัดทับลาน  

ปจ ๔๕๖๐/๔๑๙๙
เด็กหญิงกิตตินันท์ ศรีเขียว

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขุนศรี วัดทับลาน  

ปจ ๔๕๖๐/๔๒๐๐
เด็กชายปยวัช สินสุวรรณ์

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขุนศรี วัดทับลาน  

ปจ ๔๕๖๐/๔๒๐๑
เด็กหญิงปวีณา บรมสุข

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขุนศรี วัดทับลาน  

ปจ ๔๕๖๐/๔๒๐๒
เด็กหญิงกฤติยา นามสน

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขุนศรี วัดทับลาน  

ปจ ๔๕๖๐/๔๒๐๓
นางปยดา คงทองสังข์

๒๓/๑๐/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านขุนศรี วัดทับลาน  

ปจ ๔๕๖๐/๔๒๐๔
นางสุกัญญา นาโสก ๔/๗/๒๕๓๐ โรงเรียนบ้านขุนศรี วัดทับลาน  

ปจ ๔๕๖๐/๔๒๐๕
เด็กชายธีรพัฒน์ โชติประทุม

๑๕/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร วัดคลองปลาดุกลาย

 

ปจ ๔๕๖๐/๔๒๐๖
เด็กชายณัฐภัทร ศรีพลเรือน

๒๐/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร วัดคลองปลาดุกลาย

 

ปจ ๔๕๖๐/๔๒๐๗
เด็กชายธนภัทร แสนพิมพ์

๑๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร วัดคลองปลาดุกลาย

 

ปจ ๔๕๖๐/๔๒๐๘
เด็กชายธันวา สีเงิน

๑๖/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร วัดคลองปลาดุกลาย

 

ปจ ๔๕๖๐/๔๒๐๙
เด็กชายนรวีร์ คำมะณี

๓๑/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร วัดคลองปลาดุกลาย

 

ปจ ๔๕๖๐/๔๒๑๐
เด็กชายยศกร ดียิง

่

๐๒/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร วัดคลองปลาดุกลาย

 

ปจ ๔๕๖๐/๔๒๑๑
เด็กชายวุฒิชัย มหาราช

๑๒/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร วัดคลองปลาดุกลาย

 

ปจ ๔๕๖๐/๔๒๑๒
เด็กชายวรชิต นิสัยตรง

๑๐/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร วัดคลองปลาดุกลาย

 

ปจ ๔๕๖๐/๔๒๑๓
เด็กชายวรวัตร ศรีอ่อนดี

๑๗/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร วัดคลองปลาดุกลาย

 

ปจ ๔๕๖๐/๔๒๑๔
เด็กชายเสฏฐวุฒิ ประทุมทอง

๑๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร วัดคลองปลาดุกลาย

 

ปจ ๔๕๖๐/๔๒๑๕
เด็กหญิงธนภรณ์ อินทร์ทนง

๒๗/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร วัดคลองปลาดุกลาย

 

ปจ ๔๕๖๐/๔๒๑๖
เด็กหญิงปริยนุช สีหาวงษ์

๐๘/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร วัดคลองปลาดุกลาย

 

ปจ ๔๕๖๐/๔๒๑๗
เด็กหญิงวัชราภรณ์ แสงจันทร์

๑๓/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร วัดคลองปลาดุกลาย

 

ปจ ๔๕๖๐/๔๒๑๘
เด็กหญิงศวรรยา สิงห์เรือง

๑๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร วัดคลองปลาดุกลาย

 

ปจ ๔๕๖๐/๔๒๑๙
เด็กหญิงสุนิสา บัวผัน

๒๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร วัดคลองปลาดุกลาย

 

ปจ ๔๕๖๐/๔๒๒๐
เด็กชายยุทธนา คำนันท์

๒๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร วัดคลองปลาดุกลาย

 

ปจ ๔๕๖๐/๔๒๒๑
เด็กหญิงปรายรีญา บุญประคม

๐๘/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร วัดคลองปลาดุกลาย

 

ปจ ๔๕๖๐/๔๒๒๒
เด็กชายปรเมศวร์ คงเกิด

๐๘/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร วัดคลองปลาดุกลาย

 

ปจ ๔๕๖๐/๔๒๒๓
เด็กชายนิธิเมธ ดาเคน

๐๙/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร วัดคลองปลาดุกลาย

 

ปจ ๔๕๖๐/๔๒๒๔
เด็กชายจักรภัทร จันทะเสน

๓๐/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร วัดคลองปลาดุกลาย

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๑๒๑ / ๑๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปจ ๔๕๖๐/๔๒๒๕
เด็กชายชนพงศ์ ภูแสนศรี

๑๑/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร วัดคลองปลาดุกลาย

 

ปจ ๔๕๖๐/๔๒๒๖
เด็กหญิงกุลปรียา สีหาวงษ์

๐๘/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร วัดคลองปลาดุกลาย

 

ปจ ๔๕๖๐/๔๒๒๗
เด็กชายวายุภักค์ วังคีรี

๒๖/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร วัดคลองปลาดุกลาย

 

ปจ ๔๕๖๐/๔๒๒๘
เด็กชายธนาธิป อาญาเมือง

๐๘/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร วัดคลองปลาดุกลาย

 

ปจ ๔๕๖๐/๔๒๒๙
เด็กชายกฤศนัย พันธ์ชำนาญ

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร วัดคลองปลาดุกลาย

 

ปจ ๔๕๖๐/๔๒๓๐
เด็กหญิงศิริพร เครือแก้ว

๒๔/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร วัดคลองปลาดุกลาย

 

ปจ ๔๕๖๐/๔๒๓๑
เด็กชายพีระพัฒน์ ต้นตะภา

๑๙/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร วัดคลองปลาดุกลาย

 

ปจ ๔๕๖๐/๔๒๓๒
เด็กหญิงสุพรรณี บุญสุข

๓๐/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร วัดคลองปลาดุกลาย

 

ปจ ๔๕๖๐/๔๒๓๓
เด็กชายณัฐพงศ์ สุขดงย่อ

๒๗/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร วัดคลองปลาดุกลาย

 

ปจ ๔๕๖๐/๔๒๓๔
เด็กชายพิเชฐ จันทร์ทรง

๒๖/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร วัดคลองปลาดุกลาย

 

ปจ ๔๕๖๐/๔๒๓๕
เด็กชายจักริน สุวิระ

๑๖/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร วัดคลองปลาดุกลาย

 

ปจ ๔๕๖๐/๔๒๓๖
เด็กหญิงกรรณิการ์ วงค์พันธ์

๒๘/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร วัดคลองปลาดุกลาย

 

ปจ ๔๕๖๐/๔๒๓๗
เด็กหญิงรัชดาพร จำปาแก้ว

๐๓/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร วัดคลองปลาดุกลาย

 

ปจ ๔๕๖๐/๔๒๓๘
เด็กหญิงฉันชนก บริบูรณ์

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินเทิน
วัดคลองปลาดุกลาย

 

ปจ ๔๕๖๐/๔๒๓๙
เด็กชายวรพล นพพรประเสริฐ

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินเทิน
วัดคลองปลาดุกลาย

 

ปจ ๔๕๖๐/๔๒๔๐
เด็กหญิงจิดาภา ไชยพินิจ

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินเทิน
วัดคลองปลาดุกลาย

 

ปจ ๔๕๖๐/๔๒๔๑
เด็กหญิงฟาสุภาพร วิจิตร

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินเทิน
วัดคลองปลาดุกลาย

 

ปจ ๔๕๖๐/๔๒๔๒
เด็กชายฐิติพงษ์ มีนำคำ

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินเทิน
วัดคลองปลาดุกลาย

 

ปจ ๔๕๖๐/๔๒๔๓
เด็กชายณัฐพงศ์ แสงสุกใส

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินเทิน
วัดคลองปลาดุกลาย

 

ปจ ๔๕๖๐/๔๒๔๔
เด็กหญิงณัฐกาญจน์ นิระบุตร

๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินเทิน
วัดคลองปลาดุกลาย

 

ปจ ๔๕๖๐/๔๒๔๕
เด็กหญิงธัญญานุช บุตรแก้ว

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินเทิน
วัดคลองปลาดุกลาย

 

ปจ ๔๕๖๐/๔๒๔๖
เด็กหญิงนุชนาฎ นาคมี

๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินเทิน
วัดคลองปลาดุกลาย

 

ปจ ๔๕๖๐/๔๒๔๗
เด็กหญิงวิสรุตา บัวจู

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินเทิน
วัดคลองปลาดุกลาย

 

ปจ ๔๕๖๐/๔๒๔๘
เด็กหญิงประกายดาว บัวแก้ว

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินเทิน
วัดคลองปลาดุกลาย

 

ปจ ๔๕๖๐/๔๒๔๙
เด็กหญิงวรัญญา สดนางรอง

๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินเทิน
วัดคลองปลาดุกลาย

 

ปจ ๔๕๖๐/๔๒๕๐
เด็กหญิงพนิดา มีวงศ์

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินเทิน
วัดคลองปลาดุกลาย

 

ปจ ๔๕๖๐/๔๒๕๑
เด็กชายบรรณ์ลบ แก้วไตรจักร

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินเทิน
วัดคลองปลาดุกลาย

 

ปจ ๔๕๖๐/๔๒๕๒
เด็กชายอภิรักษ์ ภู่อ่อน

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินเทิน
วัดคลองปลาดุกลาย

 

ปจ ๔๕๖๐/๔๒๕๓
เด็กหญิงนิราพร ทองแย้ม

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินเทิน
วัดคลองปลาดุกลาย

 

ปจ ๔๕๖๐/๔๒๕๔
เด็กหญิงรุจิรดา ชาติทำ

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินเทิน
วัดคลองปลาดุกลาย

 

ปจ ๔๕๖๐/๔๒๕๕
เด็กหญิงอรกช แสงจันทร์

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินเทิน
วัดคลองปลาดุกลาย

 

ปจ ๔๕๖๐/๔๒๕๖
เด็กหญิงศุภนิดา นิลสีนวล

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินเทิน
วัดคลองปลาดุกลาย

 

ปจ ๔๕๖๐/๔๒๕๗
เด็กหญิงสวรรยา ศรีสุข

๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินเทิน
วัดคลองปลาดุกลาย

 

ปจ ๔๕๖๐/๔๒๕๘
เด็กชายสิทธิพงษ์ สดนางรอง

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินเทิน
วัดคลองปลาดุกลาย

 

ปจ ๔๕๖๐/๔๒๕๙
เด็กชายคมกริช ปาแดง

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินเทิน
วัดคลองปลาดุกลาย

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๑๒๒ / ๑๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปจ ๔๕๖๐/๔๒๖๐
เด็กชายเอกราช แต้มพิมาย

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินเทิน
วัดคลองปลาดุกลาย

 

ปจ ๔๕๖๐/๔๒๖๑
เด็กชายภานุพงศ์ ศรีบุญเรือน

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินเทิน
วัดคลองปลาดุกลาย

 

ปจ ๔๕๖๐/๔๒๖๒
เด็กหญิงสุธิตรา บัวแก้ว

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินเทิน
วัดคลองปลาดุกลาย

 

ปจ ๔๕๖๐/๔๒๖๓
เด็กหญิงรุ่งทิวา บัวแก้ว

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินเทิน
วัดคลองปลาดุกลาย

 

ปจ ๔๕๖๐/๔๒๖๔
เด็กหญิงผกามาศ บัวแก้ว

๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินเทิน
วัดคลองปลาดุกลาย

 

ปจ ๔๕๖๐/๔๒๖๕
เด็กชายณัฐวุฒิ ไชยสวัสดิ

์

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอุดมบรรพต
วัดคลองปลาดุกลาย

 

ปจ ๔๕๖๐/๔๒๖๖
เด็กชายบุญรอด แจ้งสีจันทร์

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอุดมบรรพต
วัดคลองปลาดุกลาย

 

ปจ ๔๕๖๐/๔๒๖๗
เด็กหญิงฐิติรัตน์ งามฤทธิ

์

๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอุดมบรรพต
วัดคลองปลาดุกลาย

 

ปจ ๔๕๖๐/๔๒๖๘
เด็กชายนิธิกร เจริญงาม

๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอุดมบรรพต
วัดคลองปลาดุกลาย

 

ปจ ๔๕๖๐/๔๒๖๙
เด็กชายเดชสิทธิ

์

ชืนบาน

่

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอุดมบรรพต
วัดคลองปลาดุกลาย

 

ปจ ๔๕๖๐/๔๒๗๐
เด็กหญิงชุติมณฑน์ น้อยชิน

๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอุดมบรรพต
วัดคลองปลาดุกลาย

 

ปจ ๔๕๖๐/๔๒๗๑
เด็กหญิงรสริน ยิงเจริญ

่

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอุดมบรรพต
วัดคลองปลาดุกลาย

 

ปจ ๔๕๖๐/๔๒๗๒
เด็กหญิงปรารถนา ศุภนาม

๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอุดมบรรพต
วัดคลองปลาดุกลาย

 

ปจ ๔๕๖๐/๔๒๗๓
เด็กหญิงกุลวรา โพธิปรึก

์

๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอุดมบรรพต
วัดคลองปลาดุกลาย

 

ปจ ๔๕๖๐/๔๒๗๔
เด็กชายทวิวัฒน์ ทองคำ

๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอุดมบรรพต
วัดคลองปลาดุกลาย

 

ปจ ๔๕๖๐/๔๒๗๕
เด็กชายธนัชชา ทองเลิศ

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอุดมบรรพต
วัดคลองปลาดุกลาย

 

ปจ ๔๕๖๐/๔๒๗๖
เด็กชายธีรภัทร กุลสุวรรณ

๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอุดมบรรพต
วัดคลองปลาดุกลาย

 

ปจ ๔๕๖๐/๔๒๗๗
เด็กชายทศพร โพธิไทร

์

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอุดมบรรพต
วัดคลองปลาดุกลาย

 

ปจ ๔๕๖๐/๔๒๗๘
เด็กหญิงวาทีณี มูลตระกูล

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอุดมบรรพต
วัดคลองปลาดุกลาย

 

ปจ ๔๕๖๐/๔๒๗๙
เด็กหญิงอรวรา เห็มพา

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่งดินสอ วัดโพธาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๔๒๘๐
เด็กชายโกวิท พาหา

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่งดินสอ วัดโพธาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๔๒๘๑
เด็กชายณัฐวุฒิ ปลืมใจ

้

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่งดินสอ วัดโพธาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๔๒๘๒
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

ศิริสุข
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก่งดินสอ วัดโพธาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๔๒๘๓
เด็กหญิงภัทรวดี ทองใบ

๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่งดินสอ วัดโพธาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๔๒๘๔
เด็กหญิงวิภาดา บัวพรรษา

๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่งดินสอ วัดโพธาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๔๒๘๕
เด็กหญิงภัทราดี เจริญยิง

่

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่งดินสอ วัดโพธาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๔๒๘๖
เด็กหญิงกัลยรัตน์ ทับถม

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่งดินสอ วัดโพธาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๔๒๘๗
เด็กหญิงพิณนรี ตะเพียรทอง

๐๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแก่งดินสอ วัดโพธาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๔๒๘๘
เด็กหญิงปณฑารีย์ ขำคง

๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก่งดินสอ วัดโพธาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๔๒๘๙
เด็กหญิงธวัลรัตน์ แท่งหอม

๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก่งดินสอ วัดโพธาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๔๒๙๐
เด็กชายจักรธร คำตัน

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่งดินสอ วัดโพธาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๔๒๙๑
เด็กชายภาคภูมิ ทับถม

๐๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแก่งดินสอ วัดโพธาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๔๒๙๒
เด็กชายจักรกฤษ ดาวดวงเด่น

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่งดินสอ วัดโพธาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๔๒๙๓
เด็กหญิงอธิชา ดีเผือก

๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก่งดินสอ วัดโพธาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๔๒๙๔
เด็กชายนัฐพงษ์ นามนสาร

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่งดินสอ วัดโพธาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๑๒๓ / ๑๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปจ ๔๕๖๐/๔๒๙๕
เด็กชายภาคิน บุญเกิด

๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่งดินสอ วัดโพธาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๔๒๙๖
เด็กชายพิทักษ์พงศ์ สุขประสงค์

๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก่งดินสอ วัดโพธาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๔๒๙๗
เด็กชายธนพล เจริญศิริ

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่งดินสอ วัดโพธาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๔๒๙๘
เด็กหญิงผ่องพรรณ แผ่นทอง

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่งดินสอ วัดโพธาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๔๒๙๙
เด็กหญิงมนัสนันท์ แสงมล

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่งดินสอ วัดโพธาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๔๓๐๐
เด็กหญิงรัตมณี อินทร์สุข

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่งดินสอ วัดโพธาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๔๓๐๑
เด็กชายกฤษณพงษ์ ดีนาน

๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่งดินสอ วัดโพธาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๔๓๐๒
เด็กชายธนากร กึงกลาง

่

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่งดินสอ วัดโพธาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๔๓๐๓
เด็กชายพัชรพล โพธิชู

์

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่งดินสอ วัดโพธาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๔๓๐๔
เด็กชายพิชัย ร่มสุกข์

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่งดินสอ วัดโพธาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๔๓๐๕
เด็กชายศรายุทธ ศรีม่วง

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่งดินสอ วัดโพธาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๔๓๐๖
เด็กชายอธิชา หะขุนทด

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่งดินสอ วัดโพธาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๔๓๐๗
เด็กหญิงดรัลพร พะประโคน

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่งดินสอ วัดโพธาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๔๓๐๘
เด็กหญิงทิพปภา สมบูรณ์ศิลป

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่งดินสอ วัดโพธาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๔๓๐๙
เด็กหญิงปวีณา คำจันทร์

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่งดินสอ วัดโพธาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๔๓๑๐
เด็กหญิงสุนิตา จุ้ยสวัสดิ

์

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่งดินสอ วัดโพธาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๔๓๑๑
เด็กหญิงวนัสนันท์ โอตุ

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่งดินสอ วัดโพธาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๔๓๑๒
เด็กชายภูตะวัน ทับถม

๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่งดินสอ วัดโพธาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๔๓๑๓
เด็กชายจตุรงค์ ช่างแกะ

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่งดินสอ วัดโพธาราม  

ปจ ๔๕๖๐/๔๓๑๔
เด็กชายสกล เปล่าส่วน

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองมะไฟ วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๔๓๑๕
เด็กหญิงขวัญตา ทำบุญ

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองมะไฟ วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๔๓๑๖
เด็กชายชลธิศ ล่อเฮง

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองมะไฟ วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๔๓๑๗
เด็กชายนครินทร์ โพธิใหญ่

์

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองมะไฟ วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๔๓๑๘
เด็กชายปฏิพัทธิ

์

โทณผลิน
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองมะไฟ วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๔๓๑๙
เด็กหญิงกมลชนก เจนลพ

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองมะไฟ วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๔๓๒๐
เด็กหญิงนิธิพร จันทร์แสง

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองมะไฟ วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๔๓๒๑
เด็กหญิงพณาวรรณ์ สร้อยสิงห์

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองมะไฟ วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๔๓๒๒
เด็กหญิงรวิภา เอิบอิม

่

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองมะไฟ วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๔๓๒๓
เด็กหญิงเนตรชนก สำลี

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองมะไฟ วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๔๓๒๔
เด็กชายอติเทพ จริงประโคน

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองมะไฟ วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๔๓๒๕
เด็กชายปรวีร์ พัฒละ

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองมะไฟ วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๔๓๒๖
เด็กชายกฤษดา แสงสว่าง

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองมะไฟ วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๔๓๒๗
เด็กชายฉัตรดนัย นินสีนวล

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าสะตือ วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๔๓๒๘
เด็กชายอัครพลธ์ คนคม

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ วัดโพธิศรี

์

 

ปจ ๔๕๖๐/๔๓๒๙
นางวารี ลันวงษา

๒๑/๑๑/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ วัดโพธิศรี

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๑๒๔ / ๑๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปจ ๔๕๖๐/๔๓๓๐
เด็กชายวันชัย ทองสุข

๖/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดคู้ลำพัน วัดไผ่งาม  

ปจ ๔๕๖๐/๔๓๓๑
เด็กหญิงรัตนา ภูเดช

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคู้ลำพัน วัดไผ่งาม  

ปจ ๔๕๖๐/๔๓๓๒
เด็กหญิงจิดาภา โสภา

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคู้ลำพัน วัดไผ่งาม  

ปจ ๔๕๖๐/๔๓๓๓
เด็กชายกิตติทัศน์ สืบแสง

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคู้ลำพัน วัดไผ่งาม  

ปจ ๔๕๖๐/๔๓๓๔
เด็กชายณัฐพล ชัยยันต์

๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคู้ลำพัน วัดไผ่งาม  

ปจ ๔๕๖๐/๔๓๓๕
เด็กหญิงปนัดดา อารีย์

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคู้ลำพัน วัดไผ่งาม  

ปจ ๔๕๖๐/๔๓๓๖
เด็กหญิงอาภรณ์ เหลียมมณี

่

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคู้ลำพัน วัดไผ่งาม  

ปจ ๔๕๖๐/๔๓๓๗
เด็กชายก้องภพ จันทรลักษณ์

๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคู้ลำพัน วัดไผ่งาม  

ปจ ๔๕๖๐/๔๓๓๘
เด็กชายปวรปรัชญ์ มงคล

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคู้ลำพัน วัดไผ่งาม  

ปจ ๔๕๖๐/๔๓๓๙
เด็กชายปุณโชติ สุขเจริญ

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคู้ลำพัน วัดไผ่งาม  

ปจ ๔๕๖๐/๔๓๔๐
เด็กชายปฏิภาณ เอือการณ์

้

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่งาม วัดไผ่งาม  

ปจ ๔๕๖๐/๔๓๔๑
เด็กชายอภิรักษ์ สิงจานุสงค์

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่งาม วัดไผ่งาม  

ปจ ๔๕๖๐/๔๓๔๒
เด็กหญิงจิราพัชร ไชโย

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่งาม วัดไผ่งาม  

ปจ ๔๕๖๐/๔๓๔๓
เด็กหญิงนาริศา อินทสร

๐๖/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดไผ่งาม วัดไผ่งาม  

ปจ ๔๕๖๐/๔๓๔๔
เด็กหญิงสุธิดา วงศ์เลิศ

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่งาม วัดไผ่งาม  

ปจ ๔๕๖๐/๔๓๔๕
เด็กหญิงพฤกษา กังฮวด

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่งาม วัดไผ่งาม  

ปจ ๔๕๖๐/๔๓๔๖
เด็กหญิงปวีณ์นุช เล็กรัตน์

๐๓/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดไผ่งาม วัดไผ่งาม  

ปจ ๔๕๖๐/๔๓๔๗
เด็กหญิงณัฐณิชา อุ่นถิน

่

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่งาม วัดไผ่งาม  

ปจ ๔๕๖๐/๔๓๔๘
เด็กหญิงอภัสสรา เปล่งผิว

๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่งาม วัดไผ่งาม  

ปจ ๔๕๖๐/๔๓๔๙
เด็กชายจตุพร ศรีจันทร์

๐๖/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดไผ่งาม วัดไผ่งาม  

ปจ ๔๕๖๐/๔๓๕๐
เด็กชายปฏิพัทธ์ จินจู

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่งาม วัดไผ่งาม  

ปจ ๔๕๖๐/๔๓๕๑
เด็กหญิงระพีพร อ่อนน้อม

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่งาม วัดไผ่งาม  

ปจ ๔๕๖๐/๔๓๕๒
เด็กหญิงอรพรรณ เกตุโคกกรวด

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่งาม วัดไผ่งาม  

ปจ ๔๕๖๐/๔๓๕๓ เด็กหญิงอาทิติยาภรณ์
รัศมี

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่งาม วัดไผ่งาม  

ปจ ๔๕๖๐/๔๓๕๔
เด็กชายมินทดา อาริยะยิง

่

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่งาม วัดไผ่งาม  

ปจ ๔๕๖๐/๔๓๕๕
เด็กหญิงชนิกานต์ ใหม่โสภา

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่งาม วัดไผ่งาม  

ปจ ๔๕๖๐/๔๓๕๖
เด็กชายธราเทพ ธรรมมะ

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกพนมดี วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๓๕๗
เด็กชายศักดิดา

์

เลียงวงษ์

้

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกพนมดี วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๓๕๘
เด็กชายวสันต์ เดชศร

๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกพนมดี วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๓๕๙
เด็กหญิงศิริชากร คงคาไหล

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกพนมดี วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๓๖๐
เด็กหญิงอรวรรณ จันทวงษา

๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกพนมดี วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๓๖๑
เด็กหญิงมนชญา สร้างนานอก

๐๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกพนมดี วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๓๖๒
เด็กหญิงจุฑามาศ เจริญผล

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกพนมดี วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๓๖๓
เด็กหญิงนหทัย ตรวจมรรคา

๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกพนมดี วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๓๖๔
เด็กหญิงโสภิดา ซือตรง

่

๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกพนมดี วัดโคกปบ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๑๒๕ / ๑๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปจ ๔๕๖๐/๔๓๖๕
เด็กหญิงพรพรรณ ยะหัตตะ

๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกพนมดี วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๓๖๖
เด็กหญิงชลธิชา บุญพันธ์

๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกพนมดี วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๓๖๗
เด็กหญิงพรพิชชา สานมะโน

๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกพนมดี วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๓๖๘
เด็กชายปภังกร มากสมบูรณ์

๐๗/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกพนมดี วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๓๖๙
เด็กหญิงกัญญาณัฐ บัวเกตุ

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกพนมดี วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๓๗๐
เด็กหญิงธมลวรรณ อินทรสงเคราะห์

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกพนมดี วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๓๗๑
เด็กชายวรากร อินทโชติ

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกพนมดี วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๓๗๒
เด็กหญิงนภัทรศร ดอนมอญ

๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกพนมดี วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๓๗๓
เด็กชายภาคภูมิ เฮงสกุล

๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกพนมดี วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๓๗๔
เด็กหญิงพนิตพร ศรีนาวร

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกพนมดี วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๓๗๕
เด็กชายอิศรานุวัฒน์ ช้างเยาว์

๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกพนมดี วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๓๗๖
เด็กหญิงพิมพ์วิภา นุ่มพา

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกพนมดี วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๓๗๗
เด็กชายรัฐภาค ซือตรง

่

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกพนมดี วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๓๗๘
เด็กหญิงนัท สุกาน

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกพนมดี วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๓๗๙
นายแสน สุกาน

๐๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านโคกพนมดี วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๓๘๐
เด็กชายพงษ์เพชร พรหมทัต

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกพนมดี วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๓๘๑
เด็กชายภูมิพิพัฒน์ เพ็งบุปผา

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกพนมดี วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๓๘๒
เด็กหญิงธนัชชา สักสงค์

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดต้นโพธิศรีมหาโพธิ

์

วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๓๘๓
เด็กชายยศพนธ์ โหศิริ

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดต้นโพธิศรีมหาโพธิ

์

วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๓๘๔
เด็กหญิงสุฑาสินี อำอินทร์

๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดต้นโพธิศรีมหาโพธิ

์

วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๓๘๕
เด็กชายธนาธิป สมประเสริฐ

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดต้นโพธิศรีมหาโพธิ

์

วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๓๘๖
เด็กหญิงศศิวิมล ศรีจันทร์

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดต้นโพธิศรีมหาโพธิ

์

วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๓๘๗
เด็กหญิงสุดารัตน์ คงเงิน

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดต้นโพธิศรีมหาโพธิ

์

วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๓๘๘
เด็กชายณัฐวุฒิ มีเนาว์

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดต้นโพธิศรีมหาโพธิ

์

วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๓๘๙
เด็กหญิงกมลกานต์ รัศมี

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดต้นโพธิศรีมหาโพธิ

์

วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๓๙๐
เด็กชายณัฐชนน เผ่าหนอง

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดต้นโพธิศรีมหาโพธิ

์

วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๓๙๑
เด็กชายชัยวัฒน์ ด่านดี

๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระข่อย วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๓๙๒
เด็กชายเตชสิทธิ

์

ซือตรง

่

๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระข่อย วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๓๙๓
เด็กชายชัยวัฒน์ สวัสดี

๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระข่อย วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๓๙๔
เด็กหญิงจิดาภา งามวงษ์

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระข่อย วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๓๙๕
เด็กหญิงรุ่งทิพย์ โกประพันธ์

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระข่อย วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๓๙๖
เด็กชายประทิชาติ มีเลิศ

๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระข่อย วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๓๙๗
เด็กหญิงนันทินี แหลมศรี

๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระข่อย วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๓๙๘
เด็กชายธนวัฒน์ บางไผ่

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระข่อย วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๓๙๙
เด็กหญิงกาญจนา ช่างแปลง

๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระข่อย วัดโคกปบ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๑๒๖ / ๑๔๙

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปจ ๔๕๖๐/๔๔๐๐
เด็กหญิงอรฤดี อินทบิน

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระข่อย วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๔๐๑
เด็กหญิงพิมพ์ธิดา มลสิน

๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระข่อย วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๔๐๒
เด็กหญิงสลิลทิพย์ กล้าเหิม

๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระข่อย วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๔๐๓
เด็กชายรัชชานนท์ กิจจาอาภา

๐๒/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสระข่อย วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๔๐๔
เด็กหญิงสุดาภา ยะหัตตะ

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระข่อย วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๔๐๕
เด็กชายกิตติทัต แหลมศรี

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระข่อย วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๔๐๖
เด็กชายจิรภัทร พรมมา

๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระข่อย วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๔๐๗
เด็กชายพัทธนันท์ เพ็งพรรณ์

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระข่อย วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๔๐๘
เด็กชายธนภัทร ซือตรง

่

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระข่อย วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๔๐๙
เด็กชายภานุพงค์ ทาสังข์

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระข่อย วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๔๑๐
เด็กหญิงสิรีธร หันตะการ

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระข่อย วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๔๑๑
เด็กหญิงวิมลศิริ พันธุ์ชัย

๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระข่อย วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๔๑๒
เด็กหญิงโยติกา นพศรี

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระข่อย วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๔๑๓
เด็กหญิงพนัชกร แก่นเมือง

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระข่อย วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๔๑๔
เด็กชายธนวัฒน์ วงษ์มณี

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระข่อย วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๔๑๕
เด็กชายวรธน วงษ์สุวรรณ์

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระข่อย วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๔๑๖
เด็กหญิงรุ่งนภา คำชู

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระข่อย วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๔๑๗
เด็กหญิงกรองทอง พันธุ์ชนะเดช

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระข่อย วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๔๑๘
เด็กชายรัฐภูมิ รัตนภานพ

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระข่อย วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๔๑๙
เด็กชายบูรมี ดอนฮี

้

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระข่อย วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๔๒๐
เด็กหญิงฐิตารีย์ จันทรลักษณ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระข่อย วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๔๒๑
เด็กชายทีปกร กิจจาอาภา

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระข่อย วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๔๒๒
เด็กชายวีรชิต บุญทวี

๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระข่อย วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๔๒๓
นายนพเก้า ต้นแพง

๓๑/๑๒/๒๕๒๓

โรงเรียนวัดสระข่อย วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๔๒๔
นางสาวอุไรวรรณ อินทร์ธูป

๒๖/๐๓/๒๕๒๑

โรงเรียนวัดสระข่อย วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๔๒๕
เด็กชายวทัญู เอิบอิม

่

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระมะเขือ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๔๒๖
เด็กหญิงจิราภรณ์ รักวงษ์

๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระมะเขือ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๔๒๗
เด็กชายธนวัฒน์ แต้มบัว

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระมะเขือ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๔๒๘
เด็กชายระพีพัฒน์ ลิโพธิ

์

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระมะเขือ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๔๒๙
เด็กหญิงชุติกาญจน์ พันธ์ทา

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระมะเขือ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๔๓๐
เด็กชายสันติภาพ จันทคุณ

๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแสงสว่าง วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๔๓๑
เด็กชายสิรภัทร ดนตรีไพเราะ

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแสงสว่าง วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๔๓๒
เด็กชายบรรจง ดอนมอญ

๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแสงสว่าง วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๔๓๓
เด็กหญิงกชพร สีทองสา

๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแสงสว่าง วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๔๓๔
เด็กหญิงจิราเจต แย้มกลิน

้

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแสงสว่าง วัดโคกปบ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๑๒๗ / ๑๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปจ ๔๕๖๐/๔๔๓๕
เด็กหญิงนำฝน จุลหอม

๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแสงสว่าง วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๔๓๖
เด็กหญิงอภิญญา ศิลารัตน์

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแสงสว่าง วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๔๓๗
เด็กหญิงชนาภา ชลารักษ์

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแสงสว่าง วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๔๓๘
เด็กหญิงกัญญาภัค นามโคตร

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแสงสว่าง วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๔๓๙
เด็กชายพชร บุญขยาย

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแสงสว่าง วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๔๔๐
เด็กหญิงภัคนันท์ พันธ์ชอบ

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแสงสว่าง วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๔๔๑
นางสาวรัตติยากร พิพัฒศรี

๑๓/๐๙/๒๕๓๐

โรงเรียนวัดแสงสว่าง วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๔๔๒
นางสาวศศิธร ศรีเกษม

๐๙/๐๑/๒๕๓๖

โรงเรียนวัดแสงสว่าง วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๔๔๓
เด็กชายศุภกิตติ

์

ศรีสมบัติ
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๔๔๔
เด็กชายชโลธร ซือตรง

่

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๔๔๕
เด็กชายประณัฐพงศ์ ส่งเสือ

๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๔๔๖
เด็กชายชญานนท์ รักสนิท

๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๔๔๗
เด็กชายโชติชัย ศิริคง

๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๔๔๘
เด็กชายภูริภัทร ทรายทอง

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๔๔๙
เด็กชายสิทธิโชค มรกต

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๔๕๐
เด็กชายธนกฤต แสงคำ

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๔๕๑
เด็กหญิงพรรณณิภา จุ้ยทิม

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๔๕๒
เด็กหญิงฑุลิกา สุขสวัสดิ

์

๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๔๕๓
เด็กหญิงณัฐวรรณ ช่างเก็บ

๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๔๕๔
เด็กหญิงดอกฝาย มนต์ขลัง

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๔๕๕
เด็กหญิงนารีรัตน์ พลชัย

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๔๕๖
เด็กหญิงธนิดา ใจกลาง

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๔๕๗
เด็กหญิงณัฐกานต์ พันธ์ธรรม

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๔๕๘
เด็กชายคุณภัทร บัวปล้อง

๑๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๔๕๙
เด็กชายกิตติธัช นาแพง

๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๔๖๐
เด็กชายนพดล อ้อนสุดใจ

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๔๖๑
เด็กชายกิตติภพ สายสวัสดิ

์

๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๔๖๒
เด็กหญิงทิพย์รัตน์ บุญธรรม

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๔๖๓
เด็กหญิงชาลิสา ไชยเจริญ

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๔๖๔
เด็กหญิงรัฐทิดา บัวศรี

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๔๖๕
เด็กหญิงวรัญญา เรืองฤทธิ

์

๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๔๖๖
เด็กชายภูชิต ศิลาภรพรรณ

๐๒/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๔๖๗
เด็กหญิงศิลาลักษณ์ ศักดิดาเจริญ

์

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๔๖๘
เด็กหญิงภัทรณิษฐ์ ภามัง

๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๔๖๙
เด็กชายบารมี จันทร์ดี

๐๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ วัดโคกปบ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๑๒๘ / ๑๔๙

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปจ ๔๕๖๐/๔๔๗๐
เด็กชายกิตติศักดิ

์

วังกรานต์
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๔๗๑
เด็กหญิงฆนัธวัน ชาญณรงค์

๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๔๗๒
เด็กชายวิทยา พิมเสน

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๔๗๓
เด็กชายกิตติกร สังขภิญโญ

๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๔๗๔
เด็กหญิงคุณัญญา ราดสาย

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๔๗๕
เด็กชายไกรศร ทองไสล

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๔๗๖
เด็กชายชินดนัย ยศจิงหรีด

้

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๔๗๗
เด็กชายเสฎฐวุฒิ บาดขุนทด

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๔๗๘
เด็กชายอนุชา ผงจันทึก

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๔๗๙
เด็กหญิงวีรยา พัสดุ

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๔๘๐
เด็กหญิงกัลยกร แก้วละมูล

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๔๘๑
เด็กหญิงปทมพร วงษ์เลิศ

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๔๘๒
เด็กหญิงเนตรนภา บุษดี

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๔๘๓
เด็กชายวีรภัทร สักสงค์

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๔๘๔
เด็กหญิงสุพิชญา ภามัง

๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๔๘๕
เด็กชายธีรเดช เอือเฟอ

้

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๔๘๖
เด็กหญิงเพชรลดา คำดวง

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๔๘๗
เด็กชายพีรวัฒน์ รัตนไพบูลย์วงศ์

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๔๘๘
เด็กชายวิชัยยุธ ผ่องศรี

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๔๘๙
เด็กหญิงพิมพ์พิลาศ บัวปอง

๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๔๙๐
เด็กหญิงภัทณียา ศิลาภรพรรณ

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๔๙๑ เด็กชายณแสตมปไทย
จันทรวงศ์ศรี

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๔๙๒
เด็กชายกฤษกร

กาญจนาวชิรภัณฑ์ ๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๔๙๓
เด็กชายศุภกร วิลัย

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๔๙๔
เด็กหญิงภัทรธิดา ช่างเก็บ

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๔๙๕
เด็กหญิงรุ่งทิพย์ วงศ์ห้อย

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๔๙๖
เด็กชายปฏิภาณ ผึงจินดา

้

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๔๙๗
เด็กชายจักรพรรณ รัตนา

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๔๙๘
เด็กหญิงดวงฤทัย สงค์วิชัย

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๔๙๙
เด็กหญิงอภิฤดี ลาพงษ์

๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๕๐๐
เด็กชายอภิชาติ มาปรีดา

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงตะเคียน วัดหนองสะแก  

ปจ ๔๕๖๐/๔๕๐๑
เด็กชายวีรพล ปญญาใหม่

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงตะเคียน วัดหนองสะแก  

ปจ ๔๕๖๐/๔๕๐๒
เด็กชายธีร์ธวัช บัวเดิม

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงตะเคียน วัดหนองสะแก  

ปจ ๔๕๖๐/๔๕๐๓
เด็กชายศราวุธ ตาโท้

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงตะเคียน วัดหนองสะแก  

ปจ ๔๕๖๐/๔๕๐๔
เด็กหญิงเก็จแก้ว เชาว์เจริญ

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงตะเคียน วัดหนองสะแก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๑๒๙ / ๑๔๙

้
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ปจ ๔๕๖๐/๔๕๐๕
เด็กหญิงชลลดา ทักษี

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงตะเคียน วัดหนองสะแก  

ปจ ๔๕๖๐/๔๕๐๖
เด็กหญิงดวงฤดี สายสาลี

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงตะเคียน วัดหนองสะแก  

ปจ ๔๕๖๐/๔๕๐๗
เด็กหญิงสุดารัตน์ บุญช่วย

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงตะเคียน วัดหนองสะแก  

ปจ ๔๕๖๐/๔๕๐๘
เด็กหญิงสุธิชา เจริญผล

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงตะเคียน วัดหนองสะแก  

ปจ ๔๕๖๐/๔๕๐๙
เด็กหญิงอชิรญา ภูมิดี

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงตะเคียน วัดหนองสะแก  

ปจ ๔๕๖๐/๔๕๑๐
เด็กหญิงดาริน ไพศาล

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงตะเคียน วัดหนองสะแก  

ปจ ๔๕๖๐/๔๕๑๑
เด็กหญิงขรรณ์เงิน พรหมมะ

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงตะเคียน วัดหนองสะแก  

ปจ ๔๕๖๐/๔๕๑๒
เด็กหญิงปฐมาวดี รักสุด

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงตะเคียน วัดหนองสะแก  

ปจ ๔๕๖๐/๔๕๑๓
เด็กหญิงวราพร ศรเพชร

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงตะเคียน วัดหนองสะแก  

ปจ ๔๕๖๐/๔๕๑๔
เด็กหญิงจันทร์จิรา มงคลคำชาว

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงตะเคียน วัดหนองสะแก  

ปจ ๔๕๖๐/๔๕๑๕
เด็กชายเฉลิมชัย พระโคกสังข์

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงตะเคียน วัดหนองสะแก  

ปจ ๔๕๖๐/๔๕๑๖
เด็กหญิงพลอยริน พยักษา

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงตะเคียน วัดหนองสะแก  

ปจ ๔๕๖๐/๔๕๑๗
เด็กหญิงนิศารัตน์ ต้นทอง

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงตะเคียน วัดหนองสะแก  

ปจ ๔๕๖๐/๔๕๑๘
เด็กชายพนา ไพศาล

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงตะเคียน วัดหนองสะแก  

ปจ ๔๕๖๐/๔๕๑๙
เด็กหญิงอาธิติยา แซ่ฉัว

่

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงตะเคียน วัดหนองสะแก  

ปจ ๔๕๖๐/๔๕๒๐
เด็กชายศิวพร กลมเกลียว

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงตะเคียน วัดหนองสะแก  

ปจ ๔๕๖๐/๔๕๒๑
เด็กชายภัทรภูมิ มานุชานนท์

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงตะเคียน วัดหนองสะแก  

ปจ ๔๕๖๐/๔๕๒๒
เด็กชายณัฐวุฒิ นิคม

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงตะเคียน วัดหนองสะแก  

ปจ ๔๕๖๐/๔๕๒๓
เด็กหญิงอรทัย สายสุวรรณ์

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงตะเคียน วัดหนองสะแก  

ปจ ๔๕๖๐/๔๕๒๔
เด็กหญิงอโณทัย คำเสน

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงตะเคียน วัดหนองสะแก  

ปจ ๔๕๖๐/๔๕๒๕
เด็กชายธนากร วงศ์สกุลภักดี

๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงตะเคียน วัดหนองสะแก  

ปจ ๔๕๖๐/๔๕๒๖
เด็กหญิงชนิสรา ผิวเงิน

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๕๒๗
เด็กชายนัฐพงษ์ เจริญศรี

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๕๒๘
เด็กชายถิรวัฒน์ ปรีชาจารย์

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๕๒๙
เด็กชายพีรพัฒน์ สอนใจ

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๕๓๐
เด็กชายชโลธร สีดอนแดง

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๕๓๑
เด็กชายอครพล สวัสดิมาก

์

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๕๓๒
เด็กชายดนยวรรธน์ นพประเสริฐ

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๕๓๓
เด็กหญิงปณฑิตา สมทรง

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๕๓๔
เด็กหญิงชลิตา ไกรสิงห์

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๕๓๕
เด็กหญิงจิราภา เอือเฟอ

้

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๕๓๖
เด็กหญิงอินอร รัตนมงคล

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๕๓๗
เด็กหญิงศุภิสรา อินทรสวัสดิ

์

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๕๓๘
เด็กหญิงชนัญชิดา พันธ์ธรรม

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๕๓๙
เด็กหญิงสาธนี กับชัย

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ วัดโคกปบ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๑๓๐ / ๑๔๙

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปจ ๔๕๖๐/๔๕๔๐
เด็กชายบวรนันท์ ดาดขุนทด

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๕๔๑
เด็กชายสุนัททรี สมตน

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๕๔๒
เด็กชายวัชรพล โตประมาณ

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๕๔๓
เด็กหญิงจิดาภา ชินสมบูรณ์

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๕๔๔
เด็กหญิงจุฑามณี ปนกุล

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๕๔๕
เด็กหญิงพณิชา เสน่ห์ขำ

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๕๔๖
เด็กหญิงกาญจน์ติมา ศรีพัฒโนทัย

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๕๔๗
เด็กหญิงพทัยรัตน์ มากมี

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๕๔๘
เด็กหญิงพรพิมล พุดหอม

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๕๔๙
เด็กหญิงจินตนา สังวรดี

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๕๕๐
เด็กหญิงวรวรรณ ทิพวรรณ์

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๕๕๑
เด็กหญิงอนงค์ทิพย์ ศรีหมาตร์

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๕๕๒
เด็กชายภัทรกร ดวงจันทร์

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๕๕๓
เด็กชายธนกร เหล่ากสิกรรม

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๕๕๔
เด็กหญิงบัณฑิตา เพ็งสุพรรณ์

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๕๕๕
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ พงสะพัง

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๕๕๖
เด็กชายอนุวัฒน์ เกือกูล

้

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๕๕๗
เด็กหญิงจิรัฐิพร อุดมทรัพย์

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๕๕๘
เด็กหญิงชุติกาญจน์ บุญธรรมเจริญ

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๕๕๙
เด็กชายนนทพันธ์ สุภาพุฒ

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๕๖๐
เด็กหญิงปยมน ซือตรง

่

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๕๖๑
เด็กหญิงพรนัชชา เหลืองทอง

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๕๖๒
เด็กชายฉัตรอธิป มงคล

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๕๖๓
เด็กหญิงเกตุแก้ว จันทร์ทอด

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๕๖๔
เด็กหญิงกรองแก้ว ราชไทย

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๕๖๕
เด็กชายนัทธพงศ์ ศรีเกษม

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๕๖๖
เด็กหญิงศุภสุตา ศรีเกษม

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๕๖๗
เด็กหญิงกนกทิพย์ กาศโอสถ

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๕๖๘
เด็กชายอมรินทร์ เจนการกิจ

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๕๖๙
เด็กชายบารมี ศรีเกษม

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๕๗๐
เด็กหญิงณัฏฐวรรณ ทองพันธ์

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๕๗๑
เด็กชายจิรชัย วิเศษกุล

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๕๗๒
เด็กหญิงวริสรา สังวรฤดี

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๕๗๓
เด็กชายไตรภูมิ ใหม่สุวรรณ

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๕๗๔
เด็กหญิงอริสรา สวดสวัสดิ

์

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ วัดโคกปบ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๑๓๑ / ๑๔๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปจ ๔๕๖๐/๔๕๗๕
เด็กหญิงวรินธร แสงตะวัน

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๕๗๖
เด็กหญิงณัฐวิกา ปนกุล

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๕๗๗
เด็กหญิงปภาวรินทร์ ฉิมพาลี

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๕๗๘
เด็กชายอดิศร พพรหมมา

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๕๗๙
เด็กหญิงอรณี ทรัพย์ศฤงศิริ

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๕๘๐
เด็กหญิงวรรณพร กรรณทิพย์

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๕๘๑
เด็กชายปณณวัฒน์ ทองพันธ์

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๕๘๒
เด็กชายจตุพงษ์ ไม้งาม

๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๕๘๓
เด็กชายธีรวัจน์ สินภัคนนท์

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๕๘๔
เด็กชายนราธร พึงเกษม

่

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๕๘๕
เด็กชายปรเมษฐ์ ศรีคำสุข

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๕๘๖
เด็กหญิงณัฐณิชา จันทร์เกษม

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๕๘๗
นายนันทวัช ลีรัตนชัย

๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๕๘๘
เด็กชายชลนที มิตยสิทธิ

์

๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๕๘๙
เด็กชายกิตติภัทร สดสอาด

๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๕๙๐ เด็กชายเลียม พงษ์ศกร
วิล

๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๕๙๑
นางสาวจุฑามาศ ห้วยหงษ์ทอง

๐๙/๐๓/๒๕๓๓

โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๕๙๒
เด็กหญิงอาทิตยา สุขประเสริฐ

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทวรักษ์ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๕๙๓
เด็กชายสรศักดิ

์

ยะสาวงษ์
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทวรักษ์ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๕๙๔
เด็กชายเดชานันท์ โพธิชู

์

๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทวรักษ์ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๕๙๕
เด็กหญิงวนัชพร บริบูรณ์ทรัพย์

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทวรักษ์ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๕๙๖
เด็กชายภฤศ จำนงค์ภักดิ

์

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทวรักษ์ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๕๙๗
เด็กชายนรัฐกรณ์ พรหมบุตร

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทวรักษ์ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๕๙๘
เด็กชายสุรราชย์ ธรรม์วิจักขณ์

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทวรักษ์ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๕๙๙
เด็กชายปานเนตร วนิชชากร

๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทวรักษ์ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๖๐๐
เด็กหญิงณัฐชยา จันต๊ะนาเขต

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทวรักษ์ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๖๐๑
เด็กหญิงจันจิราพร ชิณโคตร

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทวรักษ์ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๖๐๒
เด็กชายโชคชัย มาหา

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทวรักษ์ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๖๐๓
เด็กชายภูริพัฒน์ เงาศรี

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทวรักษ์ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๖๐๔
เด็กชายพัชรพล กฤษณีไพบูลย์

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทวรักษ์ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๖๐๕
เด็กชายชยากร สำเภาจันทร์

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทวรักษ์ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๖๐๖
เด็กหญิงณัฐณิชา เดชอินทร์

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทวรักษ์ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๖๐๗
เด็กหญิงชลลดา สุชิลา

๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทวรักษ์ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๖๐๘
เด็กหญิงภูริตา อริยเดช

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทวรักษ์ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๖๐๙
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ทัดละมัย

๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทวรักษ์ วัดโคกปบ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๑๓๒ / ๑๔๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปจ ๔๕๖๐/๔๖๑๐
เด็กหญิงอุบลพรรณ สมยา

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทวรักษ์ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๖๑๑
เด็กหญิงนพิยดา สายสงวน

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทวรักษ์ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๖๑๒
เด็กหญิงพรหมพร ใคร่ครวญ

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทวรักษ์ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๖๑๓
เด็กชายเอกรินทร์ ศุภนิจวัฒนา

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทวรักษ์ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๖๑๔
เด็กชายพีรภัทร ครัวเชือ

้

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทวรักษ์ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๖๑๕
เด็กชายธีรภัทร์ แสงเพ็ชร์

๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทวรักษ์ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๖๑๖
เด็กหญิงจิราวรรณ แก้วเพชร

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทวรักษ์ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๖๑๗
เด็กหญิงรัตนาภรย์ เดชสอน

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทวรักษ์ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๖๑๘
เด็กหญิงนันท์นภัส พนมสืบ

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทวรักษ์ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๖๑๙
เด็กหญิงวาสนา สมสิทธิกุล

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทวรักษ์ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๖๒๐
เด็กหญิงวิชิตา รวมทรัพย์

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทวรักษ์ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๖๒๑
เด็กหญิงทิพนภา ช่อจันทร์

๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทวรักษ์ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๖๒๒
เด็กชายณัฐดนัย พูลโภคผล

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทวรักษ์ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๖๒๓
เด็กชายชยธร คำภิโร

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทวรักษ์ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๖๒๔
เด็กหญิงนพวรรณ จันทา

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทวรักษ์ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๖๒๕
เด็กหญิงจิณัฐตา จิตน้อม

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทวรักษ์ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๖๒๖
เด็กหญิงสุณิตา กัลยาวงค์

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทวรักษ์ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๖๒๗
เด็กชายปตินันท์ แก้วกลัด

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทวรักษ์ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๖๒๘
เด็กชายภานุวัฒน์ จิตบุญชืน

่

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทวรักษ์ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๖๒๙
เด็กหญิงกฤติญา ชาสังข์

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทวรักษ์ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๖๓๐
เด็กชายวิชญปกรณ์ เอียมเทียน

่

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทวรักษ์ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๖๓๑
เด็กชายสุพัฒน์พงศ์ แสงสุข

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทวรักษ์ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๖๓๒
เด็กหญิงปุณณดา พึงเนตร

่

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทวรักษ์ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๖๓๓
เด็กชายสุชาครีย์ สมชือ

่

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทวรักษ์ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๖๓๔
เด็กชายฐานันดร์ ดอนทอง

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทวรักษ์ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๖๓๕
เด็กชายนราธิป ศิลาภรพรรณ

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทวรักษ์ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๖๓๖
เด็กชายพัชรพล เตียนพลกรัง

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทวรักษ์ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๖๓๗
เด็กชายธนวัฒน์ รักไทย

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทวรักษ์ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๖๓๘
เด็กหญิงอภิชญา ขยันยิง

่

๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทวรักษ์ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๖๓๙
เด็กชายธัญเทพ เนตรสุวรรณ

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทวรักษ์ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๖๔๐
เด็กหญิงดารารัตน์ วงกลม

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทวรักษ์ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๖๔๑
เด็กหญิงนงลักษณ์ สาบุตดี

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทวรักษ์ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๖๔๒
เด็กหญิงวาสนา สาริกภูติ

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทวรักษ์ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๖๔๓
เด็กหญิงนฤมล ศรีเกษม

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทวรักษ์ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๖๔๔
เด็กหญิงกนกกาญจน์ เปรืองปราชญ์

่

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทวรักษ์ วัดโคกปบ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๑๓๓ / ๑๔๙

้
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ปจ ๔๕๖๐/๔๖๔๕
เด็กหญิงภาสินี ศรีโสธร

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทวรักษ์ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๖๔๖
เด็กชายณัฐพงษ์ เศษทัก

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทวรักษ์ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๖๔๗
เด็กชายอัครพนธ์ ลิมรสเลิศสกุล

้

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทวรักษ์ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๖๔๘
เด็กหญิงนำทิพย์ สุขบรรเทิง.

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทวรักษ์ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๖๔๙
เด็กหญิงกมลชนก ลิมไพบูลย์ผล

้

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทวรักษ์ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๖๕๐
เด็กหญิงภัทราภรณ์ มะกอกเดิม

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทวรักษ์ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๖๕๑
เด็กชายกฤษณพงศ์ ซือตรง

่

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทวรักษ์ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๖๕๒
เด็กหญิงนัทธ์หทัย กวินตันติโรจน์

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทวรักษ์ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๖๕๓
เด็กหญิงภูริชญา ดุษดี

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทวรักษ์ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๖๕๔
เด็กชายภูมิภัทร ผาสุขใจ

๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทวรักษ์ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๖๕๕
เด็กชายวีรภัทร รักติกูล

๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทวรักษ์ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๖๕๖
เด็กชายก้องกิดากร นงค์พยัคฆ์

๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทวรักษ์ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๖๕๗
นายกฤติพงศ์ เพ็ชรตาล

๐๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเทวรักษ์ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๖๕๘
เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

กฤษณีไพบูลย์

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทวรักษ์ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๖๕๙
เด็กหญิงนันทิชา นาแพง

๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทวรักษ์ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๖๖๐
เด็กหญิงพรจุติ เพ็งสองสี

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทวรักษ์ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๖๖๑
เด็กชายอธิบดี ปนกุล

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทวรักษ์ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๖๖๒
เด็กหญิงแพรทอง ขุนฉิม

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทวรักษ์ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๖๖๓
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ทุมโจ้

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทวรักษ์ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๖๖๔
เด็กชายธนกุล เทพอารักษ์กุล

๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทวรักษ์ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๖๖๕
เด็กชายพิรภพ เกตุสุวรรณ์

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทวรักษ์ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๖๖๖
เด็กชายอิศรา อิศรภักดี

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทวรักษ์ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๖๖๗
เด็กชายธันวา แหลมหลักสกุล

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทวรักษ์ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๖๖๘
เด็กหญิงศิรินทร์ทิพย์ คำอ่วม

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทวรักษ์ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๖๖๙
เด็กหญิงสุดารัตน์ จันทรจตุรภัทร

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทวรักษ์ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๖๗๐
เด็กหญิงนุชนาถ จันทร์ประสาท

๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทวรักษ์ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๖๗๑
เด็กหญิงกวีลักษณ์ หาดอน

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทวรักษ์ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๖๗๒
เด็กหญิงชนากานต์ ศรีประเสริฐ

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทวรักษ์ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๖๗๓
เด็กชายนวพล ตรีแจ่ม

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทวรักษ์ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๖๗๔
เด็กชายพิพัฒน์ ปราบพาล

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทวรักษ์ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๖๗๕
เด็กชายคทาวุฒิ พรหมโสภา

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทวรักษ์ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๖๗๖
เด็กชายพงศกร ดวงดี

๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทวรักษ์ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๖๗๗
เด็กหญิงปภาศิริ สระเจริญ

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทวรักษ์ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๖๗๘
เด็กชายณฐพงศ์ เกียรติวิทยะ

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทวรักษ์ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๖๗๙
เด็กชายเกียรติพล ยะอนันต์

๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทวรักษ์ วัดโคกปบ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๑๓๔ / ๑๔๙

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปจ ๔๕๖๐/๔๖๘๐
นางสาวบุณยวีร์ สร้อยทอง

๓๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเทวรักษ์ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๖๘๑
เด็กหญิงนัชชา กรัตพงษ์

๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทวรักษ์ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๖๘๒
เด็กชายสุชานพงศ์ ชุณห์กุล

๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทวรักษ์ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๖๘๓
เด็กหญิงปทิตตา แสนคุ้ม

๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทวรักษ์ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๖๘๔
เด็กหญิงณัฐนฤภร อรชิน

๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทวรักษ์ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๖๘๕
เด็กชายณรงค์เดช จัดพล

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทวรักษ์ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๖๘๖
เด็กหญิงศศิธร สุวรรณบุตร

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทวรักษ์ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๖๘๗
นางสาวศศิกานต์ ทินกรอ่อนแสง

๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทวรักษ์ วัดโคกปบ  

ปจ ๔๕๖๐/๔๖๘๘
เด็กหญิงญาณิศา เทียนสำโรง

๐๘/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๖๘๙
เด็กชายณัฐเศรษฐ วรคูณทรัพย์ทวี

๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๖๙๐
เด็กชายณฐกร โฉมประเสริฐ

๐๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๖๙๑
เด็กชายณัฐพงศ์ จำนงค์จิตร

๐๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๖๙๒
เด็กหญิงเกวลิน หมอนพังเทียม

๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๖๙๓
เด็กหญิงมีนา ศรีรัตนสมบูรณ์

๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๖๙๔
เด็กชายปรมินทร์ ศิลา

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๖๙๕
เด็กชายวรเมธ ชาดี

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๖๙๖
เด็กหญิงธนพร จันปุม

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๖๙๗
เด็กชายวรภพ ห่านทองคำ

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๖๙๘
เด็กหญิงภคพร มานะบัง

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๖๙๙
เด็กหญิงเบญจพร ชัยสัตย์

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๗๐๐
เด็กชายธนกฤต รืนสุคนธ์

่

๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๗๐๑
เด็กชายพีระพัฒน์ ชืนเพ็ง

่

๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๗๐๒
เด็กชายวชิรวิชญ์ หนูเทียน

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๗๐๓
เด็กชายวรุตม์ ท่าข้าม

๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๗๐๔
เด็กชายธิปก ชัยสิทธิ

๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๗๐๕
เด็กชายปติกร ถาวรคุณ

๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๗๐๖
เด็กชายกิตติพงษ์ ดารักษ์

๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๗๐๗
เด็กหญิงปุณยวีร์ พาสุขฤทัยรัตน์

๐๓/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๗๐๘
เด็กหญิงปณดา ภัทรพรรณธนา

๐๑/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๗๐๙
เด็กหญิงญาณิศา พรมเคน

๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๗๑๐
เด็กหญิงนิราพร อังกาบ

๐๕/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๗๑๑
เด็กหญิงญาณิศา มะก้านตง

๒๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๗๑๒
เด็กชายชัชพล เย็นสวัสดิ

์

๐๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๗๑๓
เด็กชายรณกร ศิริพัฒนาคุณ

๐๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๗๑๔
เด็กหญิงสุกัญญา มีธรรม

๐๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๑๓๕ / ๑๔๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปจ ๔๕๖๐/๔๗๑๕
เด็กชายปรีดีกรณ์ ทองอินทร์

๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๗๑๖
เด็กหญิงพัชรพร ชำนาญปน

๐๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๗๑๗
เด็กชายอภิภัทร คงรอต

๐๔/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๗๑๘
เด็กหญิงธัญชนก เหมือนใจนึก

๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๗๑๙
เด็กชายธนภัทร พลับสกุล

๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๗๒๐
เด็กหญิงศรัณย์รัชต์ เชียวพานิช

่

๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๗๒๑
เด็กชายเตชสิทธิ บูรณะเจริญวิทย์

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๗๒๒
เด็กชายปรมัตถ์ ศิลา

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๗๒๓
เด็กชายธนพัฒน์ อนุวงศ์นวรัตน์

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๗๒๔
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ คำสุข

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๗๒๕
เด็กหญิงพัชรกันย์ พูลศิริสุวภัทร

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๗๒๖
เด็กชายรัฐภูมิ เกษกี

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๗๒๗
เด็กหญิงปทมพร ศิลา

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๗๒๘
เด็กชายณัฏฐดนัย โชติวร

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๗๒๙
เด็กชายธีรกานต์ เวียงนนท์

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๗๓๐
เด็กชายปยะวัฒน์ ยุทธิวัฒน์

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๗๓๑
เด็กชายอภิสิทธิ

์

เชิดหนองผือ
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๗๓๒
เด็กหญิงกมลชนก เพลินไพศาล

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๗๓๓
เด็กหญิงปภาดา วงค์ตรี

๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๗๓๔
เด็กชายวัชรกร ทิสารัมย์

๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๗๓๕
เด็กชายวิทวัส บุญมา

๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๗๓๖
เด็กชายกันตินันต์ สันธิ

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๗๓๗
เด็กชายณชพล พรังโอฬาร

่

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๗๓๘
เด็กชายชลชนก ฟองกำแหง

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๗๓๙
เด็กชายศาสตราวุธ พรมพิลา

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๗๔๐
เด็กชายธีรนัย เรือนคำ

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๗๔๑
เด็กหญิงทีชานิกา ชลิชานนท์

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๗๔๒
เด็กหญิงกนกวรรณ ช่วงพิทักษ์

๓๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๗๔๓
เด็กชายกีรติกร ศรีคราม

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๗๔๔
เด็กชายฐากูร บัวหลวง

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๗๔๕
เด็กหญิงปภาวรินทร์ ธัญญอนันต์ผล

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๗๔๖
เด็กชายจีรภัทร์ ดิง

๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๗๔๗
เด็กหญิงณัฐกฤตา จันทขันทร์

๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๗๔๘
เด็กชายอชิรวิชญ์ นฤคนธ์

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๗๔๙
เด็กหญิงรินรดา อารมย์สุข

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๑๓๖ / ๑๔๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปจ ๔๕๖๐/๔๗๕๐
เด็กชายสุวรรณพงศ์ ดุนา

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๗๕๑
เด็กหญิงจิรประภา ประภา

๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๗๕๒
เด็กหญิงพิชชาอร นูสีหา

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๗๕๓
เด็กหญิงณภัทร หาญมงคลศิลป

๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๗๕๔
เด็กหญิงกานต์ธีรา กฤษณีไพบูลย์

๐๒/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๗๕๕
เด็กชายธเนศพล จำจด

๐๕/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๗๕๖
เด็กชายกอบกาญ เรือนคำ

๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๗๕๗
เด็กชายปยทัศน์ ทิมแก้ว

๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๗๕๘
เด็กหญิงปุญชรัสมิ

์

วารีสูงเนิน
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๗๕๙
เด็กหญิงณัฐรินีพ์ สิทธาจารย์

๐๔/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๗๖๐
เด็กหญิงญากานดา วิจิตรกาญจน์

๓๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๗๖๑
เด็กชายนฤบดินทร์ สุวรรณพจน์

๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๗๖๒
เด็กหญิงศิริลักษณ์ พาโคกทม

๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๗๖๓
เด็กหญิงพิมพ์ชนก จิตสุจริตวงศ์

๐๙/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๗๖๔
เด็กหญิงกอบฟา สิทธิบรรณ์

๐๓/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๗๖๕
เด็กหญิงญาณาทิพ พิเศษพงษา

๐๒/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๗๖๖
เด็กหญิงชญาร์รัชต์ พสิษฐ์ชนะสร

๑๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๗๖๗
เด็กชายสุทิวัส เดชเดชะสุนันท์

๐๗/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๗๖๘
เด็กหญิงชุติพร ศรีชาติ

๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๗๖๙
เด็กชายสรวิชญ์ ธาราทรัพย์ศิริ

๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๗๗๐
เด็กชายนภสินธุ์ เหล่าวีระโยธิน

๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๗๗๑
เด็กชายมหรรณพ หงษ์เจริญ

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๗๗๒
เด็กชายศุภฤกษ์ เพ็งสุคนธ์

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๗๗๓
เด็กหญิงธัญพิชชา ฮะอวด

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๗๗๔
เด็กหญิงกวินธิดา ประดังเสียง

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๗๗๕
เด็กชายอชิระ ฉิมพานิช

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๗๗๖
เด็กหญิงวรพิชชา บุญพรานชู

๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๗๗๗
เด็กหญิงบุษย์นำทอง เชิดชูอำไพ

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๗๗๘
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ สุกรินทร์

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๗๗๙
เด็กชายสุวพัชร ตรีคันธา

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๗๘๐
เด็กชายชยานนท์ ชนะชัย

๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๗๘๑
เด็กหญิงธีรดา ปลักกระโทก

๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๗๘๒
เด็กชายนันทพงษ์ ศรีหัตถผดุงกิจ

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๗๘๓
เด็กหญิงพิชชาภา อินทรารักษ์

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๗๘๔
เด็กหญิงวิรัลพัชร จิรัฐิติเจริญ

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๑๓๗ / ๑๔๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปจ ๔๕๖๐/๔๗๘๕
เด็กหญิงสิรยากร ณ อุบล

๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๗๘๖
เด็กหญิงประกายดาว คุณสารธรรม

๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๗๘๗
เด็กชายคณพศ อุบลรัตน์

๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๗๘๘
เด็กชายพสิษฐ์พงศ์ ศรีศร

๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๗๘๙
เด็กชายฐปนัท ซือกิตติศักดิ

่ ์

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๗๙๐
เด็กชายธณกร พลชัย

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๗๙๑
เด็กหญิงณัฐณิชา โสณะชัย

๐๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๗๙๒
เด็กหญิงศิตานันท์ เลาหสินนุรักษ์

๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๗๙๓
เด็กชายกฤษณะ สุดจิตร

๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๗๙๔
เด็กชายอมเรศ รอยระยับ

๐๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๗๙๕
เด็กชายกีรติ แก้วหอม

๐๑/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๗๙๖
เด็กหญิงณัฐธยาน์ ชัยยงศิลป

๓๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๗๙๗
เด็กหญิงอโญธญา สมลักษณ์

๑๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๗๙๘
เด็กชายเกียรติคุณ อันสีละ

๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๗๙๙
เด็กชายจิรายุ เตือนวีระเดช

๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๘๐๐
เด็กหญิงญาดากาน วิจิตรกาญจน์

๓๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๘๐๑
เด็กหญิงพลอยตะวัน อ่อนพันธ์

๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๘๐๒
เด็กชายจิราธิวัฒน์ ศรีตูมแก้ว

๐๔/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๘๐๓
เด็กหญิงวิภวานี ลามะให

๐๗/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๘๐๔
เด็กหญิงสุกัญญา รัตนปรารมย์

๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๘๐๕
เด็กชายกันตพัฒน์ กัณหารี

๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๘๐๖
เด็กหญิงพรทิพย์ รักวุฒิ

๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๘๐๗
เด็กหญิงกฤติญา แหวนเพ็ชร

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๘๐๘
เด็กหญิงณวรา ชืนศิริ

่

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๘๐๙
เด็กหญิงรัชนีกร เครืองลาย

่

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๘๑๐
เด็กหญิงวรวลัณช์ เลาหสินนุรักษ์

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๘๑๑
เด็กชายภูวิศ วิมลสิริพักตร์

๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๘๑๒
เด็กหญิงเครือมาศ ใจธรรม

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๘๑๓
เด็กชายโชคอนันต์ จันทรา

๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๘๑๔
เด็กชายอชิตพล ผุงแสงมณีวงค์

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๘๑๕
เด็กหญิงธนพรรณ ร่วมบุญ

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๘๑๖
เด็กชายชฤปกรณ์ มีศิลป

๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๘๑๗
เด็กชายสุริยะ สมโภชน์

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๘๑๘
เด็กชายทัตพล เพชรทอง

๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๘๑๙
เด็กชายปติพล นิยมแสง

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๑๓๘ / ๑๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปจ ๔๕๖๐/๔๘๒๐
เด็กหญิงณปภา มิงสงฆ์

่

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๘๒๑
เด็กชายธนกฤต ศรีกอง

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๘๒๒
เด็กชายอภินันท์ สังคะรินทร์

๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๘๒๓
เด็กชายธนชาติ ศรีแดง

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๘๒๔
เด็กหญิงสุพัชญา จำให้

๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๘๒๕
เด็กชายศิวภัทร สุจริต

๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๘๒๖
เด็กชายณัฐวุฒิ นามปะโกมล

๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๘๒๗
เด็กชายพัชรชัย

ลิขิตปญญาราษฎร์ ๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๘๒๘
เด็กชายมหาดเล็ก ฤทธิมหา

์

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๘๒๙
เด็กหญิงญาณิศา ทรัพย์โสม

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๘๓๐
เด็กชายอรรณพ เหมเพ็ชร

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๘๓๑
เด็กหญิงวรางคณา กันทา

๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๘๓๒
เด็กชายรัฐภูมิ ตังตระกูลเดชา

้

๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๘๓๓
เด็กหญิงธัญญรัตน์ นวลประภาย

๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๘๓๔
เด็กหญิงนันท์นภัส บุญศร

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๘๓๕
เด็กชายธีรพัฒน์ ฉิมพลี

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๘๓๖
เด็กหญิงสุรลิตา ตันงาม

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๘๓๗
เด็กชายวสวัตติ

์

เจริญชัย

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๘๓๘
เด็กชายวรชิต มิตกัลยา

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๘๓๙
เด็กหญิงกรพินธุ์ อินทรโต

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๘๔๐
เด็กหญิงรสิตา หรรษาสถิตย์

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๘๔๑
เด็กหญิงสุวิชญา บุญลือ

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๘๔๒
เด็กชายศุภกร ทองเกิด

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๘๔๓
เด็กหญิงณัฐวิภา วามะลุน

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๘๔๔
เด็กหญิงกรณิศ สายสมบัติ

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๘๔๕
เด็กชายจารุวัตร เลิศสระน้อย

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๘๔๖
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ ศรีโคตร

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๘๔๗
เด็กชายเพทาย คำไพร

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๘๔๘
เด็กชายปรวิศน์ เก็งพานิชย์

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๘๔๙
เด็กหญิงนัฐพล หาญชนะ

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๘๕๐
เด็กชายณัฐพงศ์ อู่ทอง

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๘๕๑
เด็กชายพีรภัทร์ พันทะท้าว

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๘๕๒
เด็กชายธนวัฒน์ เกียรติบรรจง

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๘๕๓
เด็กชายชนะชล นันมา

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๘๕๔
เด็กชายศุภโชค นาสมบูรณ์

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๑๓๙ / ๑๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปจ ๔๕๖๐/๔๘๕๕
เด็กชายวีรกานต์ วรวิทย์วัฒนะ

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๘๕๖
เด็กหญิงมานิตา มีเพียร

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๘๕๗
เด็กชายณัฐดนัย อินทคล้าย

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๘๕๘
เด็กชายศุภณัฐ ชาติดี

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๘๕๙
เด็กหญิงสุพิชชา สิงห์ดี

๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๘๖๐
เด็กหญิงพรนภา วิชัยภาพ

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๘๖๑
เด็กหญิงพลอยนภัทร ใจเชือม

่

๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๘๖๒
เด็กชายธนกฤต

กิจธัญญะสัมพันธ์
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๘๖๓
เด็กชายธนานันท์ นาคช่วย

๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๘๖๔
เด็กหญิงโชติกา นวลใส

๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๘๖๕
เด็กหญิงกรรณิการ์ มนทอง

๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๘๖๖
เด็กหญิงอรปรียา สรอุบล

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๘๖๗
เด็กชายภูเบศร บุตรศรีรักษ์

๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๘๖๘
เด็กชายจักรภัทร กงไกรราช

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๘๖๙
เด็กหญิงสรัลชนา ตามศรี

๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๘๗๐
เด็กหญิงปารวี เพ็ชรผุดผ่อง

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๘๗๑
เด็กหญิงภาพิมล บุญสม

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๘๗๒
เด็กหญิงกัณยวัลย์ เทียนบัญญัติ

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๘๗๓
เด็กหญิงณิชา บุญครอง

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๘๗๔
เด็กหญิงขวัญดาว คำไกร

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๘๗๕
เด็กหญิงสุทธิดา พืมขุนทด

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๘๗๖
เด็กชายณัฐวรรธน์ กอ้นสันทัด

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๘๗๗
เด็กชายนรเศรษฐ์ แสงวิจิตร์

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๘๗๘
เด็กหญิงนาตาชา สืบเหม

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๘๗๙
เด็กหญิงกัญญาณัฐ สุคลธา

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๘๘๐
เด็กหญิงอัมพาพันธ์ บุญศิริภาคิน

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๘๘๑
เด็กชายปณณวิชญ์ พวงกนก

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๘๘๒
เด็กหญิงกรกมล ยามมา

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๘๘๓
เด็กหญิงปรียามาศ โคกกระชาย

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๘๘๔
เด็กชายณปภัช วีรคุปต์

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๘๘๕
เด็กชายนพกานต์ สมโภชน์

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๘๘๖
เด็กหญิงนันทิชา เตียเย็น

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๘๘๗
เด็กหญิงพิมพ์วรีย์ หมันซ่อม

่

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๘๘๘
เด็กหญิงพรนภัส สังข์เอียด

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๘๘๙
เด็กหญิงณัฐกมล แสงดำ

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๑๔๐ / ๑๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปจ ๔๕๖๐/๔๘๙๐
เด็กหญิงจณิสตา นุยจันทึก

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๘๙๑
เด็กหญิงอัฐภิญญา ทานกระโทก

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๘๙๒
เด็กหญิงศิรดา วัณทยา

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๘๙๓
เด็กหญิงสุรัชญา อินทร์แก้ว

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๘๙๔
เด็กชายปติภัทร ทองรัก

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๘๙๕
เด็กหญิงจิรัชญา นิยมแสง

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๘๙๖
เด็กชายวรโชติ เอือนุกูล

้

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๘๙๗
เด็กหญิงณัฐนันท์ อินทเกตุ

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๘๙๘
เด็กชายภรเอก อนุสรศักดิ

์

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๘๙๙
เด็กหญิงกริณา สง่างาม

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๙๐๐
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ใจหาญ

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๙๐๑
เด็กชายคเณศ กับชัย

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๙๐๒
เด็กหญิงพิชญา จริยารังษีโรจน์

๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๙๐๓
เด็กชายธีรดนย์ ตังกิจเกียรติกุล

้

๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๙๐๔
เด็กหญิงศศิวิมล หวลจิตต์

๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๙๐๕
เด็กชายเมธาวิทย์ อารยะสิทธิ

์

๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๙๐๖
เด็กหญิงนภัสวรรณ ไพรฑูรย์

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๙๐๗
เด็กชายศิวกรณ์ ปาเทพ

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๙๐๘
เด็กชายวรกานต์ ชัยยะ

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๙๐๙
เด็กชายภูตะวัน แหวนโคกสูง

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๙๑๐
เด็กหญิงณัฏฐณิชา โคตรทอง

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๙๑๑
เด็กชายนิธิวิทย์ ทองใบธนนันท์

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๙๑๒
เด็กชายธีธัช จันทน์เสนะ

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๙๑๓
เด็กชายพัฒธภูมิ นำใจดี

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๙๑๔
เด็กหญิงอนัญญา กองแก้ว

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๙๑๕
เด็กหญิงวิสสุตา ยิงยง

่

๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๙๑๖
เด็กชายสิรวิชญ์ แซ่ฮ้อ

๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๙๑๗
เด็กหญิงณัฏฐณิชา จันทร์ตะลิ

๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๙๑๘
เด็กหญิงณัฏฐธิดา กลินหอม

่

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๙๑๙
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ กระจาด

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๙๒๐
เด็กหญิงปทิตตา ศรีอรุณ

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๙๒๑
เด็กหญิงนฤวรรณ ปนเจริญ

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๙๒๒
เด็กชายธนกฤต ประภัทรพรกุล

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๙๒๓
เด็กหญิงธัญวรัตน์ นิลา

๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๙๒๔
เด็กหญิงอัญชิษฐา ชินอ่อน

้

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๑๔๑ / ๑๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปจ ๔๕๖๐/๔๙๒๕
เด็กหญิงเขมจิรา ลาขุณี

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๙๒๖
เด็กหญิงกมลวรรณ มณีนิล

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๙๒๗
เด็กหญิงเปรมยุดา สุรินทร์ศักดิ

์

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๙๒๘
เด็กหญิงธิชาดา สุขสมาน

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๙๒๙
เด็กหญิงชนัญธิดา ทายนต์

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๙๓๐
เด็กหญิงวารีรัตน์ พรหมเจริญ

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๙๓๑
เด็กหญิงอรณิชชา พุ่มพฤกษา

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๙๓๒
เด็กหญิงภัทรรัตน์ ภูคงคา

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๙๓๓
เด็กชายอติกันต์ ชินวรรณโน

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๙๓๔
เด็กชายวุฒิภัทร อินแก้วมูล

่

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๙๓๕
เด็กหญิงณัฐวรรณ แสนวันนา

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๙๓๖
เด็กหญิงจิดาภา ลายทองกูล

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๙๓๗
เด็กหญิงปวรา จิยางกูร

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๙๓๘
เด็กหญิงชนัญชิดา อ่อนอรุณ

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๙๓๙
เด็กหญิงรวิสรา อาศรัยผล

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๙๔๐
เด็กหญิงฐิตาพร ตังกบดี

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๙๔๑
เด็กชายคณาธิป ชนะชัย

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๙๔๒
เด็กชายคุณานนต์ นาใจคง

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๙๔๓
เด็กชายวงศธร ช่อประดับ

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๙๔๔
เด็กชายทินภัทร ตรีคันธา

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๙๔๕
เด็กหญิงเติมจันทร์ เมืองนามา

๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๙๔๖
เด็กชายพิพัฒน์เมธี แพนลา

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๙๔๗
เด็กชายเปรม เปรมศรี

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๙๔๘
เด็กชายร็อคโค เจฟเฟอร์ มิทิกา

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๙๔๙
เด็กหญิงภรณ์ชนก มุ่งสวนกลาง

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๙๕๐
เด็กชายรพีพงศ์ จุติเสฏฐ์

๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๙๕๑
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส แก้วหนอง

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๙๕๒
เด็กหญิงภัทรนันท์ สูงเรือง

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๙๕๓
เด็กชายเจตนิพัทธ์ อุตมกูล

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๙๕๔
เด็กหญิงชนกพรรณ สีมาพล

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๙๕๕
เด็กหญิงกมลชนก สีมาพล

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๙๕๖
เด็กหญิงบุญยานุช เขมาระกุล

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๙๕๗
เด็กหญิงกานต์พิชชา แก่นสิงห์

๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๙๕๘
เด็กหญิงกันตินันท์ จิสังข์

๊

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๙๕๙
เด็กชายธนกร เหมือนส่อน

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๑๔๒ / ๑๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปจ ๔๕๖๐/๔๙๖๐
เด็กหญิงญาณธร ขาวสุริจันทร์

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๙๖๑
เด็กชายอรรถพล พวงดาวเรือง

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๙๖๒
เด็กหญิงพิทยาภรณ์ ศิริวรรธบูรณ์

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๙๖๓
เด็กหญิงชลธิชา สิทธิตระกูลชัย

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๙๖๔
เด็กชายธนศักดิ

์

เปเพณี

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๙๖๕
เด็กหญิงกมลรัตน์ ไม้งิว

้

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๙๖๖
เด็กหญิงภัทรพร จำชาติ

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๙๖๗
เด็กหญิงสุพรรวษา กลินประทุม

่

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๙๖๘
เด็กหญิงปาณิสรา รอยระยับ

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๙๖๙
เด็กหญิงปารย์ณสรณ์ เปยมประเสริฐ

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๙๗๐
เด็กชายธิติพงศ์ กงไกรราช

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๙๗๑
เด็กหญิงพรรษ์รดา ทองยิม

้

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๙๗๒
เด็กชายณัฏฐนนท์ นครพัฒน์

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๙๗๓
เด็กชายธนกฤต สุริยธนธร

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๙๗๔
เด็กชายรัชมนูน สองพล

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๙๗๕
เด็กหญิงพัตรพิมล ไพราม

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๙๗๖
เด็กชายธนกฤต สมศักดิสุรพล

์

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๙๗๗
เด็กหญิงอัญญารักษ์ ปลัดร้อย

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๙๗๘
เด็กหญิงปพิชญา หมวดอินทร์

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๙๗๙
เด็กหญิงกัญญาพัชร บุญมัน

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๙๘๐
เด็กชายชัยวัฒน์ จันสุตะ

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๙๘๑
เด็กชายภัทรเดช เมืองอินทร์

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๙๘๒
เด็กหญิงนันทฉัตร ตันติสิริสมบูรณ์

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๙๘๓
เด็กชายสิรพชร ศิริศักดิ

์

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๙๘๔
เด็กหญิงผกาพรรณ ยงยิงยืน

่

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๙๘๕
เด็กหญิงณัฐวรรณ ไชยวัฒน์

๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๙๘๖
เด็กหญิงจณิตา เดชะปญญา

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๙๘๗
เด็กชายสงกรานต์ ติณิรักษ์

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๙๘๘
เด็กหญิงณิชารีย์ เฟองฟุง

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๙๘๙
เด็กหญิงณัฐณิชา ลาเจริญ

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๙๙๐
เด็กชายเดชาธร กล่อมวิญญา

๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๙๙๑
เด็กหญิงพิชญาภา เฉลิมพิศ

๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๙๙๒
เด็กชายนาวิน ประสมโสม

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๙๙๓
เด็กชายพีระพัฒน์ แก้วแก่นตา

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๙๙๔
เด็กชายเอกณรินทร์ สมประสงค์

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๑๔๓ / ๑๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปจ ๔๕๖๐/๔๙๙๕
เด็กชายธนากฤติ สร้อยเงิน

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๙๙๖
เด็กชายมนต์มนัส สีเขียว

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๙๙๗
เด็กหญิงสุจิตราภรณ์ เบ้าธนสวรรค์

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๙๙๘
เด็กชายเสฏฐพงศ์ เหมยากร

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๔๙๙๙
เด็กชายธนธรณ์ อ่อนทับ

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๕๐๐๐
เด็กชายณภัทร สุทโธ

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๕๐๐๑
เด็กหญิงจิรภิญญา เกตุแก้ว

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๕๐๐๒
เด็กหญิงวรางคณา จิตอารี

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๕๐๐๓
เด็กหญิงเพ็นสี จอจีน

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๕๐๐๔
เด็กชายปรางค์กฤดิ โพธิสาร

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๕๐๐๕
เด็กหญิงพลอยชมพู เชือเจ็ดตน

้

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๕๐๐๖
เด็กหญิงจินดาพร ถมหิรัญ

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๕๐๐๗
เด็กชายกัณฑ์อเนก ถิรอมรพันธุ์

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๕๐๐๘
เด็กหญิงจิดาภา เศวตอัมพร

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๕๐๐๙
เด็กชายธันวา ศรีรัตนสมบูรณ์

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๕๐๑๐
เด็กชายวิทวัส พลับพลึงศรี

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๕๐๑๑
เด็กชายบวรมงคล เกตุจรัส

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๕๐๑๒
เด็กชายอินทรชิต ขวาธิจักร์

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๕๐๑๓
เด็กชายภูรินท์ เสวีภณ

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๕๐๑๔
เด็กชายกิตติศักดิ

์

สีฟุยเดช
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๕๐๑๕
เด็กชายทินภัทร เอมะรุจิ

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๕๐๑๖
เด็กหญิงณัฐณิชา ทวีทรัพย์

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๕๐๑๗
เด็กหญิงอิสริยาภรณ์ การถัก

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๕๐๑๘
เด็กชายณัชพล จันทร์ดร

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๕๐๑๙
เด็กชายณัฐภัทร สมใจ

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๕๐๒๐
เด็กหญิงชิษณุชา เนตรน้อย

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๕๐๒๑
เด็กหญิงสุภาพรรณ จันทร

๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๕๐๒๒
เด็กหญิงอณิณธิตา ศตศยามล

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๕๐๒๓
เด็กหญิงกิตติยา เหยิบไธสง

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๕๐๒๔
เด็กหญิงศิรประภา หัดเคลือบ

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๕๐๒๕
เด็กหญิงพรนภัส บุษบากรกุล

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๕๐๒๖ เด็กชายพรหมพิพัฒน์
ทองทับ

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๕๐๒๗
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา เถียรกิตติ

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๕๐๒๘
เด็กหญิงณิชารีย์ รูปพรม

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๕๐๒๙
เด็กหญิงสุขุมาล จันทร์พวง

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๑๔๔ / ๑๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปจ ๔๕๖๐/๕๐๓๐
เด็กชายกษิดิศ เพ็งรัตนา

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๕๐๓๑
เด็กชายหิรัญเศรษฐ์ หันทิพย์

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๕๐๓๒
เด็กหญิงธนพร บินเด็น

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๕๐๓๓
เด็กหญิงธนารัตน์ เลาหสินนุรักษ์

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๕๐๓๔
เด็กหญิงวชิราภร วงค์ใหญ่

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๕๐๓๕
เด็กหญิงอภิณห์พร สิทธินิสัยสุข

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๕๐๓๖
เด็กหญิงณัฐนันท์ สุวิทยพันธุ์

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๕๐๓๗
เด็กชายธนวัฒน์ แซ่ฮ้อ

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๕๐๓๘
เด็กหญิงวรรณวนัช หงษ์คำ

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๕๐๓๙
เด็กชายธนพล สวัสดี

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๕๐๔๐
เด็กชายอธิคม จันวะโร

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๕๐๔๑
เด็กชายธีรพล นับเจริญ

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๕๐๔๒
เด็กชายอัครพล จันทาบุตร

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๕๐๔๓
เด็กหญิงมาติกา มิยาเกะ

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๕๐๔๔
เด็กหญิงภูศิตา วาระโว

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๕๐๔๕
เด็กชายธนปกรณ์ วงษ์สอาด

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๕๐๔๖
เด็กหญิงวรินทร จันทรา

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๕๐๔๗
เด็กหญิงกาญจนี ชินอ่อน

้

๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๕๐๔๘
เด็กชายพิศุทธิ

์

เกิดทอง
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๕๐๔๙
เด็กหญิงวราพร ทาชมพู

๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๕๐๕๐
เด็กหญิงศศิพิมพ์ หงษ์วิไล

๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๕๐๕๑
เด็กหญิงนนทิยา วุฒิสมบูรณ์

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๕๐๕๒
เด็กหญิงกชกร สมโภชน์

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๕๐๕๓
เด็กชายภูเบศร์ บุญประเคน

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๕๐๕๔
เด็กหญิงชนินท์รัฐ มงคลสิน

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๕๐๕๕
เด็กหญิงณัฐวดี บมตะคุ

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๕๐๕๖
เด็กหญิงแพรพิไล เอียมชะโอด

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๕๐๕๗
เด็กชายพีรพล ผิวภูเขียว

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๕๐๕๘
เด็กหญิงนิชานันท์ กันศรี

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๕๐๕๙
เด็กหญิงบรรธิชา ภิรมย์รืน

่

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๕๐๖๐
เด็กหญิงพรชนก อุฬารกันต์

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๕๐๖๑
เด็กหญิงญาณิศา มาลี

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๕๐๖๒
เด็กหญิงมิตราภรณ์ เตรียมตัง

้

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๕๐๖๓
เด็กหญิงธันยพร บำรุงแจ้ง

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๕๐๖๔
เด็กหญิงชนัฐกานต์ พรังโอราฬ

่

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๑๔๕ / ๑๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปจ ๔๕๖๐/๕๐๖๕
เด็กหญิงเจนจิรา ทิพย์โทสิงห์

๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๕๐๖๖
เด็กหญิงภัทรภา เต็มเปยม

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๕๐๖๗
เด็กหญิงมณีรัตน์ หอมโอ้ม

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๕๐๖๘
เด็กชายสรัณกร พวงจำปา

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๕๐๖๙
เด็กหญิงศุภิสรา ถินทวี

่

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๕๐๗๐
เด็กชายอัสมา บุญเฉิด

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๕๐๗๑
เด็กหญิงเนตรชนก ทรัพย์เรือง

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๕๐๗๒
เด็กหญิงพนัชกร ศิริเรือง

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๕๐๗๓
เด็กชายธีระวุฒิ กาญจนวงศ์วณิช

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๕๐๗๔
เด็กหญิงเบญญาภา เลืองเชือง

้

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๕๐๗๕
เด็กหญิงกวิสรา สีตาล

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๕๐๗๖
เด็กหญิงพีรดากร สร้อยเงิน

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๕๐๗๗
เด็กหญิงธนนันท์ ขยันการ

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๕๐๗๘
เด็กหญิงชุลีพร บุรานันท์

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๕๐๗๙
เด็กชายนิธิวัชธ์ พีระเนติพงศ์

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๕๐๘๐
เด็กหญิงชญาน์พัชร สมบูรณ์พงศ์

๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๕๐๘๑
เด็กชายขัตติยะ คำภู

๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๕๐๘๒
เด็กชายศักดิอนันต์

์

จันทรา
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๕๐๘๓
เด็กหญิงจิดาภา เผือกตันเหลา

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๕๐๘๔
เด็กหญิงสุพันธิตรา สุขญาติ

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๕๐๘๕
เด็กหญิงกมลฉัตร หอมทอง

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๕๐๘๖
เด็กชายศิวกร พัชนี

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๕๐๘๗
เด็กชายภูบดี ภาคำ

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๕๐๘๘
เด็กชายนันทวัฒน์ ใจองอาจ

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๕๐๘๙
เด็กชายพิทยะ ทิพยสุข

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๕๐๙๐
นายเอกกมล พืชเพียร

๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๕๐๙๑
เด็กหญิงสกาวพรรณ ปนเกษ

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๕๐๙๒
นางสาวสิทธิพร อินทร์แก้ว

๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๕๐๙๓
นายเจษฎากร เจริญกฤตยาวุฒิ

๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๕๐๙๔
นายภูมินทร์ คงศิริ

๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๕๐๙๕
นายไชยพศ ไชยบัวแก้ว

๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๕๐๙๖
นายพงศกร ไทยแก้ว

๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๕๐๙๗
นายธนพล แสงดึก

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๕๐๙๘
นายยิงศักดิ

์

วงษ์พล
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๕๐๙๙
นายณัฐวงค์ชัย เวียงไชย

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๑๔๖ / ๑๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปจ ๔๕๖๐/๕๑๐๐
นายภราดา จุลละสุภา

๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๕๑๐๑
นางสาวศิริรัตน์ หลักสิทธิ

์

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๕๑๐๒
นางสาวภัทรวิภา รัตนวงษ์

๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๕๑๐๓
นางสาวขวัญชนก แสงอรุณ

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๕๑๐๔
นางสาวกชมน บาตรโพธิ

์

๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๕๑๐๕
นายวงศธร วงศ์ชูศรี

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๕๑๐๖
นางสาวภูรีพิพรรธ เทศสวัสดิ

์

๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๕๑๐๗
นางสาวลลิตภัทร สุทธิประภา

๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๕๑๐๘
นางสาวเบญจพร ทรัพย์ภัย

๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๕๑๐๙
นางสาวธิดาดาว คุณสารธรรม

๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๕๑๑๐
นางสาวสุธาสินี สมประสงค์

๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๕๑๑๑
นางสาวภูวกาญจน์ เวชการ

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๕๑๑๒
นายรัชชานนท์ เรืองสุวรรณ

๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๕๑๑๓
นางสาวประภาพร บางประสิทธิ

์

๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๕๑๑๔
นางสาวธันยมัย สิริจันทรัตน์

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๕๑๑๕
นางสาวสกุลรัตน์ รัตนขันแสง

๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๕๑๑๖
นางสาวปองรักษ์ ดอกพิกุล

๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๕๑๑๗
นายกวินภพ วิภวพาณิชย์

๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๕๑๑๘
นางสาววนัชพร บุญมาเปรม

๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๕๑๑๙
นางสาวบุญญาพร เตชะพินิจกิจ

๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๕๑๒๐
นายธนิสร กลินประทุม

่

๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๕๑๒๑
นางสาวปฏิพร ทรงพระ

๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๕๑๒๒
นางสาวพักตร์ชนก ปะตาทานัง

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๕๑๒๓
นายศุภกร จ้องสกุลวงษ์

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๕๑๒๔
นางสาวพัชราภรณ์ พรมมา

๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๕๑๒๕
นายภานุพงศ์ พัวพันธ์

๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๕๑๒๖
นางสาวชาณินันท์ เจริญพาณิช

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๕๑๒๗
นางสาวธนภร ชาญสิริจิรเดช

๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๕๑๒๘
นางสาวธนศุกาญน์ แทนเครือ

๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๕๑๒๙
นายนักรบ ครูสอน

๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๕๑๓๐
นายปติเทพ เพ็ญกีรติ

๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๕๑๓๑
นางสาวนริศรา นิลนก

๓๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๕๑๓๒
นางสาวภัทราภรณ์ เต็มเปยม

๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๕๑๓๓
นางสาวอภิญญา รักศรี

๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๕๑๓๔
นางสาวกุสุมา สาปอง

๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๑๔๗ / ๑๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปจ ๔๕๖๐/๕๑๓๕
นายกษิดิศ สุนทรวิวัฒน์

๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๕๑๓๖
นายนิก มงคล โมเซอร์

๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๕๑๓๗
นางสาวศลิษา เมืองทะ

๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๕๑๓๘
นางสาวธิดากานต์ มีชัย

๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๕๑๓๙
นางสาวอนันญพร ศรีอุดมเดชสกุล

๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๕๑๔๐
นายศุภพล หมืนพันธ์

่

๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๕๑๔๑
นางสาวทยิดา อนุกิต

๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๕๑๔๒
นางสาวกัญช์ภัคพร สุขพลหิรัญกูล

๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๕๑๔๓
นางสาวเอืออารียา

้

สิงหาพรหม

๒๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๕๑๔๔
นางสาวกฤติน งามขำ

๑๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๕๑๔๕
นางสาวอัจฉรา สุธาวา

๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๕๑๔๖
นายทิวากร เย็นสบาย

๒๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๕๑๔๗
นายชานนท์ พวงมาลา

๒๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๕๑๔๘
นายวัจน์กร สิริจันทรัตน์

๐๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๕๑๔๙
นางสาวกัญญารัตน์ ไชยภัฏ

๐๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๕๑๕๐
นางสาวพันพัสสา อินทร์จันทร์

๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๕๑๕๑
นางสาวอาทิตยา สองพล

๐๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๕๑๕๒
นายศุภกรณ์ นวมมณีรัตน์

๐๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๕๑๕๓
นายณัฐพงษ์ ชูมงคล

๓๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๕๑๕๔
นายปรมินทร์ เกลียดชำ

๒๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๕๑๕๕
นายภควรรต คูหาวรรณ

๐๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๕๑๕๖
นายภัทรกร พินพาทย์

๑๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๕๑๕๗
นายณัฐวุฒิ อยู่สุข

๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๕๑๕๘
นายธนัช ดีช่วย

๑๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๕๑๕๙
นางสาวนนทกร ไชยสาร

๒๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๕๑๖๐
นางสาวณิชารัศมิ

์

วรรณพันธ์
๑๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๕๑๖๑
นางสาวภัชชญา รัตนดิลกธรรม

๒๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๕๑๖๒
นายสุชาลินี เทพเนาว์

๑๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๕๑๖๓
นายตะวัน วงค์ศรี

๑๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๕๑๖๔
นางสาวอภิรัญญา ทองยิม

้

๐๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๕๑๖๕
นายกฤตภาส ผันนะรา

๒๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๕๑๖๖
นายธนพล ธัญญเจริญ

๐๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๕๑๖๗
นายจิรพงค์ จันสวาท

๒๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ปจ ๔๕๖๐/๕๑๖๘
นางสาวจริยา ศรีเศษพิมพ์

๑๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๑๔๘ / ๑๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปจ ๔๕๖๐/๕๑๖๙
นางสาวสุพิชฌาย์ ผินกลาง

๒๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ศรีษะเมือง  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบธรรมศึกษาชันโท

้

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
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ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดปราจีนบุรี  ๑๔๙ / ๑๔๙

้

http://www.tcpdf.org

