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บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดลพบุรี  ภาค ๓

ส่งสอบ ๒๑,๐๓๗ คน ขาดสอบ ๒,๑๖๐ คน คงสอบ ๑๘,๘๗๗ คน สอบได้ ๙,๗๔๗ คน สอบตก ๙,๑๓๐ คน (๕๑.๖๓%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๐๐๐๑
นางวรุณยุพา เทพสุภรณ์กุล

๑๒/๐๔/๒๕๒๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
กวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๐๐๒
นางปรานี คำยิง

่

๔/๐๑/๒๕๐๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
กวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๐๐๓
นางประนอม คำยิง

่

๑๑/๐๓/๒๕๐๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
กวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๐๐๔
นางดลฤดี อิงวาระ

๒๒/๑๑/๒๕๐๘ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
กวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๐๐๕
นางสาวอธิตญา วงษ์ประภา

๒๔/๐๔/๒๕๓๑ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
กวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๐๐๖
เด็กหญิงกชพร ปนยอด

๐๖/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๐๐๗
เด็กหญิงกนกนภัส ขงวน

๑๗/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๐๐๘
เด็กหญิงกนกพร โรจโนภาส

๐๑/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๐๐๙
เด็กชายกนกพล อนันตวงษ์

๒๒/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๐๑๐
เด็กชายกนกภัณฑ์ ห้องกระจก

๐๖/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๐๑๑
เด็กชายกนกภูมิ ช่วยชู

๑๑/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๐๑๒
เด็กหญิงกนกวรรณ ขาววร

๒๒/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๐๑๓
เด็กชายกนกศักดิ

์

สีนวล
๑๒/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๐๑๔
เด็กชายกนิฐา เสาโร

๒๓/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๐๑๕
เด็กหญิงกมลชนก ภิบาลพงษ์

๑๖/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๐๑๖
เด็กหญิงกมลพรรณ ภูกาธร

๐๔/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๐๑๗
เด็กหญิงกมลวรรณ ปะภูสะโร

๒๔/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๐๑๘
เด็กหญิงกมลโศภิษฐ์ พันธ์พรหม

๒๒/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๐๑๙
เด็กหญิงกรกช วิสาระ

๑๕/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๐๒๐
เด็กหญิงกรกนก โสมัตตะใน

๒๒/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๐๒๑
เด็กหญิงกรชกร หัสไทย

๒๓/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๐๒๒
เด็กชายกรชนก ดวงมณี

๒๑/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๐๒๓
เด็กหญิงกรรณิกานต์ ประหยัด

๒๑/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๐๒๔
เด็กหญิงกรรณิการ์ ทรัพย์ประภา

๓๐/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๑ / ๒๗๙

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๐๐๒๕
เด็กหญิงกรรณิการ์ บรรยงค์

๒๑/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๐๒๖ เด็กหญิงกรองกาญจน์
อินทร์เอม

๐๒/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๐๒๗
เด็กหญิงกรัณฑรัตน์ จิตรีไหว

๒๘/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๐๒๘
เด็กชายกรัณภัทร ปานขาว

๑๙/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๐๒๙
เด็กชายกรัณย์พล แย้มกลิน

่

๐๓/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๐๓๐
เด็กหญิงกริษฐา แก้วดวงปาน

๑๔/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๐๓๑
เด็กชายกฤตกนก ขำนำคู้

๒๘/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๐๓๒
เด็กหญิงกฤตธีรี แสงเมือง

๒๕/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๐๓๓
เด็กชายกฤตนัย นวนพุ่ม

๒๘/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๐๓๔
เด็กหญิงกฤตพร คงกะพันธ์

๒๖/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๐๓๕
เด็กชายกฤตภาส ระงับภัย

๑๒/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๐๓๖
เด็กหญิงกฤติยา รอดแก้ว

๑๘/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๐๓๗
เด็กหญิงกฤติยา หลากสุขถม

๐๑/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๐๓๘
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ กตัญู

๒๑/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๐๓๙ เด็กหญิงกฤติสยาภรณ์
ฝกฝน

๑๒/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๐๔๐
เด็กชายกฤษฎิ

์

ด่านสกุล
๒๓/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๐๔๑
เด็กชายกฤษฏิกรณ์ สนามทอง

๐๙/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๐๔๒
เด็กชายกฤษฏิ

์

เพ็ญสวัสดิ

์

๑๙/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๐๔๓
เด็กชายกฤษฏ์ นิธิบุญธำรง

๒๓/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๐๔๔
เด็กหญิงกฤษฑารัตน์ บุพศิริ

๐๖/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๐๔๕
เด็กชายกฤษณะ สาสิงห์

๒๗/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๐๔๖
เด็กชายกฤษดิษฐ์ ต้นแขม

๒๖/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๐๔๗ เด็กหญิงกฤษติญากรณ์
นพมาส

๒๒/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๐๔๘ เด็กหญิงกฤษติยาภรณ์
ตันติมาลา

๒๖/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๐๔๙
เด็กชายกวิณ คำแก้ว

๑๑/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๐๕๐
เด็กชายกศม คงขุนทด

๑๕/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๐๕๑
เด็กชายกษิดิศ ไพรสารี

๒๕/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๐๕๒
เด็กชายกษิดิเดช

์

ฉาบพลอย
๐๗/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๐๕๓
เด็กชายกอบลาภ สุขจิต

๒๔/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๐๕๔
เด็กหญิงกัญชพร ศรีสมัย

๒๔/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๐๕๕
เด็กหญิงกัญญาณัฐ กองขวัญ

๒๒/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๐๕๖
เด็กหญิงกัญญาภัค บุญนะฤธี

๐๕/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๐๕๗
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ตุ้มดีลัง

๑๑/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๐๕๘
เด็กหญิงกัณฐมณี นาสา

๒๐/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๐๕๙ เด็กหญิงกัณณ์ณณัฏฐ์
สลุงอยู่

๑๐/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๒ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๐๐๖๐
เด็กหญิงกันยรัตน์ กระจกเหลียม

่

๐๗/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๐๖๑
เด็กหญิงกัลยาณี พลเยียม

่

๐๘/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๐๖๒
เด็กหญิงกัลย์สุดา สำเภาทอง

๐๗/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๐๖๓ เด็กหญิงกาญจน์พิชชา
พุฒประเสริฐ

๒๘/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๐๖๔
เด็กหญิงกานต์สินี ฮึกขุนทด

๒๐/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๐๖๕
เด็กหญิงกานต์สิรี กินจำปา

๑๗/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๐๖๖
เด็กชายกิตติ ชอบอินทร์

๑๙/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๐๖๗
เด็กชายกิตติ ใจมา

๑๒/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๐๖๘
เด็กชายกิตติกร ทรงวัฒนา

๒๒/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๐๖๙
เด็กชายกิตติธัช วัชรปญญาวงศ์

๐๔/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๐๗๐
เด็กชายกิตติธัช สืบสุข

๒๑/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๐๗๑
เด็กชายกิตติพศ ช่วยพนัง

๒๓/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๐๗๒
เด็กชายกิตติพัศ จิตร์พลชนะ

๑๕/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๐๗๓
เด็กชายกิตติภพ สุดใจ

๐๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๐๗๔
เด็กชายกิตติศักดิ

์

อิมกมล

่

๑๐/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๐๗๕
เด็กชายกิตติโชค ณรงค์รัตน์

๐๖/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๐๗๖
เด็กชายกิตติโชค พานดอกไม้

๐๗/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๐๗๗
เด็กหญิงกีรติกา ธรรมเจริญ

๒๖/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๐๗๘
เด็กหญิงกุลณัฐ ทับทิมไทย

๑๔/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๐๗๙
เด็กหญิงกุลธิดา ทองดี

๒๕/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๐๘๐
เด็กหญิงกุลธิดา หมาดเส็น

๑๑/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๐๘๑
เด็กหญิงกุลพัฒน์ แสนบุญครอง

๒๐/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๐๘๒
เด็กชายกุศลิน ประลองกิจ

๓๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๐๘๓
เด็กชายก้องภพ จันทร์งาม

๐๑/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๐๘๔
เด็กชายก้องภพ ช่างพินิจ

๐๔/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๐๘๕
เด็กชายก้องภพ ธนาคุณ

๐๒/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๐๘๖
เด็กหญิงขนิษฐา ศิริปรุ

๒๘/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๐๘๗
เด็กหญิงขวัญจิรา วงศ์พุฒ

๑๗/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๐๘๘
เด็กหญิงขวัญภิรมย์ วงษ์นุช

๑๒/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๐๘๙
เด็กชายคชาภรณ์ คำผอง

๒๒/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๐๙๐
เด็กชายคณิศร ศรีดี

๑๗/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๐๙๑
เด็กหญิงคนดี ปาทา

๐๖/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๐๙๒
เด็กชายคมสัน ทองห้อม

๐๕/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๐๙๓
เด็กชายคุณัชญ์ พูลภิรมย์

๐๕/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๐๙๔
เด็กหญิงจงหทัย คงทวี

๓๐/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๓ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๐๐๙๕
เด็กหญิงจตุรพร พรมอ่อน

๑๖/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๐๙๖
เด็กหญิงจรรยพร จำปาดิบ

๒๑/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๐๙๗
เด็กหญิงจรัสรวี แดงสีดา

๑๐/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๐๙๘
เด็กชายจักรกฤษณ์ ตันศิริ

๒๗/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๐๙๙
เด็กชายจักรพงษ์ สุขสกุล

๒๖/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๑๐๐
เด็กชายจักรพรรดิ เงินอยู่

๒๐/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๑๐๑
เด็กชายจักรพันธ์ มนชะติน

๐๒/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๑๐๒
เด็กชายจักรพันธ์ ศรีคต

๑๐/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๑๐๓
เด็กชายจักรพันธ์ เกษร

๑๐/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๑๐๔
เด็กชายจักรภพ ลือจันทร์

๒๓/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๑๐๕
เด็กชายจักรี วิเศษอักษร

๐๖/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๑๐๖
เด็กชายจักร์พันธ์ ชัยนันท์

๒๘/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๑๐๗
เด็กหญิงจันทกานติ

์

พรหมหิต
๑๙/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๑๐๘
เด็กหญิงจันทิมา เลิศดี

๐๗/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๑๐๙
เด็กชายจาณุพงษ์ นิมศิริพัฒนากุล

่

๑๕/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๑๑๐
เด็กหญิงจารวี พูลแก้ว

๑๗/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๑๑๑

เด็กหญิงจารุวรรณ ด้วงหิรัญ
๒๒/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๑๑๒

เด็กหญิงจิดาภา ธีระจรรยาภรณ์
๐๖/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๑๑๓
เด็กหญิงจิดาภา มหากุศล

๑๖/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๑๑๔

เด็กหญิงจิดาภา เปยอยู่
๒๕/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๑๑๕

เด็กหญิงจิตรยา สบาย
๐๕/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๑๑๖

เด็กหญิงจิตรลดา จิญกาญจน์
๐๘/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๑๑๗
เด็กหญิงจิตสุภา แก้วคงวงษ์

๑๗/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๑๑๘

เด็กชายจิธพนธ์ กุลนรชาญ
๑๓/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๑๑๙

เด็กหญิงจินตพร สุขชาติ
๑๓/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๑๒๐
เด็กหญิงจินต์จุฑา โค้วสุวรรณ์

๓๐/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๑๒๑
เด็กชายจิรกิตต์ ร่วมสมุห์

๒๖/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๑๒๒

เด็กชายจิรชัย อนุรักษ์ชนะชัย
๐๒/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๑๒๓

เด็กชายจิรพัฒน์ พรหมแบ่ง
๑๒/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๑๒๔

เด็กหญิงจิรภา เสาวภาคย์
๑๑/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๑๒๕
เด็กชายจิรศักดิ

์

นานวล
๐๖/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๑๒๖

เด็กหญิงจิรัชญา จำปาแขก
๒๘/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๑๒๗

เด็กหญิงจิรัชญา มากันต์
๒๐/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๑๒๘

เด็กหญิงจิรัชญา แสงมุกดา
๐๘/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๑๒๙
เด็กหญิงจิรัฐติกาล เอียมสอาด

่

๐๔/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๔ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๐๑๓๐
เด็กหญิงจิราพัชร ศรีขำ

๑๔/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๑๓๑

เด็กชายจิรายุ น่วมแก้ว
๒๐/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๑๓๒
เด็กชายจิรายุทธ บุญเกือ

้

๒๗/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๑๓๓

เด็กหญิงจิราวรรณ กะลัมพะเหติ

๒๕/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๑๓๔

เด็กชายจิรโชติ เรืองงาม
๒๘/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๑๓๕

เด็กหญิงจีรภัทร สุรพันธ์เดชาชัย
๒๙/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๑๓๖
เด็กชายจีระรัตน์ ปูทอง

๐๑/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๑๓๗

เด็กหญิงจุฑานภัสร์ ฟาบรรเจิด
๒๐/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๑๓๘

เด็กชายจุฑาภัทร วาจาดี
๒๑/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๑๓๙

เด็กหญิงจุฑารตน์ กลันสอน

่

๐๑/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๑๔๐
เด็กหญิงจุฑารัตน์ ทูพันดุง

๐๙/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๑๔๑

เด็กหญิงจุรีพร จุฑาเกตุ
๐๙/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๑๔๒

เด็กชายจุลภัทร อินทร์กลับ

๒๓/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๑๔๓

เด็กหญิงฉัตรนภา ผลเกตุ
๑๑/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๑๔๔
เด็กชายฉัตรมงคล เกตุแย้ม

๐๕/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๑๔๕

เด็กหญิงฉันท์ซินี ภูศรี
๓๐/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๑๔๖

เด็กหญิงชญาฎา หิรัญรักษ์วงศ์
๑๓/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๑๔๗

เด็กชายชนกชนม์ เขียวณรงค์
๐๗/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๑๔๘
เด็กหญิงชนรดา นาคแก้ว

๒๖/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๑๔๙

เด็กหญิงชนัญชิฎา ดวงเกตุ
๐๑/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๑๕๐
เด็กหญิงชนัดดา อินทรโฆษิต

๒๐/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๑๕๑

เด็กหญิงชนันธร เตมีย์พันธุ์
๒๕/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๑๕๒
เด็กหญิงชนากานต์ คล้ายมี

๑๖/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๑๕๓

เด็กหญิงชนากานต์ พันธุรัตน์
๐๒/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๑๕๔

เด็กชายชนาธิป ชาญศรีเจริญพร
๑๒/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๑๕๕

เด็กหญิงชนาภา กลีบบัว
๐๘/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๑๕๖
เด็กชายชนาวีร์ สุขโรจน์

๑๘/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๑๕๗

เด็กหญิงชนิดา สุขเกษม
๑๓/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๑๕๘

เด็กหญิงชนิตรา ลำลึก

๒๙/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๑๕๙

เด็กชายชนินธร สุพวง
๒๐/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๑๖๐
เด็กหญิงชนิภา สุขเกษม

๑๓/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๑๖๑
เด็กหญิงชมพูพลอย ปรางศร

๑๘/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๑๖๒

เด็กหญิงชมัยพร อยู่ยืน
๐๘/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๑๖๓

เด็กชายชยพล เพิมสมบัติ

่

๑๖/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๑๖๔
เด็กชายชรินทร ชัยสุวรรณ

๒๒/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๕ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๐๑๖๕

เด็กหญิงชลณิชา จุ้ยมณี
๒๐/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๑๖๖

เด็กหญิงชลณิชา บุญนาค
๑๘/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๑๖๗
เด็กหญิงชลดา ผอบทอง

๐๓/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๑๖๘

เด็กหญิงชลทิชา เสาว์เงิน
๐๒/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๑๖๙

เด็กหญิงชลธิชา นิยม
๑๔/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๑๗๐
เด็กหญิงชลนิษา เกิดพืช

๑๕/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๑๗๑
เด็กชายชัช แปลงเงิน

๑๙/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๑๗๒ เด็กหญิงชัชฎากาญจน์
อยู่มีสุข

๐๒/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๑๗๓
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ อินทรกำแหง

๒๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๑๗๔

เด็กหญิงชัญญา โพธินางรอง

์

๒๘/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๑๗๕
เด็กหญิงชัญญานุช ติง

๑๘/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๑๗๖

เด็กหญิงชัญญามร ปานขาว
๐๔/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๑๗๗

เด็กหญิงชัทราภรณ์ แตงอ่อน
๐๙/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๑๗๘

เด็กชายชัยธวัช ก้อนแข็ง
๒๒/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๑๗๙
เด็กชายชัยนันท์ บุญคุ้มครอง

๓๐/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๑๘๐
เด็กชายชัยภัทร อารีรุ่งเรือง

๐๙/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๑๘๑

เด็กชายชัยวัฒน์ พ่วงวงษ์
๑๓/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๑๘๒

เด็กชายชัยสิทธิ

์

บุญมาตุ้ย
๐๕/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๑๘๓
เด็กชายชาคร ชาวแพะ

๑๘/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๑๘๔

เด็กชายชาญวิทย์ ทัสสะ

๑๑/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๑๘๕

เด็กหญิงชาลิสา สังข์ไพโรจน์
๑๑/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๑๘๖

เด็กชายชาลีทัศน์ ดอกไม้
๐๗/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๑๘๗
เด็กหญิงชาวิณีย์ ลิลิตประพันธ์

๐๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๑๘๘

เด็กชายชีวิต ศรีรักษา
๐๘/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๑๘๙

เด็กหญิงชุติกาญจน์ อำไพ
๐๒/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๑๙๐
เด็กชายชุติพนธ์ ทวีทรัพย์

๒๑/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๑๙๑
เด็กหญิงชุติมณฑน์ ใจดี

๐๙/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๑๙๒

เด็กชายชุภณ พลประมวล
๓๐/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๑๙๓

เด็กชายชุมพล เจริญสุข
๓๐/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๑๙๔

เด็กหญิงชโลธร ใจแจ้ง
๒๙/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๑๙๕
เด็กหญิงชไมพร พึงเปา

่

๑๒/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๑๙๖

เด็กชายฌานวัฒน์ วรรณประภา
๑๙/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๑๙๗

เด็กหญิงญาณภัทร คงฤทธิ

์

๓๐/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๑๙๘

เด็กชายญาณวิชญ์ ปลังดี

่

๒๓/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๑๙๙
เด็กหญิงญาณิศา จิตรวิขาม

๐๔/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๖ / ๒๗๙
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๐๒๐๐
เด็กหญิงญาดา เขจรนันทน์

๐๔/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๒๐๑
เด็กหญิงญาดานาถ คันธอุลิศ

๒๖/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๒๐๒
เด็กหญิงญานิกา ใยสำลี

๒๑/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๒๐๓
เด็กชายฐณธร เจริญผล

๑๒/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๒๐๔
เด็กชายฐานิต นัยอรุณ

๐๓/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๒๐๕
เด็กหญิงฐาปนีย์ ศักดิเหลือง

์

๓๐/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๒๐๖
เด็กหญิงฐิตารีย์ ขุมแร่

๑๓/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๒๐๗
เด็กชายฐิติกร ศรีดอกไม้

๒๑/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๒๐๘
เด็กชายฐิติพงศ์ แปลกประเสริฐ

๐๕/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๒๐๙
เด็กหญิงฐิติพร โตแดง

๒๒/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๒๑๐
เด็กหญิงฐิติรัตน์ พานทอง

๒๘/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๒๑๑

เด็กหญิงฐิมาพร ชลศุข
๐๖/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๒๑๒

เด็กหญิงฑิฆัมพร ทินสกุล
๐๔/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๒๑๓

เด็กหญิงณ นุต สุวรรณเวศม์

๒๓/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๒๑๔
เด็กชายณฐนนท์ ใจดี

๐๓/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๒๑๕

เด็กหญิงณฐพร กันทะวงค์
๑๐/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๒๑๖

เด็กหญิงณตะวัน ดนตรี
๑๔/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๒๑๗

เด็กชายณภัทร ทองงาม
๒๔/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๒๑๘
เด็กชายณภัทร บุณยรัตนมงคล

๒๙/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๒๑๙

เด็กชายณภัทร วรสกุล
๑๒/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๒๒๐
เด็กหญิงณภัทร วัตโต

๐๖/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๒๒๑

เด็กหญิงณภัทร สาโรจน์วินิจกุล
๒๘/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๒๒๒
เด็กชายณภัทร อู่เพ็ชร

๑๔/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๒๒๓

เด็กชายณภัทร ไลเมือง
๒๒/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๒๒๔

เด็กชายณภัทร ไวยปราชญ์
๐๑/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๒๒๕

เด็กชายณรงค์ธร เปนวงษ์
๑๙/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๒๒๖
เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

เพ็ชร์เจริญสุข
๒๙/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๒๒๗

เด็กหญิงณรรฐพร เพ็งภู่
๐๗/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๒๒๘

เด็กชายณรัฐ สัมพัทธ์พงศ์
๒๒/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๒๒๙

เด็กหญิงณริน น้อยพันธุ์
๒๓/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๒๓๐
เด็กหญิงณวรา ปาลกะวงศ์

๐๔/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๒๓๑

เด็กหญิงณัชชา หนูเส็ง
๒๕/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๒๓๒

เด็กชายณัฎฐชัย อ้นวงษ์
๐๙/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๒๓๓

เด็กหญิงณัฎฐณิชา อินทรพัฒน์
๐๗/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๒๓๔
เด็กหญิงณัฎฐวิภา ฤทธินาคา

๑๙/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๗ / ๒๗๙

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๐๒๓๕

เด็กหญิงณัฏฐกมล ยอดดำเนิน
๐๙/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๒๓๖

เด็กชายณัฏฐชัย สุนันท์

๒๒/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๒๓๗
เด็กหญิงณัฏฐณิชา นิลสนิท

๐๑/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๒๓๘

เด็กหญิงณัฏฐธิดา สอนทวี

๒๑/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๒๓๙

เด็กหญิงณัฏฐนิช ปนศิลป
๐๘/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๒๔๐ เด็กหญิงณัฏฐ์ธนศรณ์
จามจุรีรักษ์

๐๘/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๒๔๑
เด็กหญิงณัฐกมล พุ่มลักษณะ

๒๘/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๒๔๒

เด็กหญิงณัฐกานต์ กองอรรถ
๒๑/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๒๔๓

เด็กหญิงณัฐกานต์ มากคูณ
๑๗/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๒๔๔

เด็กหญิงณัฐกานต์ หมีทอง
๑๒/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๒๔๕
เด็กชายณัฐกุล เอกเอียม

่

๒๕/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๒๔๖ เด็กหญิงณัฐชญานนท์
บุญด้วง

๓๐/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๒๔๗

เด็กชายณัฐชนน พลอยพลายแก้ว
๐๘/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๒๔๘

เด็กชายณัฐชนน วงค์เนตร
๑๙/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๒๔๙
เด็กชายณัฐชนน สังข์สุวรรณ

๐๔/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๒๕๐
เด็กหญิงณัฐชา สุขสมจิตร

๐๔/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๒๕๑

เด็กหญิงณัฐชา เปนระยะ
๒๕/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๒๕๒
เด็กหญิงณัฐฐาวรักษ์ โพธิบุญ

์

๒๔/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๒๕๓
เด็กหญิงณัฐณิชา จำนงค์ศรณ์

๒๒/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๒๕๔

เด็กหญิงณัฐณิชา บุริมสิทธิชัย
๒๗/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๒๕๕

เด็กหญิงณัฐณิชา ริดใย
๐๗/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๒๕๖

เด็กหญิงณัฐณิศา โสภา
๒๙/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๒๕๗
เด็กหญิงณัฐธิดา ก่อกิจงาม

๐๕/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๒๕๘

เด็กหญิงณัฐธิดา คล้ายเกตุ
๐๓/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๒๕๙

เด็กหญิงณัฐธิดา เกิดท้วม
๒๐/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๒๖๐
เด็กหญิงณัฐธิดา แก้วมณี

๒๗/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๒๖๑
เด็กชายณัฐนนท์ กรุแก้ว

๑๐/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๒๖๒

เด็กชายณัฐนนท์ ขำปู
๒๙/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๒๖๓

เด็กชายณัฐนนท์ นวลอุ่น
๒๐/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๒๖๔

เด็กหญิงณัฐนันท์ ปนศิลป
๐๘/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๒๖๕
เด็กหญิงณัฐนันท์ พิณนุวัฒนานนท์

๐๒/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๒๖๖

เด็กหญิงณัฐนันท์ สุริย์
๒๙/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๒๖๗

เด็กชายณัฐปคัลภ์ พรหมศรี
๑๘/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๒๖๘

เด็กชายณัฐพงศ์ กนกเทศ
๒๘/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๒๖๙
เด็กชายณัฐพงศ์ สุภวัฒนากร

๑๕/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๘ / ๒๗๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๐๒๗๐
เด็กชายณัฐพงศ์ ใจธรรม

๐๔/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๒๗๑

เด็กชายณัฐพนธ์ อุ่นเรือน
๐๑/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๒๗๒
เด็กหญิงณัฐพร บุญสะอาด

๑๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๒๗๓

เด็กหญิงณัฐพร พันธิตา
๑๘/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๒๗๔

เด็กชายณัฐพล จุ้ยเจริญ
๐๔/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๒๗๕

เด็กชายณัฐพัชร์
ไพศาลสุขสมปอง

๑๓/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๒๗๖
เด็กชายณัฐพัฒณ์ ตะระสุภณ

๒๘/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๒๗๗

เด็กชายณัฐภัทร จาตุรเกียรติ
๑๓/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๒๗๘

เด็กชายณัฐภัทร เชียงน้อย
๒๙/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๒๗๙

เด็กชายณัฐภัทร เพ็ชรฤาชา
๑๐/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๒๘๐
เด็กหญิงณัฐภิชา ศรีสกุล

๒๔/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๒๘๑

เด็กหญิงณัฐรดา ปานหัวไผ่
๑๘/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๒๘๒

เด็กหญิงณัฐวดี จันทร์แก้ว
๑๘/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๒๘๓

เด็กหญิงณัฐวรรณ เขียววรณ์

๑๔/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๒๘๔
เด็กชายณัฐวัฒน์ วงษ์ปาน

๒๔/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๒๘๕

เด็กชายณัฐวัตร นิมวร

่

๑๐/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๒๘๖

เด็กชายณัฐวัตร สมิตสุวรรณ
๒๘/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๒๘๗

เด็กชายณัฐวีณ์ วิสิฐสิริโชค
๑๓/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๒๘๘
เด็กชายณัฐวุฒิ สอาดศรี

๐๑/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๒๘๙

เด็กชายณัฐวุฒิ เพ็ชรแวว

๑๘/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๒๙๐
เด็กชายณัฐวุฒิ แสงมณี

๐๘/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๒๙๑

เด็กชายณัฐิวุฒิ ธรรมโชติ
๑๔/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๒๙๒
เด็กหญิงณิชกานต์ คล้ายสุวรรณ

๒๖/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๒๙๓

เด็กหญิงณิชนันทน์ รัตนานุกูลพงษ์
๐๒/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๒๙๔

เด็กหญิงณิชากานต์ ทองขาม
๒๐/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๒๙๕

เด็กหญิงณิชาภัทร กองสุข
๒๒/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๒๙๖
เด็กหญิงณิชารีย์ ธรรมกุลกระจ่าง

๑๖/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๒๙๗

เด็กหญิงณิชิโณทัย จุลกะเศียร
๒๐/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๒๙๘

เด็กหญิงณิรัชญา ม่วงมี
๑๑/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๒๙๙

เด็กหญิงดารา ศรีธรรมานุสาร
๐๑/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๓๐๐
เด็กชายดิษยธร จิรนันทราภรณ์

๑๔/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๓๐๑
เด็กชายตนุภัทร เกตุนวล

๑๔/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๓๐๒
เด็กหญิงตรีรัตน์ โคตรชมภู

๑๓/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๓๐๓
เด็กหญิงตะวัน ปานสุข

๒๖/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๓๐๔
เด็กชายติณณภพ มาวัง

๒๗/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๙ / ๒๗๙
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๐๓๐๕
เด็กชายตุลยทรรศน์ หอมนาน

๒๑/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๓๐๖
เด็กหญิงต้องตา เฉยเฉลียง

๐๖/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๓๐๗
เด็กหญิงถิรพร พัฒนชนชาติคีรี

๑๑/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๓๐๘
เด็กชายทนพล ไกรสิงห์สม

๐๒/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๓๐๙
เด็กชายทรงพล ทองงาม

๐๑/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๓๑๐
เด็กหญิงทรรศิตา สืบรัตนา

๑๕/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๓๑๑
เด็กหญิงทองพรรษา โชคลาภ

๐๖/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๓๑๒

เด็กหญิงทัตจิรา หยดย้อย
๐๔/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๓๑๓

เด็กชายทัตตพงษ์ ธรรมะ
๐๓/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๓๑๔

เด็กหญิงทัตพิชา สุขสมสถาน
๒๓/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๓๑๕
เด็กหญิงทัศนีย์ บุญลือ

๒๕/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๓๑๖

เด็กหญิงทัศวรรณ ศรีพุธ

๒๒/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๓๑๗

เด็กหญิงทานตะวัน สานันท์

๒๓/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๓๑๘

เด็กหญิงทิตาวีร์ ไตรรัตนคุ้ม
๒๑/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๓๑๙
เด็กชายทินภัทร ทองพานิช

๒๕/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๓๒๐
เด็กหญิงทินมณี กาญจนภูมิ

๐๕/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๓๒๑

เด็กหญิงทิพกัลยา จันฮวด

่

๐๒/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๓๒๒

เด็กหญิงทิพพาวดี กิงไทร

่

๐๘/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๓๒๓
เด็กหญิงทิพย์วรรณ หอมวิเศษ

๐๖/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๓๒๔

เด็กหญิงทิพรดา วงศ์ใหญ่

๒๘/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๓๒๕

เด็กหญิงทิภัทท์ชา กุลธรรัตนา
๐๕/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๓๒๖

เด็กชายทิเบต เจริญฉำ
๐๒/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๓๒๗
เด็กชายธน โชคบริบูรณ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๓๒๘

เด็กชายธนกร กลับสงวน
๐๑/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๓๒๙

เด็กชายธนกร สิงห์โต
๑๕/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๓๓๐
เด็กชายธนกร เพ็งกลิน

่

๐๘/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๓๓๑
เด็กชายธนกฤต โกมล

๒๑/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๓๓๒

เด็กชายธนญาณกร เชยโพธิ

์

๓๑/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๓๓๓

เด็กชายธนดล คล้ายประมวล
๑๒/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๓๓๔

เด็กชายธนดล อนุจารวัฒน์
๓๐/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๓๓๕
เด็กชายธนธรณ์ อับบัส

๒๑/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๓๓๖

เด็กชายธนธัส คันทรินทร์
๒๘/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๓๓๗

เด็กชายธนธัส พินธุ

๒๕/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๓๓๘

เด็กชายธนธัส โพธิขาว

์

๓๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๓๓๙
เด็กชายธนนันท์ เนียมหอม

๒๔/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๑๐ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๐๓๔๐
เด็กชายธนพงษ์ สันเทพ

๒๙/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๓๔๑

เด็กชายธนพนธ์ ชูถิน

่

๐๑/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๓๔๒
เด็กหญิงธนพร พิศสุวรรณ

๐๓/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๓๔๓

เด็กหญิงธนพร พูลทรัพย์
๑๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๓๔๔

เด็กหญิงธนพร มังกรทอง
๑๒/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๓๔๕

เด็กหญิงธนพร ส้มม่วง
๑๓/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๓๔๖
เด็กหญิงธนพร แสงทองล้วน

๑๑/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๓๔๗

เด็กหญิงธนพรรณ คานมะโน
๐๒/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๓๔๘

เด็กชายธนพล รุ่งหัวไผ่
๐๘/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๓๔๙

เด็กชายธนพล วชิรศักดาเดช
๒๓/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๓๕๐
เด็กชายธนพัฒน์ คุ้มเงิน

๑๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๓๕๑

เด็กชายธนพัฒน์ หน่อทอง
๐๖/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๓๕๒

เด็กชายธนพัฒน์ เกศสร้อย
๐๗/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๓๕๓

เด็กชายธนพัฒน์ เพชรสงค์
๑๒/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๓๕๔
เด็กหญิงธนภรณ์ ศิริวัฒนสกุล

๑๕/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๓๕๕

เด็กชายธนภัทร จำอินถา
๐๙/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๓๕๖

เด็กชายธนภัทร นาสนิท
๐๙/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๓๕๗

เด็กชายธนภัทร มงคล
๑๗/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๓๕๘
เด็กชายธนภัทร ลาวรรณ์

๑๕/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๓๕๙

เด็กชายธนภัทร วังคะฮาด
๐๔/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๓๖๐
เด็กชายธนภัทร ไฉลภูมิ

๑๙/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๓๖๑

เด็กชายธนภัทร์ คำผง
๐๖/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๓๖๒
เด็กชายธนยศ เกยูรวลี

๒๒/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๓๖๓

เด็กหญิงธนวรรณ ยิมแย้ม

้

๐๒/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๓๖๔

เด็กชายธนวัช รากอินทร์
๒๘/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๓๖๕

เด็กชายธนวัฒน์ อำไพ
๓๐/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๓๖๖
เด็กชายธนวัตร์ การภูธร

๒๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๓๖๗

เด็กชายธนวินท์ อุดชุมพิสัย
๒๘/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๓๖๘

เด็กชายธนวุฒิ ชากัน
๐๖/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๓๖๙

เด็กชายธนสิษฐ์ วงษ์ประสงค์
๐๙/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๓๗๐
เด็กชายธนะชัย แย้มกลิน

่

๒๔/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๓๗๑
เด็กชายธนะบดินทร์ ช่วยศรีนวล

๒๓/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๓๗๒

เด็กชายธนัช มาขำ
๐๑/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๓๗๓

เด็กหญิงธนัชกร แก้วชัยยา
๑๔/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๓๗๔
เด็กหญิงธนัชชา นากสุวรรณชาติ

๐๒/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๑๑ / ๒๗๙

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๐๓๗๕

เด็กหญิงธนัตถ์ธิดา บุญบุตตะ
๐๗/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๓๗๖

เด็กชายธนันตัง พังพิศ
๐๑/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๓๗๗
เด็กชายธนากร พันที

๑๐/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๓๗๘

เด็กชายธนาธรณ์ จันทร์วงษา
๐๘/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๓๗๙

เด็กชายธนาธิป ตังทอง

้

๒๕/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๓๘๐
เด็กชายธนาธิป สูงตรง

๐๙/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๓๘๑
เด็กหญิงธนาภรณ์ นิลกรณ์

๐๒/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๓๘๒

เด็กหญิงธนาภรณ์ สิงห์ลา
๐๑/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๓๘๓

เด็กหญิงธนาวรรณ กองโชค
๐๗/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๓๘๔

เด็กชายธนินวัฒน์ ธรรมาธนวัฒน์
๐๑/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๓๘๕
เด็กหญิงธนิสรา แก้วจันทึก

๐๙/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๓๘๖

เด็กชายธนเดช พรหมพินิจ
๐๗/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๓๘๗

เด็กหญิงธมลวรรณ พรมภาพันธ์
๓๐/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๓๘๘

เด็กหญิงธมลวรรณ หอทอง
๓๑/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๓๘๙
เด็กชายธรรมรัตน์ ปอมเผด็จ

๑๔/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๓๙๐
เด็กชายธราดล ปานคุ้ม

๒๔/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๓๙๑

เด็กชายธราดล โกจินอก
๑๐/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๓๙๒

เด็กชายธวัชชัย อินทร์พาเพียร
๑๕/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๓๙๓
เด็กชายธวัชชัย เอกคม

๓๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๓๙๔

เด็กหญิงธวัลกร สังจังวาง
๒๘/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๓๙๕

เด็กชายธัชพล ชาลีภา
๑๖/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๓๙๖

เด็กหญิงธัญจิรา วรรณพฤกษ์
๑๙/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๓๙๗
เด็กหญิงธัญชนก รอตเรือง

๒๙/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๓๙๘

เด็กหญิงธัญชนก หงษ์ทอง
๒๒/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๓๙๙

เด็กหญิงธัญชนก แก้วมณี
๑๐/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๔๐๐
เด็กหญิงธัญนันทน์ แพรงาม

๑๒/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๔๐๑
เด็กหญิงธัญพิชชา ปาลกะวงศ์

๐๒/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๔๐๒
เด็กชายธัญสรณ์ สว่างฤกษ์

๒๙/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๔๐๓
เด็กชายธัญเทพ องอาจ

๐๕/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๔๐๔
เด็กหญิงธันยาการย์ มูละกุล

๒๐/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๔๐๕
เด็กชายธันวากร ดวงเกตุ

๐๓/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๔๐๖
เด็กชายธาดา กลินนุช

่

๐๔/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๔๐๗
เด็กชายธาดาพันธ์ พันธ์พุทธ

๒๔/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๔๐๘
เด็กหญิงธิติยากรณ์ ศรีหมุน

๒๔/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๔๐๙
เด็กหญิงธิพาภรณ์ โกนตะสิงห์

๐๔/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๑๒ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๐๔๑๐
เด็กชายธิรพล เอียมพ่วง

่

๒๐/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๔๑๑

เด็กชายธีรดนย์ คำสอน

๑๖/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๔๑๒
เด็กชายธีรดนย์ โตอ่อน

๒๐/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๔๑๓

เด็กชายธีรพงษ์ สมบูรณ์พงษ์กิจ
๐๑/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๔๑๔

เด็กชายธีรภพ ศุขไพบูลย์
๐๙/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๔๑๕

เด็กชายธีรภัทร หอยสังข์
๑๔/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๔๑๖
เด็กชายธีระวัฒน์ ชุนทอง

๒๖/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๔๑๗

เด็กชายธีรุตม์ สิงห์ภูกัน
๐๒/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๔๑๘

เด็กชายนคพล สายทองคำ
๐๑/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๔๑๙

เด็กชายนครินทร์ เสมพิพัฒน์

๒๗/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๔๒๐
เด็กชายนคิณญ์ ประดับคำ

๐๒/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๔๒๑

เด็กหญิงนทอร มหาชัย
๒๒/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๔๒๒

เด็กชายนที ทับทิมทอง

๑๕/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๔๒๓

เด็กหญิงนนทกร เชือเส็ง

้

๒๖/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๔๒๔
เด็กชายนนทพัทธ์ นิลประภา

๒๖/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๔๒๕

เด็กชายนนทพัทธ์ มณีวรรณ์
๐๙/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๔๒๖

เด็กชายนนทวัฒต์ ถนอมกาย
๓๐/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๔๒๗

เด็กชายนพกร ปานพรหม
๑๕/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๔๒๘
เด็กหญิงนพมาศ แสนภูวา

๐๗/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๔๒๙

เด็กชายนพัต รามัญอุดม
๐๙/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๔๓๐
เด็กหญิงนภัคปภา มาภรณ์

๑๙/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๔๓๑

เด็กหญิงนภัชสร ลักษณะศิริ
๐๘/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๔๓๒
เด็กหญิงนภัทร ภูศรี

๐๒/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๔๓๓

เด็กหญิงนภัสนันท์ โพธิทอง

์

๐๙/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๔๓๔

เด็กชายนภัสรพี สุริยะโวหาร
๑๖/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๔๓๕

เด็กหญิงนภัสวรรณ ยอดทองดี
๑๙/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๔๓๖
เด็กหญิงนภัสวรรณ แปนวงค์

๐๓/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๔๓๗

เด็กหญิงนภัสสร ทองมี
๒๖/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๔๓๘

เด็กหญิงนภาวรรณ เฮงสิ

๒๖/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๔๓๙

เด็กชายนรากร เพิมวงศ์

่

๑๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๔๔๐
เด็กชายนราธิป สังฆโสภณ

๑๓/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๔๔๑

เด็กชายนราวุธ คาน
๑๐/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๔๔๒

เด็กชายนรเศรษฐ์ พรมมา
๑๗/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๔๔๓

เด็กชายนฤพล จันทรทับพวง
๓๐/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๔๔๔
เด็กหญิงนฤภร ยศธิศักดิ

์

๐๒/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๑๓ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๐๔๔๕

เด็กหญิงนฤภร โคตรนาแพง
๐๒/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๔๔๖

เด็กหญิงนฤมล วิริยจันทร์ตา

๒๙/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๔๔๗
เด็กหญิงนฤมล แสงบัวเผือน

่

๐๔/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๔๔๘

เด็กหญิงนฤสรณ์ พิมพาพรหม
๑๕/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๔๔๙

เด็กชายนฤเบศร์ ฤทธิยิง

์ ่

๑๓/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๔๕๐
เด็กชายนฤเบศร์ ไทยงามศิลป

๐๗/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๔๕๑
เด็กหญิงนลินนิภา รัศมี

๒๑/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๔๕๒

เด็กหญิงนัชชา คำนนท์
๒๕/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๔๕๓

เด็กหญิงนัฏพัฒน ใจเรือน
๐๓/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๔๕๔

เด็กชายนัฐชนน จันทะวงศ์
๓๐/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๔๕๕
เด็กชายนัฐพัฒณ์ กอแก้ว

๐๕/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๔๕๖

เด็กหญิงนัฐริกา ธรรมขันแก้ว
๐๙/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๔๕๗

เด็กหญิงนัณทพร เขียนสอาด
๐๒/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๔๕๘

เด็กหญิงนัทธกานต์ สังคหัตถากร
๑๕/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๔๕๙
เด็กหญิงนันทกา ตันเวียง

๐๒/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๔๖๐
เด็กชายนันทนัช ปอมบุบผา

๒๙/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๔๖๑

เด็กชายนันทพงศ์ กองตาพันธุ์
๒๗/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๔๖๒

เด็กหญิงนันทัชพร บุญอนันต์
๐๕/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๔๖๓
เด็กหญิงนันท์นภัส ประจำดี

๐๓/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๔๖๔

เด็กหญิงนันท์นภัส หาญปยนันท์
๒๐/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๔๖๕

เด็กชายนาวา คณโทมุข
๐๙/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๔๖๖

เด็กหญิงนิชานันท์ ขวัญวงษ์เปรม
๑๗/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๔๖๗
เด็กหญิงนิชาภา ทองประสาร

๐๙/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๔๖๘

เด็กชายนิติธร เสมอเหมือน
๑๐/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๔๖๙

เด็กหญิงนิธินันท์ ตังไพบูลย์

้

๑๙/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๔๗๐
เด็กชายนิธิวุฒิ จักษรักษา

๒๙/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๔๗๑
เด็กชายนิธิศ คุณาบุตร

๑๑/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๔๗๒

เด็กชายนิธิศ อัศวเย็นใจ
๑๖/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๔๗๓

เด็กชายนิธิศ อิมอุทัย

่

๑๕/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๔๗๔

เด็กหญิงนิรมล มังสิงห์จันทร์
๒๐/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๔๗๕
เด็กหญิงนิลนารา จีแก้ว

๋

๒๗/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๔๗๖

เด็กหญิงนิศากร สังข์แจ่ม

๒๒/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๔๗๗

เด็กชายนีรนาท ปานทรัพย์
๑๒/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๔๗๘

เด็กหญิงนุชจรี ลือวิชนะ
๒๔/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๔๗๙
เด็กชายบรรยงค์ เมฆบุตร

๒๙/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๑๔ / ๒๗๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๐๔๘๐
เด็กชายบริรักษ์ บุญมา

๐๒/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๔๘๑

เด็กหญิงบัณฑิตา แสงสว่าง
๒๐/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๔๘๒
เด็กหญิงบุญญสิตา กลัดอินทร์

๑๘/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๔๘๓

เด็กชายบุณยวีร์ มีกลินหอม

่

๐๓/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๔๘๔

เด็กหญิงบุณยานุช เมาแสง
๒๓/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๔๘๕
เด็กหญิงบุตรกัญญา นารี

๑๑/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๔๘๖
เด็กชายบุรพล พันแสน

๒๓/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๔๘๗

เด็กหญิงบุษกร อ่อนจันทร์ทุม

๑๕/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๔๘๘

เด็กชายบูรพา จินดาเลิศ
๑๓/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๔๘๙

เด็กชายบูรพา เชิดชู
๐๕/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๔๙๐
เด็กชายปกรณ์ มีลำใย

๒๒/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๔๙๑

เด็กชายปฏิภัทร รอดลันดา
๒๙/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๔๙๒

เด็กชายปณชัย บัวสำลี

๒๕/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๔๙๓

เด็กหญิงปณิดา ตุ้มหอม
๑๙/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๔๙๔
เด็กหญิงปทิตตา ธัญญพัทร์

๒๘/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๔๙๕

เด็กหญิงปทุมรัตน์ ละออง
๓๐/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๔๙๖

เด็กหญิงปนัดดา ทองสี
๑๑/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๔๙๗

เด็กชายปนิชา โตสิงห์
๒๖/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๔๙๘
เด็กหญิงปภัสรา ปาละชาติ

๒๗/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๔๙๙

เด็กหญิงปภาวรินท์ คันธนู
๐๔/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๕๐๐
เด็กหญิงปภาวรินท์ ศรีชัย

๑๙/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๕๐๑
เด็กชายประกฤษฎ์ ภู่เมือง

๑๒/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๕๐๒
เด็กหญิงประไพพร ลิบุญมี

๐๔/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๕๐๓
เด็กหญิงประไพพัชร อ่อนสลุง

๐๘/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๕๐๔
เด็กชายปรัชญา นฤมิตไพบูลย์

๒๑/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๕๐๕
เด็กชายปรัชญากุล มณีฉาย

๒๐/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๕๐๖
เด็กชายปรัชญาชัย มณีฉาย

๒๐/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๕๐๗
เด็กชายปรัตถกร ทัดรัตน์

๑๑/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๕๐๘
เด็กชายปรากรณ์ ภู่พิพัฒน์

๑๑/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๕๐๙
เด็กหญิงปราณปริยา ทองสุก

๑๔/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๕๑๐
เด็กชายปราโมช ศรีจันทร์

๒๘/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๕๑๑

เด็กชายปริญญา นาคสีเขียว
๒๙/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๕๑๒

เด็กชายปริพันธ์ ยอดสุข
๐๖/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๕๑๓

เด็กหญิงปริศนา รุ่งเรือง
๓๐/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๕๑๔
เด็กหญิงปริศนา เกตุสวัสดิ

์

๒๖/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๑๕ / ๒๗๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๐๕๑๕

เด็กหญิงปลายฟา ปานบัณฑิตย์
๒๐/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๕๑๖

เด็กชายปวริศ วณิชชานุกร
๑๔/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๕๑๗
เด็กหญิงปวริศา อุยสกุล

๐๔/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๕๑๘

เด็กชายปญญวัฒน์ วันขวา
๐๙/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๕๑๙

เด็กหญิงปณฑารีย์ ภูมิพลับ
๐๒/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๕๒๐
เด็กชายปณณวัฒน์ เรืองเวหา

๑๓/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๕๒๑
เด็กหญิงปาจรีย์ ทับจ่าย

๒๙/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๕๒๒

เด็กหญิงปาณิศรา แตงเขียว
๒๗/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๕๒๓

เด็กหญิงปาณิศา คล้ายรักษ์
๑๙/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๕๒๔

เด็กหญิงปาณิสรา แช่มสกุลจรูญ
๓๐/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๕๒๕
เด็กหญิงปานจันทร์ สวัสดินันทน์

๒๕/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๕๒๖

เด็กหญิงปารณีย์ เครือกาบ
๑๐/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๕๒๗

เด็กหญิงปตินภา วัฒนายุ
๐๘/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๕๒๘

เด็กชายปยพัทธ์ อู่ทรัพย์
๒๙/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๕๒๙
เด็กหญิงปยะธิดา สุวรรณสุทธิ

์

๑๖/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๕๓๐
เด็กชายปยะพัฒณ์ ธรรมมา

๑๙/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๕๓๑

เด็กหญิงปยาพัชร พิลาสุข
๐๘/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๕๓๒

เด็กหญิงปุณยวีร์ สำลีอ่อน
๑๘/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๕๓๓
เด็กชายปุณยากร สีนุชาติ

๐๒/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๕๓๔

เด็กหญิงผกากรอง บุนนาค
๐๒/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๕๓๕

เด็กหญิงผกามาศ แก้วอำภา
๐๓/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๕๓๖

เด็กชายพงศกร ทองอาบ
๒๒/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๕๓๗
เด็กชายพงศกร พูลสวัสดิ

์

๐๖/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๕๓๘

เด็กชายพงศกร ศิริคูหาสมบูรณ์
๑๒/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๕๓๙

เด็กชายพงศ์กานต์ เหล่าวงค์ไทย
๑๒/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๕๔๐
เด็กชายพงศ์ภรณ์ บุญมานำ

๐๑/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๕๔๑
เด็กชายพงศ์ภรณ์ โต๊ะเงิน

๑๔/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๕๔๒

เด็กชายพงศ์วิชญ์ แขวงมาศ
๑๐/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๕๔๓

เด็กชายพงษ์ชวิศ แช่มช้อย
๐๑/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๕๔๔

เด็กชายพงษ์พิษณุ ศรีจันทร์
๒๖/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๕๔๕
เด็กชายพงษ์ภัทร์ ศิริสลุง

๒๔/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๕๔๖

เด็กชายพชรกร อำศรี
๐๘/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๕๔๗

เด็กชายพชรพล ปานพรหมมาศ
๒๐/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๕๔๘

เด็กชายพชรพล สร้อยคำ
๒๗/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๕๔๙
เด็กชายพชรพล หวังผล

๐๒/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๑๖ / ๒๗๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๐๕๕๐
เด็กหญิงพณิชา บัวเรือง

๒๐/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๕๕๑

เด็กหญิงพนิดา ศรีสุข
๐๖/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๕๕๒
เด็กหญิงพนิตตา แสงงาม

๐๙/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๕๕๓

เด็กหญิงพรชนก เปลียนสกุล

่

๐๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๕๕๔

เด็กหญิงพรชนิตว์ วันพุธ
๓๐/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๕๕๕

เด็กหญิงพรชนิตว์ ศรีสุวรรณ

๑๑/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๕๕๖
เด็กหญิงพรชิตา จรสาย

๑๕/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๕๕๗

เด็กหญิงพรชิตา เจริญศักดิ

์

๐๗/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๕๕๘

เด็กหญิงพรฑิตา แสวงผล
๐๔/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๕๕๙

เด็กหญิงพรนพิน เธียรฤกษ์
๒๒/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๕๖๐
เด็กหญิงพรนภัส เธียรฤกษ์

๒๒/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๕๖๑

เด็กหญิงพรพรรษา โพธิศรี

์

๑๐/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๕๖๒

เด็กหญิงพรพรหม แก้วทอง
๐๘/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๕๖๓

เด็กหญิงพรพิชชา หรรษภิญโญ
๑๒/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๕๖๔
เด็กหญิงพรพิมล ธัญกิจวรกุล

๑๓/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๕๖๕

เด็กหญิงพรพิมล ไพรัง

้

๐๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๕๖๖

เด็กหญิงพรภิมล ศิริพล
๑๘/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๕๖๗ เด็กหญิงพรรณกาญจน์
ประเทศา

๒๐/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๕๖๘
เด็กหญิงพรรษชล เอียมจรัส

่

๑๓/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๕๖๙

เด็กหญิงพรสิรินทร์ เพ็ชรสุขุม
๒๑/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๕๗๐
เด็กหญิงพรไพลิน อ่อนเมือง

๐๔/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๕๗๑

เด็กชายพลกฤต มาเทียง

่

๑๐/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๕๗๒
เด็กหญิงพลอยชมพู ประดิษฐศรี

๐๔/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๕๗๓ เด็กหญิงพลอยวรินทร์
ขัดเพ็ชร

๒๗/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๕๗๔
เด็กหญิงพลอยไพลิน ภู่สำอางค์

๐๒/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๕๗๕

เด็กชายพลากร ตุ้นสกุล
๑๘/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๕๗๖
เด็กชายพศวีร์ บุญรุ่ง

๒๕/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๕๗๗

เด็กชายพสิษฐ์ ชำนาญ
๑๒/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๕๗๘

เด็กชายพสิษฐ์ เมฆลอย
๐๒/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๕๗๙

เด็กหญิงพักตร์พริง

้

สายมา
๐๘/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๕๘๐
เด็กชายพัชร รุ่งเรืองศรี

๐๖/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๕๘๑

เด็กชายพัชรพงษ์ เหมือนเพ็ชร์
๒๘/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๕๘๒

เด็กหญิงพัชรพร สมบัติพิบูลย์
๒๐/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๕๘๓

เด็กชายพัชรพล นาคสุทธิ

์

๑๘/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๕๘๔
เด็กหญิงพัชรา รุ่งเรือง

๑๐/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๑๗ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๐๕๘๕

เด็กหญิงพัชราพร สมโชติ
๒๔/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๕๘๖

เด็กหญิงพัชราพร เจริญสกุลวัฒนา
๑๗/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๕๘๗
เด็กหญิงพัชราภรณ์ ต้องเชือ

้

๒๑/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๕๘๘

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ท้วมสกุล
๒๐/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๕๘๙

เด็กหญิงพัชราภรณ์ มินวงษ์
๐๑/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๕๙๐
เด็กหญิงพัชราภา อุตมาศูรย์

๒๘/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๕๙๑
เด็กหญิงพัชราภา ใยเจริญ

๑๑/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๕๙๒

เด็กหญิงพัชราวดี หาธรรม
๒๔/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๕๙๓

เด็กหญิงพัตรพิมล มรรคไชยสถาพร
๒๗/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๕๙๔

เด็กชายพัทธดนย์ จิตรจง
๒๔/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๕๙๕
เด็กหญิงพัทธานันท์ พงษ์พันธ์

๑๖/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๕๙๖

เด็กชายพัทรพล ประทุมมา
๒๗/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๕๙๗

เด็กหญิงพันทิพา กองทอง
๐๒/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๕๙๘

เด็กชายพันธ์ธวัชน์ สุขะรัตน์
๑๒/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๕๙๙
เด็กชายพันธ์ปรีดี สนทอง

๓๑/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๖๐๐
เด็กชายพันธ์พิชิต พัวพันธ์

๒๖/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๖๐๑
เด็กชายพัสกร แพนลา

๑๖/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๖๐๒
เด็กหญิงพัสฑิศา เทศนา

๑๖/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๖๐๓
เด็กชายพายุภัทร พลเยียม

่

๒๔/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๖๐๔
เด็กหญิงพิชชา หาญริษ

๐๗/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๖๐๕
เด็กหญิงพิชญธิดา อิสาน

๒๕/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๖๐๖
เด็กชายพิชญพงษ์ เอียมวิจารณ์

่

๐๑/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๖๐๗
เด็กหญิงพิชญานันท์ ติงกันชา

๒๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๖๐๘
เด็กหญิงพิชญ์สินี โพธิทอง

์

๐๙/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๖๐๙
เด็กหญิงพิชามญชุ์ เปลียนเพ็ง

่

๐๕/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๖๑๐
เด็กชายพิชิตพงษ์ พันธุ์พุ่ม

๑๓/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๖๑๑
เด็กหญิงพิตรากร อารีย์หนู

๐๓/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๖๑๒

เด็กหญิงพิทยารัตน์ ตันแก้ว
๒๔/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๖๑๓

เด็กชายพิพัคน์พล เจิมมงคล
๐๖/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๖๑๔

เด็กชายพิพัฒน์ ภู่พงษ์
๒๑/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๖๑๕
เด็กชายพิพัฒน์พงษ์ แทนเดช

๒๙/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๖๑๖

เด็กหญิงพิมพิกา คำแย้ม
๐๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๖๑๗

เด็กหญิงพิมพ์ชนก นาคศิริ
๓๐/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๖๑๘

เด็กหญิงพิมพ์ชนก สงวนตระกูล
๓๐/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๖๑๙
เด็กหญิงพิมพ์พักตร์ อำไพมณี

๐๗/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๑๘ / ๒๗๙

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๐๖๒๐
เด็กหญิงพิมพ์มาดา พร้อมเชือแก้ว

้

๑๑/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๖๒๑

เด็กหญิงพิมพ์มาดา สนเปรม
๑๐/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๖๒๒
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ทองนพ

๑๖/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๖๒๓
เด็กหญิงพิมพ์อัปสร ชืนจำนงค์

่

๐๕/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๖๒๔

เด็กหญิงพิยดา ปดปอง
๐๒/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๖๒๕

เด็กหญิงพิรยา ตุ้มทอง
๒๓/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๖๒๖
เด็กชายพิสิฐภากร

เหมือนแก้วจินดา ๐๖/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๖๒๗

เด็กชายพีรพล นกน้อย
๒๘/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๖๒๘

เด็กชายพีรพล เสือสง่า
๐๔/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๖๒๙

เด็กชายพีรพัฒน์ ขจิตตาภรณ์
๐๕/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๖๓๐
เด็กชายพีรพัฒน์ ท้วมพุดซา

๑๕/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๖๓๑

เด็กชายพีรพัฒน์ วงค์คำผุย
๒๐/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๖๓๒

เด็กชายพีรพัฒน์ ไวยกรรณ์
๐๑/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๖๓๓

เด็กหญิงพีรมณฑ์ อยู่ประยงค์
๐๙/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๖๓๔
เด็กชายพีรวัช สงวนบุญ

๒๗/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๖๓๕

เด็กชายพีรวัฒน์ จินดากุล
๒๑/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๖๓๖

เด็กชายพีรวิชญ์ มาตระกูล
๐๓/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๖๓๗

เด็กชายพีรวิชญ์
อังคณาวรางคณา

๑๑/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๖๓๘
เด็กชายพุทธินันท์ เนตรประเสริฐ

๐๗/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๖๓๙

เด็กชายพุทธิพัฒน์ คำสอน
๐๓/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๖๔๐
เด็กหญิงพุธิตา หวลคนึง

๐๗/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๖๔๑

เด็กหญิงพู่กัน อินทร์อยู่
๒๙/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๖๔๒
เด็กหญิงภคพร ผุยดี

๑๖/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๖๔๓

เด็กหญิงภณิดา คำบุญญา
๒๗/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๖๔๔

เด็กชายภณุลักษ์ อิสระกูล
๑๗/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๖๔๕
เด็กหญิงภทรพรรณ สุคนธวัฒน์

๐๑/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๖๔๖
เด็กชายภธร ปภากิจรัตฐากร

๓๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๖๔๗

เด็กหญิงภนิดา เจษฎาธนานนท์
๓๑/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๖๔๘

เด็กหญิงภริดา เกิดบุญมา
๒๒/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๖๔๙

เด็กหญิงภัคจิรา ไกรวุฒิวงศ์
๒๕/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๖๕๐
เด็กหญิงภัคธีรา ฟกมณี

๒๔/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๖๕๑

เด็กชายภัคพล สิงห์ศร

๑๘/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๖๕๒

เด็กชายภัคพล เตียเติมศุภผล
๐๑/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๖๕๓

เด็กหญิงภัครพร ไนยปราโมทย์
๑๔/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๖๕๔
เด็กหญิงภัควรรณ สิงห์ดี

๒๐/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๑๙ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๐๖๕๕

เด็กหญิงภัณทิรา ศรีสวัสดิ

์

๑๘/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๖๕๖

เด็กหญิงภัทธา จาดจร
๒๘/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๖๕๗
เด็กชายภัทรกร ตนะทิพย์

๐๓/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๖๕๘ เด็กชายภัทรธรรมวิทย
ชูชัง

่

๒๒/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๖๕๙

เด็กชายภัทรพล ขาวเกิด
๑๓/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๖๖๐
เด็กหญิงภัทรภร พันธ์พูล

๐๖/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๖๖๑
เด็กหญิงภัทรวดี เสาร์ดำริ

๑๑/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๖๖๒

เด็กหญิงภัทรวดี โค้วสุวรรณ์
๑๐/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๖๖๓

เด็กชายภัทรวรรธ พวงจำป
๐๖/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๖๖๔

เด็กหญิงภัทรสุดา แช่มไพโรจน์
๒๕/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๖๖๕
เด็กชายภัทรัฐ แก้วแท้

๒๓/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๖๖๖

เด็กหญิงภัทริน เหล็กเพ็ชร
๐๓/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๖๖๗

เด็กชายภาคภูมิ กรอบงาม
๑๐/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๖๖๘

เด็กชายภาคภูมิ ยศธสาร

๑๑/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๖๖๙
เด็กชายภาคิน ศิริเลียง

้

๒๘/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๖๗๐
เด็กหญิงภาณิศา เภตรา

๐๗/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๖๗๑

เด็กชายภาณุพงศ์ เหมือนจินดา
๐๕/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๖๗๒

เด็กชายภาณุพงษ์ เกิดกูล
๒๕/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๖๗๓
เด็กชายภานุพงศ์ มีเภตรา

๐๕/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๖๗๔

เด็กชายภานุวัฒน์ คำงาม
๐๒/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๖๗๕

เด็กหญิงภาพิณ สกุลนริน
๒๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๖๗๖

เด็กชายภาราดร สุทธิน้อย

์

๑๕/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๖๗๗
เด็กชายภาวพุทธิ

์

โสจะ
๒๕/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๖๗๘

เด็กหญิงภาวิณี ปานกลำ
๑๙/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๖๗๙

เด็กหญิงภิญญดา ติยะชัยพานิช
๐๒/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๖๘๐
เด็กชายภิญโญ เธอจันทึก

๑๓/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๖๘๑
เด็กชายภีมเดช หมันเพียร

่

๑๖/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๖๘๒

เด็กชายภุชงค์ จันโทศิริ
๐๒/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๖๘๓

เด็กชายภูดิศ กลันสอน

่

๐๓/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๖๘๔

เด็กชายภูผา ครอบสวย

๑๙/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๖๘๕
เด็กชายภูผา บุญญาภากร

๒๒/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๖๘๖

เด็กชายภูมินทร์ กุศลส่ง

๒๕/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๖๘๗

เด็กหญิงภูมินทร์ แย้มบรรทม
๐๙/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๖๘๘

เด็กชายภูมิพัฒน์ ทองมาก
๓๐/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๖๘๙
เด็กชายภูมิพัฒน์ โสภา

๐๙/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๒๐ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๐๖๙๐
เด็กชายภูมิภัทร สำรวย

๐๓/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๖๙๑

เด็กหญิงภูริชญา บุญอนันต์
๐๘/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๖๙๒
เด็กหญิงภูริน จันทร์อับ

๑๐/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๖๙๓

เด็กชายภูรินทร์ เจริญถิรวิทย์
๑๙/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๖๙๔

เด็กชายภูริภัทร อุตตมะบูรณ์

๒๓/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๖๙๕

เด็กชายภูริภัทร แก้วอร่าม
๐๓/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๖๙๖
เด็กชายภูริภัทร ใจบุญ

๒๐/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๖๙๗

เด็กชายภูวนัย หุ่นทอง

๒๔/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๖๙๘

เด็กชายภูวนาท อมรบรรดิษฐ
๐๗/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๖๙๙

เด็กหญิงภูษิตา ขวัญสุข

๑๙/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๗๐๐
เด็กชายภูเบศ นุชเอียมปภา

่

๒๗/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๗๐๑
เด็กหญิงมนัสณี สังข์พิชัย

๐๔/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๗๐๒
เด็กหญิงมนัสนันท์ ชูดอก

๑๐/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๗๐๓
เด็กหญิงมรินญา ดำดวง

๐๙/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๗๐๔
เด็กหญิงมลชนก เหมือนเพ็ชร์

๒๙/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๗๐๕
เด็กหญิงมลฑกาน อยู่พูน

๑๗/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๗๐๖
เด็กหญิงมัลลิกา หม้อนนทา

๐๒/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๗๐๗
เด็กหญิงมาริสา อินชายเขา

๒๔/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๗๐๘
เด็กชายมีดี กันเกียว

๒๖/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๗๐๙
เด็กชายยศพร คานมะโน

๐๘/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๗๑๐
เด็กชายยศพัทธ์ ปานถม

๑๖/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๗๑๑

เด็กหญิงรติพร อนันทะวัน
๐๙/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๗๑๒
เด็กหญิงรติพร โพธิทอง

์

๑๒/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๗๑๓

เด็กหญิงรพีภรณ์ ไชยสวัสดิ

์

๑๐/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๗๑๔

เด็กหญิงระพินทร์ พันธุ์สง่า

๓๑/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๗๑๕

เด็กชายรักชาติ รักณรงค์
๒๗/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๗๑๖
เด็กชายรังสิมันต์ บาลธนะจักร

๒๕/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๗๑๗

เด็กชายรัชชานนท์ ขุนสูงเนิน
๑๖/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๗๑๘

เด็กชายรัชชานนท์ เสือสละ
๒๒/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๗๑๙

เด็กหญิงรัชนู คงสิมา
๓๐/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๗๒๐
เด็กชายรัชพล พันทา

๒๕/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๗๒๑

เด็กหญิงรัญชิดา วนดิลกรัตน์
๐๓/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๗๒๒

เด็กชายรัฐภูมิ แท่งทอง
๐๔/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๗๒๓

เด็กชายรัฐศาสตร์ กระเทศ
๒๘/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๗๒๔
เด็กหญิงรัตชณีกร สวนมะลิ

๐๓/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๒๑ / ๒๗๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๐๗๒๕

เด็กหญิงรัตนกรษ์ สีทำมา
๐๘/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๗๒๖

เด็กหญิงรัตนาพร วงศ์ธง
๐๖/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๗๒๗
เด็กหญิงรัตนาวดี จอหอภักดี

๐๓/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๗๒๘

เด็กชายราวา หยดย้อย
๒๐/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๗๒๙

เด็กชายราเมศวร์ หนูทิมทอง
๑๒/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๗๓๐
เด็กหญิงริณฑิกา พงษ์รักษ์

๐๒/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๗๓๑
เด็กชายรุจนโรจน์ ยะถาเทศ

๐๗/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๗๓๒

เด็กหญิงรุจิรดา เทียนเงิน
๐๗/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๗๓๓

เด็กหญิงรุจิรา จิตรเกตุ
๑๐/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๗๓๔

เด็กหญิงรุจิรารัตน์ ฐิติธนาศิริสุข
๒๖/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๗๓๕
เด็กหญิงรุดลดา ศรีทอง

๐๖/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๗๓๖

เด็กชายรุ่งรดิศ บุญเล
๐๖/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๗๓๗

เด็กชายรุ่งเรือง โชคมีสุข
๑๔/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๗๓๘

เด็กชายรุ่งเรืองกิจ วงษ์ที
๑๐/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๗๓๙
เด็กหญิงลดามาศ พะลัง

๑๒/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๗๔๐
เด็กหญิงลภัส ยิงอินทร์

่

๐๘/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๗๔๑

เด็กหญิงลลิดา ดวงกำเหนิด
๒๗/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๗๔๒

เด็กหญิงลักษณารีย์ ม่วงคำ
๑๗/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๗๔๓
เด็กหญิงลักษิกา ลอดเลิศ

๑๕/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๗๔๔

เด็กชายลัทธพล วรปรีชา

๑๙/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๗๔๕

เด็กหญิงล้อมเพ็รช เเงสงวนสุข
๓๑/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๗๔๖

เด็กชายวชิรวิทย์ ขวดแก้ว
๑๗/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๗๔๗
เด็กชายวชิรวิทย์ พรผุดผ่อง

๑๕/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๗๔๘

เด็กชายวชิราวุฒิ ใจเทียง

่

๑๐/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๗๔๙

เด็กหญิงวณัฐษรา บุญปลูก
๐๕/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๗๕๐
เด็กหญิงวนิดา เทศถมยา

๒๕/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๗๕๑
เด็กชายวรชัย แก้วเกลียง

้

๐๑/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๗๕๒

เด็กหญิงวรนัณฑ์ ขำละเอียด
๑๖/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๗๕๓

เด็กหญิงวรนัดดา ตัณฑอังกูร
๒๑/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๗๕๔

เด็กหญิงวรนิษฐ์ ภิรมย์ธัญเจริญ
๒๐/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๗๕๕
เด็กหญิงวรมน คลังผา

๒๓/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๗๕๖

เด็กหญิงวรรณวนัช สมัครวงศ์
๒๘/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๗๕๗

เด็กหญิงวรรณา มะโนสา
๒๕/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๗๕๘

เด็กหญิงวรรษชล พุทธา
๐๕/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๗๕๙
เด็กชายวรวัฒน์ ศรีมาลา

๐๙/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๒๒ / ๒๗๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๐๗๖๐
เด็กหญิงวรัญชน์พร แก้วเกิด

๒๙/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๗๖๑

เด็กหญิงวรัญญา สกุลสังค์มงคล
๐๘/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๗๖๒
เด็กหญิงวรัญญา แสงรุ่ง

๑๒/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๗๖๓

เด็กชายวรัญู ทองหล่อ
๐๙/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๗๖๔

เด็กหญิงวรัทยา อ่อนละมัย
๐๒/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๗๖๕

เด็กชายวรากร กรปรียาวรวัฒน์
๒๒/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๗๖๖
เด็กชายวรากร นิขำ

๐๓/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๗๖๗

เด็กชายวรากร เกลือนเพชร

่

๐๙/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๗๖๘

เด็กชายวรากรณ์ เทียนเงิน
๒๒/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๗๖๙

เด็กชายวราเทพ วิสุทธิแสง
๒๙/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๗๗๐
เด็กหญิงวรินธร อยู่โต

๑๑/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๗๗๑

เด็กหญิงวริศรา รอดเสถียร

๑๒/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๗๗๒

เด็กหญิงวริศรา สุวานิช
๑๗/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๗๗๓

เด็กหญิงวรีสา ฉำแสง
๓๐/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๗๗๔
เด็กชายวรเดช หาญจับพราน

๒๕/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๗๗๕

เด็กหญิงวศินี เนตรหาญ
๒๓/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๗๗๖

เด็กหญิงวศินี เผือกพิบูลย์
๐๕/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๗๗๗

เด็กชายวสวัตติ

์

นันทชู
๑๓/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๗๗๘
เด็กชายวัชระพล กฤษแก้ว

๐๑/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๗๗๙

เด็กชายวัชรากร ทองนอก
๐๗/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๗๘๐
เด็กหญิงวัชราภรณ์ กาสา

๓๐/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๗๘๑

เด็กชายวัชโรธร เอียมสอาด

่

๒๑/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๗๘๒
เด็กชายวันชนะ ชนะสงคราม

๒๘/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๗๘๓

เด็กชายวาณิชพงศ์ สุทธการ

๒๙/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๗๘๔

เด็กชายวิชชากร อ่อนเงิน
๐๖/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๗๘๕
เด็กชายวิชญ์ชโยดม เทียมทันพร

๒๙/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๗๘๖
เด็กชายวิชญ์พสิษฐ์ ธัญญเจริญ

๑๐/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๗๘๗

เด็กชายวิชัย สุวรรณวงศ์
๑๒/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๗๘๘

เด็กชายวิชากร ทองมาก
๑๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๗๘๙

เด็กหญิงวิญาดา ราชวงค์

๒๓/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๗๙๐
เด็กชายวิทย์วศิน วิปุลานุสาสน์

๑๘/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๗๙๑

เด็กชายวิทวัส พิมพ์อรัญ
๓๐/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๗๙๒
เด็กหญิงวิธัญญาพร ทัศพรมมา

๓๐/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๗๙๓

เด็กหญิงวิภาพรรณ วงศ์ประสิทธิ

์

๒๕/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๗๙๔
เด็กหญิงวิภาวินี ราชานาค

๑๒/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๒๓ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๐๗๙๕

เด็กหญิงวิมุตติยา กระตือกิจ
๒๙/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๗๙๖

เด็กหญิงวิรัลจรัส ลานเลียงชีพ

้

๐๘/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๗๙๗
เด็กชายวิริยะชัย ครุฑศรี

๑๕/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๗๙๘

เด็กหญิงวิลาสินี พลประเสริฐ
๒๔/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๗๙๙

เด็กชายวิศรุต ชืนนิยม

่

๑๗/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๘๐๐
เด็กชายวิศวรรธน์ พันธุ์ใหม่

๐๒/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๘๐๑
เด็กหญิงวิศัลย์ศยา ผาสุข

๒๐/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๘๐๒
เด็กหญิงวิสุทธิจิตต์ อุ่นใจ

๑๗/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๘๐๓
เด็กชายวิเชียรโชติ บุญวงศ์

๒๐/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๘๐๔
เด็กชายวีรยุทธ บัวละออ

๓๐/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๘๐๕
เด็กชายศรัณย์ ชมชนะ

๓๐/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๘๐๖
เด็กชายศรัทธบูล ล้อมจันทร์

๒๙/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๘๐๗
เด็กหญิงศราวดี มากสินธ์

๑๖/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๘๐๘
เด็กชายศราวุฒิ จันทร์ลอย

๑๑/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๘๐๙
เด็กชายศราวุฒิ พุฒเผือกผ่อง

๐๘/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๘๑๐ เด็กหญิงศรีเสาวลักษณ์
พันธุนนท์

๑๒/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๘๑๑
เด็กหญิงศศิกาญจน์ พูลสุข

๐๑/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๘๑๒

เด็กหญิงศศิธดา ครองศิล

๑๔/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๘๑๓
เด็กหญิงศศิธร แสงคำ

๑๑/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๘๑๔

เด็กหญิงศศิประภา บัวแดง
๒๗/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๘๑๕

เด็กหญิงศศิประภา อาจหาญ
๒๔/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๘๑๖

เด็กหญิงศศิพร ปวงหล้า
๒๕/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๘๑๗
เด็กหญิงศิตาภา โต๊ะนิธิพร

๑๙/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๘๑๘

เด็กหญิงศินิธา กลินสนิท

่

๐๓/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๘๑๙

เด็กชายศิรชัช ยอดมณี
๓๑/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๘๒๐
เด็กหญิงศิรประภา ภู่ธงแก้ว

๐๖/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๘๒๑
เด็กหญิงศิรประภา เพ็งพุ่ม

๒๕/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๘๒๒

เด็กหญิงศิรประภา แสงสุข
๒๕/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๘๒๓

เด็กหญิงศิรประภา ใข่ธารา
๒๒/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๘๒๔

เด็กหญิงศิรภัสร จันทร์ขาว
๑๘/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๘๒๕
เด็กชายศิรวิทย์ ขวัญคีรีสกุล

๒๕/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๘๒๖

เด็กชายศิรศักดิ

์

สีระกูล
๒๙/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๘๒๗

เด็กชายศิรสิทธิ

์

ขวัญคีรีสกุล

๒๕/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๘๒๘

เด็กหญิงศิริกร เสือพันธุ์
๐๓/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๘๒๙
เด็กชายศิริชัย ม่วงลอง

๑๘/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๒๔ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๐๘๓๐
เด็กหญิงศิริพร วิมาโน

๑๔/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๘๓๑

เด็กหญิงศิริลดา จันเสือ

่

๑๐/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๘๓๒
เด็กหญิงศิริวรรณ อยู่ประเสริฐ

๑๒/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๘๓๓

เด็กชายศิลปชัย ผดุงหมาย
๐๒/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๘๓๔

เด็กหญิงศิลปศุภา ปนงา
๑๔/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๘๓๕

เด็กชายศิวกร วัชพืช
๐๗/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๘๓๖
เด็กชายศิวภัทร พรรณอาราม

๒๕/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๘๓๗

เด็กชายศิวัช ศิริสลุง
๒๑/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๘๓๘

เด็กชายศิวัฒน์ สิริประจักษ์ภัทร
๐๖/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๘๓๙

เด็กชายศุภกร ศรีดี
๑๖/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๘๔๐
เด็กหญิงศุภกร เมฆสัน

้

๐๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๘๔๑

เด็กชายศุภกฤต ร่มลำดวน
๑๙/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๘๔๒

เด็กชายศุภกฤษ ดีพลงาม
๑๐/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๘๔๓

เด็กชายศุภกานต์ จันทร์ชุม
๐๔/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๘๔๔
เด็กชายศุภณัฐ ชวานนท์

๐๙/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๘๔๕

เด็กชายศุภณัฐ พวงสกุล
๐๔/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๘๔๖

เด็กชายศุภพล จูน้อย
๑๙/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๘๔๗

เด็กหญิงศุภมาศ จึงธีรพานิช

๒๖/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๘๔๘
เด็กหญิงศุภวรรณธ์ วัดศรี

๒๖/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๘๔๙

เด็กชายศุภวัฒน์ บุญเกษม
๑๔/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๘๕๐
เด็กชายศุภวิชญ์ จันทร์เนียม

๒๒/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๘๕๑

เด็กชายศุภวิชญ์ รักอยู่

๒๕/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๘๕๒
เด็กชายศุภวิชญ์ วรรณาลัย

๒๕/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๘๕๓

เด็กชายศุภสิน ศุภโภคิณ
๓๐/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๘๕๔

เด็กชายศุภากร มองธรรม
๐๔/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๘๕๕

เด็กหญิงศุภิศา อ่อนแจ้ง
๑๗/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๘๕๖
เด็กหญิงศุภิสรา วงษ์สอน

๑๙/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๘๕๗

เด็กหญิงศุภิสรา แสงอาทิตย์
๑๐/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๘๕๘

เด็กชายสมชัย ชัยวิชาญ
๒๙/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๘๕๙ เด็กหญิงสรรพางค์เอียม

่

เรืองวัฒกี
๑๗/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๘๖๐
เด็กชายสรวิชญ์ รัตนวงศ์

๑๖/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๘๖๑

เด็กชายสราวุฒิ ตันติวุฒิ
๒๐/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๘๖๒

เด็กหญิงสรีพัชร์ กำเนิดสิงห์
๒๑/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๘๖๓

เด็กชายสวพล เชือเพ็ชร์

้

๒๒/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๘๖๔
เด็กชายสหชัย นิมอ่อน

่

๒๙/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๒๕ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๐๘๖๕

เด็กชายสหรัฐ ปญญางาม
๐๒/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๘๖๖

เด็กชายสัณหณัฐ พรหมขจร
๒๗/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๘๖๗
เด็กชายสันติ วันสุรีชัย

๐๙/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๘๖๘

เด็กชายสันติภาพ สายสุพรรณ
๑๗/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๘๖๙

เด็กหญิงสาธิตา เพียรพานิช
๑๙/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๘๗๐
เด็กหญิงสายธาร ช้างร้าย

๑๙/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๘๗๑
เด็กหญิงสายวรี พูลศิลป

๒๒/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๘๗๒

เด็กชายสิทธานนท์ นาคอุดม
๑๓/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๘๗๓

เด็กหญิงสินิทรา เนียมแสง
๐๖/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๘๗๔

เด็กชายสิรภพ พันธุนาค
๒๓/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๘๗๕
เด็กชายสิรภพ ศรีเมือง

๒๗/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๘๗๖

เด็กชายสิรวิชญ์ กุลาราช
๐๓/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๘๗๗

เด็กชายสิรวิชญ์ ศิริสลุง
๑๑/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๘๗๘

เด็กชายสิริพงษ์ สกุลปยะเทวัญ
๓๐/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๘๗๙
เด็กหญิงสิริพรรณ พวงทอง

๐๖/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๘๘๐
เด็กหญิงสิริยากร ปานวัชราคม

๒๕/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๘๘๑

เด็กหญิงสิริยากร พิศอ่อน
๐๑/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๘๘๒

เด็กหญิงสิริยากร มูลตรีสา

๒๒/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๘๘๓
เด็กหญิงสิริยากร ศรีซุย

๒๑/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๘๘๔

เด็กหญิงสิริยากร สีสังข์
๐๔/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๘๘๕

เด็กหญิงสิริยากร ใจอุ่น
๐๖/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๘๘๖

เด็กหญิงสิริลักษณ์ ลำพันแดง
๐๔/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๘๘๗
เด็กหญิงสุกัญญา คำชมภู

๐๘/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๘๘๘

เด็กหญิงสุขพรรษา จันทร์สุขสวัสดิ

์

๑๐/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๘๘๙

เด็กหญิงสุชญา ปนโปธา
๐๒/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๘๙๐
เด็กหญิงสุชัญญา ม่วงสีไพล

๑๗/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๘๙๑
เด็กหญิงสุดารัตน์ บีกขุนทด

๒๙/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๘๙๒

เด็กหญิงสุดารัตน์ พันธ์ยา
๑๐/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๘๙๓

เด็กหญิงสุทธิดา แพรเขียว

๑๙/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๘๙๔

เด็กชายสุทธิภัทร กรเกษม
๑๐/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๘๙๕
เด็กชายสุทธิภัทร บุญขยาย

๑๑/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๘๙๖

เด็กหญิงสุธาทิพย์ แก้วอรัญญิก
๒๓/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๘๙๗

เด็กหญิงสุธีกานต์ น้อมจันทึก
๐๔/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๘๙๘

เด็กหญิงสุนันทา แก้วจันทึก
๒๐/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๘๙๙
เด็กหญิงสุปรียา กลินคง

่

๑๙/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๒๖ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๐๙๐๐
เด็กหญิงสุพพัตรา ใบบัว

๑๙/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๙๐๑ เด็กหญิงสุพรรณวษาน์
กลินหอม

่

๐๘/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๙๐๒
เด็กหญิงสุพัชชา พุ่มพวง

๐๖/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๙๐๓
เด็กหญิงสุพิชฌาย์ ชำนาญการ

๐๔/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๙๐๔
เด็กหญิงสุพิชฌาย์ อู่เพ็ชร

๒๐/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๙๐๕
เด็กชายสุภัทรชัย ขำวิไล

๐๖/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๙๐๖
เด็กหญิงสุภัสสร อินทรโชติ

๒๐/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๙๐๗
เด็กหญิงสุภัสสร ไข่มุข

๑๑/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๙๐๘
เด็กหญิงสุภัสสรา สงวนสัตย์

๒๔/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๙๐๙
เด็กหญิงสุภัสสรา สิงห์ใส

๐๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๙๑๐
เด็กหญิงสุภาวรรณ ชูณรงค์

๐๘/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๙๑๑

เด็กชายสุรชา เวียงวิเศษ
๑๔/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๙๑๒

เด็กหญิงสุรภา สอนบุตร
๑๗/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๙๑๓

เด็กชายสุรศักดิ

์

แสงบัวเผือน

่

๒๓/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๙๑๔
เด็กหญิงสุระอะนง สายสินธุ์ชัย

๒๓/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๙๑๕ เด็กหญิงสุรัตน์ติกานต์
เรืองรุ่ง

๒๘/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๙๑๖

เด็กหญิงสุรีย์นิภา อัมพันธ์ทอง
๒๓/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๙๑๗

เด็กหญิงสุรีรัตน์ พันสาลี
๐๓/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๙๑๘
เด็กหญิงสุรีรัตน์ ภาพยนตร์

๐๔/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๙๑๙

เด็กชายสุรเดช มาฆะสกุลเจริญ
๐๙/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๙๒๐
เด็กหญิงสุวนันท์ ธงชัย

๑๓/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๙๒๑

เด็กหญิงสุวพร แก้วสิทธิ

์

๑๓/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๙๒๒
เด็กชายสุวิจักขณ์ งามสอาด

๐๔/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๙๒๓

เด็กหญิงสุวิชา จันทร์กลาง
๒๙/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๙๒๔

เด็กชายสุวิภ์จักขณ์ เรือนเพ็ชอาณัณ
๑๕/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๙๒๕

เด็กชายสุเมธา ฉิมเรือง
๑๙/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๙๒๖
เด็กหญิงหทัยชนก กอหญ้ากลาง

๒๓/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๙๒๗

เด็กหญิงหทัยภัทร แก้ววิลัย
๑๒/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๙๒๘

เด็กชายหรรษธร มูลโพธิ

์

๒๐/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๙๒๙

เด็กหญิงอคิราภ์ กรวิจิตร
๐๑/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๙๓๐
เด็กหญิงอจิรภาส์ วงษ์มณี

๐๓/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๙๓๑

เด็กชายอดุลย์ศักดิ

์

ศรีวารินทร์

๒๘/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๙๓๒

เด็กหญิงอติชา เยียมราษฎร์

่

๒๘/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๙๓๓

เด็กหญิงอนัญญา ตันติผาติ
๐๓/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๙๓๔
เด็กหญิงอนัญญา วัฒนจันทร์

๒๙/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๒๗ / ๒๗๙

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๐๙๓๕

เด็กหญิงอนันดา จันทร์ประเสริฐ
๒๔/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๙๓๖

เด็กหญิงอนันตญา เยาวฤทธิ

์

๐๙/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๙๓๗
เด็กหญิงอนันตา วัฒนจันทร์

๒๙/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๙๓๘

เด็กชายอนุกูล นามบุญศรี
๑๔/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๙๓๙

เด็กหญิงอนุธิดา คำมี
๑๖/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๙๔๐
เด็กหญิงอนุธิดา มาลีหอม

๒๘/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๙๔๑
เด็กชายอนุภัทร กุลโรมจันทร์

๑๕/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๙๔๒

เด็กชายอนุวัตร โอสถ
๒๕/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๙๔๓

เด็กหญิงอภิชญา เก่งธัญกิจ
๒๑/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๙๔๔

เด็กชายอภิชาติ บัวทิพย์
๒๘/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๙๔๕
เด็กหญิงอภิญญา หน่อกลาง

๐๑/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๙๔๖

เด็กชายอภิรักษ์ ควรนิยม
๑๖/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๙๔๗

เด็กชายอภิรักษ์ จันรักษ์

่

๒๒/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๙๔๘

เด็กหญิงอภิสรา คงชาติ
๐๙/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๙๔๙
เด็กหญิงอภิสรา

ประกอบโชคนำชัย ๑๓/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๙๕๐
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ศรีสุนทร

๒๔/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๙๕๑

เด็กหญิงอมรรัตน์ เหมือนเมือง
๑๖/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๙๕๒

เด็กชายอมรวัฒน์ อยู่ขำ
๑๑/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๙๕๓
เด็กหญิงอมราพร มาดูฤกษ์

๑๘/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๙๕๔

เด็กหญิงอมราภรณ์ อภิรักษ์
๑๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๙๕๕
เด็กหญิงอมราลักษณ์ อารีราษฎร์

๐๕/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๙๕๖

เด็กหญิงอมลณัฐ เดือนแจ้ง
๐๕/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๙๕๗
เด็กหญิงอมลวรรณ สุขเจริญ

๐๒/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๙๕๘

เด็กหญิงอรญา เชาวภู
๒๗/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๙๕๙

เด็กหญิงอรณี บุญศรี
๒๒/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๙๖๐
เด็กหญิงอรปรียา ภูมิไชยา

๑๑/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๙๖๑
เด็กหญิงอรวรรณ สิงห์ปราบ

๑๘/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๙๖๒

เด็กหญิงอรวรรณ โชติสกุล
๒๘/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๙๖๓

เด็กหญิงอรวรรยา รุจิเศรษฐ
๒๒/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๙๖๔

เด็กหญิงอรวรา บุญวงษ์
๐๑/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๙๖๕
เด็กหญิงอรัญชพร ปนวันนา

๓๑/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๙๖๖

เด็กหญิงอรัญสิญา ทรัพย์สุทธิ

์

๐๕/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๙๖๗

เด็กชายอริย์ธัช ดำรงค์ผาติพงศ์
๑๒/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๙๖๘

เด็กหญิงอริสา สุภา

๒๕/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๙๖๙
เด็กชายอลงกต นุชศรีลา

๑๘/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๒๘ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๐๙๗๐
เด็กชายอัครธร บุตรสานาม

๐๖/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๙๗๑

เด็กชายอัครพล เสริฐธิกุล
๑๕/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๙๗๒
เด็กชายอัครวัฒน์ ทิพย์โพธิเมือง

๑๐/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๙๗๓

เด็กหญิงอัจจิมา โยวะราช
๐๕/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๙๗๔

เด็กหญิงอัจฉริยา ทบด้าน
๒๐/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๙๗๕

เด็กหญิงอัมมารีน พิมภาก
๒๘/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๙๗๖
เด็กชายอัมรินทร์ มีนะพงษ์

๒๖/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๙๗๗

เด็กชายอาชวิน โฉมฉลาด

๑๒/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๙๗๘

เด็กหญิงอาทิตยา สุขโข
๐๖/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๙๗๙

เด็กชายอาธิศภณ จันรอด
๑๘/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๙๘๐
เด็กชายอานนท์ ธนกิจการค้า

๒๔/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๙๘๑

เด็กชายอานุภาพ มังมูล

่

๒๘/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๙๘๒

เด็กหญิงอามีนา รัตนวิชัย
๒๑/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๙๘๓

เด็กหญิงอารีย์รัตน์ แจ้งพันธ์
๐๒/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๙๘๔
เด็กหญิงอารีรัตน์ นิลพันธ์

๒๗/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๙๘๕

เด็กชายอำนาจ นุตจรัส
๑๒/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๙๘๖

เด็กชายอิทธิพล ประสิทธินอก

์

๒๔/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๙๘๗

เด็กชายอิทธิโชค คำซือ

่

๒๖/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๙๘๘
เด็กชายอิศรา จิตตรักษ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๙๘๙

เด็กชายอุกฤกฏ์ มนตรี
๒๓/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๙๙๐
เด็กหญิงอุทุมพร ฟากระจ่าง

๑๕/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๙๙๑

เด็กชายอุรัสยา พิมสว่าง
๒๔/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๙๙๒
เด็กหญิงอุไรพร ม้วนเงิน

๒๑/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๙๙๓

เด็กหญิงอโรชา โตวงษ์
๑๑/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๙๙๔

เด็กชายฮารินทร์ แวดอเลาะ
๑๗/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๙๙๕ เด็กหญิงเกจน์กุลภรณ์
ชิตประเสริฐ

๒๙/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๙๙๖ เด็กหญิงเกตุกัญญาภา
นภัทรระวี

๐๗/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๙๙๗

เด็กชายเกริกพล โมรา
๒๖/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๙๙๘

เด็กหญิงเกวลิน ประลองกิจ
๓๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๐๙๙๙

เด็กหญิงเกษวรา เกตุสกุล
๐๘/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๐๐๐
เด็กชายเกียรติคุณ พงษ์พิริยวนิช

๑๒/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๐๐๑
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

อุ่นเรือน
๑๒/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๐๐๒
เด็กหญิงเขมจิรา เทียมทอง

๑๑/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๐๐๓
เด็กหญิงเขมิสรา ชยากร

๒๐/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๐๐๔
เด็กหญิงเจณิสตา จินดาวงค์

๒๐/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๒๙ / ๒๗๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๑๐๐๕
เด็กชายเจตนิพัทธ์ ทองประเสริฐ

๑๓/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๐๐๖
เด็กชายเจตภานุ แสงสว่าง

๐๓/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๐๐๗
ไม่ทราบเจนจิรา ทรัพย์สถิตย์

๒๕/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๐๐๘
เด็กหญิงเจนิเฟอร์ เชินเนอ

๒๖/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๐๐๙
เด็กชายเจมษฎาพงศ์ วิลัยรัตน์

๑๙/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๐๑๐
เด็กชายเจริญชัย สายบัว

๓๐/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๐๑๑
เด็กชายเจษฎา รักอยู่

๐๘/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๐๑๒

เด็กชายเจษฎา รัตนวิญูภิรมย์
๒๙/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๐๑๓
เด็กชายเจษฎาภรณ์ พูลยิง

่

๒๒/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๐๑๔

เด็กชายเจษฏากร เนียมอ่อน
๒๔/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๐๑๕
เด็กชายเดชาวัสส์ เคร่งครัด

๐๘/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๐๑๖

เด็กชายเตชภณ ตาก๋องแก้ว
๐๖/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๐๑๗

เด็กชายเตวิช จันทร์คง
๑๖/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๐๑๘

เด็กชายเทวฤทธิ

์

สกุลรัตน์
๐๙/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๐๑๙
เด็กชายเทอดพงศ์ ประเสริฐรอด

๑๒/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๐๒๐
เด็กหญิงเบญจรัตน์ คีรีทอง

๑๘/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๐๒๑

เด็กหญิงเบญจากร แซ่ล้อ
๑๕/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๐๒๒
เด็กหญิงเบญญทิพย์ ชัยพรอุปถัมภ์

๑๘/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๐๒๓
เด็กหญิงเบญญพร ใจประทุม

๒๙/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๐๒๔

เด็กหญิงเบญญาภา ฉาบทับทิม
๐๕/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๐๒๕

เด็กหญิงเบญญาภา หมีทอง
๒๑/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๐๒๖

เด็กหญิงเปมิกา เอียมสอาด

่

๒๕/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๐๒๗
เด็กหญิงเพชราภรณ์ สุนทรจินดา

๑๔/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๐๒๘

เด็กชายเมธา สุทธิลักษณ์
๑๖/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๐๒๙

เด็กชายเมธา เสมอเหมือน
๓๑/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๐๓๐
เด็กหญิงเมธาพร เอียมเอก

่

๑๖/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๐๓๑
เด็กชายเมธาวุฒิ หีบจันตรี

๐๔/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๐๓๒

เด็กหญิงเมธิกา หมอประกอบ
๐๔/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๐๓๓

เด็กหญิงเวณิกา ชูวงษ์
๐๖/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๐๓๔

เด็กหญิงเวธกา หอมละม้าย
๑๑/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๐๓๕
เด็กชายเศรษฐพงษ์ สมรูป

๑๙/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๐๓๖

เด็กหญิงเสาวรินทร์ แก้วชาติ
๑๗/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๐๓๗

เด็กชายเอนกพงศ์ ปนวงศ์
๓๐/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๐๓๘

เด็กชายแผ้นดิน อ้วนถารร
๑๘/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๐๓๙
เด็กหญิงแพรวา เนียมอ่อน

๒๘/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๓๐ / ๒๗๙
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๑๐๔๐
เด็กหญิงโชควาสนา เอมสวาท

๑๕/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๐๔๑

เด็กหญิงโชษิตา พรมสมบัติ

๒๕/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๐๔๒
เด็กหญิงโชษิตา สุนทรกิจศิริ

๐๒/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๐๔๓

เด็กหญิงโศภิตา ทองม่วง
๐๖/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๐๔๔

เด็กหญิงโสภา กองทอง
๒๖/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๐๔๕

เด็กชายไชยภัทร นันทรัตนสกุล

๒๑/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๐๔๖
เด็กชายไชยภัทร ศรีอำไพ

๑๖/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๐๔๗

เด็กหญิงไพลิน อ่อนสุวรรณ
๑๖/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๐๔๘

เด็กชายไพสิฐ ทวีสุข
๓๐/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๐๔๙

เด็กชายกฤติพันธ์ เทศทอง
๑๙/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๐๕๐
เด็กชายกฤษฎา กษิณศรี

๑๙/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๐๕๑
เด็กชายกฤษฏากรณ์ อ่อนสี

๒๗/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๐๕๒

เด็กชายกฤษธกร เพชรสุวรรณ
๐๕/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๐๕๓
เด็กหญิงกัญญาพัชร นิกรพันธ์

๓๐/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๐๕๔
เด็กชายกิตติพงษ์ ศิลปชัย

๒๕/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๐๕๕

เด็กชายกีรติ ขุนจรูญ
๑๐/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๐๕๖

เด็กชายก้องภพ บาลี
๒๐/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๐๕๗

เด็กชายคมสันต์ สุขลาภวิทยาคุณ
๒๙/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๐๕๘
เด็กหญิงคิมเบอร์ลี พรรณธร

่

คร็อคฟอร์ค
๑๐/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๐๕๙

เด็กชายจักรพรรดิ

์

สีชมพูนุช
๐๘/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๐๖๐
เด็กหญิงจุทามาศ แสงพงษ์

๐๙/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๐๖๑

เด็กหญิงชญาดา โตบุญล้อม

๑๖/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๐๖๒
เด็กชายชลัช ฤทธิอนันต์ชัย

์

๒๕/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๐๖๓

เด็กชายชวัลวิทย์ ร่อนทอง
๒๑/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๐๖๔

เด็กหญิงชวิศา ตลับนาค
๐๒/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๐๖๕

เด็กชายชัชพงศ์ เรืองฤทธิ

์

๑๖/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๐๖๖
เด็กชายชัชวาล แจ้งนาม

๐๓/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๐๖๗

เด็กหญิงชิดชนก กลินคำ

่

๑๔/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๐๖๘

เด็กหญิงณริศรา เอียมสะอาด

่

๐๕/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๐๖๙

เด็กชายณัฎฐชัย กรปภาสกุล
๒๔/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๐๗๐
เด็กหญิงณัฎฐณิชา คงคลัง

๑๐/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๐๗๑

เด็กหญิงณัฏฐชุดา แสงยาคำ
๑๖/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๐๗๒

เด็กหญิงณัฐชยา คำแย้ม
๒๐/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๐๗๓

เด็กชายณัฐดนัย อ่อนน้อม
๐๕/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๐๗๔
เด็กชายณัฐดนัย เปงศักดิ

์

๒๓/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๓๑ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๑๐๗๕

เด็กหญิงณัฐธิดา แสงศาสตร์
๐๙/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๐๗๖

เด็กชายณัฐนนท์ ราษฎรอาศัย
๒๐/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๐๗๗
เด็กชายณัฐวัตร คำลอย

๒๘/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๐๗๘

เด็กชายต้นนำ บุญเจียม
๒๓/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๐๗๙

เด็กชายธนธรณ์ พูลสวัสดิ

์

๓๐/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๐๘๐
เด็กชายธนพล ทองประ

๓๑/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๐๘๑
เด็กชายธนพันธ์ นภาลักษณ์

๑๖/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๐๘๒

เด็กชายธันวารักษ์ ฉำรักษ์สินธุ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๐๘๓

เด็กชายธีรพงษ์ ทองเสือ
๒๔/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๐๘๔

เด็กชายนครินทร์ พรผุดผ่อง
๐๙/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๐๘๕
เด็กชายนภสินธุ์ ผลบุตร

๑๑/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๐๘๖

เด็กหญิงนภัสนันท์ มากคูณ
๒๕/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๐๘๗

เด็กชายนวพล ครุธฉำ
๑๐/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๐๘๘

เด็กชายนวพล
นิมประสารทรัพย์

่

๑๕/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๐๘๙
เด็กหญิงนิรัชชา พิมภาก

๑๓/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๐๙๐
เด็กชายบรรณภัสสร์ มหาเจริญสิริ

๐๓/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๐๙๑
เด็กหญิงบุณยเณจฉ์ พุทธิคุณ

๑๔/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๐๙๒

เด็กชายปฎิพัทธ์ สำแดงพันธุ์
๒๒/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๐๙๓
เด็กชายปฐมพร ชะบาสีห์

๑๓/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๐๙๔

เด็กชายปณชัย พัดมุกข์
๑๓/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๐๙๕

เด็กชายประกฤษฎิ

์

สร้อยสง่า
๒๖/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๐๙๖

เด็กชายปรเมธ ฤทธิญาณ
๐๒/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๐๙๗
เด็กชายปาลิน ประธาน

๒๔/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๐๙๘

เด็กหญิงปติภรณ์ ปานจันทร์
๐๕/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๐๙๙

เด็กชายพงศ์พัฒน์
วัฒนะกุลบุญเลิศ

๒๑/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๑๐๐
เด็กชายพฤหัส โพธิทอง

์

๒๗/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๑๐๑
เด็กชายพลภัทร อ่อนจันทร์

๐๗/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๑๐๒

เด็กหญิงพัชราภรณ์ พะทะยะ
๒๔/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๑๐๓

เด็กชายพัฒน์ยศ เต๊ะขันหมาก
๒๑/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๑๐๔

เด็กชายพิชุตม์ สายพิมพ์
๑๘/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๑๐๕
เด็กชายพีรพัฒน์ นำเพ็ชร

๑๘/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๑๐๖

เด็กชายพีรวิชญ์ เกิดแก้ว
๑๓/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๑๐๗

เด็กชายภัทรพล ถาวร
๑๘/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๑๐๘

เด็กหญิงภัทริกา มีสุข
๐๑/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๑๐๙
เด็กชายภานุวัฒน์ ใจหาญ

๑๔/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๓๒ / ๒๗๙

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๑๑๑๐

เด็กชายภูรินท์ ติงน้อย

่

๐๑/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๑๑๑

เด็กชายมงคล อินทวงศ์
๑๗/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๑๑๒

เด็กชายมนฑล คุ้มกลำ
๒๘/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๑๑๓

เด็กชายยศภัทร โชคศรีละออ
๑๙/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๑๑๔

เด็กชายรัชพล สงวนวงษ์
๑๗/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๑๑๕

เด็กชายรัฐภูมิ นาจาน
๐๑/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๑๑๖

เด็กชายรัตนวงศ์ จันทร์คง
๐๔/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๑๑๗

เด็กชายวงษ์ชนะ ขำวงษ์
๑๒/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๑๑๘

เด็กชายวรกร บุญเกือ

้

๒๘/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๑๑๙

เด็กหญิงวรางคณา ปญญามัง
๐๙/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๑๒๐
เด็กหญิงวราพร ขำกลิง

้

๐๖/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๑๒๑

เด็กหญิงวริศรา ชะนะมาล
๑๗/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๑๒๒

เด็กชายวสันต์ เกตุยา
๐๙/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๑๒๓

เด็กชายวัศกร หาเรือนศรี
๐๙/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๑๒๔

เด็กหญิงวิยะดา บุหงาวงษ์

๒๙/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๑๒๕

เด็กหญิงวิลาสินี ศรีดี
๐๔/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๑๒๖

เด็กชายวีรชัย แปะสกุล
๐๖/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๑๒๗

เด็กชายศตวิทย์ บุญรอดคุ้ม
๑๐/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๑๒๘

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

ขาวเหลือง
๒๒/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๑๒๙

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

รุกขชาติ
๒๑/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๑๓๐

เด็กชายศิขรินท์ ปนม่วง
๒๗/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๑๓๑
เด็กหญิงศิรินาถนรีญ์ คำนวน

๑๔/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๑๓๒

เด็กหญิงศุทธินี จรทะผา
๐๘/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๑๓๓

เด็กชายศุภชัย จบเจนภัย
๐๖/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๑๓๔

เด็กชายศุภณัฐ นวลงาม
๑๒/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๑๓๕

เด็กชายศุภวิชญ์ ผลนัย
๑๐/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๑๓๖

เด็กหญิงสมธิดา อู่พยัคฆ์
๒๐/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๑๓๗

เด็กชายสมภพ วงษ์บุญยัง
๑๐/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๑๓๘

เด็กชายสิรวิชญ์ จิตรวัฒนะนนท์
๑๐/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๑๓๙
เด็กหญิงสุณิติกาญจน์

สำอางค์
๓๐/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๑๔๐
เด็กชายสุธินันท์ หยดย้อย

๒๑/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๑๔๑

เด็กหญิงสุนิษา อุ่นเสนีย์
๒๗/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๑๔๒

เด็กหญิงสุพิชญา เชิงเทิน
๑๖/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๑๔๓

เด็กชายสุมณธนัชย์ เศรษฐบุตร
๑๕/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๑๔๔

เด็กชายอดิชาติ บัวผัน
๒๘/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๓๓ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๑๑๔๕

เด็กชายอธิรวัฒน์ กองแก้ว
๑๖/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๑๔๖

เด็กชายอนุพงศ์ ฟากระจ่าง
๑๘/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๑๔๗

เด็กชายอภิชาติ แสนอินอำนาจ
๒๒/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๑๔๘

เด็กชายอมรเทพ บุญญะ
๐๓/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๑๔๙

เด็กชายอัครชา สายสุจริต
๐๗/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๑๕๐

เด็กหญิงอังศนาง นนท์วงษ์
๒๓/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๑๕๑

เด็กหญิงอัญชสา ฉิมสุนทร

๑๒/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๑๕๒

เด็กชายอัฎศราวุธ ระษารักษ์

๑๓/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๑๕๓

เด็กชายเจนณรงค์ สงสาร
๒๔/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๑๕๔

เด็กชายเทวฤทธิ

์

ต้นสาลี
๒๔/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๑๕๕

เด็กหญิงเปรมศิริ
เจริญพรวัฒนากุล ๓๑/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๑๕๖

เด็กชายเรวัต ม่วงฉิง

่

๒๖/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๑๕๗

เด็กชายเอกพล กองดี

๒๘/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๑๕๘

เด็กชายไชยภัทร ขาวพันธุ์
๒๙/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๑๕๙

เด็กชายไชยวัฒน์ นุชใย
๐๒/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๑๖๐

เด็กชายกรวิชญ์ แสงประดับ
๑๘/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๑๖๑

เด็กชายกฤตภาส เดียวผา

่

๒๒/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๑๖๒

เด็กชายกฤษฏา คำภิราช
๑๔/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๑๖๓

เด็กหญิงข้าวขวัญ คมคาย
๑๘/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๑๖๔

เด็กหญิงคณิตา ศรีวงศ์
๓๐/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๑๖๕

นายคุณาพงศ์ มลิวัย์
๒๔/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๑๖๖

เด็กชายจารุพัฒน์ นิมศิริพัฒนากุล

่

๑๗/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๑๖๗

เด็กหญิงชมภัค สภาพไทย
๐๕/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๑๖๘

เด็กชายชยณัฐ พวงคำ
๐๔/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๑๖๙

นายชิตพงศ์ ถนอมวัฒนันต์
๑๒/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๑๗๐

เด็กชายชิษณุพงศ์ ม่วงงาม
๓๑/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๑๗๑

เด็กชายณัฐกิตติ เพ็ชรดี
๑๒/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๑๗๒

เด็กหญิงธนพร ยอดทอง
๑๐/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๑๗๓

เด็กชายธรณ์เทพ สิงห์รุ่งเรือง
๒๐/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๑๗๔

เด็กหญิงธิมาพร นาคะจันทร์
๓๑/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๑๗๕

เด็กหญิงนิชา กุหลาบอำ
๑๕/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๑๗๖

เด็กชายปติวัตติ

์

กุลวัฒชัยสีห์
๑๐/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๑๗๗

เด็กหญิงพรนภค วงษ์โกฎ
๐๘/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๑๗๘

เด็กหญิงพลอยรุ้ง เพ็ชรฤาชา
๐๑/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๑๗๙

เด็กชายพิพัฒพงศ์ ประดับมุข
๒๘/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๓๔ / ๒๗๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๑๑๘๐

เด็กหญิงพิมพิกา ธนเจริญพิพัฒน์
๐๖/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๑๘๑

เด็กหญิงศศิวิมล กลินณศักดิ

์

๑๙/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๑๘๒

เด็กชายศุภกรณ์ วงษ์สิงห์
๒๕/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๑๘๓

เด็กชายสรรพวัฒน์ ปรากฎ
๒๓/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๑๘๔

เด็กชายสรวิชญ์ อ่อนศรี
๒๘/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๑๘๕

เด็กหญิงสินีนาฎ เสมอเหมือน
๑๐/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๑๘๖

เด็กหญิงสุชาวดี เสนานาค
๐๑/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๑๘๗

เด็กชายสุรศักดิ

์

กล่อมเลียง

้

๑๔/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๑๘๘

เด็กชายอณุชิต นติสุทธิ

์

๑๖/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๑๘๙

เด็กชายอนิวัต อ่างบุญตา
๐๒/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๑๙๐
เด็กชายอัลเบิร์ส กิลเบิร์ต

๒๔/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๑๙๑

เด็กชายเดือนเก้า ละม้าย
๑๙/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๑๙๒

เด็กชายเสฏฐวุฒิ พันธุรังษี
๒๕/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๑๙๓

นางสาวกชพรรณ เดชสนธิ

๒๗/๑๑/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๑๙๔

นางสาวกมลฉัตร ไผ่แสวง
๒๒/๐๖/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๑๙๕

นายกมลชนก ปานอูป
๒๓/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๑๙๖

นางสาวกมลพรรณ ไผ่แสวง
๒๒/๐๖/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๑๙๗

นางสาวกรพินธุ์ ศรีษะแก้ว
๐๓/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๑๙๘

นางสาวกรรณิการ์ โคกเทียน
๒๖/๐๖/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๑๙๙

นางสาวกฤตพร วงษ์เหมือน
๑๒/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๒๐๐
นางสาวกฤติยา คนชม

๒๐/๐๖/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๒๐๑

นางสาวกฤติยาณี กองมาลี
๐๙/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๒๐๒
นายกฤษฎา ดำขำ

๒๔/๑๑/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๒๐๓

นายกฤษฎา เจตสุวรัตน์มณี
๐๑/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๒๐๔

นายกฤษดา ใจมา
๒๗/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๒๐๕

นางสาวกษมาพร ตะวันนา
๐๘/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๒๐๖
นางสาวกัญญาณัฐ ม้วนทอง

๒๕/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๒๐๗

นางสาวกัญญารัตน์ คณาฤทธิ

์

๑๓/๑๑/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๒๐๘

นางสาวกัญญาวีร์ ชูกลิน

่

๐๗/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๒๐๙

นายกัญญาวีร์ ศรีสันดา
๐๕/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๒๑๐
นางสาวกัลยกร แก้วล้อม

๐๕/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๒๑๑

นางสาวกัลยา ฉุนหอม
๐๙/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๒๑๒

นายกิตติคุณ บรรจงปรุ
๒๘/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๒๑๓

นางสาวกิตติภรณ์ หลอมทอง

๑๑/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๒๑๔

นางสาวกุลจิรา รักอ่อน
๑๐/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๓๕ / ๒๗๙

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๑๒๑๕

นางสาวกุลธิดา จาดจร
๐๓/๐๖/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๒๑๖

นางสาวกุลธิดา เกือทาน

้

๑๖/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๒๑๗

นางสาวกุลภรณ์ รุ่งสว่าง
๑๔/๐๕/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๒๑๘

นางสาวคชาภรณ์ กุลฑล
๐๔/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๒๑๙

นางสาวคีตภัทร เอียมสำอางค์

่

๑๒/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๒๒๐

นางสาวจริญญา จันนามอม
๐๗/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๒๒๑

นางสาวจริยาพร ดิษฐพิสิษฐ์
๑๒/๐๗/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๒๒๒

นางสาวจิณณพัต เจริญสุข
๑๐/๑๑/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๒๒๓

นางสาวจิดาภา โกวพัฒนกิจ
๑๖/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๒๒๔

นางสาวจิดาภา โปะฮง
๑๐/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๒๒๕

นางสาวจินตวรรณ หนูอนงค์
๑๘/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๒๒๖

นายจิรทีปต์ ขันตี
๐๖/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๒๒๗

นายจิระธรรม ปนสอาด
๐๘/๑๑/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๒๒๘

นางสาวจิราพร บุญรอด
๐๖/๐๖/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๒๒๙

นางสาวจิราภา บุญสาร
๑๘/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๒๓๐

นางสาวจุฑามาศ นามวงษา
๐๗/๐๖/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๒๓๑

นางสาวฉัตรชนก ฤทธาภัย
๐๘/๑๑/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๒๓๒

นางสาวชญานิษฐ์ ศรีอุดร
๐๗/๐๗/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๒๓๓

นางสาวชฎาวรรณ พ่วงขำ
๒๙/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๒๓๔

นายชนาธิป มีศิริ
๓๐/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๒๓๕

นางสาวชนิกา อำทับ
๑๕/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๒๓๖

นางสาวชนิดา ทรัพย์มูล

๒๒/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๒๓๗

นางสาวชนิตา นรสิงห์

๒๖/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๒๓๘

นางสาวชนิตา พรหมรักษ์
๐๓/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๒๓๙

นางสาวชนิสรา มนต์ทิพย์วรรณ
๐๑/๐๑/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๒๔๐

นางสาวชมพูนิกข์ เพ็ชรรักษ์
๒๒/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๒๔๑

นายชรินทร์ ขันแก้ว
๐๘/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๒๔๒

นางสาวชวนันท์ โต๊ะนิธิพร
๑๘/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๒๔๓

นายชวรัตน์ มินไทร
๐๖/๐๑/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๒๔๔

นางสาวชัชชลัยย์ พระไตรยะ
๑๕/๐๕/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๒๔๕

นายชัชพงศ์ เสียงเสนาะ
๐๙/๐๖/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๒๔๖

นายชัยณรงค์ พันธุ์วิชัย
๑๑/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๒๔๗

นายชัยยะ เสมอเหมือน
๐๔/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๒๔๘

นายชานนท์
ญานปรีชาเศรษฐ

๒๘/๑๑/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๒๔๙

นางสาวชิดชนก บุษยะกนิษฐ์
๑๒/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๓๖ / ๒๗๙

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๑๒๕๐

นายชินวัตร เทียนทอง
๒๑/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๒๕๑

นางสาวชุติกาญจน์ สายสมาน
๑๐/๑๑/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๒๕๒

นางสาวชุติมา ศรเดช
๑๓/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๒๕๓

นางสาวชุรีพร ฆารบุรมย์
๐๗/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๒๕๔

นางสาวญาณาธิป ธุระพันธ์

๒๔/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๒๕๕

นายญาณิศา โฉมเฉลา
๑๑/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๒๕๖

นางสาวญาดา มีชูสิน
๐๒/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๒๕๗

นางสาวญาตาวี ฝูงชมเชย
๐๑/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๒๕๘

นางสาวญาธิดา หลาวเพ็ชร
๑๑/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๒๕๙

นายฐาปกิตติ

์

นารารัตน์ฐกร
๑๑/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๒๖๐
นางสาวฐิตาพร สิทธิน้อย

์

๒๔/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๒๖๑

นางสาวฐิติชญา แสงเดือน

๒๘/๑๑/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๒๖๒

นายฐิติวุฒิ ราชวงษ์
๐๓/๐๗/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๒๖๓

นายณชนนท์ บุญพ่วง
๐๖/๐๕/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๒๖๔

นางสาวณฐา ธนนชัยกุล
๒๓/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๒๖๕

นางสาวณภัทร ฐานทองอรุณ

๑๗/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๒๖๖

นางสาวณภัทร โตรุ่งเรืองยศ
๑๙/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๒๖๗

นางสาวณัชชา สนธิเกษร
๑๒/๐๑/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๒๖๘

นายณัฏฐชัยนันท์ โพลงเงิน
๒๘/๐๕/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๒๖๙

นางสาวณัฐจิรา พานิชการ
๑๒/๐๔/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๒๗๐

นางสาวณัฐจิรา สีโน
๐๑/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๒๗๑

นางสาวณัฐชญา กุลทอง
๑๙/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๒๗๒

นายณัฐชนน สารีที

๒๕/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๒๗๓

นางสาวณัฐชามา อาริยะ
๑๓/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๒๗๔

นายณัฐณิชา ยอดสุทธิ
๐๓/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๒๗๕

นางสาวณัฐณิชา หิติ
๑๕/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๒๗๖

นางสาวณัฐณิชา โพธิสุนทร

์

๒๔/๑๑/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๒๗๗

นายณัฐนันท์ พระโบราญ
๑๗/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๒๗๘

นางสาวณัฐนิชา ธรรมวงค์
๑๐/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๒๗๙

นายณัฐพงศ์ อินทร์สวน
๐๑/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๒๘๐
นายณัฐพนธ์ นาคประสิทธิ

์

๒๕/๐๑/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๒๘๑

นางสาวณัฐพร พรเรืองทอง
๐๓/๐๔/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๒๘๒

นายณัฐพล ทัศสนธิ
๒๑/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๒๘๓

นางสาวณัฐวิภา ทองศรี
๓๐/๐๓/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๒๘๔

นายณัฐศิวัช ธนวงศ์พงศภัค
๐๘/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๓๗ / ๒๗๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๑๒๘๕

นายดนุพร แสงบุญ

๑๔/๑๒/๒๕๔๒ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๒๘๖

นางสาวดลพร สุขะรัตน์
๒๘/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๒๘๗

นายดำรงวิทย์ เจริญคุณวิวัฏ
๐๑/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๒๘๘

นายต้นวงศ์ สวัสดิแก้ว

์

๑๗/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๒๘๙

นายทวีพร โปะไธสง
๐๑/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๒๙๐

นางสาวทองคฑา โชคลาภ
๐๔/๐๗/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๒๙๑

นายทัพพ์ ทองลุน
๐๔/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๒๙๒

นางสาวทิพย์เกสร นามอ้าย
๐๕/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๒๙๓

นายธชา ชืนกุศล

่

๑๔/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๒๙๔

นางสาวธนดล เอียมเจริญ

่

๑๗/๐๗/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๒๙๕

นายธนบดี พัฒนชนชาติคีรี
๑๗/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๒๙๖

นางสาวธนพร ขวัญอ่อน
๑๗/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๒๙๗

นางสาวธนพร จิตต์จำนงค์
๒๑/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๒๙๘

นางสาวธนพร อินทสด
๑๔/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๒๙๙

นางสาวธนพร เสียงใส
๑๕/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๓๐๐
นายธนภัทร เจตนา

๑๕/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๓๐๑

นายธนภัทร แสงสว่าง
๑๙/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๓๐๒

นายธนะพล รัตนะ

๑๕/๑๑/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๓๐๓
นายธนาพล เกษสถล

๒๙/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๓๐๔

นางสาวธมนวรรณ เจริญลือชัย
๒๖/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๓๐๕

นายธรรมรัตน์ สนามพลี
๑๙/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๓๐๖

นางสาวธัญยฉัตร หริงโสภาพลสิน

่

๑๘/๑๑/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๓๐๗
นางสาวธันยาภัทร์ กัลชนะ

๒๖/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๓๐๘

นางสาวธารารัตน์ ทองภู
๒๖/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๓๐๙

นายธิติวุฒิ ช้างโต
๒๗/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๓๑๐

นายธีรพงศ์ รังสร้อย
๐๙/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๓๑๑

นายธีรวุฒิ รักไร่
๓๑/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๓๑๒

นางสาวธเนศพล สินธุพรหม
๑๘/๐๗/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๓๑๓

นายนพชัย ใบบัว
๒๐/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๓๑๔

นางสาวนภัสสร เหล่าพลายนาค
๓๑/๐๗/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๓๑๕

นางสาวนริศรา พฤฒากรณ์
๐๖/๐๖/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๓๑๖

นางสาวนรีรัตน์ แจ่มใส
๒๘/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๓๑๗

นางสาวนวพรรษ์ ดวงเกตุ
๒๓/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๓๑๘

นายนวพล ไทยอุส่าห์
๑๑/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๓๑๙

นายนวภูมิ ประทุมวัตร์
๒๐/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๓๘ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๑๓๒๐

นางสาวนัทรียา ศรีทับทิม
๐๗/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๓๒๑

นางสาวนันทินี คำสมมาตร์
๐๖/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๓๒๒

นายนาวี คล้ายมี

๒๒/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๓๒๓

นางสาวนิชานันท์ แสงศรี

๒๒/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๓๒๔

นายนิติวุฒิ วงษ์บุญมี

๑๓/๑๑/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๓๒๕

นายนิพิฐพนธ์ โพธิ
๐๖/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๓๒๖

นางสาวบงกช มณีเพ็ชรเจริญ
๑๘/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๓๒๗

นายบุญฤทธิ

์

ม่วงวิจิตร

๑๓/๑๑/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๓๒๘

นางสาวบุณยวีร์ คุ้มกลาง
๒๒/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๓๒๙

นายปณิธาน นิลประดิษฐ
๐๔/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๓๓๐
นายประกอบ เกิดท้วม

๒๑/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๓๓๑

นายปรเมศ บัวเผือก
๐๑/๐๑/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๓๓๒

นายปวริศ เฟองฟุง
๑๓/๐๖/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๓๓๓

นางสาวปวันรัตน์ สิงห์เถือน

่

๑๑/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๓๓๔

นางสาวปวีณา ศรีสรวง
๒๑/๐๖/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๓๓๕

นางสาวปาณิสรา สัมฤทธิผ่อง

์

๒๖/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๓๓๖

นางสาวปาริฉัตร หลานไทย
๒๘/๐๗/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๓๓๗

นางสาวปาลิน ตันติสุวิชวงษ์
๐๔/๐๗/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๓๓๘

นางสาวปยวรรณ เฉยทอง
๓๑/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๓๓๙

นางสาวปยะฉัตร์ คานมะโน
๐๑/๐๑/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๓๔๐

นายปยะพงษ์ กุลทอง
๒๓/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๓๔๑

นางสาวปุญญิศา ปญญา
๐๗/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๓๔๒

นายพงศธร พึงผล

่

๐๔/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๓๔๓

นายพงศธร มะวงศ์ษา
๐๕/๐๖/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๓๔๔

นายพงศธร แสงสมลาด
๐๘/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๓๔๕

นายพงศธรณ หิรัญรักษ์วงศ์
๑๗/๐๔/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๓๔๖

นายพบธรรม คลีบุญ

่

๒๗/๐๖/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๓๔๗

นายพยุห์ สุขอนนท์
๑๓/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๓๔๘

นางสาวพรทิพย์ เมฆา
๓๑/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๓๔๙

นางสาวพรพรรณ เหมอินทร์
๑๒/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๓๕๐
นางสาวพรรษกร เกษม

๑๔/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๓๕๑

นางสาวพรหมพร แสงผึง

้

๓๑/๐๑/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๓๕๒

นายพศวัต พัฒนะเวช
๑๗/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๓๕๓

นางสาวพศิกา แสงบุญ

๑๙/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๓๕๔

นางสาวพัชรนันท์ ตังไพบูลย์

้

๑๖/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๓๙ / ๒๗๙

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๑๓๕๕

นายพัชรพล ศรีสิริ
๐๓/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๓๕๖

นางสาวพัชราภรณ์ เกตุช้าง

๒๘/๑๑/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๓๕๗

นางสาวพัชราภา มหาวิจิตร
๓๑/๐๕/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๓๕๘

นางสาวพัชรินทร์ แก้วคูณนอก
๒๐/๐๑/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๓๕๙

นางสาวพิชชาพร อยู่สุข
๒๑/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๓๖๐

นางสาวพิชญธิดา ม่วงฉิง

่

๐๓/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๓๖๑

นางสาวพิชญ์สินี เหมือนเพชร์
๒๖/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๓๖๒

นางสาวพิชาภรณ์ ศรีสุพรรณ์
๑๒/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๓๖๓

นางสาวพิชามญชุ์ รุกขวัฒน์
๐๖/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๓๖๔

นายพิตรพิบูล กู่ก้อง
๑๗/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๓๖๕

นายพิธิวัฒน์ นิลดรหวาย
๒๖/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๓๖๖

นายพิบูลวงศ์ โพล้งวงศ์
๐๗/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๓๖๗

นางสาวพิมพกานต์ ศิลปกิจ
๐๖/๑๑/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๓๖๘

นางสาวพิมพ์ลภัส บุญยืนมัน

่

๒๗/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๓๖๙

นางสาวพิมพ์ลภัส แสงวันทอง
๒๔/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๓๗๐

นางสาวพีรญา รุจิรกาล
๒๐/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๓๗๑

นายพีระพงษ์ สุนทรินทร์
๒๕/๐๕/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๓๗๒

นางสาวภัณฑิรา พรหมมา
๐๑/๑๑/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๓๗๓

นางสาวภัทรพรรณ บุญประกอบ
๓๐/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๓๗๔

นางสาวภัทรานิษฐ์ สาไพบูลย์
๑๖/๐๕/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๓๗๕

นางสาวภัทรานิษฐ์ โต๊ะกลม
๑๖/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๓๗๖

นางสาวภัทร์วิภา โพธิสมภาพวงษ์
๐๗/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๓๗๗

นายภาคภูมิ มณีอนันตเศรษฐ์
๑๔/๐๗/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๓๗๘

นายภาณุพงศ์ พรสุวรรณ์
๒๐/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๓๗๙

นายภาณุพงศ์ มีใจเจือ

๒๔/๑๑/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๓๘๐

นางสาวภาสินี บุตรบำรุง
๒๐/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๓๘๑

นางสาวภูบดี พนิตจิตบุญ
๐๙/๐๖/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๓๘๒

นายภูมินทร์ เฮง
๑๓/๐๖/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๓๘๓

นางสาวภูมิศักย์ ภูโปร่ง
๐๖/๐๗/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๓๘๔

นายมนะพร แจ้งสุข

๒๕/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๓๘๕

นางสาวมนัสชนก ยุทธสวัสดิ

์

๐๕/๑๑/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๓๘๖

นางสาวมนัสนันท์ บุญมาศ
๑๒/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๓๘๗

นางสาวมนัสนันท์ มิงทอง

่

๑๘/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๓๘๘

นางสาวมยุรี พัวพานิช
๑๕/๐๖/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๓๘๙

นางสาวมัญญทิพย์ อิมสมัย

่

๐๙/๑๑/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๔๐ / ๒๗๙

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๑๓๙๐
นางสาวมินทร์ญาดา วงษ์นายะ

๐๑/๐๗/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๓๙๑

นางสาวยวิษฐญาณ์ สมานวงศ์
๓๐/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๓๙๒

นางสาวรติมา เทพยศ
๒๖/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๓๙๓

นางสาวรวีวิภา ภุมมา
๐๙/๑๑/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๓๙๔

นายรัชตวัฒน์ พงษ์ศิลา
๐๑/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๓๙๕

นางสาวรัตนาภรณ์ อิมอ่อน

่

๐๙/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๓๙๖

นายฤทธิชัย แจ้งสว่าง
๑๖/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๓๙๗

นางสาวลักษิกา สุจริตกิตติกุล
๐๙/๑๑/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๓๙๘

นายวชิรวิชญ์ วทัญูู
๒๕/๐๕/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๓๙๙

นางสาววนัชพร ตันเฮง
๑๒/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๔๐๐
นายวรชิต แก้วแผ่นทอง

๐๘/๐๔/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๔๐๑

นายวรพงศ์ สารวิก
๑๙/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๔๐๒

นางสาววรรณภา เสือสง่า
๒๓/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๔๐๓

นางสาววรรณิสา เทศถมยา
๒๐/๐๗/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๔๐๔
นางสาววารยา ทองชืน

่

๑๙/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๔๐๕

นางสาววาสนา พันธุ์ยาง
๑๖/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๔๐๖

นางสาววิชชากร ศรีวิริยะจันทร์
๒๗/๐๑/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๔๐๗

นางสาววิลาสินี อิมอ้วน

่

๐๙/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๔๐๘
นางสาววิศัลย์ศยา ทองดอนน้อย

๒๒/๐๖/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๔๐๙

นางสาวศรัญญา ชูชัยมงคล
๑๘/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๔๑๐

นางสาวศศิธิชา อาวรณ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๔๑๑

นายศักรินทร์ ขลิบเงิน
๑๔/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๔๑๒

นางสาวศิรประภา จันรอด
๒๖/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๔๑๓

นางสาวศิรภัสสร ภู่งาม
๒๓/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๔๑๔

นางสาวศิริดา โตงามรักษ์
๑๒/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๔๑๕

นางสาวศิริภัสษร อินทร์เฉลียว
๑๕/๐๗/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๔๑๖

นายศิวกร หนูบุญรักษ์
๓๑/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๔๑๗

นายศุภณัฐ โวสงค์
๑๖/๐๖/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๔๑๘

นางสาวศุภนิดา วงศ์วาน
๑๖/๐๗/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๔๑๙

นายศุภวิชญ์ อ่วมน้อย
๐๕/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๔๒๐
นายศุภวิชญ์ เหล่ารัตนกุล

๑๗/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๔๒๑

นายศุภโชค ยวงสุวรรณ

๒๕/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๔๒๒

นายสถาพร บานชืน

่

๐๓/๑๑/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๔๒๓

นายสถาพร เงินอ่อน
๑๓/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๔๒๔

นายสถาพร แก้วเลิศ

๑๕/๑๑/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๔๑ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๑๔๒๕

นายสหัสวรรษ ทับทรวง
๐๕/๐๗/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๔๒๖

นายสหัสวรรษ นาคมาตร์
๒๗/๐๔/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๔๒๗

นางสาวสิดาพร ฝายกลาง
๑๒/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๔๒๘

นายสิทธิโชค เมฆสมิทธิผล
๐๒/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๔๒๙

นางสาวสิรยา ทัศมาลัย
๑๖/๐๔/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๔๓๐

นายสิรวิชญ์ นาเสงียม

่

๐๑/๐๖/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๔๓๑

นางสาวสุชัญญา อินทร์งาม
๒๑/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๔๓๒

นางสาวสุชัญญา ใจหาญ
๒๔/๐๒/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๔๓๓

นางสาวสุชิตาภรณ์ สำเภาทอง
๒๕/๐๔/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๔๓๔

นางสาวสุณัฐชา จำปาน้อย
๒๕/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๔๓๕

นางสาวสุดารัตน์ เรืองศรี

๒๒/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๔๓๖

นางสาวสุทธิดา ปญจะ
๑๓/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๔๓๗

นางสาวสุธาทิพย์ วัฒนจันทร์
๐๓/๐๕/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๔๓๘

นางสาวสุธาสินี ศรีวัฒนา
๐๕/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๔๓๙

นางสาวสุธีมา อะนันเอือ

้

๑๘/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๔๔๐

นางสาวสุปรียา ศรีพัฒนา
๒๕/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๔๔๑

นางสาวสุพรรณภา ตันยะ
๑๗/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๔๔๒

นางสาวสุพรรณษา นุตจรัส
๑๓/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๔๔๓

นายสุพศิน ห้วยส้ม
๐๕/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๔๔๔

นายสุรศักดิ

์

สายสินธุ์ชัย
๒๘/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๔๔๕

นายสุวัฒน์ชัย นิลเกตุ
๑๐/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๔๔๖

นางสาวสโรชา สมจิตร์

๒๓/๑๑/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๔๔๗

นายหัสวรรษ ภู่พวง
๒๘/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๔๔๘

นางสาวอดิเรก บัวคำพา

๓๑/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๔๔๙

นางสาวอติพร ศรีเหรา
๒๙/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๔๕๐

นางสาวอทิตยา แท่นสูงเนิน
๓๑/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๔๕๑

นายอนุศาสตร์ กองสมิง

๑๕/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๔๕๒

นายอภิสรา ปาลวัฒน์
๐๔/๐๕/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๔๕๓

นางสาวอภิสรา อรรคนันท์
๓๑/๐๕/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๔๕๔

นายอภิสิทธิ

์

ต้นสาลี
๑๒/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๔๕๕

นางสาวอรทัย ชัยทาน
๑๕/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๔๕๖

นางสาวอรวรรณ อ่อนแสง
๒๖/๐๓/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๔๕๗

นางสาวอลิษา ปานเพ็ชร
๑๘/๐๒/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๔๕๘

นางสาวอัจฉรา ลีสกุล

้

๐๖/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๔๕๙

นางสาวอัญขนิกา ปริปุณโณ
๐๘/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๔๒ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๑๔๖๐

นางสาวอัญมณี จรัสเพชร
๐๔/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๔๖๑

นายอาทิตญา ทาแปง
๐๓/๐๗/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๔๖๒
นางสาวอาทิตญาพร ครุธพันธุ์

๒๗/๐๗/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๔๖๓

นางสาวอารียา บุญรอด
๒๐/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๔๖๔

นางสาวอำพัน วิเศษแก้ว
๒๘/๐๖/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๔๖๕

นายอินทรีย์ อารีพงษ์
๑๐/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๔๖๖

นางสาวเกษราภรณ์ ฉิมพสุทธิ

์

๐๑/๐๑/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๔๖๗

นายเกียรติการันต์

์

บุญเลียง

้

๑๔/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๔๖๘

นางสาวเนตรชนก จีระวัตร์
๒๐/๑๑/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๔๖๙
นางสาวเบญจมาภรณ์

มะหาฬา
๒๔/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๔๗๐
นางสาวเพชรสวรรค์ บุญโย

๑๓/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๔๗๑

นายเสฎฐวุฒิ ตราชู
๐๖/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๔๗๒

นายเสฏฐพันธ์ จันทบาล
๑๑/๐๓/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๔๗๓

นางสาวเสาวลักษณ์ เขียวหวาน
๐๖/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๔๗๔

นายเอกรินทร์ สนธิวัฒนานนท์
๐๙/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๔๗๕

นางสาวแพรภรณ์ ยุพาพิน
๐๑/๐๖/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๔๗๖

นางสาวแสงทิพย์ แก้วกัณหา
๒๗/๐๗/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๔๗๗

นางสาวโศภิษฐา สร้อยสด

๑๖/๑๑/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๔๗๘

นายไข่มุกข์ ใจว่อง
๒๕/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๔๗๙

นายไตรสิทธิ

์

รัตนกิตติอังกูร

์

๑๐/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๔๘๐

นายไพฑูรย์ ปานเล็ก
๒๘/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๔๘๑

นางสาวไอรดา ภาคสุข
๐๗/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๔๘๒

นางสาวกานต์ชนก ปาลกะวงศ์
๐๙/๐๔/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๔๘๓

นายกิตติ บัวศรี
๐๙/๐๗/๒๕๔๒ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๔๘๔

นายกิตติ วิภาตะทรรศน์
๒๖/๐๖/๒๕๔๒ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๔๘๕

นายกิตติธัช บัวศรี
๐๘/๐๗/๒๕๔๒ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๔๘๖

นางสาวจิรนันท์ แก้วคงวงษ์
๑๙/๑๐/๒๕๔๒ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๔๘๗

นายจิรัชญา เขียวยศ
๑๓/๐๑/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๔๘๘

นางสาวจิรัชญา แสงทอง
๐๖/๐๗/๒๕๔๒ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๔๘๙

นายจิราภรณ์ เกิดท้วม
๐๓/๐๒/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๔๙๐
นางสาวจิราวรรณ ซือสัตย์

่

๒๐/๐๗/๒๕๔๒ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๔๙๑

นายจุฬาลักษณ์ อุดมเพ็ชร์

๑๖/๑๒/๒๕๔๒ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๔๙๒

นายฉัตรชัย ขาวฟา

๒๑/๑๒/๒๕๔๒ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๔๙๓

นางสาวชนกานต์ วิไลเนตร
๐๙/๐๖/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๔๙๔

นางสาวชนากานต์ ธรรมสวยดี
๑๘/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๔๓ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๑๔๙๕

นางสาวชนิกานต์ พุทธศรี
๒๒/๐๙/๒๕๔๒ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๔๙๖

นายชยุตม์ เมยท่าแค
๒๒/๐๘/๒๕๔๒ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๔๙๗

นายชลธร ชัยศิริ

๒๗/๑๒/๒๕๔๒ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๔๙๘

นางสาวชวรีย์ แก่นเสน
๑๗/๐๔/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๔๙๙

นางสาวชาลิสา มณีกลัด
๑๘/๐๙/๒๕๔๒ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๕๐๐
นายชินดนัย สอนเจตน์

๓๐/๐๕/๒๕๔๒ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๕๐๑
นายชิษณุพงศ์ เนียมอ่อน

๓๐/๐๖/๒๕๔๒ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๕๐๒

นางสาวญาณิศา อาทิตย์เทียง

่

๑๕/๐๒/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๕๐๓

นายฐาปกร เรียนแจ้ง
๑๐/๐๕/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๕๐๔

นางสาวฐิติมา ลีตระกูล

้

๑๗/๑๑/๒๕๔๒ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๕๐๕
นายณภัทร เบ้าสุข

๑๙/๑๐/๒๕๔๒ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๕๐๖

นางสาวณัชชา ผ่องโสภิส
๑๙/๐๗/๒๕๔๒ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๕๐๗

นางสาวณัฎฐา ธีระชีพ
๑๕/๐๘/๒๕๔๒ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๕๐๘

นายณัฏฐา พุ่มพฤกษ์
๐๒/๐๖/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๕๐๙
นายณัฐชนันท์ ปาลวัฒน์

๐๓/๐๑/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๕๑๐

นายณัฐดนัย บัวแย้ม

๒๒/๑๑/๒๕๔๒ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๕๑๑

นางสาวณัฐนิชา น้อยนวม
๑๖/๐๔/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๕๑๒

นายณัฐพงษ์ เกตุพุก
๐๖/๑๒/๒๕๔๒ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๕๑๓

นางสาวณัฐพร บุญวงษ์
๐๖/๐๙/๒๕๔๒ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๕๑๔

นางสาวณัฐพร สอนสวัสดิ

์

๐๓/๑๐/๒๕๔๒ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๕๑๕

นายณัฐพล นุชอยู่
๐๖/๐๓/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๕๑๖

นางสาวณัฐริกา จำปาน้อย
๒๐/๐๑/๒๕๔๒ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๕๑๗

นายณัฐวดี หาญนา
๐๘/๐๓/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๕๑๘

นางสาวดวงกมล พูลจันทร์
๑๔/๐๖/๒๕๔๒ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๕๑๙

เด็กชายตราภูมิ สุวันทารัตน์

๒๘/๑๑/๒๕๔๒ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๕๒๐

นางสาวตรีรัตน์ นำเจริญ

๒๘/๑๒/๒๕๔๒ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๕๒๑

นายถาวร คำตะพันธ์

๑๖/๑๑/๒๕๔๒ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๕๒๒

นางสาวทิพย์สุดา ผลพุด
๑๗/๑๐/๒๕๔๒ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๕๒๓

นางสาวทิพย์สุดา รัตน์น้อย
๑๐/๐๗/๒๕๔๒ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๕๒๔

นายทิพาวดี ดิษเจริญ
๑๙/๐๕/๒๕๔๒ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๕๒๕

นายธนกฤช มีแก้ว
๒๖/๐๗/๒๕๔๒ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๕๒๖

นางสาวธนพร เหลืองอ่อน

๒๗/๑๒/๒๕๔๒ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๕๒๗

นายธนพล อยู่ถาวร
๐๘/๐๗/๒๕๔๒ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๕๒๘

นายธนพล ไชยมงคล
๑๔/๐๒/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๕๒๙

นายธนวัฒน์ ชืนจิตร์

่

๒๐/๑๒/๒๕๔๒ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๔๔ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๑๕๓๐

นางสาวธนวัฒน์ อริยพฤกษ์
๒๒/๐๘/๒๕๔๒ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๕๓๑

นายธนัชชา มุสิกาสวัสดิ

์

๑๒/๐๕/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๕๓๒

นายธนเดช กลินด้วง

่

๑๙/๑๑/๒๕๔๒ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๕๓๓

นายธมลวรรณ กิจวรวุฒิ
๐๘/๐๕/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๕๓๔

นางสาวธันยพร แตงโต
๒๘/๐๒/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๕๓๕

นายธาม ปญญา
๑๔/๐๓/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๕๓๖

นายธีรสินทร์ สุโข
๒๖/๐๑/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๕๓๗

เด็กชายนนทพัทธ์ ทองโต
๐๙/๐๗/๒๕๔๒ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๕๓๘

นายนพดล บุตรบรรเทิง
๒๘/๐๒/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๕๓๙

นางสาวนภสินธุ์ ทนงศิลป
๐๗/๐๑/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๕๔๐
นางสาวนภาเกศ บานชืน

่

๒๑/๐๑/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๕๔๑

นายนฤนาท ชูศิริ
๒๐/๐๖/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๕๔๒

นางสาวนฤมล บัวทอง
๐๖/๐๙/๒๕๔๒ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๕๔๓

นางสาวนลินนิภา พงษ์หนู
๑๑/๐๒/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๕๔๔

นางสาวนัทธมน ขวดสันเทียะ
๒๐/๐๙/๒๕๔๒ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๕๔๕

นางสาวนิชานันท์ ชาญสมัย
๑๖/๑๐/๒๕๔๒ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๕๔๖

นายนิพนธ์ อินทรังษี
๒๖/๑๐/๒๕๔๒ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๕๔๗

นางสาวนิรชา สิงหะ
๐๗/๐๙/๒๕๔๒ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๕๔๘

นางสาวนิศารัตน์ เจริญบุตร
๒๐/๑๒/๒๕๔๒ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๕๔๙

นายบัณฑิต พงษ์ไพร
๐๙/๐๓/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๕๕๐

เด็กหญิงปณิษฐา จันทร์มณี
๐๗/๐๓/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๕๕๑

นายปพน สังข์ฤทธิ

์

๐๔/๐๔/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๕๕๒

นางสาวประภาศิริ พรรณรังศรี
๐๘/๐๖/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๕๕๓

นางสาวปรางทิพย์ สังข์มิ

๑๖/๑๑/๒๕๔๒ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๕๕๔

นางสาวปรายฟา ลือดารา
๑๘/๐๑/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๕๕๕

นางสาวปรารถนา วิเศษ

๒๒/๑๒/๒๕๔๒ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๕๕๖

นางสาวปญชรี เย็นใจ
๐๕/๐๒/๒๕๔๒ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๕๕๗

นางสาวปทมา รัตนโอภาส

๒๗/๑๒/๒๕๔๒ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๕๕๘

นายปาณิสรา เขียวกุล
๐๙/๑๒/๒๕๔๒ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๕๕๙

นายปานทิพย์ ปานเหลือง
๑๒/๐๔/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๕๖๐
นางสาวปยฉัตร ยอดเงิน

๑๘/๐๑/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๕๖๑

นางสาวปยธิดา ทองอุ่น
๒๓/๑๐/๒๕๔๒ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๕๖๒

เด็กหญิงปยะธิดา กลินเกษร

่

๒๓/๐๗/๒๕๔๒ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๕๖๓

นางสาวปลันธ์ สามขุนทด
๓๑/๐๕/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๕๖๔

นางสาวปติยาภรณ์ กุสุมาลย์
๓๑/๐๘/๒๕๔๒ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๔๕ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๑๕๖๕

นายผกามาศ จันชมภู
๐๖/๐๓/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๕๖๖

นางสาวพรรณนิภา สุจริต
๒๗/๐๓/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๕๖๗

นางสาวพสชนัน พวงพู
๑๕/๑๐/๒๕๔๒ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๕๖๘

นายพัชรชล กายี
๒๓/๐๓/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๕๖๙

นางสาวพัชรภรณ์ ราชนาทิพย์
๑๙/๐๑/๒๕๔๑ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๕๗๐

นางสาวพัชรา ประดิษฐภูมิ
๓๐/๐๙/๒๕๔๒ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๕๗๑

นายพิชชาภา ทวีผล
๑๑/๐๒/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๕๗๒

นายพิชุตม์ ภู่ระย้า
๓๐/๐๖/๒๕๔๒ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๕๗๓

นายพิญาภรณ์ ลิมไพบูรณ์

้

๒๓/๐๒/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๕๗๔

นางสาวพิไลวรรณ จำเนียรกิจ
๒๔/๐๖/๒๕๔๒ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๕๗๕

นายภาณุพงษ์ ชิตังเม
๑๙/๐๘/๒๕๔๒ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๕๗๖

นายภูชัสส์ มณีแผลง
๐๖/๑๐/๒๕๔๒ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๕๗๗

นางสาวรถารัตน์ บุญถนอม
๒๖/๑๐/๒๕๔๒ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๕๗๘

นางสาวรมิตา กันฑาบุญ

๒๕/๑๒/๒๕๔๒ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๕๗๙

นางสาวรวีวรรณ จำนงค์ยุทธ
๐๖/๑๒/๒๕๔๒ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๕๘๐

นางสาวรัชดาพร ไวว่อง
๒๖/๑๐/๒๕๔๒ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๕๘๑

นางสาวรัตติยากร ณ น่าน
๐๒/๑๑/๒๕๔๒ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๕๘๒

นายรินทร์ลดา ปนประดับ
๒๐/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๕๘๓

นางสาววรรณทิณี วิเชียร
๒๐/๐๘/๒๕๔๒ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๕๘๔

นางสาววรางคณา คำแดง
๐๗/๐๗/๒๕๔๒ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๕๘๕

นายวสิธร งางาม
๒๓/๐๘/๒๕๔๒ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๕๘๖

นางสาววัชรินทร์ ผ่องเลิศ
๑๓/๑๐/๒๕๔๒ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๕๘๗

นางสาววิมลรัตน์ สร้อยวงษ์
๒๔/๐๖/๒๕๔๒ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๕๘๘

นายวิเรขา จูบิโนวิค
๐๔/๐๓/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๕๘๙

นางสาวศรัณญา รัตนามหัทธนะ
๐๙/๑๒/๒๕๔๒ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๕๙๐

นางสาวศศิมา ศรีวิชัย
๒๓/๐๖/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๕๙๑

นายศิริยุธ ควรฟุง
๑๗/๐๑/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๕๙๒

นางสาวศิวดล เนียมโสต
๑๒/๐๓/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๕๙๓

นายศุทธินี บุลนิม
๑๑/๐๒/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๕๙๔

นางสาวศุภณัฐ ชาละวัน
๑๖/๐๓/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๕๙๕

นายศุภาพิชญ์ สายโน
๐๒/๐๓/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๕๙๖

นางสาวสรินทรา สุริวงค์
๐๘/๐๙/๒๕๔๒ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๕๙๗

นายสหัสวัต เพชรมณี
๐๘/๐๑/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๕๙๘

นางสาวสิริพร พงษ์ขาว
๐๙/๑๐/๒๕๔๒ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๕๙๙

นายสิรีธร เกิดศรี
๒๙/๐๑/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๔๖ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๑๖๐๐
นางสาวสุกัญญา เพ็ชรสุขุม

๑๐/๐๙/๒๕๔๒ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๖๐๑

นายสุดาภรณ์ เรือนเงิน
๑๘/๐๖/๒๕๔๒ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๖๐๒
นางสาวสุธาวรี เชือแดง

้

๐๓/๐๖/๒๕๔๒ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๖๐๓

นางสาวสุธาสินี สุวัตถิยานันท์
๐๓/๐๖/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๖๐๔

นายสุนิสา ราชประสิทธิ

์

๓๑/๐๗/๒๕๔๒ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๖๐๕

นางสาวสุปราณี พรมมา
๐๔/๐๘/๒๕๔๒ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๖๐๖
เด็กหญิงสุพพัตรา ชัชวาลย์สมบัติ

๒๓/๑๐/๒๕๔๒ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๖๐๗

นางสาวสุพิชญา อินแก้ว
๑๕/๐๗/๒๕๔๒ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๖๐๘

นางสาวสุภนิช บัวแบน

๒๖/๑๑/๒๕๔๒ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๖๐๙

นายสุภเวช ทัศนกิจ
๑๙/๐๘/๒๕๔๒ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๖๑๐
นางสาวสุรางค์ กลินสกุล

่

๑๗/๐๗/๒๕๔๒ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๖๑๑

นางสาวสุรีย์ลักษณ์ ทนงสุทธิ

์

๒๐/๐๔/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๖๑๒

นายสุรีย์วรรณ จันทร์แดง

๒๓/๑๒/๒๕๔๒ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๖๑๓

นางสาวสุรีรัตน์ อุบลบาน
๑๑/๑๐/๒๕๔๒ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๖๑๔

นางสาวสุวิดา ยอดทอง

๒๑/๑๒/๒๕๔๒ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๖๑๕

นายสุเมธ สาระกูล
๒๓/๐๓/๒๕๔๒ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๖๑๖

นายสโรช เพชรรัตน์
๐๙/๐๗/๒๕๔๒ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๖๑๗

นายอภัสนันท์ พงศ์ศิริไพศาล
๑๐/๑๒/๒๕๔๒ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๖๑๘

นางสาวอภิชญา เขียวตอง
๒๑/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๖๑๙

นางสาวอภิสรา หัตถรุ่งเรือง
๐๓/๐๕/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๖๒๐

นายอภิสิทธิ

์

ปนประดับ
๐๔/๑๒/๒๕๔๒ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๖๒๑

นางสาวอมรรัตน์ ประสงค์
๒๘/๐๕/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๖๒๒

นายอรรถกร ไวถาวร
๑๖/๐๘/๒๕๔๒ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๖๒๓

นางสาวอริษา วงศ์ศรีแก้ว
๒๗/๑๐/๒๕๔๒ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๖๒๔

นางสาวอริสรา กิงพุด

่

๒๐/๐๗/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๖๒๕

นายอัจฉรา นกเล็ก
๐๘/๐๖/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๖๒๖

นางสาวอาทิตญา มีประสงค์
๐๔/๐๗/๒๕๔๒ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๖๒๗

นางสาวอารียา บุญช่วยพิทักษ์
๒๙/๐๓/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๖๒๘

นางสาวอิสราภรณ์ อาจธานี
๐๖/๑๒/๒๕๔๒ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๖๒๙

นางสาวอิสรีย์ จิตพรหม
๐๖/๐๑/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๖๓๐
นายเตชสิทธิ

์

สำราญสุข
๓๐/๑๑/๒๕๔๒ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๖๓๑

นางสาวเบญญทิพย์ เพ็งรุ่ง
๒๘/๐๒/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๖๓๒

นางสาวเบญญาภา เพ็ญกรูด
๐๒/๐๙/๒๕๔๒ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๖๓๓

นางสาวเพ็ญประภา พุฒแซม
๓๐/๐๙/๒๕๔๒ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๖๓๔

นางสาวเมลานี ศรีสุนทร
๐๕/๐๕/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๔๗ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๑๖๓๕

นางสาวโชติกา ชิงดวง
๐๑/๐๒/๒๕๔๓ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๖๓๖

นางสาวกนกพร เกษสถล
๐๖/๑๐/๒๕๔๑ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๖๓๗
นางสาวกาญจนาพร มงคลชินโชติ

๐๗/๐๗/๒๕๔๑ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๖๓๘

นางสาวกานดา แดงพงษ์
๑๖/๐๖/๒๕๔๑ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๖๓๙

นายกิตติทัต ชินบุตร์
๐๗/๐๕/๒๕๔๒ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๖๔๐

นางสาวจิตติมา รอดไพรี
๑๙/๐๓/๒๕๔๒ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๖๔๑

นายจิรายุ อธิวาสนพงศ์
๒๗/๐๔/๒๕๔๒ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๖๔๒

นางสาวชุตินันท์ เชือเล็ก

้

๒๘/๐๘/๒๕๔๑ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๖๔๓

นายฐากูร สัทธรรม
๑๙/๐๘/๒๕๔๑ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๖๔๔

นางสาวฐิติพร พงษ์ไพร
๓๑/๐๓/๒๕๔๒ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๖๔๕

นางสาวฐิติมนต์ ระคราม
๒๔/๐๕/๒๕๔๑ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๖๔๖

นางสาวณัชญานุช บุญนาค

๑๓/๑๑/๒๕๔๑ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๖๔๗

นายณัฐพล รัตนสังข์

๑๓/๑๒/๒๕๔๑ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๖๔๘

นางสาวธนิตา ประดิษฐพุ่ม
๒๙/๐๘/๒๕๔๑ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๖๔๙

นางสาวนันทพร มูลศิริ
๐๘/๑๐/๒๕๔๑ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๖๕๐

นางสาวนิรัญญา แสงภักดี
๒๗/๐๑/๒๕๔๒ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๖๕๑

นางสาวปฏิมาพร ราศรี

๑๕/๑๒/๒๕๔๑ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๖๕๒

นางสาวปภาภรณ์ ดีละม้าย
๒๒/๐๔/๒๕๔๒ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๖๕๓

นายประกาศิต หรุ่นเลิศ
๐๖/๑๑/๒๕๔๑ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๖๕๔

นายปรีชา คำนวนศักดิ

์

๐๒/๐๒/๒๕๔๒ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๖๕๕

นายปุณณวิช เทศทอง
๑๘/๐๓/๒๕๔๒ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๖๕๖

นางสาวปุนณิสา ศิริสัจจัง
๐๓/๐๒/๒๕๔๒ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๖๕๗

นายพิชุตม์ เรียนปญญา

๑๘/๑๒/๒๕๔๑ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๖๕๘

นางสาวพิชญ์วรีย์ สุวรรณนึก

๒๒/๑๒/๒๕๔๑ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๖๕๙

นางสาวภัคจิรา บัวทอง
๐๓/๐๙/๒๕๔๑ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๖๖๐

นางสาวภัทรมน อำเกตุสกุล
๑๔/๐๒/๒๕๔๒ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๖๖๑

นางสาวมธุรดา ภู่ตระกูลพัฒนา
๒๙/๐๖/๒๕๔๒ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๖๖๒

นางสาวมาลิสา บัวละออ
๑๐/๐๗/๒๕๔๑ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๖๖๓

นายรัฐศาสตร์ ตระกูลศรี
๒๕/๐๒/๒๕๔๑ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๖๖๔

นายวรรณยุกต์ พิทักษ์
๑๒/๐๓/๒๕๔๑ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๖๖๕

นางสาววรัญญา เกิดปอม
๑๓/๐๖/๒๕๔๑ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๖๖๖

นางสาววิภาดา เฉลิมภาค
๐๓/๐๓/๒๕๔๒ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๖๖๗

นางสาววิภาวรรณ กองซุย
๐๓/๑๒/๒๕๔๑ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๖๖๘

นายศรุต แก้วมา
๐๒/๑๑/๒๕๔๑ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๖๖๙

นางสาวศศิพิมพ์ นิลประภา
๐๑/๐๑/๒๕๔๒ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๔๘ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๑๖๗๐

นายศุภณัฐ ฤทัยแช่มชืน

่

๒๐/๐๘/๒๕๔๑ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๖๗๑

นายสภาพัฒน์ จินดา
๑๐/๐๒/๒๕๔๑ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๖๗๒

นางสาวสุจิณณา ทองศรี
๒๑/๐๗/๒๕๔๑ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๖๗๓

นางสาวสุชีรา เขียววิลัย
๐๖/๐๕/๒๕๔๒ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๖๗๔

นางสาวสุณิสา พึงโต

่

๓๐/๑๐/๒๕๔๑ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๖๗๕

นางสาวสุธิดา เรืองเกษม
๐๓/๐๘/๒๕๔๑ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๖๗๖

นางสาวสุปรียา อินทร์ธรรม
๒๗/๐๗/๒๕๔๑ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๖๗๗

นางสาวอธิชา กลันสอน

่

๒๒/๑๒/๒๕๔๑ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๖๗๘

นายอนุกูล ตรีพิษจักร
๓๑/๐๑/๒๕๔๒ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๖๗๙

นายอนุพงศ์ อาคมสรรเสริญ
๒๕/๑๐/๒๕๔๑ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๖๘๐
นายอรรถพล มูลแก้ว

๐๖/๐๗/๒๕๔๑ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๖๘๑

นางสาวอัมพร รอดลันดา
๑๙/๐๖/๒๕๔๑ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๖๘๒

นางสาวไอลดา กรวิจิตร
๐๔/๑๒/๒๕๔๑ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วัดกวิศราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๑๖๘๓

เด็กหญิงณัฐภรณ์ ใยแฉ่ง
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใดใหญ่ วัดใดใหญ่  

ลบ ๒๔๕๙/๑๖๘๔

เด็กหญิงปรียาภรณ์ กันหริ
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใดใหญ่ วัดใดใหญ่  

ลบ ๒๔๕๙/๑๖๘๕

เด็กชายวิษณุ จาดเงิน
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใดใหญ่ วัดใดใหญ่  

ลบ ๒๔๕๙/๑๖๘๖

เด็กหญิงเขมิกา แสงแก้ว
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใดใหญ่ วัดใดใหญ่  

ลบ ๒๔๕๙/๑๖๘๗

เด็กหญิงพิมชนก วงษ์เกตุ
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใดใหญ่ วัดใดใหญ่  

ลบ ๒๔๕๙/๑๖๘๘

เด็กหญิงจิราพร เทียมสิงห์
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใดใหญ่ วัดใดใหญ่  

ลบ ๒๔๕๙/๑๖๘๙

เด็กชายนัฐพร สิงห์แก้ว
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใดใหญ่ วัดใดใหญ่  

ลบ ๒๔๕๙/๑๖๙๐

เด็กหญิงรุ่งนภา เสาทอง
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดใดใหญ่ วัดใดใหญ่  

ลบ ๒๔๕๙/๑๖๙๑

เด็กชายอภินันธ์ หว่างภักดี
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดใดใหญ่ วัดใดใหญ่  

ลบ ๒๔๕๙/๑๖๙๒

เด็กชายธีรภัทร บุญอารักษ์
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดใดใหญ่ วัดใดใหญ่  

ลบ ๒๔๕๙/๑๖๙๓

เด็กหญิงนัฐหทัย นกสวน
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดใดใหญ่ วัดใดใหญ่  

ลบ ๒๔๕๙/๑๖๙๔

เด็กชายรัชพล ทรัพย์พร
๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดใดใหญ่ วัดใดใหญ่  

ลบ ๒๔๕๙/๑๖๙๕

เด็กชายสุทธิพงษ์ อินพุ่ม
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดใดใหญ่ วัดใดใหญ่  

ลบ ๒๔๕๙/๑๖๙๖

เด็กหญิงกาญจนา สร้อยสัน

้

๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดใดใหญ่ วัดใดใหญ่  

ลบ ๒๔๕๙/๑๖๙๗

เด็กชายทวีป เทียมสิงห์

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดใดใหญ่ วัดใดใหญ่  

ลบ ๒๔๕๙/๑๖๙๘

เด็กชายนพพล สิงห์งาม
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดใดใหญ่ วัดใดใหญ่  

ลบ ๒๔๕๙/๑๖๙๙

เด็กชายพรณุพัฒน์ ศรีพูล
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดใดใหญ่ วัดใดใหญ่  

ลบ ๒๔๕๙/๑๗๐๐
เด็กหญิงสุจิตรา วงษ์สว่าง

๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดใดใหญ่ วัดใดใหญ่  

ลบ ๒๔๕๙/๑๗๐๑

เด็กชายเอกสิทธิ

์

ศรีพูล
๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดใดใหญ่ วัดใดใหญ่  

ลบ ๒๔๕๙/๑๗๐๒

เด็กชายรุ่งสุริยา แสนพันธ์
๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดใดใหญ่ วัดใดใหญ่  

ลบ ๒๔๕๙/๑๗๐๓

เด็กชายวุฒิพงษ์ โพธิ
๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดใดใหญ่ วัดใดใหญ่  

ลบ ๒๔๕๙/๑๗๐๔
เด็กหญิงสุกัญญา ทัดศรี

๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดใดใหญ่ วัดใดใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๔๙ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๑๗๐๕

เด็กหญิงกนิษฐา ฉายแสง
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนดงตาลวิทยา วัดตะลุง  

ลบ ๒๔๕๙/๑๗๐๖

เด็กชายกมลภพ ทองอินทร์
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดงตาลวิทยา วัดตะลุง  

ลบ ๒๔๕๙/๑๗๐๗
เด็กหญิงนุชรีย์ กลินเจริญ

่

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดงตาลวิทยา วัดตะลุง  

ลบ ๒๔๕๙/๑๗๐๘ เด็กชายประพัฒน์พงศ์
เกตุกรรณ์

๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนดงตาลวิทยา วัดตะลุง  

ลบ ๒๔๕๙/๑๗๐๙
เด็กหญิงพิมลพรรณ บุญรุ่ง

๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนดงตาลวิทยา วัดตะลุง  

ลบ ๒๔๕๙/๑๗๑๐

เด็กหญิงวรัญญา วงษ์ขำ
๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดงตาลวิทยา วัดตะลุง  

ลบ ๒๔๕๙/๑๗๑๑
เด็กหญิงสุกัญญารัตน์ เกิดท้วม

๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนดงตาลวิทยา วัดตะลุง  

ลบ ๒๔๕๙/๑๗๑๒

เด็กหญิงสุพิชชา พานทอง
๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนดงตาลวิทยา วัดตะลุง  

ลบ ๒๔๕๙/๑๗๑๓

เด็กหญิงสุมลวรรณ น้อยผล
๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนดงตาลวิทยา วัดตะลุง  

ลบ ๒๔๕๙/๑๗๑๔

เด็กหญิงอันธิกา แก้วอยู่
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนดงตาลวิทยา วัดตะลุง  

ลบ ๒๔๕๙/๑๗๑๕

เด็กหญิงอารยา เขียวสีม่วง
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนดงตาลวิทยา วัดตะลุง  

ลบ ๒๔๕๙/๑๗๑๖

เด็กชายเจษตวีย์ ศรีจันทร์ยงค์
๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดงตาลวิทยา วัดตะลุง  

ลบ ๒๔๕๙/๑๗๑๗

เด็กชายเอกลักษณ์ คงเปยม

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดงตาลวิทยา วัดตะลุง  

ลบ ๒๔๕๙/๑๗๑๘

เด็กชายธนากร แก่นแก้ว
๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนดงตาลวิทยา วัดตะลุง  

ลบ ๒๔๕๙/๑๗๑๙

เด็กหญิงพรนัชชา แสงเจริญ
๑๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนดงตาลวิทยา วัดตะลุง  

ลบ ๒๔๕๙/๑๗๒๐

เด็กหญิงสรินทิพย์ จันทวาส

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนดงตาลวิทยา วัดตะลุง  

ลบ ๒๔๕๙/๑๗๒๑

เด็กหญิงอรพรรณ เม่นตะเภา
๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนดงตาลวิทยา วัดตะลุง  

ลบ ๒๔๕๙/๑๗๒๒

เด็กหญิงชนาพร เกตุเจริญ
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ วัดธรรมเจดีย์  

ลบ ๒๔๕๙/๑๗๒๓

เด็กหญิงณิชนันทน์ จันทร์ทอง
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ วัดธรรมเจดีย์  

ลบ ๒๔๕๙/๑๗๒๔

เด็กหญิงทักษพร คิดสนอง
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ วัดธรรมเจดีย์  

ลบ ๒๔๕๙/๑๗๒๕

เด็กชายนนทพัทธ์ จันอยู่

่

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ วัดธรรมเจดีย์  

ลบ ๒๔๕๙/๑๗๒๖

เด็กชายบุญชู รุ่งเรือง
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ วัดธรรมเจดีย์  

ลบ ๒๔๕๙/๑๗๒๗

เด็กหญิงสิริลักษ์ คำกัน
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ วัดธรรมเจดีย์  

ลบ ๒๔๕๙/๑๗๒๘

เด็กหญิงอรณัฐ ดิษเนตร์

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ วัดธรรมเจดีย์  

ลบ ๒๔๕๙/๑๗๒๙

เด็กชายกฤษณพงศ์ แจ่มใส
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดงตาลวิทยา
วัดหลวงสุวรรณาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๑๗๓๐

เด็กหญิงณัฐมนต์ ปานทอง
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดงตาลวิทยา
วัดหลวงสุวรรณาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๑๗๓๑

เด็กหญิงทิพย์วิมล สุดขันธ์
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนดงตาลวิทยา
วัดหลวงสุวรรณาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๑๗๓๒

เด็กชายปรวัทธ์ แว่วสอน
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดงตาลวิทยา
วัดหลวงสุวรรณาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๑๗๓๓

เด็กหญิงปยธิดา เมฆอยู่
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนดงตาลวิทยา
วัดหลวงสุวรรณาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๑๗๓๔

เด็กชายพงศพัศ วัดศรี
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนดงตาลวิทยา
วัดหลวงสุวรรณาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๑๗๓๕

เด็กชายพีรพัฒน์ ทองยิม

้

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดงตาลวิทยา
วัดหลวงสุวรรณาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๑๗๓๖

เด็กหญิงวรรณิษา กองสงค์
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนดงตาลวิทยา
วัดหลวงสุวรรณาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๑๗๓๗

เด็กหญิงวราภรณ์ ศรีเมือง
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนดงตาลวิทยา
วัดหลวงสุวรรณาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๑๗๓๘

เด็กชายศุภวิชญ์ สกุลตัน
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนดงตาลวิทยา
วัดหลวงสุวรรณาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๑๗๓๙

เด็กชายสมหวัง คงเจริญ
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนดงตาลวิทยา
วัดหลวงสุวรรณาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๕๐ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๑๗๔๐

เด็กหญิงสิราวรรณ สุสเกตุ
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดงตาลวิทยา
วัดหลวงสุวรรณาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๑๗๔๑

เด็กหญิงสุกันยา บัวสุวรรณ
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนดงตาลวิทยา
วัดหลวงสุวรรณาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๑๗๔๒

เด็กหญิงสุทธิดา บุญลาภ
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนดงตาลวิทยา
วัดหลวงสุวรรณาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๑๗๔๓

เด็กหญิงสุพรรษา พันธ์ปน
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนดงตาลวิทยา
วัดหลวงสุวรรณาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๑๗๔๔

เด็กชายสุรวุฒิ พักปาน
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนดงตาลวิทยา
วัดหลวงสุวรรณาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๑๗๔๕

เด็กชายสุรเดช ช่วงชัย
๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนดงตาลวิทยา
วัดหลวงสุวรรณาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๑๗๔๖

เด็กหญิงอนงค์นาถ เทียงกุล

่

๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนดงตาลวิทยา
วัดหลวงสุวรรณาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๑๗๔๗

เด็กชายอัสนี มันอิม

่ ่

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนดงตาลวิทยา
วัดหลวงสุวรรณาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๑๗๔๘

เด็กหญิงอาริยา จันทร์ทอง
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนดงตาลวิทยา
วัดหลวงสุวรรณาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๑๗๔๙

เด็กหญิงอิงค์ลดา กระจ่างฤกษ์
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนดงตาลวิทยา
วัดหลวงสุวรรณาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๑๗๕๐
เด็กหญิงเกศกนก สุขเกษม

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดงตาลวิทยา
วัดหลวงสุวรรณาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๑๗๕๑

เด็กหญิงเจมจุฬา ธรรมพิมพ์
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดงตาลวิทยา
วัดหลวงสุวรรณาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๑๗๕๒

เด็กชายเมธี คำนวนชอบ
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดงตาลวิทยา
วัดหลวงสุวรรณาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๑๗๕๓

เด็กชายโอภาส ฉายแก้ว
๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนดงตาลวิทยา
วัดหลวงสุวรรณาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๑๗๕๔

เด็กชายธนพัฒน์ โพธิชนะ

์

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาหนีบ วัดนาจาน  

ลบ ๒๔๕๙/๑๗๕๕

เด็กหญิงพรรณวษา สีหมืนไว

่

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาหนีบ วัดนาจาน  

ลบ ๒๔๕๙/๑๗๕๖

เด็กหญิงกมลชนก แก้วนอก
๐๖/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 1 (บ้านหัวช้าง)

วัดศรีรัตนคีรี  

ลบ ๒๔๕๙/๑๗๕๗
เด็กหญิงกัญญนันทน์ คูณทวี

๐๓/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 1 (บ้านหัวช้าง)
วัดศรีรัตนคีรี  

ลบ ๒๔๕๙/๑๗๕๘

เด็กหญิงขจีชนัฏ เติมพันธ์
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 1 (บ้านหัวช้าง)
วัดศรีรัตนคีรี  

ลบ ๒๔๕๙/๑๗๕๙
เด็กชายตรรกศาสตร์ เนตรประไพ

๐๘/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 1 (บ้านหัวช้าง)
วัดศรีรัตนคีรี  

ลบ ๒๔๕๙/๑๗๖๐

เด็กหญิงธนิดา มวยพิมาย
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 1 (บ้านหัวช้าง)
วัดศรีรัตนคีรี  

ลบ ๒๔๕๙/๑๗๖๑

เด็กชายธนเทพ วงศ์พระคริสตร์
๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 1 (บ้านหัวช้าง)
วัดศรีรัตนคีรี  

ลบ ๒๔๕๙/๑๗๖๒

เด็กหญิงธัญญาเรศ อาสนะ
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 1 (บ้านหัวช้าง)
วัดศรีรัตนคีรี  

ลบ ๒๔๕๙/๑๗๖๓

เด็กหญิงปภัสรา สมบัติ
๐๘/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 1 (บ้านหัวช้าง)

วัดศรีรัตนคีรี  

ลบ ๒๔๕๙/๑๗๖๔

เด็กหญิงปยพร สกุลอินทร์
๐๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 1 (บ้านหัวช้าง)

วัดศรีรัตนคีรี  

ลบ ๒๔๕๙/๑๗๖๕

เด็กชายพิชัย บุญเทียม
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 1 (บ้านหัวช้าง)
วัดศรีรัตนคีรี  

ลบ ๒๔๕๙/๑๗๖๖

เด็กหญิงสิริญาภา คำวงศ์
๐๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 1 (บ้านหัวช้าง)

วัดศรีรัตนคีรี  

ลบ ๒๔๕๙/๑๗๖๗

เด็กหญิงสุธาศิณี เพ็งภู่
๐๓/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 1 (บ้านหัวช้าง)

วัดศรีรัตนคีรี  

ลบ ๒๔๕๙/๑๗๖๘

เด็กหญิงอรวรรณ วงศ์คำผิว
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 1 (บ้านหัวช้าง)
วัดศรีรัตนคีรี  

ลบ ๒๔๕๙/๑๗๖๙

เด็กหญิงกาญจนา ทองประยูร
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองถำ วัดหนองถำ  

ลบ ๒๔๕๙/๑๗๗๐
เด็กชายกีรติ ดวงอิน

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองถำ วัดหนองถำ  

ลบ ๒๔๕๙/๑๗๗๑

เด็กหญิงจีรนันท์ บุญคง
๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองถำ วัดหนองถำ  

ลบ ๒๔๕๙/๑๗๗๒

เด็กหญิงปนัดดา เรือศรีจันทร์

่

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองถำ วัดหนองถำ  

ลบ ๒๔๕๙/๑๗๗๓

เด็กชายภานุวัฒน์ ไทยเดช
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองถำ วัดหนองถำ  

ลบ ๒๔๕๙/๑๗๗๔

เด็กหญิงวรัญญา ศรอรุณ
๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองถำ วัดหนองถำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๕๑ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๑๗๗๕

เด็กชายสุรชัย คำหนัน

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองถำ วัดหนองถำ  

ลบ ๒๔๕๙/๑๗๗๖

เด็กหญิงอริสา พุ่มสุข
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองถำ วัดหนองถำ  

ลบ ๒๔๕๙/๑๗๗๗

เด็กหญิงอัยรฎา บุญชิต
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองถำ วัดหนองถำ  

ลบ ๒๔๕๙/๑๗๗๘

เด็กชายกิติศักดิ

์

เขียนสอาด
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองถำ วัดหนองถำ  

ลบ ๒๔๕๙/๑๗๗๙

เด็กชายจิรายุ ส้มเช้า
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองถำ วัดหนองถำ  

ลบ ๒๔๕๙/๑๗๘๐

เด็กหญิงณัฐชภรณ์ แสงอรุณ
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองถำ วัดหนองถำ  

ลบ ๒๔๕๙/๑๗๘๑

เด็กหญิงณัฐวรรณ บุตรดี
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองถำ วัดหนองถำ  

ลบ ๒๔๕๙/๑๗๘๒

เด็กหญิงนำเพชร โฉมงาม
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองถำ วัดหนองถำ  

ลบ ๒๔๕๙/๑๗๘๓

เด็กหญิงปทิตตา ผลคำ
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองถำ วัดหนองถำ  

ลบ ๒๔๕๙/๑๗๘๔

เด็กหญิงปาริตา แสงอรุณ
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองถำ วัดหนองถำ  

ลบ ๒๔๕๙/๑๗๘๕

เด็กชายพัสกร ภูมิศร
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองถำ วัดหนองถำ  

ลบ ๒๔๕๙/๑๗๘๖

เด็กชายภูเบศ จีระวัตร์
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองถำ วัดหนองถำ  

ลบ ๒๔๕๙/๑๗๘๗

เด็กชายรัฐพล คงอาภาส
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองถำ วัดหนองถำ  

ลบ ๒๔๕๙/๑๗๘๘

เด็กชายวรวุทธิ

์

สายแดง
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองถำ วัดหนองถำ  

ลบ ๒๔๕๙/๑๗๘๙

เด็กหญิงศิริรัตน์ พัดมุกข์
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองถำ วัดหนองถำ  

ลบ ๒๔๕๙/๑๗๙๐

เด็กหญิงกิตติกานต์ ทีลา
๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดซับเสือแมบ วัดหนองถำ  

ลบ ๒๔๕๙/๑๗๙๑

เด็กหญิงณัฐโรชา จันมาลา
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดซับเสือแมบ วัดหนองถำ  

ลบ ๒๔๕๙/๑๗๙๒

เด็กหญิงณิชาพัฒน์ ภู่ระย้า
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดซับเสือแมบ วัดหนองถำ  

ลบ ๒๔๕๙/๑๗๙๓

เด็กหญิงปนัดดา สุทธิวงษ์
๐๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดซับเสือแมบ วัดหนองถำ  

ลบ ๒๔๕๙/๑๗๙๔

เด็กหญิงวิยดา รุ่งเรือง

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดซับเสือแมบ วัดหนองถำ  

ลบ ๒๔๕๙/๑๗๙๕

เด็กชายสนธยา นาคเกตุ
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดซับเสือแมบ วัดหนองถำ  

ลบ ๒๔๕๙/๑๗๙๖

เด็กชายสุขทวี ด้วงสาลี
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดซับเสือแมบ วัดหนองถำ  

ลบ ๒๔๕๙/๑๗๙๗

เด็กชายสุริยา พรมโสภา
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดซับเสือแมบ วัดหนองถำ  

ลบ ๒๔๕๙/๑๗๙๘

เด็กหญิงอภิญญา แก้วหล้า
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดซับเสือแมบ วัดหนองถำ  

ลบ ๒๔๕๙/๑๗๙๙

เด็กหญิงนิศานาถ อินทสุวรรณ์
๐๘/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 1 (บ้านหัวช้าง)

วัดหัวช้าง  

ลบ ๒๔๕๙/๑๘๐๐
เด็กหญิงนู้ แซ่ย่าง

๑๖/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 1 (บ้านหัวช้าง)

วัดหัวช้าง  

ลบ ๒๔๕๙/๑๘๐๑
เด็กหญิงปวีณา นิมประดิษฐ์

่

๐๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 1 (บ้านหัวช้าง)
วัดหัวช้าง  

ลบ ๒๔๕๙/๑๘๐๒

เด็กหญิงวิรินทร์ญา ธนกาญจน์ฐิติกุล
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 1 (บ้านหัวช้าง)
วัดหัวช้าง  

ลบ ๒๔๕๙/๑๘๐๓

เด็กหญิงกนิษฐา ปนงาม
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพระนารายณ์ วัดเชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๑๘๐๔

เด็กหญิงกมลชนก สิทธิ
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพระนารายณ์ วัดเชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๑๘๐๕
เด็กหญิงกวินนาฎ โกวิทยากร

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพระนารายณ์ วัดเชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๑๘๐๖

เด็กหญิงกาญจนา ไทยเกษม
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพระนารายณ์ วัดเชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๑๘๐๗

เด็กหญิงกุลิสรา พวงพันธ์

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพระนารายณ์ วัดเชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๑๘๐๘

เด็กชายกู้เกียรติ รุ่งสูงเนิน
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพระนารายณ์ วัดเชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๑๘๐๙
เด็กชายคิมหันต์ ลิมพะสูตร

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพระนารายณ์ วัดเชิงท่า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๕๒ / ๒๗๙
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ลบ ๒๔๕๙/๑๘๑๐

เด็กหญิงจันทิมา คงคีรี
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพระนารายณ์ วัดเชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๑๘๑๑

เด็กหญิงจารุวรรณ บัวริคาน
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพระนารายณ์ วัดเชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๑๘๑๒

เด็กหญิงจิตติมา เจริญพานิช
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพระนารายณ์ วัดเชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๑๘๑๓

เด็กหญิงจุฑารัตน์ คำแก้ว
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพระนารายณ์ วัดเชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๑๘๑๔

เด็กหญิงชนกชนม์ พูลบุญ
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพระนารายณ์ วัดเชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๑๘๑๕

เด็กหญิงชนนิกานต์ พวงปญญา
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพระนารายณ์ วัดเชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๑๘๑๖

เด็กหญิงชนันธร คงอินทร์
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพระนารายณ์ วัดเชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๑๘๑๗

เด็กหญิงชนากานต์ ใจชืน

้

๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพระนารายณ์ วัดเชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๑๘๑๘

เด็กหญิงชนาภา ราชวัตร
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพระนารายณ์ วัดเชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๑๘๑๙

เด็กหญิงชลธิชา เขียนเจริญ
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพระนารายณ์ วัดเชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๑๘๒๐
เด็กหญิงชาลิสา สอนศรี

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพระนารายณ์ วัดเชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๑๘๒๑

เด็กชายชินวัตร น้อยตัง

้

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพระนารายณ์ วัดเชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๑๘๒๒

เด็กหญิงชุติรัตน์ สวัสดิโรจน์

์

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพระนารายณ์ วัดเชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๑๘๒๓

เด็กหญิงฑิตฐิตา ถาวรกาย
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพระนารายณ์ วัดเชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๑๘๒๔

เด็กหญิงณัฏฐธิดา คำกะสิน
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพระนารายณ์ วัดเชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๑๘๒๕

เด็กหญิงณัฐณิชา สิมมะลา
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพระนารายณ์ วัดเชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๑๘๒๖

เด็กชายณัฐดนัย นาคสกุล
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพระนารายณ์ วัดเชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๑๘๒๗

เด็กหญิงณัฐธิดา เทียมวัน
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพระนารายณ์ วัดเชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๑๘๒๘

เด็กชายณัฐพงศ์ บุญมี
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพระนารายณ์ วัดเชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๑๘๒๙

เด็กหญิงณัฐพร พันธ์รุ่ง
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพระนารายณ์ วัดเชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๑๘๓๐

เด็กหญิงณัฐพัชร์ ดีชาติ
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพระนารายณ์ วัดเชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๑๘๓๑

เด็กหญิงณัฐวดี เชือนสอาด

้

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพระนารายณ์ วัดเชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๑๘๓๒

เด็กชายณัฐวุฒิ จินอิน

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพระนารายณ์ วัดเชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๑๘๓๓

เด็กชายตะวัน อรรถวิเชียร
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพระนารายณ์ วัดเชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๑๘๓๔

เด็กชายติยานนท์ นนท์ศิริ
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพระนารายณ์ วัดเชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๑๘๓๕

เด็กชายต้น -
๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพระนารายณ์ วัดเชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๑๘๓๖

เด็กชายทวีศักดิ

์

ชืนกำเหนิด

่

๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพระนารายณ์ วัดเชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๑๘๓๗

เด็กหญิงทศศิริ อุบลวัตร
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพระนารายณ์ วัดเชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๑๘๓๘

เด็กชายทักษพงศ์ เอียมสมาน

่

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพระนารายณ์ วัดเชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๑๘๓๙

เด็กหญิงทิพย์วรรณ ทิมเทียน

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพระนารายณ์ วัดเชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๑๘๔๐
เด็กหญิงทิพรัตน์ นินทะ

๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพระนารายณ์ วัดเชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๑๘๔๑

เด็กหญิงทิพามณี จันทร์เจียม
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพระนารายณ์ วัดเชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๑๘๔๒

เด็กชายทีปกร เทียนทอง

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพระนารายณ์ วัดเชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๑๘๔๓

เด็กชายธนกร อักษรทอง
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพระนารายณ์ วัดเชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๑๘๔๔

เด็กชายธนกิจ แรตทอง
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพระนารายณ์ วัดเชิงท่า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๕๓ / ๒๗๙
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ลบ ๒๔๕๙/๑๘๔๕

เด็กหญิงธนพร สร้อยสังวาลย์
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพระนารายณ์ วัดเชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๑๘๔๖

เด็กหญิงธนพรรณ จันทร
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพระนารายณ์ วัดเชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๑๘๔๗

เด็กชายธนภัทร มังคัง

่ ่

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพระนารายณ์ วัดเชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๑๘๔๘

เด็กชายธนวัฒน์ อินซินา
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพระนารายณ์ วัดเชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๑๘๔๙

เด็กชายธนวัฒน์ เสือสมพงษ์
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพระนารายณ์ วัดเชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๑๘๕๐

เด็กหญิงธนัชพร ฤทธิเสน
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพระนารายณ์ วัดเชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๑๘๕๑

เด็กชายธนาคิม เนียมแสง

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพระนารายณ์ วัดเชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๑๘๕๒

เด็กหญิงธรรมภรณ์ สุบิน
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพระนารายณ์ วัดเชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๑๘๕๓

เด็กชายธรรมวัฒน์ ปนสอาด
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพระนารายณ์ วัดเชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๑๘๕๔

เด็กชายธรรศชนน หลิมวานิช
๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพระนารายณ์ วัดเชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๑๘๕๕

เด็กชายธราดล วงษ์ศรี
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพระนารายณ์ วัดเชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๑๘๕๖

เด็กหญิงธฤษฏา บัวทอง
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพระนารายณ์ วัดเชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๑๘๕๗
เด็กหญิงธัญณกาญจน์

แก้วชาติ
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพระนารายณ์ วัดเชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๑๘๕๘

เด็กหญิงธัญพิชชา ด้วงเงิน
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพระนารายณ์ วัดเชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๑๘๕๙

เด็กชายธิติ ติยะชัยพานิช
๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพระนารายณ์ วัดเชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๑๘๖๐

เด็กหญิงธีรดา แสงทอง
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพระนารายณ์ วัดเชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๑๘๖๑

เด็กชายธีรพัฒน์ อินทวัน
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพระนารายณ์ วัดเชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๑๘๖๒

เด็กชายธเนศพล สกุลนี
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพระนารายณ์ วัดเชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๑๘๖๓

เด็กชายนฤเบศร์ พันธ์ชัยพฤกษ์
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพระนารายณ์ วัดเชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๑๘๖๔

เด็กชายนิธิทัศน์ โมธินา
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพระนารายณ์ วัดเชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๑๘๖๕

เด็กชายนิธิวัทน์ ฉำแสง
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพระนารายณ์ วัดเชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๑๘๖๖

เด็กชายบรรณวัชร โนชัย
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพระนารายณ์ วัดเชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๑๘๖๗

เด็กชายปฏิภาณ แย้มแตงอ่อน
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพระนารายณ์ วัดเชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๑๘๖๘

เด็กชายประกิจ ไกยะฝาย
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพระนารายณ์ วัดเชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๑๘๖๙

เด็กชายปรัชญา ชูกำลัง
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพระนารายณ์ วัดเชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๑๘๗๐

เด็กชายปรัชญา สวาทพงษ์
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพระนารายณ์ วัดเชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๑๘๗๑

เด็กหญิงปรางทิพย์ สะมะโน
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพระนารายณ์ วัดเชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๑๘๗๒

เด็กหญิงปรียาภรณ์ วงศ์รักศักดิ

์

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพระนารายณ์ วัดเชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๑๘๗๓

เด็กหญิงปณฑิตา ชอบคุย
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพระนารายณ์ วัดเชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๑๘๗๔

เด็กชายปณณวิชญ์ ธรรมปรีชา
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพระนารายณ์ วัดเชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๑๘๗๕

เด็กหญิงปนประภา แตงเผือก
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพระนารายณ์ วัดเชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๑๘๗๖

เด็กชายพงษภัค รุ่มลำดวน
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพระนารายณ์ วัดเชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๑๘๗๗

เด็กหญิงพรชนัน รุ่งสกุล
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพระนารายณ์ วัดเชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๑๘๗๘

เด็กหญิงพรรัมภา เทศประสิทธิ

์

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพระนารายณ์ วัดเชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๑๘๗๙

เด็กหญิงพรอุษา เอกพันธ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพระนารายณ์ วัดเชิงท่า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๕๔ / ๒๗๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๑๘๘๐

เด็กหญิงพิชามญชุ์ โพธิหอมศิริ

์

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพระนารายณ์ วัดเชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๑๘๘๑

เด็กหญิงพิมพกานต์ สอนกล้า
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพระนารายณ์ วัดเชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๑๘๘๒

เด็กหญิงพิมพิศา รุจิลัญจ์
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพระนารายณ์ วัดเชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๑๘๘๓

เด็กหญิงพิยดา มีรัตน์
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพระนารายณ์ วัดเชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๑๘๘๔

เด็กหญิงภณิดา เฉลยถ้อย
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพระนารายณ์ วัดเชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๑๘๘๕

เด็กหญิงภัคญดา ชิศากรวณิช
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพระนารายณ์ วัดเชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๑๘๘๖

เด็กชายภัทรกร ยอดแก้ว
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพระนารายณ์ วัดเชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๑๘๘๗

เด็กชายภัทรธร บุญโต
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพระนารายณ์ วัดเชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๑๘๘๘

เด็กหญิงภัทรนันท์ ฆารสาย
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพระนารายณ์ วัดเชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๑๘๘๙

เด็กหญิงภัทรพร สุดงาม
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพระนารายณ์ วัดเชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๑๘๙๐
เด็กชายภัทรพล รัตนมันตาคม

๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพระนารายณ์ วัดเชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๑๘๙๑

เด็กหญิงภัสสร ศรีแจ่มใส
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพระนารายณ์ วัดเชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๑๘๙๒

เด็กชายภูมิพัฒน์ พันธ์ธนามณี
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพระนารายณ์ วัดเชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๑๘๙๓

เด็กชายภูมิภัทร จินภักดี
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพระนารายณ์ วัดเชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๑๘๙๔

เด็กชายมลพิไชย ผดุงนึก
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพระนารายณ์ วัดเชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๑๘๙๕

เด็กหญิงมุกมณี วิสานนิตย์
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพระนารายณ์ วัดเชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๑๘๙๖

เด็กหญิงมุทิตา พวงทอง
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพระนารายณ์ วัดเชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๑๘๙๗

เด็กชายยศกร เกษี
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพระนารายณ์ วัดเชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๑๘๙๘

เด็กชายยศภัทร เกิดเทียง

่

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพระนารายณ์ วัดเชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๑๘๙๙

เด็กชายรชต นาคสวัสดิ

์

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพระนารายณ์ วัดเชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๑๙๐๐
เด็กหญิงรักษิณา หงห์ษา

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพระนารายณ์ วัดเชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๑๙๐๑

เด็กหญิงรัตนาวไล พุ่มพฤกษ์
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพระนารายณ์ วัดเชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๑๙๐๒
เด็กหญิงลออรัตน์ ปานแก้ว

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพระนารายณ์ วัดเชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๑๙๐๓

เด็กหญิงลัลธิมา กาญจนานิจ
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพระนารายณ์ วัดเชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๑๙๐๔

เด็กหญิงลาวัลย์ แวววุฒิชัยสิทธิ

์

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพระนารายณ์ วัดเชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๑๙๐๕

เด็กหญิงวรรณชนก นำสุย
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพระนารายณ์ วัดเชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๑๙๐๖
เด็กชายวรรณพงศ์ พิมพ์ทอง

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพระนารายณ์ วัดเชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๑๙๐๗

เด็กหญิงวรัญญา อารีญาติ
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพระนารายณ์ วัดเชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๑๙๐๘

เด็กหญิงวริศรา แก้วบุตตา
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพระนารายณ์ วัดเชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๑๙๐๙

เด็กหญิงวลชา คณโทเงิน

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพระนารายณ์ วัดเชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๑๙๑๐
เด็กหญิงวิภากมล โสพัฒน์

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพระนารายณ์ วัดเชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๑๙๑๑

เด็กหญิงศศิธิดา ตังสกุล

้

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพระนารายณ์ วัดเชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๑๙๑๒

เด็กหญิงศศิประภา บุญวัฒ
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพระนารายณ์ วัดเชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๑๙๑๓

เด็กหญิงศศิพันธุ์ รัตนไชย
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพระนารายณ์ วัดเชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๑๙๑๔

เด็กชายศักดิศิษฏ์ สุภกุล

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพระนารายณ์ วัดเชิงท่า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๕๕ / ๒๗๙

้
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ลบ ๒๔๕๙/๑๙๑๕

เด็กหญิงสมพิศ แก้วเกิด
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพระนารายณ์ วัดเชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๑๙๑๖

เด็กชายสมิทธิ

์

อ้วนแก้ว
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพระนารายณ์ วัดเชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๑๙๑๗

เด็กหญิงสรัลชนา สวนสุข
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพระนารายณ์ วัดเชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๑๙๑๘

เด็กชายสราภูมิ บุญเกิด
๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพระนารายณ์ วัดเชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๑๙๑๙

เด็กชายสิทธิพล เทียงมาก

่

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพระนารายณ์ วัดเชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๑๙๒๐

เด็กหญิงสุจิรา จีระวัตร์

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพระนารายณ์ วัดเชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๑๙๒๑

เด็กหญิงสุธิตา บุญทวี
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพระนารายณ์ วัดเชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๑๙๒๒

เด็กหญิงสุภณิกา ทองแจ่ม
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพระนารายณ์ วัดเชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๑๙๒๓

เด็กหญิงสุภัคจิรา มีเครือ
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพระนารายณ์ วัดเชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๑๙๒๔

เด็กหญิงสุภารัตน์ ปานดำ
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพระนารายณ์ วัดเชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๑๙๒๕

เด็กหญิงสุภาวดี บุญพิมพ์
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพระนารายณ์ วัดเชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๑๙๒๖

เด็กหญิงสุภาศิณี อินทรชัย
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพระนารายณ์ วัดเชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๑๙๒๗

เด็กหญิงสโรชา สุขทัศน์
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพระนารายณ์ วัดเชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๑๙๒๘

เด็กชายอดิศร ทิพย์สุวรรณ
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพระนารายณ์ วัดเชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๑๙๒๙

เด็กชายอธิยุต แข้โส
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพระนารายณ์ วัดเชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๑๙๓๐

เด็กหญิงอนัญญา จันทร์อักษร
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพระนารายณ์ วัดเชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๑๙๓๑

เด็กหญิงอภิญญา เมฆสุข
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพระนารายณ์ วัดเชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๑๙๓๒

เด็กหญิงอภิสรา ทองหล่อ
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพระนารายณ์ วัดเชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๑๙๓๓

เด็กหญิงอรจิรา สุขโชติ
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพระนารายณ์ วัดเชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๑๙๓๔

เด็กชายอรรถพล จิตราศรี
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพระนารายณ์ วัดเชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๑๙๓๕

เด็กหญิงอาทิมา ปนลาย
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพระนารายณ์ วัดเชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๑๙๓๖

เด็กหญิงอารีรัตน์ อึงผิว

่

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพระนารายณ์ วัดเชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๑๙๓๗

เด็กชายอิทธิกร องอาจ
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพระนารายณ์ วัดเชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๑๙๓๘
เด็กหญิงอิสริยาภรณ์ คะชา

๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพระนารายณ์ วัดเชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๑๙๓๙

เด็กหญิงเกษมณี สุระโชติ
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพระนารายณ์ วัดเชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๑๙๔๐

เด็กหญิงเบญจพร แผ่พร
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพระนารายณ์ วัดเชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๑๙๔๑
เด็กชายเพชรชรายุท เทียบฤทธิ

์

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพระนารายณ์ วัดเชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๑๙๔๒

เด็กชายเมธวิน กุศลส่ง
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพระนารายณ์ วัดเชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๑๙๔๓

เด็กหญิงเสาวรส ฉวีอินทร์
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพระนารายณ์ วัดเชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๑๙๔๔

เด็กหญิงแพรวา ทองหล่อ
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพระนารายณ์ วัดเชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๑๙๔๕

เด็กหญิงแสงทิพย์ สภาภัก
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพระนารายณ์ วัดเชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๑๙๔๖

นางชนิดา กลับทุ่ง
๓๐/๐๓/๒๕๐๕

โรงเรียนพระนารายณ์ วัดเชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๑๙๔๗

นางรุ่งทิพย์ วัฒนา
๗/๐๙/๒๕๑๔

โรงเรียนพระนารายณ์ วัดเชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๑๙๔๘

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ม่วงฉิง

่

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพระนารายณ์ วัดศรีธรรมโสภณ  

ลบ ๒๔๕๙/๑๙๔๙

นางสาวอมิตา บุญทวี
๑๖/๐๒/๒๕๒๓

เรือนจำกลางลพบุรี กกโก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๕๖ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๑๙๕๐

นางสาวกนกวรรณ ล่องลอย
๐๙/๑๐/๒๕๓๘

เรือนจำกลางลพบุรี กกโก  

ลบ ๒๔๕๙/๑๙๕๑

นางสาวนาตยา ปลืมจิต

้

๑๙/๐๑/๒๕๒๗

เรือนจำกลางลพบุรี กกโก  

ลบ ๒๔๕๙/๑๙๕๒

นางสาวอนุสรา รุ่งอรุณ
๐๕/๐๒/๒๕๓๑

เรือนจำกลางลพบุรี กกโก  

ลบ ๒๔๕๙/๑๙๕๓

นางสาวอัญชลี ศรีหร่าย
๒๘/๐๘/๒๕๒๕

เรือนจำกลางลพบุรี กกโก  

ลบ ๒๔๕๙/๑๙๕๔

นางสาวชลธิชา ทับแปน
๓๐/๐๗/๒๕๓๒

เรือนจำกลางลพบุรี กกโก  

ลบ ๒๔๕๙/๑๙๕๕

นางสาวขวัญตา พวงลัดดา
๑๗/๐๔/๒๕๒๕

เรือนจำกลางลพบุรี กกโก  

ลบ ๒๔๕๙/๑๙๕๖

นางสาวชนาทิป ทองเชือ

้

๑๗/๐๙/๒๕๒๐

เรือนจำกลางลพบุรี กกโก  

ลบ ๒๔๕๙/๑๙๕๗

นางสาวรินดา สุภรณ์
๑๖/๐๑/๒๕๒๕

เรือนจำกลางลพบุรี กกโก  

ลบ ๒๔๕๙/๑๙๕๘

นางสาวสุนันญา ครุฑดำ
๑๑/๐๕/๒๕๒๓

เรือนจำกลางลพบุรี กกโก  

ลบ ๒๔๕๙/๑๙๕๙

นางสาวกมลรัตน์ แก้วประสิทธิ

์

๐๑/๐๗/๒๕๓๘

เรือนจำกลางลพบุรี กกโก  

ลบ ๒๔๕๙/๑๙๖๐
นางสาวศุภวรรณ ทองกระจ่าง

๒๔/๐๕/๒๕๒๒

เรือนจำกลางลพบุรี กกโก  

ลบ ๒๔๕๙/๑๙๖๑

นางสาวอัจฉรา พงษ์นิล
๒๒/๐๘/๒๕๑๗

เรือนจำกลางลพบุรี กกโก  

ลบ ๒๔๕๙/๑๙๖๒

นางสาวชลาธาร จงรักษ์
๑๗/๐๑/๒๕๓๓

เรือนจำกลางลพบุรี กกโก  

ลบ ๒๔๕๙/๑๙๖๓

นางสาวรุ่งทิวา ทองมีค่า
๒๕/๐๑/๒๕๒๘

เรือนจำกลางลพบุรี กกโก  

ลบ ๒๔๕๙/๑๙๖๔

นางสาวแคทรียา ยาวิชัยปอง
๑๐/๑๒/๒๕๓๘

เรือนจำกลางลพบุรี กกโก  

ลบ ๒๔๕๙/๑๙๖๕

นางสาวสุวรรณ บุญคุ่ม

๒๒/๑๒/๒๕๑๘

เรือนจำกลางลพบุรี กกโก  

ลบ ๒๔๕๙/๑๙๖๖

นางสาวกรทิพย์ ภู่ปราง
๒๗/๐๖/๒๕๒๖

เรือนจำกลางลพบุรี กกโก  

ลบ ๒๔๕๙/๑๙๖๗

นางสาวศศิพงษ์ พันพอก
๒๕/๐๖/๒๕๓๓

เรือนจำกลางลพบุรี กกโก  

ลบ ๒๔๕๙/๑๙๖๘

นางสาวเสาวนีย์ สุขสมวงศ์
๐๒/๐๕/๒๕๓๔

เรือนจำกลางลพบุรี กกโก  

ลบ ๒๔๕๙/๑๙๖๙

นางสาวพรทิพย์ แก้วกระจ่าง
๑๗/๐๙/๒๕๓๔

เรือนจำกลางลพบุรี กกโก  

ลบ ๒๔๕๙/๑๙๗๐

นางสาวไพรินทร์ ฉิมแม้นพันธุ์
๐๔/๑๑/๒๕๓๔

เรือนจำกลางลพบุรี กกโก  

ลบ ๒๔๕๙/๑๙๗๑

นางสาวนาตยา กลันอยู่

่

๐๖/๐๑/๒๕๓๘

เรือนจำกลางลพบุรี กกโก  

ลบ ๒๔๕๙/๑๙๗๒

นางสาวแสงเดือน ยวนยี

้

๑๙/๐๑/๒๕๓๑

เรือนจำกลางลพบุรี กกโก  

ลบ ๒๔๕๙/๑๙๗๓

นางสาวสุภาภรณ์ อ่อนระทวย
๒๐/๐๗/๒๕๒๒

เรือนจำกลางลพบุรี กกโก  

ลบ ๒๔๕๙/๑๙๗๔

นางสาวกาญจนา เพ็งสลุง
๑๖/๐๑/๒๕๒๗

เรือนจำกลางลพบุรี กกโก  

ลบ ๒๔๕๙/๑๙๗๕

นางพรทิพย์ พิมพ์กลำ
๐๙/๑๐/๒๕๑๘

เรือนจำกลางลพบุรี กกโก  

ลบ ๒๔๕๙/๑๙๗๖

นางสมศรี รักแก้ว
๒๖/๐๕/๒๕๑๑

เรือนจำกลางลพบุรี กกโก  

ลบ ๒๔๕๙/๑๙๗๗

นางสาวอนงค์ ทองตะตุนาม
๐๒/๐๗/๒๕๑๕

เรือนจำกลางลพบุรี กกโก  

ลบ ๒๔๕๙/๑๙๗๘

นางสาวนาง ปราณี มุ่งอุ่นกลาง
๒๔/๐๒/๒๕๑๕

เรือนจำกลางลพบุรี กกโก  

ลบ ๒๔๕๙/๑๙๗๙

นางเพ็ญประภา ปาลวัฒน์
๐๓/๑๒/๒๕๑๓

เรือนจำกลางลพบุรี กกโก  

ลบ ๒๔๕๙/๑๙๘๐
นางสาวฐิตินันท์ คำเครือ

๑๘/๐๘/๒๕๓๑

เรือนจำกลางลพบุรี กกโก  

ลบ ๒๔๕๙/๑๙๘๑

นางสาวศรวนีย์ โพธิเจริญ

์

๐๒/๑๐/๒๕๒๒

เรือนจำกลางลพบุรี กกโก  

ลบ ๒๔๕๙/๑๙๘๒

นางสาวปรีดาพร นาอ้อม
๑๕/๐๔/๒๕๒๕

เรือนจำกลางลพบุรี กกโก  

ลบ ๒๔๕๙/๑๙๘๓

นางสาวพรทิพย์ เพชรพูล
๒๒/๐๗/๒๕๒๖

เรือนจำกลางลพบุรี โคกม่วง  

ลบ ๒๔๕๙/๑๙๘๔

นางสาวสุพัฒตรา จิตตรีชัย
๒๖/๐๒/๒๕๒๘

เรือนจำกลางลพบุรี โคกม่วง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๕๗ / ๒๗๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๑๙๘๕

นางสาวสโรชา หน่ายโศรก
๑๗/๐๖/๒๕๔๐

เรือนจำกลางลพบุรี โคกม่วง  

ลบ ๒๔๕๙/๑๙๘๖

นางสาววรรณกร ภู่สรรพอาสา
๒๙/๐๔/๒๕๓๙

เรือนจำกลางลพบุรี โคกม่วง  

ลบ ๒๔๕๙/๑๙๘๗
นางสาวถนอมพรรณ จิตรชืน

้

๐๑/๐๕/๒๕๑๕

เรือนจำกลางลพบุรี โคกม่วง  

ลบ ๒๔๕๙/๑๙๘๘

นางสาวรชนวรรร ฟกบำรุง
๑๙/๐๖/๒๕๒๑

เรือนจำกลางลพบุรี โคกม่วง  

ลบ ๒๔๕๙/๑๙๘๙

นางสาวมาลี ดารายิง

่

๐๕/๐๓/๒๕๒๐
เรือนจำกลางลพบุรี โคกม่วง  

ลบ ๒๔๕๙/๑๙๙๐

นางสาววัลลี คงเจริญ
๑๑/๐๙/๒๕๒๘

เรือนจำกลางลพบุรี โคกม่วง  

ลบ ๒๔๕๙/๑๙๙๑

นางสาวพัชรินทร์ เชือปุย

้

๐๗/๑๐/๒๕๒๘

เรือนจำกลางลพบุรี โคกม่วง  

ลบ ๒๔๕๙/๑๙๙๒

นางสาวรุ่งทิวา ขุนทิพย์ทอง
๐๖/๐๓/๒๕๓๐

เรือนจำกลางลพบุรี โคกม่วง  

ลบ ๒๔๕๙/๑๙๙๓

นางสาวรุ่งนภา ผาลือคำ
๑๙/๐๓/๒๕๓๐

เรือนจำกลางลพบุรี โคกม่วง  

ลบ ๒๔๕๙/๑๙๙๔

นางสาวประไพ ถำผอง
๐๔/๐๗/๒๕๓๗

เรือนจำกลางลพบุรี โคกม่วง  

ลบ ๒๔๕๙/๑๙๙๕

นางสาววิญาดา ขุนทิพย์
๐๒/๑๐/๒๕๒๓

เรือนจำกลางลพบุรี โคกม่วง  

ลบ ๒๔๕๙/๑๙๙๖

นางขจรจิตร พุ่มพฤกษ์
๒๕/๐๙/๒๕๐๗

เรือนจำกลางลพบุรี โคกม่วง  

ลบ ๒๔๕๙/๑๙๙๗

นางสาวสุนันท์ โพธิศรี

์

๑๑/๑๑/๒๕๐๖

เรือนจำกลางลพบุรี โคกม่วง  

ลบ ๒๔๕๙/๑๙๙๘

นางสาวสาลิณี ปาลวัฒน์
๒๕/๑๒/๒๕๓๐

เรือนจำกลางลพบุรี โคกม่วง  

ลบ ๒๔๕๙/๑๙๙๙

นางสาวอังสุมาลี สายหัสดี
๒๐/๑๒/๒๕๑๗

เรือนจำกลางลพบุรี โคกม่วง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๐๐๐
นางสาวขนิษฐา ทาสีขาว

๒๐/๑๒/๒๕๒๗

เรือนจำกลางลพบุรี โคกม่วง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๐๐๑
นางสาวยุวดี อำชาวนา

๐๗/๐๖/๒๕๓๓

เรือนจำกลางลพบุรี โคกม่วง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๐๐๒
นางสาวศศิธร แดงทอง

๐๔/๐๒/๒๕๓๗

เรือนจำกลางลพบุรี โคกม่วง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๐๐๓
นางสาวรจนา นะยะเนตร์

๓๐/๐๔/๒๕๑๘

เรือนจำกลางลพบุรี โคกม่วง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๐๐๔
นางสายหยุด นามพุทธา

๑๒/๐๘/๒๕๐๕

เรือนจำกลางลพบุรี โคกม่วง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๐๐๕
นางสาววิลาวรรณ หนูอ้น

๑๘/๑๒/๒๕๓๔

เรือนจำกลางลพบุรี โคกม่วง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๐๐๖
นางละมัย ฟกบัว

๑๙/๑๑/๒๕๑๙

เรือนจำกลางลพบุรี โคกม่วง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๐๐๗
นางสาวรจนา ภูบรม

๐๘/๐๙/๒๕๒๙

เรือนจำกลางลพบุรี โคกม่วง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๐๐๘
นางสาวณัฐทิชาพันธ์ นพุฒต้น

๓๑/๑๐/๒๕๐๘

เรือนจำกลางลพบุรี โคกม่วง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๐๐๙
นางสาววารุณี โนนดี

๑๓/๑๑/๒๕๓๕

เรือนจำกลางลพบุรี โคกม่วง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๐๑๐
นางสาวสุรีย์ วงษ์ประภา

๑๓/๐๑/๒๕๑๒

เรือนจำกลางลพบุรี โคกม่วง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๐๑๑
นางสาวเกศมณี กริงกรับ

่

๑๑/๐๑/๒๕๓๘

เรือนจำกลางลพบุรี โคกม่วง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๐๑๒

นางสาวอรสา โพธิวัด

์

๐๒/๐๕/๒๕๒๓

เรือนจำกลางลพบุรี โคกม่วง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๐๑๓

นางสาวศิรินันท์ พุฒตีบ
๓๐/๐๑/๒๕๓๙

เรือนจำกลางลพบุรี โคกม่วง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๐๑๔

นางสาวศุภาพิชญ์ บุตรวงษ์
๑๒/๐๖/๒๕๓๕

เรือนจำกลางลพบุรี โคกม่วง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๐๑๕
นางสาว น.ส.นิตย์ วิเศษพล

๒๘/๐๓/๒๕๑๑

เรือนจำกลางลพบุรี โคกม่วง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๐๑๖

นางสาวสุรัตน์ สุพงษ์
๑๘/๐๕/๒๕๒๔

เรือนจำกลางลพบุรี โคกม่วง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๐๑๗

นางสาวกมลนันธ์ พุฒติ
๐๕/๐๔/๒๕๒๓

เรือนจำกลางลพบุรี โคกม่วง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๐๑๘

นางสาวพจน์วรรณ สรรพคูณ
๐๓/๐๗/๒๕๓๒

เรือนจำกลางลพบุรี โคกม่วง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๐๑๙
นางสาวณัฎฐพร บูระพิน

๐๘/๑๒/๒๕๒๙

เรือนจำกลางลพบุรี โคกม่วง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๕๘ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๒๐๒๐
นายชัยวัฒน์ ทับทิมสี

๑๐/๔/๒๕๒๘
เรือนจำกลางลพบุรี เชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๒๐๒๑

นายเบญจรงค์ กองแก้ว
๐๘/๐๗/๒๕๐๕

เรือนจำกลางลพบุรี เชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๒๐๒๒
นายพชร แสงสว่าง

๐๙/๑๒/๒๕๒๕

เรือนจำกลางลพบุรี เชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๒๐๒๓

นายสมบัติ ช้างไผ่
๒๐/๐๓/๒๕๑๙

เรือนจำกลางลพบุรี เชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๒๐๒๔

นายสมคิด เฉลยศักดิ

์

๐๙/๐๑/๒๕๒๙

เรือนจำกลางลพบุรี เชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๒๐๒๕

นายศราวุฒิ ขันนาค
๒๐/๐๙/๒๕๓๔

เรือนจำกลางลพบุรี เชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๒๐๒๖
นายธณะรัตน์ ศิลประเสริฐ

๒๗/๑๐/๒๕๓๒

เรือนจำกลางลพบุรี เชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๒๐๒๗

นายชัชพล จำลอง
๑๐/๐๑/๒๕๓๕

เรือนจำกลางลพบุรี เชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๒๐๒๘

นายธนภัทร สอนจรูญ
๑๗/๐๓/๒๕๓๙

เรือนจำกลางลพบุรี เชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๒๐๒๙

นายอนุรักษ์ บุญศิริ

๑๕/๑๒/๒๕๓๗

เรือนจำกลางลพบุรี เชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๒๐๓๐
นายเพชรพลอย ดุกสี

๑๐/๐๗/๒๕๒๙

เรือนจำกลางลพบุรี เชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๒๐๓๑

นายอรุณ จบศรี
๑๖/๐๖/๒๕๓๔

เรือนจำกลางลพบุรี เชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๒๐๓๒

นายบุญนำ สุขสวัสดิ

์

๑๖/๐๖/๒๕๓๓

เรือนจำกลางลพบุรี เชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๒๐๓๓

นายพลากร สัญญารักษ์
๓๐/๐๖/๒๕๓๔

เรือนจำกลางลพบุรี เชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๒๐๓๔
นายจำเริญ คำพฤกษ์

๑๖/๐๔/๒๕๐๘

เรือนจำกลางลพบุรี เชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๒๐๓๕

นายสมชาย กัลยา
๒๐/๐๗/๒๕๑๓

เรือนจำกลางลพบุรี เชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๒๐๓๖

นายณัฐพงษ์ พรมไทย
๒๑/๑๐/๒๕๓๕

เรือนจำกลางลพบุรี เชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๒๐๓๗

นายมาโนด กลินส่ง

่

๒๗/๐๖/๒๕๒๔

เรือนจำกลางลพบุรี เชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๒๐๓๘
นายเดชา ทับทิม

๐๔/๑๒/๒๕๒๕

เรือนจำกลางลพบุรี เชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๒๐๓๙

นายดนัยกรณ์ จันทมาศ
๐๔/๐๑/๒๕๑๖

เรือนจำกลางลพบุรี เชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๒๐๔๐
นายบุญส่ง แซ่ไซ้

๐๖/๐๔/๒๕๒๒

เรือนจำกลางลพบุรี เชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๒๐๔๑

นายไพรบูรย์ เบ็ญจะปก
๒๑/๐๓/๒๕๑๓

เรือนจำกลางลพบุรี เชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๒๐๔๒
นายสมศักดิ

์

จอมคำสิงห์
๒๑/๐๖/๒๕๑๔

เรือนจำกลางลพบุรี เชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๒๐๔๓

นายอุบล สีวิลัย
๐๗/๐๔/๒๕๑๖

เรือนจำกลางลพบุรี เชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๒๐๔๔

นายอัครเดช นางาม
๑๑/๐๙/๒๕๒๓

เรือนจำกลางลพบุรี เชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๒๐๔๕

นายสมพงษ์ ชัยเขต
๒๓/๐๗/๒๕๒๘

เรือนจำกลางลพบุรี เชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๒๐๔๖
นายบู่ คำพลึก

๑๕/๐๗/๒๕๐๒

เรือนจำกลางลพบุรี เชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๒๐๔๗

นายประณต สิงหา
๒๔/๐๘/๒๕๓๒

เรือนจำกลางลพบุรี เชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๒๐๔๘

นายสุเมธ ภู่หงษา
๑๓/๐๙/๒๕๒๘

เรือนจำกลางลพบุรี เชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๒๐๔๙

นายธีระ ศิลาจะโปะ
๐๒/๐๗/๒๕๐๗

เรือนจำกลางลพบุรี เชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๒๐๕๐
นายประชัน จาตสกุล

๑๙/๑๐/๒๕๐๗

เรือนจำกลางลพบุรี เชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๒๐๕๑

นายจักรพันธ์ อินทร์พล
๐๔/๑๒/๒๕๓๑

เรือนจำกลางลพบุรี เชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๒๐๕๒

นายนิรุทธ์ ธูปสกุล
๐๘/๐๓/๒๕๓๑

เรือนจำกลางลพบุรี เชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๒๐๕๓

นายพิเชษฐ ชูกลิน

่

๒๐/๑๒/๒๕๑๖

เรือนจำกลางลพบุรี ปาธรรมโสภณ  

ลบ ๒๔๕๙/๒๐๕๔
นายประสงค์ ผูกพันธ์

๑๙/๐๓/๒๕๒๑

เรือนจำกลางลพบุรี ปาธรรมโสภณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๕๙ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๒๐๕๕

นายบุญรอด บุญภู่
๒๔/๐๗/๒๕๓๖

เรือนจำกลางลพบุรี ปาธรรมโสภณ  

ลบ ๒๔๕๙/๒๐๕๖

นายวิรัญจ์ บุญเลิศ
๑๐/๐๕/๒๕๓๕

เรือนจำกลางลพบุรี ปาธรรมโสภณ  

ลบ ๒๔๕๙/๒๐๕๗
นายมานะ ปติมล

๑๓/๐๙/๒๕๒๕

เรือนจำกลางลพบุรี ปาธรรมโสภณ  

ลบ ๒๔๕๙/๒๐๕๘

นายจาตุรพงศ์ ม่วงฉิง

่

๒๐/๑๑/๒๕๓๙

เรือนจำกลางลพบุรี ปาธรรมโสภณ  

ลบ ๒๔๕๙/๒๐๕๙

นายอรรถกร ปาละวัฒน์

๑๑/๑๑/๒๕๓๔

เรือนจำกลางลพบุรี ปาธรรมโสภณ  

ลบ ๒๔๕๙/๒๐๖๐
นายธีราพงษ์ คตชาลี

๐๘/๐๓/๒๕๒๙

เรือนจำกลางลพบุรี ปาธรรมโสภณ  

ลบ ๒๔๕๙/๒๐๖๑
นายสัมพันธ์ อาจสกุล

๑๔/๐๗/๒๕๓๔

เรือนจำกลางลพบุรี ปาธรรมโสภณ  

ลบ ๒๔๕๙/๒๐๖๒

นายเตรียมพล สังข์พาลี
๑๖/๐๓/๒๕๓๙

เรือนจำกลางลพบุรี ปาธรรมโสภณ  

ลบ ๒๔๕๙/๒๐๖๓

นายสาธิต สุขพล
๐๒/๑๑/๒๕๒๓

เรือนจำกลางลพบุรี ปาธรรมโสภณ  

ลบ ๒๔๕๙/๒๐๖๔

นายวันชัย ชูศรี
๐๗/๐๔/๒๕๑๗

เรือนจำกลางลพบุรี ปาธรรมโสภณ  

ลบ ๒๔๕๙/๒๐๖๕
นายโชค พลับหอม

๒๑/๐๖/๒๕๒๘

เรือนจำกลางลพบุรี ปาธรรมโสภณ  

ลบ ๒๔๕๙/๒๐๖๖

นายคนงศักดิ

์

สุขประเสริฐ

๑๗/๑๑/๒๕๒๘

เรือนจำกลางลพบุรี ปาธรรมโสภณ  

ลบ ๒๔๕๙/๒๐๖๗

นายสำราญ ชืนอารมณ์

่

๒๘/๐๓/๒๕๑๙

เรือนจำกลางลพบุรี ปาธรรมโสภณ  

ลบ ๒๔๕๙/๒๐๖๘

นายสุรินทร์ เชญชาญ
๐๓/๐๓/๒๕๓๒

เรือนจำกลางลพบุรี ปาธรรมโสภณ  

ลบ ๒๔๕๙/๒๐๖๙
นายบุญมา สุขดี

๑๖/๐๘/๒๕๑๗

เรือนจำกลางลพบุรี ปาธรรมโสภณ  

ลบ ๒๔๕๙/๒๐๗๐
นายอัครชัย คล้ายพวก

๑๔/๐๔/๒๕๓๘

เรือนจำกลางลพบุรี ปาธรรมโสภณ  

ลบ ๒๔๕๙/๒๐๗๑

นายอรรถเศรษฐกวี สิทธิพันธ์
๒๑/๐๙/๒๕๓๒

เรือนจำกลางลพบุรี ปาธรรมโสภณ  

ลบ ๒๔๕๙/๒๐๗๒

นายณรงค์ โพธุ์ศรี
๒๓/๐๔/๒๕๑๘

เรือนจำกลางลพบุรี ปาธรรมโสภณ  

ลบ ๒๔๕๙/๒๐๗๓
นายอนุชาติ อนุชาติไชย

๑๘/๐๖/๒๕๑๗

เรือนจำกลางลพบุรี ปาธรรมโสภณ  

ลบ ๒๔๕๙/๒๐๗๔

นายศาสตร์สตรา อาสกุล
๑๖/๑๒/๒๕๑๐

เรือนจำกลางลพบุรี ปาธรรมโสภณ  

ลบ ๒๔๕๙/๒๐๗๕

นายสรลักษณ์ เงินแถบ
๐๑/๐๔/๒๕๓๐

เรือนจำกลางลพบุรี ปาธรรมโสภณ  

ลบ ๒๔๕๙/๒๐๗๖

นายทศพร มันคง

่

๐๔/๑๑/๒๕๒๙

เรือนจำกลางลพบุรี ปาธรรมโสภณ  

ลบ ๒๔๕๙/๒๐๗๗
นายอดิศักดิ

์

พลสีดา
๒๔/๐๘/๒๕๒๗

เรือนจำกลางลพบุรี ปาธรรมโสภณ  

ลบ ๒๔๕๙/๒๐๗๘

นายสถาพร เงินกลัน

่

๒๔/๐๗/๒๕๒๘

เรือนจำกลางลพบุรี ปาธรรมโสภณ  

ลบ ๒๔๕๙/๒๐๗๙

นายเกษตร รอดไม้
๐๒/๐๘/๒๕๓๗

เรือนจำกลางลพบุรี ปาธรรมโสภณ  

ลบ ๒๔๕๙/๒๐๘๐
นายวรวิทย์ พานทอง

๐๓/๐๖/๒๕๒๘

เรือนจำกลางลพบุรี ปาธรรมโสภณ  

ลบ ๒๔๕๙/๒๐๘๑
เด็กหญิงหัตย์ชดาพร จัดจำรูญ

๑๔/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วัดชีปาสิตาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๒๐๘๒

เด็กหญิงกชวรรณ เหล่าบุญกล่อม
๐๙/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)

วัดห้วยบง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๐๘๓
เด็กหญิงกัญญารัตน์ วันทอง

๑๑/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วัดห้วยบง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๐๘๔

เด็กชายกิตติกร พรมจอม
๐๖/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)

วัดห้วยบง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๐๘๕
เด็กชายกิตติภพ จันทร์เขียว

๒๐/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วัดห้วยบง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๐๘๖

เด็กหญิงกิตติยา ตาทอง
๑๑/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)

วัดห้วยบง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๐๘๗

เด็กชายฉัตรชัย ปานแก้ว

๒๑/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วัดห้วยบง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๐๘๘

เด็กหญิงชลลดา ไชยคำหาญ
๐๙/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)

วัดห้วยบง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๐๘๙
เด็กชายชัยคมสรรค์ จางจันทร์

๒๑/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วัดห้วยบง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๖๐ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๒๐๙๐
เด็กชายชัยพร พานทอง

๐๙/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วัดห้วยบง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๐๙๑

เด็กหญิงชุติกาญจน์ นางงาม
๑๘/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)

วัดห้วยบง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๐๙๒
เด็กหญิงชุลีธร เพ็ญเชือ

้

๐๑/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วัดห้วยบง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๐๙๓

เด็กหญิงญาณิศา ใจสามารถ
๑๘/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)

วัดห้วยบง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๐๙๔

เด็กหญิงฐิตาพร ปเอียม

่

๑๙/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วัดห้วยบง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๐๙๕

เด็กชายณปวร ฤทธิรอน
๑๐/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)

วัดห้วยบง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๐๙๖
เด็กหญิงณัฐวรรณ ไตรธรรม

๒๒/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วัดห้วยบง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๐๙๗

เด็กชายณัฐวุฒิ ชอบเจริญ
๑๑/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)

วัดห้วยบง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๐๙๘

เด็กหญิงณิชากร ชุนทอง
๓๑/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)

วัดห้วยบง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๐๙๙

เด็กหญิงดวงกมล บุญประจวบ
๒๔/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)

วัดห้วยบง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๑๐๐
เด็กหญิงดารณี หอมสุคนธ์

๐๕/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วัดห้วยบง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๑๐๑

เด็กชายทรงพล พลพืช
๐๖/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)

วัดห้วยบง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๑๐๒

เด็กชายธนกร ชัยเครือ
๑๔/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)

วัดห้วยบง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๑๐๓

เด็กชายธนธรณ์ มูลคำศรี
๑๑/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)

วัดห้วยบง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๑๐๔
เด็กหญิงธนิตา ปล้องทอง

๓๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วัดห้วยบง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๑๐๕

เด็กชายนคินทร์ สุทธิฤกษ์
๒๔/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)

วัดห้วยบง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๑๐๖

เด็กชายนพนนท์ สุดใจ
๐๑/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)

วัดห้วยบง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๑๐๗

เด็กชายนันทวิทย์ พิบูลย์ศิลป
๒๓/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)

วัดห้วยบง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๑๐๘
เด็กหญิงปณัฐชา ยิมแย้ม

้

๐๔/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วัดห้วยบง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๑๐๙

เด็กหญิงปณิธาน ศิลารักษ์
๑๕/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)

วัดห้วยบง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๑๑๐

เด็กชายปรมินทร์ ฉิวเฉิด
๑๐/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)

วัดห้วยบง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๑๑๑

เด็กหญิงปลายฝน ดวงเดช
๐๖/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)

วัดห้วยบง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๑๑๒

เด็กหญิงปญญาพร หินกล้า

๑๑/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วัดห้วยบง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๑๑๓

เด็กหญิงปณฑิตา ราชวัตร์
๐๔/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)

วัดห้วยบง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๑๑๔

เด็กหญิงปาณิศา ทองนัยต์
๒๙/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)

วัดห้วยบง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๑๑๕

เด็กหญิงปยาภรณ์ วีระเดชชูชีพ

๑๙/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วัดห้วยบง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๑๑๖

เด็กหญิงปนอนงค์ ไชยโย

๑๔/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วัดห้วยบง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๑๑๗

เด็กหญิงพรทิพย์ เจริญไธสง
๑๗/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)

วัดห้วยบง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๑๑๘

เด็กหญิงพรรณวษา เหล็กอ่อนตา
๐๗/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)

วัดห้วยบง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๑๑๙

เด็กชายพรเทพ แตงหวาน
๒๘/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)

วัดห้วยบง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๑๒๐
เด็กหญิงพลอยชมพู บุญรัตน์

๑๒/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วัดห้วยบง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๑๒๑

เด็กชายพศิน ประเสริฐสุข

๒๖/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วัดห้วยบง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๑๒๒

เด็กหญิงพัชรภา แหยมทิพย์
๓๑/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)

วัดห้วยบง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๑๒๓

เด็กหญิงพัชราภา กระแสโสม
๐๗/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)

วัดห้วยบง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๑๒๔

เด็กชายพัฒนศักดิ

์

พิกุลศิริ
๑๒/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)

วัดห้วยบง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๖๑ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๒๑๒๕

เด็กชายภูมิภัทร คงแจ้ง
๐๓/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)

วัดห้วยบง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๑๒๖

เด็กชายภูริณัฐ วัดกุฎ
๑๔/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)

วัดห้วยบง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๑๒๗

เด็กหญิงมนัสนันท์ โพธิวัด

์

๓๑/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วัดห้วยบง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๑๒๘

เด็กหญิงยุพเรศ จันทร
๑๐/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)

วัดห้วยบง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๑๒๙

เด็กหญิงรชานันท์ โกบแก้ว
๑๘/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)

วัดห้วยบง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๑๓๐
เด็กหญิงรัชชประภา เดชช่วย

๒๘/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วัดห้วยบง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๑๓๑

เด็กหญิงลภัสรดา สุธาทัศน์
๑๘/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)

วัดห้วยบง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๑๓๒

เด็กหญิงลลิตา มะณีกลัด
๐๔/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)

วัดห้วยบง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๑๓๓

เด็กหญิงลลิตา แย้มวงศ์ ๕/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)

วัดห้วยบง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๑๓๔

เด็กชายวันชนะ สุกาทอน
๒๘/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)

วัดห้วยบง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๑๓๕

เด็กหญิงวิจิตรา มานะมันชัยพร

่

๒๔/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วัดห้วยบง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๑๓๖

เด็กหญิงวิรัญญา เกตุสมบูรณ์
๑๖/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)

วัดห้วยบง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๑๓๗

เด็กชายวีรวัฒน์ กอดแก้ว
๑๙/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)

วัดห้วยบง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๑๓๘

เด็กชายศราวุธ ศิริเวช
๐๕/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)

วัดห้วยบง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๑๓๙

เด็กหญิงศลิษา อิมละออ

่

๐๑/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วัดห้วยบง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๑๔๐

เด็กหญิงสาธิกา กันยะ

๒๙/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วัดห้วยบง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๑๔๑

เด็กชายสิทธา ติณวงศ์สุวรรณ
๐๑/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)

วัดห้วยบง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๑๔๒

เด็กหญิงสุทธธิดา เนือเทศ

้

๑๐/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วัดห้วยบง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๑๔๓
เด็กหญิงสุพรรณนิษา อะโนมา

๑๔/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วัดห้วยบง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๑๔๔

เด็กหญิงสุพรรษา หอมจันทร์
๐๙/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)

วัดห้วยบง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๑๔๕

เด็กหญิงสุภนิดา สุกุล
๐๓/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)

วัดห้วยบง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๑๔๖

เด็กหญิงสุภัทรสร กองเพ็ชร์
๒๔/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)

วัดห้วยบง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๑๔๗

เด็กหญิงสุรัสวดี ภูสงค์
๑๙/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)

วัดห้วยบง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๑๔๘

เด็กหญิงอาภารัตน์ ทองอารีย์
๑๕/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)

วัดห้วยบง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๑๔๙

เด็กหญิงอาภาศิริ เจริญศรี
๑๘/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)

วัดห้วยบง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๑๕๐

เด็กชายเจตนิพัทธ์ สิงห์โต
๓๑/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)

วัดห้วยบง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๑๕๑
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ มหาวงษ์

๐๓/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
วัดห้วยบง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๑๕๒

เด็กชายเกียรติขจร สุภักดี
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

วัดเมืองใหม่  

ลบ ๒๔๕๙/๒๑๕๓

เด็กชายขวัญชัย อัฐมาลา
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

วัดเมืองใหม่  

ลบ ๒๔๕๙/๒๑๕๔

เด็กชายมงคล ชินบุตร
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

วัดเมืองใหม่  

ลบ ๒๔๕๙/๒๑๕๕

เด็กชายอธิปณรงค์ พุ่มสุข

๒๓/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

วัดเมืองใหม่  

ลบ ๒๔๕๙/๒๑๕๖

เด็กชายอาร์ชวัส ฉำแสง
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

วัดเมืองใหม่  

ลบ ๒๔๕๙/๒๑๕๗

เด็กหญิงพัชรีพร วิชัยศร
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

วัดเมืองใหม่  

ลบ ๒๔๕๙/๒๑๕๘

เด็กหญิงสุกัญญา สิงห์สกุล
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

วัดเมืองใหม่  

ลบ ๒๔๕๙/๒๑๕๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ คำดี
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

วัดเมืองใหม่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๖๒ / ๒๗๙
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๒๑๖๐

เด็กหญิงอทิตญา ศรีดา
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

วัดเมืองใหม่  

ลบ ๒๔๕๙/๒๑๖๑

เด็กชายชยกร กงกะโทก
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

วัดเมืองใหม่  

ลบ ๒๔๕๙/๒๑๖๒

เด็กชายชลาธิป เอียมสอาด

่

๒๕/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

วัดเมืองใหม่  

ลบ ๒๔๕๙/๒๑๖๓

เด็กชายทิเบธ บุตรจีน
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

วัดเมืองใหม่  

ลบ ๒๔๕๙/๒๑๖๔

เด็กชายธีรภัทร์ เลิศปาน
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

วัดเมืองใหม่  

ลบ ๒๔๕๙/๒๑๖๕

เด็กหญิงชนิตา พรมตะ
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

วัดเมืองใหม่  

ลบ ๒๔๕๙/๒๑๖๖

เด็กหญิงณัชชา เรืองหิรัญ
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

วัดเมืองใหม่  

ลบ ๒๔๕๙/๒๑๖๗

เด็กหญิงณัฐณิชา บุญนะฤธี
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

วัดเมืองใหม่  

ลบ ๒๔๕๙/๒๑๖๘

เด็กหญิงทักษินา ตุ้มเทียง

่

๒๒/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

วัดเมืองใหม่  

ลบ ๒๔๕๙/๒๑๖๙

เด็กหญิงนันทชพร สิทธิสุข
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

วัดเมืองใหม่  

ลบ ๒๔๕๙/๒๑๗๐
เด็กหญิงพลอยใจ ปูอยู่

๒๙/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

วัดเมืองใหม่  

ลบ ๒๔๕๙/๒๑๗๑

เด็กชายธีรภัทร คุ้มประไพ
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

วัดเมืองใหม่  

ลบ ๒๔๕๙/๒๑๗๒

เด็กชายประภากร ศรจิต
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

วัดเมืองใหม่  

ลบ ๒๔๕๙/๒๑๗๓

เด็กชายพงษ์พัฒน์ ทัศน์ศร

๒๖/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

วัดเมืองใหม่  

ลบ ๒๔๕๙/๒๑๗๔

เด็กชายไพบูลย์ ศรีสุวรรณ์
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

วัดเมืองใหม่  

ลบ ๒๔๕๙/๒๑๗๕

เด็กชายภาคภูมิ คล่องธัญกรณ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

วัดเมืองใหม่  

ลบ ๒๔๕๙/๒๑๗๖

เด็กชายภาณุพงศ์ ปญญาใส
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

วัดเมืองใหม่  

ลบ ๒๔๕๙/๒๑๗๗

เด็กชายลัทธพล จันทร์หล้า
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

วัดเมืองใหม่  

ลบ ๒๔๕๙/๒๑๗๘

เด็กชายสวราชย์ ชุ่มเกษร
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

วัดเมืองใหม่  

ลบ ๒๔๕๙/๒๑๗๙

เด็กชายอาทร วงษ์คำ
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

วัดเมืองใหม่  

ลบ ๒๔๕๙/๒๑๘๐

เด็กชายอาทิตย์ เสพสุข
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

วัดเมืองใหม่  

ลบ ๒๔๕๙/๒๑๘๑

เด็กหญิงพัชราภา บุญสิทธิ

์

๑๔/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

วัดเมืองใหม่  

ลบ ๒๔๕๙/๒๑๘๒

เด็กหญิงพิชชาพร เมินขุนทด
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

วัดเมืองใหม่  

ลบ ๒๔๕๙/๒๑๘๓

เด็กหญิงรสนันท์ ประเสริฐ
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

วัดเมืองใหม่  

ลบ ๒๔๕๙/๒๑๘๔

เด็กหญิงวันเพ็ญ เพ็ชรชูชาติ
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

วัดเมืองใหม่  

ลบ ๒๔๕๙/๒๑๘๕

เด็กหญิงวิลัยภรณ์ โวหารลึก
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

วัดเมืองใหม่  

ลบ ๒๔๕๙/๒๑๘๖

เด็กหญิงสแกวัลย์ ฉิมกลาง

๒๒/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

วัดเมืองใหม่  

ลบ ๒๔๕๙/๒๑๘๗

เด็กหญิงสิริมา บัวงาม
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

วัดเมืองใหม่  

ลบ ๒๔๕๙/๒๑๘๘

เด็กหญิงอโรชา โพธิสมบัติ
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

วัดเมืองใหม่  

ลบ ๒๔๕๙/๒๑๘๙

เด็กชายกฤษณธร ภูฆัง
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

วัดเมืองใหม่  

ลบ ๒๔๕๙/๒๑๙๐
เด็กหญิงจุฑาภรณ์ ราศรีแจ่ม

๐๕/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

วัดเมืองใหม่  

ลบ ๒๔๕๙/๒๑๙๑

เด็กหญิงณัฐวรรณ แซ่โง้ว

๑๑/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

วัดเมืองใหม่  

ลบ ๒๔๕๙/๒๑๙๒ เด็กหญิงธันชนิกาญจน์
กระแสลาภ

๑๗/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

วัดเมืองใหม่  

ลบ ๒๔๕๙/๒๑๙๓

เด็กชายภานุกร หลวงจันทร์
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

วัดเมืองใหม่  

ลบ ๒๔๕๙/๒๑๙๔

เด็กชายโสรญาณ ผู้พัฒน์
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

วัดเมืองใหม่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๖๓ / ๒๗๙
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ลบ ๒๔๕๙/๒๑๙๕

เด็กหญิงภูชิตา แก้วเก้า
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

วัดเมืองใหม่  

ลบ ๒๔๕๙/๒๑๙๖

เด็กหญิงศุทธนุช หล้าบุตรศรี
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

วัดเมืองใหม่  

ลบ ๒๔๕๙/๒๑๙๗

เด็กชายธีรภัทร์ โลทิม
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

วัดเมืองใหม่  

ลบ ๒๔๕๙/๒๑๙๘

เด็กหญิงชฎาวีร์ ชูวงษ์
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

วัดเมืองใหม่  

ลบ ๒๔๕๙/๒๑๙๙

เด็กหญิงฐิติพร พันธุ์มี

๒๔/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

วัดเมืองใหม่  

ลบ ๒๔๕๙/๒๒๐๐
เด็กหญิงณฐพรริกา วงษ์บัณฑิตย์

๒๐/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

วัดเมืองใหม่  

ลบ ๒๔๕๙/๒๒๐๑
เด็กหญิงธนาภา สงวงษ์

๐๕/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

วัดเมืองใหม่  

ลบ ๒๔๕๙/๒๒๐๒

เด็กหญิงเนตรอรุณ รืนเริง

่

๑๙/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

วัดเมืองใหม่  

ลบ ๒๔๕๙/๒๒๐๓

เด็กหญิงกัญญาณัฐ จันทร์ทน
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

วัดเมืองใหม่  

ลบ ๒๔๕๙/๒๒๐๔
เด็กหญิงกานต์พิชชา การภักดี

๓๐/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

วัดเมืองใหม่  

ลบ ๒๔๕๙/๒๒๐๕
เด็กหญิงจรัสพร แสนแก้ว

๓๐/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

วัดเมืองใหม่  

ลบ ๒๔๕๙/๒๒๐๖

เด็กหญิงจิราภรณ์ แก้วตุมกา
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

วัดเมืองใหม่  

ลบ ๒๔๕๙/๒๒๐๗

เด็กหญิงชนารัตน์ เต๊ะวงศ์
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

วัดเมืองใหม่  

ลบ ๒๔๕๙/๒๒๐๘

เด็กหญิงชัชณาภร ราชสีห์

๓๑/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

วัดเมืองใหม่  

ลบ ๒๔๕๙/๒๒๐๙
เด็กหญิงณัฐธิดา โอชา

๒๕/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

วัดเมืองใหม่  

ลบ ๒๔๕๙/๒๒๑๐

เด็กหญิงนิทาน พรหมวงศ์
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

วัดเมืองใหม่  

ลบ ๒๔๕๙/๒๒๑๑

เด็กหญิงปริณดา พงษ์แสวง
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

วัดเมืองใหม่  

ลบ ๒๔๕๙/๒๒๑๒

เด็กชายพีระ สุขโต

๒๗/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

วัดเมืองใหม่  

ลบ ๒๔๕๙/๒๒๑๓

เด็กชายอพากร เล็กวงษ์
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

วัดเมืองใหม่  

ลบ ๒๔๕๙/๒๒๑๔

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ช่อดอกรัก
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

วัดเมืองใหม่  

ลบ ๒๔๕๙/๒๒๑๕

เด็กหญิงเพชรลดา เขียวพฤกษ์
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

วัดเมืองใหม่  

ลบ ๒๔๕๙/๒๒๑๖

เด็กหญิงมนิดา น้อยสถิตย์
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

วัดเมืองใหม่  

ลบ ๒๔๕๙/๒๒๑๗

เด็กหญิงมาลัย น้อยสนธิ

์

๒๖/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

วัดเมืองใหม่  

ลบ ๒๔๕๙/๒๒๑๘

เด็กหญิงรุ่งไพลิน พูลเพิม

่

๒๓/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

วัดเมืองใหม่  

ลบ ๒๔๕๙/๒๒๑๙

เด็กหญิงศศิธร พูลศิลป
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

วัดเมืองใหม่  

ลบ ๒๔๕๙/๒๒๒๐

เด็กหญิงสุพรรณษา เคยนา
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

วัดเมืองใหม่  

ลบ ๒๔๕๙/๒๒๒๑

เด็กหญิงอนุศรา นาคใหม่
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

วัดเมืองใหม่  

ลบ ๒๔๕๙/๒๒๒๒

เด็กหญิงอรัญญา ปานงาม
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

วัดเมืองใหม่  

ลบ ๒๔๕๙/๒๒๒๓

เด็กชายจักรพรรณ จันทร์สิงห์
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

วัดเมืองใหม่  

ลบ ๒๔๕๙/๒๒๒๔

เด็กชายชรินทร์ ขำแก้ว
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

วัดเมืองใหม่  

ลบ ๒๔๕๙/๒๒๒๕

เด็กชายชลชาติ ทรัพย์สมบัติ
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

วัดเมืองใหม่  

ลบ ๒๔๕๙/๒๒๒๖

เด็กชายณัฐพล เสือวงษ์
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

วัดเมืองใหม่  

ลบ ๒๔๕๙/๒๒๒๗

เด็กชายธนพัฒน์ คมขำ
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

วัดเมืองใหม่  

ลบ ๒๔๕๙/๒๒๒๘

เด็กชายธนสร แสงทอง
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

วัดเมืองใหม่  

ลบ ๒๔๕๙/๒๒๒๙

เด็กชายนนทกานต์ ดัดวงษ์
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

วัดเมืองใหม่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๖๔ / ๒๗๙
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ลบ ๒๔๕๙/๒๒๓๐

เด็กหญิงเกวลินท์ บัวเฟอง
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

วัดเมืองใหม่  

ลบ ๒๔๕๙/๒๒๓๑

เด็กหญิงจรัสรวี วีระเสถียร
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

วัดเมืองใหม่  

ลบ ๒๔๕๙/๒๒๓๒

เด็กหญิงชลิตา คล้ายสุรินทร์
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

วัดเมืองใหม่  

ลบ ๒๔๕๙/๒๒๓๓

เด็กหญิงฐิตาภรณ์ ศรีศิริ
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

วัดเมืองใหม่  

ลบ ๒๔๕๙/๒๒๓๔

เด็กหญิงณิชาพัชร์ มะลิหอม
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

วัดเมืองใหม่  

ลบ ๒๔๕๙/๒๒๓๕

เด็กหญิงนงนภัส ปานฉิม
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

วัดเมืองใหม่  

ลบ ๒๔๕๙/๒๒๓๖

เด็กหญิงนภศมน กิจวิจารณ์
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

วัดเมืองใหม่  

ลบ ๒๔๕๙/๒๒๓๗

เด็กหญิงนวศมน กิจวิจารณ์
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

วัดเมืองใหม่  

ลบ ๒๔๕๙/๒๒๓๘

เด็กหญิงนิตยา งิวราย

้

๐๙/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

วัดเมืองใหม่  

ลบ ๒๔๕๙/๒๒๓๙

เด็กหญิงปณดา เพ็งปอพาน

๒๓/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

วัดเมืองใหม่  

ลบ ๒๔๕๙/๒๒๔๐
เด็กชายปารวัฒน์ สอาด

๐๙/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

วัดเมืองใหม่  

ลบ ๒๔๕๙/๒๒๔๑

เด็กชายภาคิน สุหาลา
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

วัดเมืองใหม่  

ลบ ๒๔๕๙/๒๒๔๒

เด็กชายศุภชัย เตียเปน
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

วัดเมืองใหม่  

ลบ ๒๔๕๙/๒๒๔๓

เด็กชายอานนท์ บุญเกิด
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

วัดเมืองใหม่  

ลบ ๒๔๕๙/๒๒๔๔

เด็กหญิงปยรัตน์ ห่วงกระโทก
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

วัดเมืองใหม่  

ลบ ๒๔๕๙/๒๒๔๕

เด็กหญิงปยะธิดา บุญส่งธรรม
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

วัดเมืองใหม่  

ลบ ๒๔๕๙/๒๒๔๖

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา พูลแย้ม
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

วัดเมืองใหม่  

ลบ ๒๔๕๙/๒๒๔๗

เด็กหญิงภัทรศิริ นัทธี
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

วัดเมืองใหม่  

ลบ ๒๔๕๙/๒๒๔๘

เด็กหญิงมนนิภา ชินหงษ์

๒๔/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

วัดเมืองใหม่  

ลบ ๒๔๕๙/๒๒๔๙

เด็กหญิงวิมลสิริ แจะประสิทธิ

์

๒๘/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

วัดเมืองใหม่  

ลบ ๒๔๕๙/๒๒๕๐

เด็กหญิงสุจิพร ศึกษาศิลป
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

วัดเมืองใหม่  

ลบ ๒๔๕๙/๒๒๕๑

เด็กหญิงสุทธิดา คำมัน
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

วัดเมืองใหม่  

ลบ ๒๔๕๙/๒๒๕๒

เด็กหญิงกนกวรรณ ปานน้อย

๑๕/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

วัดเมืองใหม่  

ลบ ๒๔๕๙/๒๒๕๓

เด็กหญิงจิรภัทร สุทธิรักษ์
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

วัดเมืองใหม่  

ลบ ๒๔๕๙/๒๒๕๔

เด็กหญิงดนุภา ทองติง

่

๐๔/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

วัดเมืองใหม่  

ลบ ๒๔๕๙/๒๒๕๕

เด็กหญิงนภัสสร อินธานี ๒๐//๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

วัดเมืองใหม่  

ลบ ๒๔๕๙/๒๒๕๖

เด็กหญิงนวรัตน์ คำซาวสันต์
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

วัดเมืองใหม่  

ลบ ๒๔๕๙/๒๒๕๗

เด็กชายธนภัทร ฟกนิล
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

วัดเมืองใหม่  

ลบ ๒๔๕๙/๒๒๕๘

เด็กชายนพดล สิงหนาท
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

วัดเมืองใหม่  

ลบ ๒๔๕๙/๒๒๕๙

เด็กชายบุญฤทธิ

์

สินคุ้ม
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

วัดเมืองใหม่  

ลบ ๒๔๕๙/๒๒๖๐
เด็กชายพชร สมงาม

๒๖/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

วัดเมืองใหม่  

ลบ ๒๔๕๙/๒๒๖๑

เด็กหญิงกชกร อุ่นใจดี
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

วัดเมืองใหม่  

ลบ ๒๔๕๙/๒๒๖๒

เด็กหญิงเกศมณี ทับทิมทอง
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

วัดเมืองใหม่  

ลบ ๒๔๕๙/๒๒๖๓

เด็กหญิงแก้วใจ แดงสีดา

๒๔/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

วัดเมืองใหม่  

ลบ ๒๔๕๙/๒๒๖๔

เด็กหญิงชนิดาภา ลีมีชัย
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

วัดเมืองใหม่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๖๕ / ๒๗๙
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๒๒๖๕

เด็กหญิงญาณภัทร อำภิรมย์
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

วัดเมืองใหม่  

ลบ ๒๔๕๙/๒๒๖๖

เด็กหญิงณัฎฐณิชา ประสงค์ผล
๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

วัดเมืองใหม่  

ลบ ๒๔๕๙/๒๒๖๗

เด็กชายวนานนท์ เรืองรุ่ง
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

วัดเมืองใหม่  

ลบ ๒๔๕๙/๒๒๖๘

เด็กหญิงธัชกร อินทร์มา
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

วัดเมืองใหม่  

ลบ ๒๔๕๙/๒๒๖๙

เด็กหญิงนภาภรณ์ แจ้งพลาย
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

วัดเมืองใหม่  

ลบ ๒๔๕๙/๒๒๗๐

เด็กหญิงปราวีณา ดีเอม
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

วัดเมืองใหม่  

ลบ ๒๔๕๙/๒๒๗๑

เด็กหญิงพัชราภรณ์ เพ็ชรใสย์
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

วัดเมืองใหม่  

ลบ ๒๔๕๙/๒๒๗๒

เด็กหญิงไพรมล กิงเงิน

่

๐๕/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

วัดเมืองใหม่  

ลบ ๒๔๕๙/๒๒๗๓

เด็กหญิงภาคินี สุหาลา
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

วัดเมืองใหม่  

ลบ ๒๔๕๙/๒๒๗๔

เด็กหญิงสุรีรัตน์ มีพรม
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

วัดเมืองใหม่  

ลบ ๒๔๕๙/๒๒๗๕

เด็กหญิงอริสรา นิโยธา
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

วัดเมืองใหม่  

ลบ ๒๔๕๙/๒๒๗๖

เด็กชายนราวิชญ์ กมล
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

วัดเมืองใหม่  

ลบ ๒๔๕๙/๒๒๗๗

เด็กชายบัลลังก์ ประคองศรี
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

วัดเมืองใหม่  

ลบ ๒๔๕๙/๒๒๗๘

เด็กชายภคพล ฮะขันหมาก
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

วัดเมืองใหม่  

ลบ ๒๔๕๙/๒๒๗๙

เด็กชายวชิรวิทย์ ส้มกลิน

่

๑๗/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

วัดเมืองใหม่  

ลบ ๒๔๕๙/๒๒๘๐

เด็กชายศุภกร สุปนติ

๒๗/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

วัดเมืองใหม่  

ลบ ๒๔๕๙/๒๒๘๑

เด็กหญิงกนกวรรณ เม่งรักษ์
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

วัดเมืองใหม่  

ลบ ๒๔๕๙/๒๒๘๒

เด็กหญิงคชาภรณ์ ดวงดี
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

วัดเมืองใหม่  

ลบ ๒๔๕๙/๒๒๘๓

เด็กหญิงชฎาภรณ์ กัลยา
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

วัดเมืองใหม่  

ลบ ๒๔๕๙/๒๒๘๔

เด็กหญิงณภาพร กันเม่น
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

วัดเมืองใหม่  

ลบ ๒๔๕๙/๒๒๘๕

เด็กหญิงณัฐธินี เลาะไทสงค์
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

วัดเมืองใหม่  

ลบ ๒๔๕๙/๒๒๘๖

เด็กหญิงธัญญารัตน์ ซาฟอง
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

วัดเมืองใหม่  

ลบ ๒๔๕๙/๒๒๘๗

เด็กหญิงบัณฑิตา จันทร์แก้ว
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

วัดเมืองใหม่  

ลบ ๒๔๕๙/๒๒๘๘ เด็กหญิงปนษ์ชนะวรรณ

มังคละศิริ
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

วัดเมืองใหม่  

ลบ ๒๔๕๙/๒๒๘๙

เด็กชายสิรธีร์ บุญผึง

้

๒๖/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

วัดเมืองใหม่  

ลบ ๒๔๕๙/๒๒๙๐

เด็กชายอติกร หนูคุ้ม
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

วัดเมืองใหม่  

ลบ ๒๔๕๙/๒๒๙๑

เด็กชายอัมรินทร์ ขำปู
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

วัดเมืองใหม่  

ลบ ๒๔๕๙/๒๒๙๒

เด็กหญิงพรจินดา จันทุมมา
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

วัดเมืองใหม่  

ลบ ๒๔๕๙/๒๒๙๓

เด็กหญิงพรสินี โชคลาภ
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

วัดเมืองใหม่  

ลบ ๒๔๕๙/๒๒๙๔

เด็กหญิงพุทธารัตน์ ใหลสกุล
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

วัดเมืองใหม่  

ลบ ๒๔๕๙/๒๒๙๕

เด็กหญิงยุพาพร มาดี
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

วัดเมืองใหม่  

ลบ ๒๔๕๙/๒๒๙๖

เด็กหญิงวาสนา พัดน้อย
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

วัดเมืองใหม่  

ลบ ๒๔๕๙/๒๒๙๗

เด็กหญิงวิจิตรา เทพวันดี
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

วัดเมืองใหม่  

ลบ ๒๔๕๙/๒๒๙๘

เด็กหญิงศตนันท์ พันธ์สุวรรณ

๑๗/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

วัดเมืองใหม่  

ลบ ๒๔๕๙/๒๒๙๙

เด็กหญิงศศิวิมล พรชัย
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

วัดเมืองใหม่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๖๖ / ๒๗๙
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๒๓๐๐
เด็กหญิงสุมาลี แจ้งกระจ่าง

๑๑/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

วัดเมืองใหม่  

ลบ ๒๔๕๙/๒๓๐๑

เด็กชายกฤษดากร ปนงา
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

วัดเมืองใหม่  

ลบ ๒๔๕๙/๒๓๐๒
เด็กชายติณห์ฤทธิ

์

ฤทธิบันเริง

์

๐๑/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

วัดเมืองใหม่  

ลบ ๒๔๕๙/๒๓๐๓

เด็กชายเติมศักดิ

์

พวงมาลัย
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

วัดเมืองใหม่  

ลบ ๒๔๕๙/๒๓๐๔

เด็กชายนคร มากยก
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

วัดเมืองใหม่  

ลบ ๒๔๕๙/๒๓๐๕

เด็กชายพงษ์พัฒน์ พันละบาล
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

วัดเมืองใหม่  

ลบ ๒๔๕๙/๒๓๐๖
เด็กหญิงชิดชนก รุ่งพึง

่

๐๗/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

วัดเมืองใหม่  

ลบ ๒๔๕๙/๒๓๐๗

เด็กหญิงณัฏฐธิดา โพธิแตง

์

๒๔/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

วัดเมืองใหม่  

ลบ ๒๔๕๙/๒๓๐๘

เด็กหญิงณัฐพร โกยทา
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

วัดเมืองใหม่  

ลบ ๒๔๕๙/๒๓๐๙

เด็กหญิงธนัตพร ชืนอารมย์

่

๒๐/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

วัดเมืองใหม่  

ลบ ๒๔๕๙/๒๓๑๐
เด็กหญิงธนาภรณ์ ภูจำปา

๒๙/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

วัดเมืองใหม่  

ลบ ๒๔๕๙/๒๓๑๑

เด็กหญิงธิดารัตน์ แก้วคำ
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

วัดเมืองใหม่  

ลบ ๒๔๕๙/๒๓๑๒

เด็กหญิงธีรธร ขลิบเงิน
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

วัดเมืองใหม่  

ลบ ๒๔๕๙/๒๓๑๓

เด็กหญิงนภารัตน์ แพรเมือง
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

วัดเมืองใหม่  

ลบ ๒๔๕๙/๒๓๑๔

เด็กหญิงปทิตตา แย้มสกุล ๒๙//๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

วัดเมืองใหม่  

ลบ ๒๔๕๙/๒๓๑๕

เด็กชายภูมิภัทร์ มีสมบัติ
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

วัดเมืองใหม่  

ลบ ๒๔๕๙/๒๓๑๖

เด็กชายวสันต์ นวนนุ่ม
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

วัดเมืองใหม่  

ลบ ๒๔๕๙/๒๓๑๗

เด็กชายวันเฉลิม ทับทิม

๑๙/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

วัดเมืองใหม่  

ลบ ๒๔๕๙/๒๓๑๘

เด็กชายศรศิววงศ์ สุขเลิศ
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

วัดเมืองใหม่  

ลบ ๒๔๕๙/๒๓๑๙

เด็กชายศิวกร สองคร
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

วัดเมืองใหม่  

ลบ ๒๔๕๙/๒๓๒๐

เด็กหญิงปนัสยา ศรีบุรินทร์
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

วัดเมืองใหม่  

ลบ ๒๔๕๙/๒๓๒๑

เด็กหญิงพรพิมล ผ่องศรี
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

วัดเมืองใหม่  

ลบ ๒๔๕๙/๒๓๒๒

เด็กหญิงพัชรณัฐ แขกช้อย
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

วัดเมืองใหม่  

ลบ ๒๔๕๙/๒๓๒๓

เด็กหญิงพิมพร จิวพลับ

๋

๒๔/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

วัดเมืองใหม่  

ลบ ๒๔๕๙/๒๓๒๔

เด็กหญิงมินลณี นาคาพงษ์
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

วัดเมืองใหม่  

ลบ ๒๔๕๙/๒๓๒๕

เด็กหญิงมุกลดา คำแสน
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

วัดเมืองใหม่  

ลบ ๒๔๕๙/๒๓๒๖

เด็กหญิงรติกานต์ นิติกุล
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

วัดเมืองใหม่  

ลบ ๒๔๕๙/๒๓๒๗

เด็กหญิงรัชฎาพร แก้วปานกัน
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

วัดเมืองใหม่  

ลบ ๒๔๕๙/๒๓๒๘

เด็กหญิงวนิดา คำพิมพา
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

วัดเมืองใหม่  

ลบ ๒๔๕๙/๒๓๒๙

เด็กหญิงสุทธิกิตตา กิตติสุวรางกูล
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

วัดเมืองใหม่  

ลบ ๒๔๕๙/๒๓๓๐
นางสาวพรสวรรค์ นกจัน

่

๐๙/๐๘/๒๕๒๒
โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

วัดเมืองใหม่  

ลบ ๒๔๕๙/๒๓๓๑

เด็กหญิงกมลวรรณ แว่นแก้ว

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคอกกระบือ วัดคอกกระบือ  

ลบ ๒๔๕๙/๒๓๓๒
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ใบเขียว

๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคอกกระบือ วัดคอกกระบือ  

ลบ ๒๔๕๙/๒๓๓๓

เด็กหญิงกาญจนา อารีวงษ์
๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคอกกระบือ วัดคอกกระบือ  

ลบ ๒๔๕๙/๒๓๓๔
เด็กหญิงมัชชิมาวรรณ

มณีวงษ์
๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคอกกระบือ วัดคอกกระบือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๖๗ / ๒๗๙
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๒๓๓๕

เด็กชายศรายุทธ สิงหา
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคอกกระบือ วัดคอกกระบือ  

ลบ ๒๔๕๙/๒๓๓๖

เด็กหญิงกมลชนก สายสุ่ม
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคอกกระบือ วัดคอกกระบือ  

ลบ ๒๔๕๙/๒๓๓๗

เด็กชายชยันภนต์ ทองบ่อ
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคอกกระบือ วัดคอกกระบือ  

ลบ ๒๔๕๙/๒๓๓๘

เด็กชายชัยพร มีสุข
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคอกกระบือ วัดคอกกระบือ  

ลบ ๒๔๕๙/๒๓๓๙

เด็กชายณัฐวิกรณ์ คำนึงผล
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคอกกระบือ วัดคอกกระบือ  

ลบ ๒๔๕๙/๒๓๔๐

เด็กชายธนิต ภู่แสนสอาด
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคอกกระบือ วัดคอกกระบือ  

ลบ ๒๔๕๙/๒๓๔๑

เด็กหญิงธิดารัตน์ จำนงค์เวช

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคอกกระบือ วัดคอกกระบือ  

ลบ ๒๔๕๙/๒๓๔๒

เด็กชายนัทธพงศ์ คล้ายท้าโรง

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคอกกระบือ วัดคอกกระบือ  

ลบ ๒๔๕๙/๒๓๔๓

เด็กชายมนภวัส ทองบ่อ
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคอกกระบือ วัดคอกกระบือ  

ลบ ๒๔๕๙/๒๓๔๔

เด็กชายรัชภูมิ จันทร์เสน

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคอกกระบือ วัดคอกกระบือ  

ลบ ๒๔๕๙/๒๓๔๕

เด็กชายรัฐภูมิ ปรึกษาชีพ
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคอกกระบือ วัดคอกกระบือ  

ลบ ๒๔๕๙/๒๓๔๖

เด็กชายวายุ แพงแหยม

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคอกกระบือ วัดคอกกระบือ  

ลบ ๒๔๕๙/๒๓๔๗

เด็กชายศักรินทร์ สิงหา
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคอกกระบือ วัดคอกกระบือ  

ลบ ๒๔๕๙/๒๓๔๘

เด็กหญิงสุริชา นาหอมจันทร์
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคอกกระบือ วัดคอกกระบือ  

ลบ ๒๔๕๙/๒๓๔๙

เด็กชายเปนเอก ชังใจ

่

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคอกกระบือ วัดคอกกระบือ  

ลบ ๒๔๕๙/๒๓๕๐

เด็กหญิงชลธิชา อารีวงษ์
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคอกกระบือ วัดคอกกระบือ  

ลบ ๒๔๕๙/๒๓๕๑

เด็กหญิงชุติมณฑน์ แตงสี
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคอกกระบือ วัดคอกกระบือ  

ลบ ๒๔๕๙/๒๓๕๒

เด็กชายธนกรณ์ แย้มพจนา
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคอกกระบือ วัดคอกกระบือ  

ลบ ๒๔๕๙/๒๓๕๓

เด็กหญิงนฤมล อนุสาตร์
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคอกกระบือ วัดคอกกระบือ  

ลบ ๒๔๕๙/๒๓๕๔

เด็กหญิงปาณิศา จิตร์ดี
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคอกกระบือ วัดคอกกระบือ  

ลบ ๒๔๕๙/๒๓๕๕

เด็กชายก้องภพ ทองมา
๑๙/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง)

วัดโคกกะเทียม  

ลบ ๒๔๕๙/๒๓๕๖

เด็กชายชัยวัฒน์ กำทอง
๐๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง)

วัดโคกกะเทียม  

ลบ ๒๔๕๙/๒๓๕๗
เด็กชายชาตย์ชนะชัย ปานแก้ว

๒๙/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง)

วัดโคกกะเทียม  

ลบ ๒๔๕๙/๒๓๕๘
เด็กหญิงณิตญาภรณ์ ประทุมพงษ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง)

วัดโคกกะเทียม  

ลบ ๒๔๕๙/๒๓๕๙

เด็กหญิงธนพร บัวเจริญ
๑๗/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง)

วัดโคกกะเทียม  

ลบ ๒๔๕๙/๒๓๖๐

เด็กชายบวรนันท์ นานอก
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง)

วัดโคกกะเทียม  

ลบ ๒๔๕๙/๒๓๖๑

เด็กชายสนธยา จันทร
๑๔/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง)

วัดโคกกะเทียม  

ลบ ๒๔๕๙/๒๓๖๒

เด็กหญิงอภิญญา คงมงคล
๐๖/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง)

วัดโคกกะเทียม  

ลบ ๒๔๕๙/๒๓๖๓

เด็กชายเมธาภัทร คัมภิรานนท์
๑๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง)

วัดโคกกะเทียม  

ลบ ๒๔๕๙/๒๓๖๔

เด็กหญิงชนานันต์ พิมพ์ทอง
๐๖/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง)

วัดโคกกะเทียม  

ลบ ๒๔๕๙/๒๓๖๕

เด็กชายณัติวุธ น้อยพันธุ์
๒๖/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง)

วัดโคกกะเทียม  

ลบ ๒๔๕๙/๒๓๖๖

เด็กหญิงนฤมล สาใจ
๓๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง)

วัดโคกกะเทียม  

ลบ ๒๔๕๙/๒๓๖๗

เด็กหญิงปณิฐา จันทร์เกิด
๐๒/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง)

วัดโคกกะเทียม  

ลบ ๒๔๕๙/๒๓๖๘

เด็กชายปรัญชัย ประเคน
๐๔/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง)

วัดโคกกะเทียม  

ลบ ๒๔๕๙/๒๓๖๙

เด็กชายปยวัฒน์ เลขะวัฒนะ
๒๒/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง)

วัดโคกกะเทียม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๖๘ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๒๓๗๐

เด็กชายวุฒินันท์ ชืนชูวงษ์

่

๑๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง)

วัดโคกกะเทียม  

ลบ ๒๔๕๙/๒๓๗๑

เด็กหญิงสุพรรษา ต่ายจ่าย
๐๖/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง)

วัดโคกกะเทียม  

ลบ ๒๔๕๙/๒๓๗๒

เด็กหญิงสุพรรษา ปอมศรี
๒๒/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง)

วัดโคกกะเทียม  

ลบ ๒๔๕๙/๒๓๗๓

เด็กหญิงอนุรักษ์ บุญโถม
๐๗/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง)

วัดโคกกะเทียม  

ลบ ๒๔๕๙/๒๓๗๔

เด็กหญิงอรุโณทัย แดงกระจ่าง
๓๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง)

วัดโคกกะเทียม  

ลบ ๒๔๕๙/๒๓๗๕

เด็กชายอาชวิน ศิลปประเสริฐ
๑๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง)

วัดโคกกะเทียม  

ลบ ๒๔๕๙/๒๓๗๖

เด็กหญิงอุมาริน ม่วงแจ่ม
๒๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง)

วัดโคกกะเทียม  

ลบ ๒๔๕๙/๒๓๗๗

เด็กหญิงแพรพา บุญโต
๐๓/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง)

วัดโคกกะเทียม  

ลบ ๒๔๕๙/๒๓๗๘

เด็กชายธนภัทร ด้วงเงิน
๑๙/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง)

วัดโคกกะเทียม  

ลบ ๒๔๕๙/๒๓๗๙

เด็กชายธนากร จันทร
๒๒/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง)

วัดโคกกะเทียม  

ลบ ๒๔๕๙/๒๓๘๐
เด็กชายนคร ชีระนะ

๓๑/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง)

วัดโคกกะเทียม  

ลบ ๒๔๕๙/๒๓๘๑

เด็กหญิงยุวรี ดวงแก้ว
๑๔/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง)

วัดโคกกะเทียม  

ลบ ๒๔๕๙/๒๓๘๒

เด็กชายรัชนาท เทียนก้อน
๐๖/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง)

วัดโคกกะเทียม  

ลบ ๒๔๕๙/๒๓๘๓

เด็กหญิงวารุณี เทินสะเกตุ
๑๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง)

วัดโคกกะเทียม  

ลบ ๒๔๕๙/๒๓๘๔

เด็กชายสหรัถ แจ้งเปลีบน

่

๑๕/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง)

วัดโคกกะเทียม  

ลบ ๒๔๕๙/๒๓๘๕

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ทีนาคะ
๐๙/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง)

วัดโคกกะเทียม  

ลบ ๒๔๕๙/๒๓๘๖

เด็กชายธีรพงษ์ นวลสาลี
๑๖/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง)

วัดโคกกะเทียม  

ลบ ๒๔๕๙/๒๓๘๗

เด็กชายธีรัช ไข่ถาวร

๑๖/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง)

วัดโคกกะเทียม  

ลบ ๒๔๕๙/๒๓๘๘

เด็กชายนรากร เร่งรัด

๒๓/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง)

วัดโคกกะเทียม  

ลบ ๒๔๕๙/๒๓๘๙

เด็กหญิงลัดดา นันทะสี
๐๗/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง)

วัดโคกกะเทียม  

ลบ ๒๔๕๙/๒๓๙๐

เด็กหญิงสุพัชราพร แตงสี
๐๙/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง)

วัดโคกกะเทียม  

ลบ ๒๔๕๙/๒๓๙๑

เด็กหญิงอรรพี โตยิง

่

๑๘/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง)

วัดโคกกะเทียม  

ลบ ๒๔๕๙/๒๓๙๒

เด็กหญิงกฤษณา สหนนท์ชัยกุล
๑๘/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง)

วัดโคกกะเทียม  

ลบ ๒๔๕๙/๒๓๙๓

เด็กชายทนงศักดิ

์

ผ่องผุด
๐๕/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง)

วัดโคกกะเทียม  

ลบ ๒๔๕๙/๒๓๙๔

เด็กหญิงเพชรศรี ศรีสวัสดิ

์

๒๔/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง)

วัดโคกกะเทียม  

ลบ ๒๔๕๙/๒๓๙๕

เด็กหญิงเสมียน อยู่สมบูรณ์
๐๔/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง)

วัดโคกกะเทียม  

ลบ ๒๔๕๙/๒๓๙๖

นางสาวภวิกา อนุกูล
๐๕/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง)

วัดโคกกะเทียม  

ลบ ๒๔๕๙/๒๓๙๗

เด็กชายกิตติพล ชินชนวัฒน์
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวรนาถวิทยาลพบุรี วัดโคกกะเทียม  

ลบ ๒๔๕๙/๒๓๙๘

เด็กชายภูฟา ปนทอง
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวรนาถวิทยาลพบุรี วัดโคกกะเทียม  

ลบ ๒๔๕๙/๒๓๙๙

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ณ. ชัยโย
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวรนาถวิทยาลพบุรี วัดโคกกะเทียม  

ลบ ๒๔๕๙/๒๔๐๐
เด็กชายกฤตพล เหล็กเพ็ชร

๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวรนาถวิทยาลพบุรี วัดโคกกะเทียม  

ลบ ๒๔๕๙/๒๔๐๑

เด็กชายกฤษฎา พิมพ์แจ่ม
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวรนาถวิทยาลพบุรี วัดโคกกะเทียม  

ลบ ๒๔๕๙/๒๔๐๒
เด็กหญิงกัญญารัตน์ หอมทอง

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวรนาถวิทยาลพบุรี วัดโคกกะเทียม  

ลบ ๒๔๕๙/๒๔๐๓

เด็กชายก้องภพ รัตนวงค์
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวรนาถวิทยาลพบุรี วัดโคกกะเทียม  

ลบ ๒๔๕๙/๒๔๐๔
เด็กหญิงขวัญข้าว ชารี

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวรนาถวิทยาลพบุรี วัดโคกกะเทียม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๖๙ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๒๔๐๕

เด็กหญิงฉัตรนารี แก้วใจรักษ์
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวรนาถวิทยาลพบุรี วัดโคกกะเทียม  

ลบ ๒๔๕๙/๒๔๐๖

เด็กชายชนสรณ์ ขำสุนทร
๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวรนาถวิทยาลพบุรี วัดโคกกะเทียม  

ลบ ๒๔๕๙/๒๔๐๗
เด็กหญิงชมพูนุช ภักดีราช

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวรนาถวิทยาลพบุรี วัดโคกกะเทียม  

ลบ ๒๔๕๙/๒๔๐๘

เด็กชายชลสิทธิ

์

สุขเกษม
๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวรนาถวิทยาลพบุรี วัดโคกกะเทียม  

ลบ ๒๔๕๙/๒๔๐๙

เด็กชายชวิศ ยิมใย

้

๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวรนาถวิทยาลพบุรี วัดโคกกะเทียม  

ลบ ๒๔๕๙/๒๔๑๐

เด็กชายชินกฤต เสริมศรี
๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวรนาถวิทยาลพบุรี วัดโคกกะเทียม  

ลบ ๒๔๕๙/๒๔๑๑

เด็กหญิงฐิติชญา ฝอยฝน
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวรนาถวิทยาลพบุรี วัดโคกกะเทียม  

ลบ ๒๔๕๙/๒๔๑๒

เด็กหญิงฐิติพร วิลัยวงค์
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวรนาถวิทยาลพบุรี วัดโคกกะเทียม  

ลบ ๒๔๕๙/๒๔๑๓

เด็กชายณฐกร แก่นมัน

่

๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวรนาถวิทยาลพบุรี วัดโคกกะเทียม  

ลบ ๒๔๕๙/๒๔๑๔

เด็กหญิงณวรา ชัชวารี

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวรนาถวิทยาลพบุรี วัดโคกกะเทียม  

ลบ ๒๔๕๙/๒๔๑๕

เด็กชายณัฐวุฒิ จันทร
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวรนาถวิทยาลพบุรี วัดโคกกะเทียม  

ลบ ๒๔๕๙/๒๔๑๖

เด็กหญิงดากานดา พันธุ์ผ่าน
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวรนาถวิทยาลพบุรี วัดโคกกะเทียม  

ลบ ๒๔๕๙/๒๔๑๗

เด็กหญิงดาราวดี พลายชุมพล
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวรนาถวิทยาลพบุรี วัดโคกกะเทียม  

ลบ ๒๔๕๙/๒๔๑๘

เด็กชายธนภัทร พูลเพิม

่

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวรนาถวิทยาลพบุรี วัดโคกกะเทียม  

ลบ ๒๔๕๙/๒๔๑๙

เด็กชายธนวัฒน์ พานทอง
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวรนาถวิทยาลพบุรี วัดโคกกะเทียม  

ลบ ๒๔๕๙/๒๔๒๐

เด็กชายนพณัฐ ลุนชิตร
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวรนาถวิทยาลพบุรี วัดโคกกะเทียม  

ลบ ๒๔๕๙/๒๔๒๑

เด็กหญิงนภัสสร ศิริอ่อน

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวรนาถวิทยาลพบุรี วัดโคกกะเทียม  

ลบ ๒๔๕๙/๒๔๒๒

เด็กหญิงพัชราภรณ์ สีนวน
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวรนาถวิทยาลพบุรี วัดโคกกะเทียม  

ลบ ๒๔๕๙/๒๔๒๓

เด็กหญิงพัชริศา เติมสุข
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวรนาถวิทยาลพบุรี วัดโคกกะเทียม  

ลบ ๒๔๕๙/๒๔๒๔
เด็กหญิงภัทรประภาพรรณ

ภักดี
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวรนาถวิทยาลพบุรี วัดโคกกะเทียม  

ลบ ๒๔๕๙/๒๔๒๕

เด็กชายภาณุพงศ์ เกิดทรัพย์
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวรนาถวิทยาลพบุรี วัดโคกกะเทียม  

ลบ ๒๔๕๙/๒๔๒๖

เด็กชายรัชชานนท์ สุขเกิด
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวรนาถวิทยาลพบุรี วัดโคกกะเทียม  

ลบ ๒๔๕๙/๒๔๒๗

เด็กชายศุกลวัฒน์ พลพงษ์
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวรนาถวิทยาลพบุรี วัดโคกกะเทียม  

ลบ ๒๔๕๙/๒๔๒๘

เด็กหญิงสายรุ้ง บุญโฉ

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวรนาถวิทยาลพบุรี วัดโคกกะเทียม  

ลบ ๒๔๕๙/๒๔๒๙

เด็กหญิงสุขธิตา บุญผ่อง

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวรนาถวิทยาลพบุรี วัดโคกกะเทียม  

ลบ ๒๔๕๙/๒๔๓๐

เด็กหญิงสุธิดา เจริญสุข
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวรนาถวิทยาลพบุรี วัดโคกกะเทียม  

ลบ ๒๔๕๙/๒๔๓๑

เด็กชายสุรเชษฐ์ ปอมบุบผา
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวรนาถวิทยาลพบุรี วัดโคกกะเทียม  

ลบ ๒๔๕๙/๒๔๓๒

เด็กหญิงหทัยนัทธ์ สถาวร
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวรนาถวิทยาลพบุรี วัดโคกกะเทียม  

ลบ ๒๔๕๙/๒๔๓๓

เด็กชายอภิชาติ ภู่เชิด
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวรนาถวิทยาลพบุรี วัดโคกกะเทียม  

ลบ ๒๔๕๙/๒๔๓๔

เด็กหญิงอรมนัสญา ประพัศรานนท์
๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวรนาถวิทยาลพบุรี วัดโคกกะเทียม  

ลบ ๒๔๕๙/๒๔๓๕

เด็กหญิงอรรัมภา อนุกูล
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวรนาถวิทยาลพบุรี วัดโคกกะเทียม  

ลบ ๒๔๕๙/๒๔๓๖

เด็กหญิงอาทิตยา กระตุดเงิน
๑๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวรนาถวิทยาลพบุรี วัดโคกกะเทียม  

ลบ ๒๔๕๙/๒๔๓๗

เด็กชายอานุภาพ รางคุณเสน
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวรนาถวิทยาลพบุรี วัดโคกกะเทียม  

ลบ ๒๔๕๙/๒๔๓๘

เด็กหญิงเจตปรียา ปลืมใจ

้

๐๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวรนาถวิทยาลพบุรี วัดโคกกะเทียม  

ลบ ๒๔๕๙/๒๔๓๙

เด็กชายเจษฎา โพทูล
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวรนาถวิทยาลพบุรี วัดโคกกะเทียม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๗๐ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๒๔๔๐

เด็กชายเจษฎาพร รักสันเทียะ
๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวรนาถวิทยาลพบุรี วัดโคกกะเทียม  

ลบ ๒๔๕๙/๒๔๔๑

เด็กหญิงแพรวาฏ์ว เกิดศักดิ

์

๐๙/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวรนาถวิทยาลพบุรี วัดโคกกะเทียม  

ลบ ๒๔๕๙/๒๔๔๒

เด็กหญิงกมลวรรณ แก่นมัน

่

๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวรนาถวิทยาลพบุรี วัดโคกกะเทียม  

ลบ ๒๔๕๙/๒๔๔๓

เด็กชายกฤษฏิพงจ์ ชุมสร้อย
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวรนาถวิทยาลพบุรี วัดโคกกะเทียม  

ลบ ๒๔๕๙/๒๔๔๔

เด็กชายก้องภพ พ่วงทรัพย์
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวรนาถวิทยาลพบุรี วัดโคกกะเทียม  

ลบ ๒๔๕๙/๒๔๔๕

เด็กชายก้องเกียรติ อินทะโชติ
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวรนาถวิทยาลพบุรี วัดโคกกะเทียม  

ลบ ๒๔๕๙/๒๔๔๖

เด็กหญิงจิรภิญญา เรืองทองรุ่ง
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวรนาถวิทยาลพบุรี วัดโคกกะเทียม  

ลบ ๒๔๕๙/๒๔๔๗

เด็กหญิงชนาพร อิมชืน

่ ่

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวรนาถวิทยาลพบุรี วัดโคกกะเทียม  

ลบ ๒๔๕๙/๒๔๔๘

เด็กหญิงชนิกานต์ ชัยโสภา
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวรนาถวิทยาลพบุรี วัดโคกกะเทียม  

ลบ ๒๔๕๙/๒๔๔๙

เด็กหญิงชนิภรณ์ ชัยโสภา
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวรนาถวิทยาลพบุรี วัดโคกกะเทียม  

ลบ ๒๔๕๙/๒๔๕๐
เด็กชายชัชพิสิษฐ์ เนตรติดต่อ

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวรนาถวิทยาลพบุรี วัดโคกกะเทียม  

ลบ ๒๔๕๙/๒๔๕๑

เด็กชายฐาปนพงศ์ แย้มศิลป
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวรนาถวิทยาลพบุรี วัดโคกกะเทียม  

ลบ ๒๔๕๙/๒๔๕๒

เด็กชายฐิติวัฒน์ บุญสุข
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวรนาถวิทยาลพบุรี วัดโคกกะเทียม  

ลบ ๒๔๕๙/๒๔๕๓

เด็กชายฐิติวุฒิ ใสหยด
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวรนาถวิทยาลพบุรี วัดโคกกะเทียม  

ลบ ๒๔๕๙/๒๔๕๔

เด็กชายณฤพล อุ่นแก้ว
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวรนาถวิทยาลพบุรี วัดโคกกะเทียม  

ลบ ๒๔๕๙/๒๔๕๕

เด็กชายณัฐกิตติ

์

อ่วมเสน
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวรนาถวิทยาลพบุรี วัดโคกกะเทียม  

ลบ ๒๔๕๙/๒๔๕๖

เด็กชายณัฐชนน นุชประไพ
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวรนาถวิทยาลพบุรี วัดโคกกะเทียม  

ลบ ๒๔๕๙/๒๔๕๗

เด็กหญิงณัฐธภา สุดาวงษ์
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวรนาถวิทยาลพบุรี วัดโคกกะเทียม  

ลบ ๒๔๕๙/๒๔๕๘

เด็กชายณัฐพนธ์ ทองพรม
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวรนาถวิทยาลพบุรี วัดโคกกะเทียม  

ลบ ๒๔๕๙/๒๔๕๙

เด็กหญิงณิชากร ลีปอพราน
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวรนาถวิทยาลพบุรี วัดโคกกะเทียม  

ลบ ๒๔๕๙/๒๔๖๐

เด็กชายธีฆทัศน์ พานทอง

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวรนาถวิทยาลพบุรี วัดโคกกะเทียม  

ลบ ๒๔๕๙/๒๔๖๑

เด็กหญิงนรินธร เจริญสุข
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวรนาถวิทยาลพบุรี วัดโคกกะเทียม  

ลบ ๒๔๕๙/๒๔๖๒

เด็กชายพัชรพล พิมพ์เกษม
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวรนาถวิทยาลพบุรี วัดโคกกะเทียม  

ลบ ๒๔๕๙/๒๔๖๓

เด็กหญิงชนิภรณ์ นาแสวง
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวรนาถวิทยาลพบุรี วัดโคกกะเทียม  

ลบ ๒๔๕๙/๒๔๖๔

เด็กชายชยุตพงศ์ ศรีจันทร์
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวรนาถวิทยาลพบุรี วัดโคกกะเทียม  

ลบ ๒๔๕๙/๒๔๖๕

เด็กหญิงณิชกานต์ ประภากร
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวรนาถวิทยาลพบุรี วัดโคกกะเทียม  

ลบ ๒๔๕๙/๒๔๖๖

เด็กชายธนพงศ์ ไชยสุระ
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวรนาถวิทยาลพบุรี วัดโคกกะเทียม  

ลบ ๒๔๕๙/๒๔๖๗

เด็กชายธนภัทร แสนทวี
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวรนาถวิทยาลพบุรี วัดโคกกะเทียม  

ลบ ๒๔๕๙/๒๔๖๘

เด็กชายธนภูมิ ซือตรง

่

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวรนาถวิทยาลพบุรี วัดโคกกะเทียม  

ลบ ๒๔๕๙/๒๔๖๙

เด็กชายธรรมรัตน์ เพ็งเพชร
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวรนาถวิทยาลพบุรี วัดโคกกะเทียม  

ลบ ๒๔๕๙/๒๔๗๐ เด็กหญิงพลอยประดับ
สุขประเสริฐ

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวรนาถวิทยาลพบุรี วัดโคกกะเทียม  

ลบ ๒๔๕๙/๒๔๗๑

เด็กหญิงวิภวารัตน์ ม่วงศรี
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวรนาถวิทยาลพบุรี วัดโคกกะเทียม  

ลบ ๒๔๕๙/๒๔๗๒

เด็กหญิงอรวรรณ เนียมทัง

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวรนาถวิทยาลพบุรี วัดโคกกะเทียม  

ลบ ๒๔๕๙/๒๔๗๓

เด็กชายอำพล มีบุญพอ
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวรนาถวิทยาลพบุรี วัดโคกกะเทียม  

ลบ ๒๔๕๙/๒๔๗๔

เด็กชายเทพทัต รางคุณเสน
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวรนาถวิทยาลพบุรี วัดโคกกะเทียม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๗๑ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๒๔๗๕

เด็กหญิงกรรณิกา ซาจันทึก

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองแก้ว วัดหนองแก้ว  

ลบ ๒๔๕๙/๒๔๗๖

เด็กชายศุภสัณห์ มาแก้ว
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองแก้ว วัดหนองแก้ว  

ลบ ๒๔๕๙/๒๔๗๗

เด็กชายอธิวัฒน์ ชาวนา
๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองแก้ว วัดหนองแก้ว  

ลบ ๒๔๕๙/๒๔๗๘

เด็กหญิงปาริฉัตร ธรรมบุตร
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองแก้ว วัดหนองแก้ว  

ลบ ๒๔๕๙/๒๔๗๙

เด็กหญิงมาลินี สุขเงิน
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองแก้ว วัดหนองแก้ว  

ลบ ๒๔๕๙/๒๔๘๐

เด็กหญิงลักษิกา รัสมี
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองแก้ว วัดหนองแก้ว  

ลบ ๒๔๕๙/๒๔๘๑

เด็กหญิงอรัญญา คำสอาด

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองแก้ว วัดหนองแก้ว  

ลบ ๒๔๕๙/๒๔๘๒

เด็กหญิงอารยา ชิดดี
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองแก้ว วัดหนองแก้ว  

ลบ ๒๔๕๙/๒๔๘๓

เด็กชายเกริกฤทธิ

์

ชุ่มโสด
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองแก้ว วัดหนองแก้ว  

ลบ ๒๔๕๙/๒๔๘๔

เด็กชายก้านแก้ว เกศแก้ว
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองแก้ว วัดหนองแก้ว  

ลบ ๒๔๕๙/๒๔๘๕
เด็กหญิงฉัตรชฎาพร สามสุข

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองแก้ว วัดหนองแก้ว  

ลบ ๒๔๕๙/๒๔๘๖

เด็กหญิงชาลิณี เจริญดี
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองแก้ว วัดหนองแก้ว  

ลบ ๒๔๕๙/๒๔๘๗

เด็กชายธนวัฒน์ เผือกดี
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองแก้ว วัดหนองแก้ว  

ลบ ๒๔๕๙/๒๔๘๘

เด็กชายธนากร แย้มแสง
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองแก้ว วัดหนองแก้ว  

ลบ ๒๔๕๙/๒๔๘๙

เด็กหญิงธมนพัชร์ เสือบัว
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองแก้ว วัดหนองแก้ว  

ลบ ๒๔๕๙/๒๔๙๐

เด็กหญิงนัฐชา เสือบัว
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองแก้ว วัดหนองแก้ว  

ลบ ๒๔๕๙/๒๔๙๑

เด็กหญิงพรชิตา เหล็กดี
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองแก้ว วัดหนองแก้ว  

ลบ ๒๔๕๙/๒๔๙๒

เด็กชายอภิบาล ทับลอย
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองแก้ว วัดหนองแก้ว  

ลบ ๒๔๕๙/๒๔๙๓

เด็กชายอภิรักษ์ พยัคคานนท์
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองแก้ว วัดหนองแก้ว  

ลบ ๒๔๕๙/๒๔๙๔

เด็กหญิงอรนภา ผลเพิม

่

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองแก้ว วัดหนองแก้ว  

ลบ ๒๔๕๙/๒๔๙๕

เด็กหญิงอรรัมภา ติงสันเทียะ

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองแก้ว วัดหนองแก้ว  

ลบ ๒๔๕๙/๒๔๙๖

เด็กหญิงชลธิฌา เคนตา
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองปลิง วัดหนองปลิง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๔๙๗

เด็กชายมานพ โตยิง

่

๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองปลิง วัดหนองปลิง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๔๙๘

เด็กหญิงวรรณนิภา พิมพ์แจ่ม
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองปลิง วัดหนองปลิง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๔๙๙

เด็กหญิงเกวลิน มิตย์ชัยภูมิ

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองปลิง วัดหนองปลิง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๕๐๐
เด็กชายเจชฎา ฟกนาดี

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองปลิง วัดหนองปลิง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๕๐๑
เด็กชายกฤตษณะ อยู่สมบูรณ์

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองปลิง วัดหนองปลิง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๕๐๒

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ถมยา
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองปลิง วัดหนองปลิง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๕๐๓

เด็กชายนำเย็น พรรัตน์
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองปลิง วัดหนองปลิง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๕๐๔

เด็กชายพิราพล มิตย์ชัยภูมิ
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองปลิง วัดหนองปลิง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๕๐๕
เด็กหญิงรุจิรา ใยคง

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองปลิง วัดหนองปลิง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๕๐๖

เด็กหญิงรุ่งนิรันดิ

์

ลาโพธิ

์

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองปลิง วัดหนองปลิง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๕๐๗

เด็กหญิงวิภาดา จิตรหาร
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองปลิง วัดหนองปลิง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๕๐๘

เด็กชายสามารถ ชืนตา

่

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองปลิง วัดหนองปลิง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๕๐๙
เด็กหญิงเจนจิรา ริมแจ้ง

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองปลิง วัดหนองปลิง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๗๒ / ๒๗๙

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๒๕๑๐

เด็กหญิงจอมขวัญ ย้อมแผ่น
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองปลิง วัดหนองปลิง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๕๑๑

เด็กชายธนิช อยู่สมบูรณ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองปลิง วัดหนองปลิง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๕๑๒

เด็กหญิงนภัสนันท์ หยดย้อย

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองปลิง วัดหนองปลิง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๕๑๓

เด็กหญิงนันทิชา ฟกนาคี
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองปลิง วัดหนองปลิง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๕๑๔
เด็กหญิงประกายทิพย์

แสวงหา
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองปลิง วัดหนองปลิง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๕๑๕

เด็กชายพิทวัส พิมพ์คำไหล
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองปลิง วัดหนองปลิง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๕๑๖

เด็กชายวรวุฒิ หาธรรม
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองปลิง วัดหนองปลิง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๕๑๗

เด็กหญิงวันเพ็ญ ทัพลอย
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองปลิง วัดหนองปลิง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๕๑๘

เด็กหญิงสิริลักษณ์ เมาประโคน
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองปลิง วัดหนองปลิง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๕๑๙

เด็กหญิงอนุภา คะนะมะ

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองปลิง วัดหนองปลิง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๕๒๐
เด็กชายชาญณวัฒน์ วิเศษฤทธิ

์

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองบัวขาว วัดซาก  

ลบ ๒๔๕๙/๒๕๒๑

เด็กชายทักษดนย์ ฤทธิมหา

์

๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองบัวขาว วัดซาก  

ลบ ๒๔๕๙/๒๕๒๒

เด็กหญิงวราภรณ์ หงส์ประสิทธิ

์

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองบัวขาว วัดซาก  

ลบ ๒๔๕๙/๒๕๒๓

เด็กหญิงกุมภาพันธ์ ละออศรี
๐๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี

วัดซาก  

ลบ ๒๔๕๙/๒๕๒๔

เด็กหญิงธันชนก บุญธรรม
๑๙/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี

วัดซาก  

ลบ ๒๔๕๙/๒๕๒๕

เด็กหญิงนภาพร ศึกษากิจ
๑๐/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี

วัดซาก  

ลบ ๒๔๕๙/๒๕๒๖

เด็กหญิงสกุลทิพย์ แสนอ้อม
๑๗/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี

วัดซาก  

ลบ ๒๔๕๙/๒๕๒๗

เด็กชายสนธิ สุขใจ
๒๐/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี

วัดซาก  

ลบ ๒๔๕๙/๒๕๒๘

เด็กชายอนุชา บัวสิงห์
๒๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี

วัดซาก  

ลบ ๒๔๕๙/๒๕๒๙

เด็กชายอนุภัทร ทับพรม
๐๗/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี

วัดซาก  

ลบ ๒๔๕๙/๒๕๓๐

เด็กชายอรรธพล แมลงภู่ทอง
๐๓/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี

วัดซาก  

ลบ ๒๔๕๙/๒๕๓๑

เด็กหญิงอรอนงค์ เหล่าผง
๐๒/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี

วัดซาก  

ลบ ๒๔๕๙/๒๕๓๒

เด็กชายอัษฏาวุฒ ส่งสี
๑๗/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี

วัดซาก  

ลบ ๒๔๕๙/๒๕๓๓

เด็กชายเทียนชัย คำกันหา
๒๖/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี

วัดซาก  

ลบ ๒๔๕๙/๒๕๓๔

เด็กชายเอกดนัย ทองมีค่า
๑๑/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี

วัดซาก  

ลบ ๒๔๕๙/๒๕๓๕

เด็กหญิงกัญญารัตน์ คำกันหา
๐๑/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี

วัดซาก  

ลบ ๒๔๕๙/๒๕๓๖

เด็กหญิงปนัดดา ทองแพ
๒๓/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี

วัดซาก  

ลบ ๒๔๕๙/๒๕๓๗

เด็กหญิงปาณิสรา ปนทอง
๐๕/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี

วัดซาก  

ลบ ๒๔๕๙/๒๕๓๘

เด็กหญิงพุทธรักษา จิสกุล
๒๒/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี

วัดซาก  

ลบ ๒๔๕๙/๒๕๓๙

เด็กหญิงรัตน์กา ประคองเก็บ

๑๙/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี

วัดซาก  

ลบ ๒๔๕๙/๒๕๔๐
เด็กหญิงรัศชนกภรณ์ ยังเจริญ

๒๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี
วัดซาก  

ลบ ๒๔๕๙/๒๕๔๑

เด็กชายสิรดนัย ครองกิจการ
๐๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี

วัดซาก  

ลบ ๒๔๕๙/๒๕๔๒

เด็กหญิงสุดารัตน์ โกนชัยนาท
๐๒/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี

วัดซาก  

ลบ ๒๔๕๙/๒๕๔๓

เด็กหญิงพฤกษชาติ จุ้ยแจ้ง
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดงสวอง วัดดงสวอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๕๔๔

เด็กหญิงชญาดา บุตรนุช
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดงสวอง วัดดงสวอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๗๓ / ๒๗๙
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๒๕๔๕

เด็กหญิงฐานิสา สุขศรี
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดงสวอง วัดดงสวอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๕๔๖

เด็กชายธนพล รัตนศิลป
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดงสวอง วัดดงสวอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๕๔๗

เด็กหญิงนำทิพย์ แก๊บทอง
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดงสวอง วัดดงสวอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๕๔๘

เด็กหญิงรัชดา พุ่มจำปา
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดงสวอง วัดดงสวอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๕๔๙

เด็กหญิงศิราณี ปอมทอง
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดงสวอง วัดดงสวอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๕๕๐

เด็กชายสิรวิชญ์ พรผุดผ่อง
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดงสวอง วัดดงสวอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๕๕๑

เด็กชายอาทิตย์ มงคลรัตน์
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดงสวอง วัดดงสวอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๕๕๒

เด็กหญิงณัฐชา มณฑา
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดงสวอง วัดดงสวอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๕๕๓

เด็กหญิงนาฏอนงค์ ทองพรหม
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดงสวอง วัดดงสวอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๕๕๔

เด็กชายปภินวิทย์ ราชกิจ
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดงสวอง วัดดงสวอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๕๕๕

เด็กชายมานะ พุฒหอม
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดงสวอง วัดดงสวอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๕๕๖

เด็กหญิงยุพาพร บุตรใส

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดงสวอง วัดดงสวอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๕๕๗

เด็กชายอนุภาพ รองงาม

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดงสวอง วัดดงสวอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๕๕๘

เด็กชายอาทร นานอก
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดงสวอง วัดดงสวอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๕๕๙

เด็กชายเทวรัตน์ ศักดิดี

์

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดงสวอง วัดดงสวอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๕๖๐

เด็กชายเทวินทร์ พิมมะขันต์
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดงสวอง วัดดงสวอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๕๖๑

เด็กหญิงชุติภา ตีบนอก
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระมะเกลือ วัดสระมะเกลือ  

ลบ ๒๔๕๙/๒๕๖๒

เด็กหญิงทักษพร เอียมสมาน

่

๐๕/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสระมะเกลือ วัดสระมะเกลือ  

ลบ ๒๔๕๙/๒๕๖๓

เด็กชายธนภัทร เสนาะเสียง
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระมะเกลือ วัดสระมะเกลือ  

ลบ ๒๔๕๙/๒๕๖๔

เด็กหญิงปยะวรรณ ตุมา
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระมะเกลือ วัดสระมะเกลือ  

ลบ ๒๔๕๙/๒๕๖๕

เด็กหญิงพิญดา ปนกลัด
๐๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระมะเกลือ วัดสระมะเกลือ  

ลบ ๒๔๕๙/๒๕๖๖

เด็กชายศุภชัย ปลีกลำ
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระมะเกลือ วัดสระมะเกลือ  

ลบ ๒๔๕๙/๒๕๖๗

เด็กชายชาญณรงค์ เพ็ชรบังเกิด
๒๑/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระมะเกลือ วัดสระมะเกลือ  

ลบ ๒๔๕๙/๒๕๖๘

เด็กชายดนัย เอียมนิม

่ ่

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระมะเกลือ วัดสระมะเกลือ  

ลบ ๒๔๕๙/๒๕๖๙

เด็กหญิงดารารัตน์ เกตุแก้ว

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระมะเกลือ วัดสระมะเกลือ  

ลบ ๒๔๕๙/๒๕๗๐

เด็กชายพงษ์พล เสาอ่อน

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระมะเกลือ วัดสระมะเกลือ  

ลบ ๒๔๕๙/๒๕๗๑

เด็กชายภูวรินทร์ โพธิตะคาม

์

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระมะเกลือ วัดสระมะเกลือ  

ลบ ๒๔๕๙/๒๕๗๒
เด็กหญิงวรรณการณ์ อินทร์จันทร์

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระมะเกลือ วัดสระมะเกลือ  

ลบ ๒๔๕๙/๒๕๗๓

เด็กหญิงศุภมาส เรืองภวัด
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระมะเกลือ วัดสระมะเกลือ  

ลบ ๒๔๕๙/๒๕๗๔

เด็กหญิงสุกัญญา ฉิมแม้นพันธ์ ๙/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสระมะเกลือ วัดสระมะเกลือ  

ลบ ๒๔๕๙/๒๕๗๕

เด็กหญิงสุพารัก แก่นจันทร์
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระมะเกลือ วัดสระมะเกลือ  

ลบ ๒๔๕๙/๒๕๗๖
เด็กหญิงเบญญทิพย์ เมืองคำ

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระมะเกลือ วัดสระมะเกลือ  

ลบ ๒๔๕๙/๒๕๗๗

เด็กชายวิวัฒน์ รัชถปญญา
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระมะเกลือ วัดสระมะเกลือ  

ลบ ๒๔๕๙/๒๕๗๘

เด็กชายศันสนะ อินทร์จันทร์
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระมะเกลือ วัดสระมะเกลือ  

ลบ ๒๔๕๙/๒๕๗๙

เด็กชายกิตติธัช กองแก้ว
๑๐/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี

วัดสระมะเกลือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๗๔ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๒๕๘๐

เด็กชายกิตติพศ กองแก้ว
๑๐/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี

วัดสระมะเกลือ  

ลบ ๒๔๕๙/๒๕๘๑

เด็กหญิงขนิษฐา ขอรสกลาง
๑๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี

วัดสระมะเกลือ  

ลบ ๒๔๕๙/๒๕๘๒

เด็กหญิงข้าวฟา ตุ้มเทียง

่

๐๔/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี
วัดสระมะเกลือ  

ลบ ๒๔๕๙/๒๕๘๓

เด็กชายจิรพงศ์ บุญฤทธิ

์

๐๔/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี
วัดสระมะเกลือ  

ลบ ๒๔๕๙/๒๕๘๔

เด็กชายจุฑราพัฒน์ ใจไหว
๑๔/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี

วัดสระมะเกลือ  

ลบ ๒๔๕๙/๒๕๘๕

เด็กหญิงชนิกานต์ วงษ์ดี
๒๗/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี

วัดสระมะเกลือ  

ลบ ๒๔๕๙/๒๕๘๖

เด็กหญิงชนิภรณ์ มีเจริญ
๐๙/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี

วัดสระมะเกลือ  

ลบ ๒๔๕๙/๒๕๘๗

เด็กชายทศวร จาตสกุล
๒๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี

วัดสระมะเกลือ  

ลบ ๒๔๕๙/๒๕๘๘

เด็กชายธนภูมิ แก้วมณี
๐๖/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี

วัดสระมะเกลือ  

ลบ ๒๔๕๙/๒๕๘๙

เด็กชายธนวัฒน์ ศรีมณี

๒๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี

วัดสระมะเกลือ  

ลบ ๒๔๕๙/๒๕๙๐
เด็กชายธรรศธรรม มันรักษ์ธรรม

่

๒๗/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี

วัดสระมะเกลือ  

ลบ ๒๔๕๙/๒๕๙๑

เด็กหญิงนริศา ติดต่อ
๒๒/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี

วัดสระมะเกลือ  

ลบ ๒๔๕๙/๒๕๙๒

เด็กหญิงวรกานต์ รุ่งเรือง
๐๕/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี

วัดสระมะเกลือ  

ลบ ๒๔๕๙/๒๕๙๓ เด็กหญิงแพรวพรรณวดี
ส่งสี

๑๙/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี
วัดสระมะเกลือ  

ลบ ๒๔๕๙/๒๕๙๔

เด็กชายนวชัย ฉายสว่างวงศ์
๐๕/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี

วัดสระมะเกลือ  

ลบ ๒๔๕๙/๒๕๙๕

นางสาวกชกร ทองกุม
๓๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๕๙๖

นางสาวกชพรชนก กัญญพันธ์
๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๕๙๗

นายกนกพล อุบายลับ
๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๕๙๘

นางสาวกมลพรรษ กมลคติกร
๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๕๙๙

นางสาวกรกนก เงินพูล
๒๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๖๐๐
นายกัญจน์ หิรัญมาศสุวรรณ

๒๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๖๐๑

นางสาวกัญญารัตน์ จำเนียรพืช
๐๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๖๐๒
นางสาวกัญทิมา ยังยืน

่

๑๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๖๐๓

นางสาวกานต์สินี เวสารัชอารีย์กุล
๒๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๖๐๔

นายกิตติพัฒน์ ทัพเจริญ
๐๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๖๐๕

นางสาวกุลณชา บุญเจริญพานิช
๐๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๖๐๖
นางสาวกุลนิษก์ บุณยานุตร์

๑๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๖๐๗

นางสาวขวัญชนก ขุนจรูญ
๑๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๖๐๘

นายคณิศร หล่อทองแดง
๐๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๖๐๙

นายจิรภัทร ทองอยู่
๐๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๖๑๐
นางสาวจิรภิญญา บุญแจ้ง

๒๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๖๑๑

นางสาวจิรัฐิพร มากล้น
๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๖๑๒

นายจีรภัทร กาญจนอุดมการ
๑๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๖๑๓

นายชนวีร์ ราชสีหา
๓๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๖๑๔

นางสาวชนิดา พุ่มมาลัย
๐๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๗๕ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๒๖๑๕

นางสาวชนิตากานต์ ประวัติ
๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๖๑๖

นางสาวชลธิชา สุวรรณหงษ์
๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๖๑๗

นางสาวชวพร โพธิศรีสูง

์

๑๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๖๑๘

นายชัยมงคล ทองแสน

๒๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๖๑๙

นายชัยสิทธิ

์

บุญโส
๒๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๖๒๐

นายญาณวุฒิ สุวรรณศรี
๒๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๖๒๑

นางสาวฐิติกา เสถียรพัฒนากูล
๓๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๖๒๒

นายณภัทรชนน กลินเทศ

่

๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๖๒๓

นางสาวณัชชา จรูญคุ้มภัย
๓๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๖๒๔

นางสาวณัชชา รักเสนาะ
๑๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๖๒๕

นางสาวณัฏฐนิช ทองหลาง
๐๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๖๒๖

นางสาวณัฏฐนิช อินทร์เผ่า
๒๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๖๒๗

นายณัฏฐ์พัฒน์ คลังผา
๒๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๖๒๘

นางสาวณัฐกาญจน์ ฉิงแก้ว

่

๑๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๖๒๙

นายณัฐชนน สวัสดิพูน

์

๒๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๖๓๐

นางสาวณัฐฐินันท์ แสงฉาย
๒๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๖๓๑

นางสาวณัฐธิดา ปานทอง

๓๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๖๓๒

นายณัฐภัทร วรรณกลาง
๒๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๖๓๓

นายตะวัน มโนธรรมธร
๐๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๖๓๔

นายทัณฑธร โตเสวก
๒๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๖๓๕

นางสาวทิพวัลย์ รุจิลัญจ์
๑๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๖๓๖

นางสาวทิพากรณ์ ศรีสอาด
๐๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๖๓๗

นายธนกฤต เล็กดา
๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๖๓๘

นางสาวธนพร เกตุเกล้า
๒๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๖๓๙

นางสาวธนพรรณ กรรณาริก
๒๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๖๔๐

นางสาวธนภรณ์ ลือฤทธิพงษ์
๐๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๖๔๑

นางสาวธนภรณ์ ศรีคำ
๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๖๔๒

นายธนภูมิ เพ็ชร์เจริญ
๒๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๖๔๓

นางสาวธนัท สุขุมินท
๒๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๖๔๔

นางสาวธนาทิพย์ ปานจันทร์
๑๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๖๔๕

นางสาวธมนวรรณ ภิรมย์
๑๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๖๔๖

นางสาวธัชกร ปานเนียม
๐๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๖๔๗

นางสาวธัญชนก มันทัพ

่

๒๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๖๔๘

นางสาวธัญชนก แก้วจันทรา
๒๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๖๔๙

นางสาวธัญวรรณ นูสาลี
๑๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๗๖ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๒๖๕๐

นางสาวธันยธรณ์ สุทธปญญา
๒๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๖๕๑

นายธีรพงศ์ พิลา
๒๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๖๕๒

นายธีรพงษ์ เติมวาณิช
๒๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๖๕๓

นายนนทพัทธ์ งานโคกสูง
๐๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๖๕๔

นางสาวนพวรรณ นาคจันทร์

๑๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๖๕๕

นายนวนนท์ รืนนิมิตร

่

๐๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๖๕๖

นางสาวนวรัตน์ รามัญวงศ์
๑๙/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๖๕๗

นางสาวนันทวรรณ์ จันทร์เรืองรบ
๐๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๖๕๘

นางสาวนันทินี แช่มอุบล
๐๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๖๕๙

นางสาวนันท์นภัส ปานถม
๐๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๖๖๐
นางสาวนัยนา ฤทธิทวี

์

๐๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๖๖๑

นายนิติธร นิลพัฒน์
๑๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๖๖๒

นายนิติภูมิ นิลพัฒน์
๑๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๖๖๓

นางสาวนิสิตา ปญญา
๑๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๖๖๔

นางสาวนำฟาชนก อาจจีน

๒๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๖๖๕

นางสาวบัวบูชา นาคลักษณ์
๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๖๖๖

นางสาวบุปผลักษณ์ ศิลปมัน

่

๑๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๖๖๗

นายปกรณ์ ไชยกือ
๑๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๖๖๘

นายปฎลภัทร สิทธิปาน
๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๖๖๙

นางสาวปนัดดา จำเนียรสาร
๑๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๖๗๐

นางสาวปรียาภรณ์ ผาสุข
๑๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๖๗๑

นายปญญากร อิมใจ

่

๒๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๖๗๒

นางสาวปยะฉัตร พรมทา
๐๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๖๗๓

นางสาวปยะธิดา ปุดมาเล
๐๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๖๗๔

นายพงศ์นิธิศ โอวัฒนากิจ
๐๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๖๗๕

นายพชร ทองรอด
๒๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๖๗๖

นางสาวพชิตา วันสนธิ
๐๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๖๗๗

นางสาวพรชิตา รวมเจริญ

๒๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๖๗๘

นางสาวพรรณทิพา สายบัวงาม
๒๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๖๗๙

นายพฤกษ์ ชำนาญ
๐๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๖๘๐
นายพลพจน์ มันคง

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๖๘๑

นางสาวพิชชาพร พนาโรจน์วงศ์
๒๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๖๘๒

นางสาวพิชญา อินเทียม
๐๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๖๘๓

นางสาวพิมพ์ชนก แซสันเทียะ
๑๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๖๘๔

นางสาวภัคจิรา มานะกิจศิริสุทธิ
๑๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๗๗ / ๒๗๙

้



ศ.๘
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๒๖๘๕

นางสาวภัคจิรา อินทร์แสงทอง
๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๖๘๖

นางสาวภัคจิรา ไวติดต่อ
๑๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๖๘๗

นางสาวภัทธมณ เพ็งถาวร
๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๖๘๘

นายภัทรพล บุญรอด
๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๖๘๙

นางสาวภัทรภร ชังเจริญ
๐๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๖๙๐

นางสาวภัทรภรณ์ คงแสงจันทร์
๒๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๖๙๑

นางสาวภัทรมน พิมทอง
๐๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๖๙๒

นางสาวภัทรวดี ภิษัชรักษ์วงศ์
๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๖๙๓

นางสาวภัทราพร ตรีชืน

่

๐๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๖๙๔

นางสาวภัทราภรณ์ ใหญ่ไล้บาง
๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๖๙๕

นายภาณุวิชญ์ ทองมาก
๒๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๖๙๖

นางสาวภารวี เฉลยภพ
๑๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๖๙๗

นายภาสวิชญ์ สังข์ธูป
๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๖๙๘

นางสาวภิญญดา เสชนะ
๐๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๖๙๙

นางสาวมนัญชยา โอวัฒนากิจ
๐๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๗๐๐
นางสาวมานิตา โพธิไทย

์

๓๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๗๐๑

นางสาวมาลีน ศุภรัตน์
๒๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๗๐๒

นายรัชพงษ์ สามิลา
๑๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๗๐๓
นางสาวรัตนกร เมืองช้าง

๐๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๗๐๔

นางสาวรัตนาภรณ์ บุญศรี
๒๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๗๐๕

นางสาวรัษฎากร เมฆา
๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๗๐๖

นางสาวรุจีรัตน์ พุ่มทองดี
๑๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๗๐๗
นางสาวรุ่งอรุณ พันแสน

๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๗๐๘

นางสาวลลิต์ภัทร อิมกมล

่

๒๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๗๐๙

นายวชิรวิทย์ จุมปา
๐๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๗๑๐

นางสาววนัชพร วิเวก
๐๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๗๑๑

นายวรภัทร เกิดศิริ
๑๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๗๑๒

นางสาววรัญญา พูลเพิม

่

๐๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๗๑๓

นางสาววราลักษณ์ พูลเพิม

่

๐๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๗๑๔

นายวสวัตติ

์

ทาสี

๑๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๗๑๕

นางสาววัชโรทัย สิงห์ปอม
๐๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๗๑๖

นางสาววาทินี เตียวสมบูรณ์กิจ
๐๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๗๑๗

นายวิศรุต แสงสว่าง

๒๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๗๑๘

นายวีระกิตติ

์

ประเสริฐผล
๑๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๗๑๙

นายวุฒิพงศ์ อ่อนศรี

๑๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๗๘ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๒๗๒๐

นายศักดิชัย

์

บุญญพงษ์
๐๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๗๒๑

นางสาวศิริรัตน์ จันทร์สด
๑๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๗๒๒

นายศุทธิพัฒน์ ภูมิเอนกดี

๑๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๗๒๓

นายศุภกร วัฒนวงศ์
๒๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๗๒๔

นายศุภกิตต์ โกสิยานนท์
๒๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๗๒๕

นางสาวศุภสุตา ศรีสวัสดิ

์

๑๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๗๒๖

นางสาวศุภากร จำมัน

่

๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๗๒๗

นางสาวศุภาพิชญ์ จงเจริญ
๒๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๗๒๘

นายสาวิทธิ

์

สงคูณ
๒๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๗๒๙

นายสิทธิชัย สายรวมญาติ
๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๗๓๐
นายสิรวิชญ์ ชมชืนธีรโสติ

่

๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๗๓๑

นางสาวสิรามล เล็กเจริญ
๒๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๗๓๒

นายสิริวัชร มาสอาด
๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๗๓๓

นายสุธาสิน พยัคภูมิ
๑๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๗๓๔

นางสาวสุธิดา สุขใส
๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๗๓๕

นายสุประดิษฐ์ แหล่งหล้า
๑๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๗๓๖

นายสุรวงศ์ พุทธชาติ

๑๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๗๓๗

นายสุรวิชญ์ มาสอาด
๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๗๓๘

นายอนุศักดิ

์

โทรัตน์

๑๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๗๓๙

นายอรรถพล แย้มขวัญ
๒๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๗๔๐

นางสาวอริสรา คงพันธุ์
๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๗๔๑

นายอัคริน จันปุม
๐๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๗๔๒

นางสาวอัชฎาภรณ์ คงเมือง
๐๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๗๔๓

นางสาวอัชฎาภรณ์ เกือกระโทก

้

๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๗๔๔

นางสาวอัษฎาภรณ์ สายตรง
๒๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๗๔๕

นายอัษฎายุท สุวรรณรัฐ

๑๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๗๔๖

นางสาวอาทิชา วัชรบุศราคำ
๒๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๗๔๗

นางสาวอารยา โปร่งเจริญ
๑๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๗๔๘

นายอิศราวัธ อินเลือม

่

๓๑/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๗๔๙

นายเจียรนันท์ ศุภผล
๑๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๗๕๐
นางสาวเปมิกา สายัณห์ปทุม

๐๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๗๕๑

นางสาวเพ็ญพิชชา อิมใจ

่

๒๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๗๕๒

นายโชติวิทย์ คุ้มสว่าง
๒๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๗๕๓

นายโสฬส จันทอุปลี
๒๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๗๕๔

นายไพสิฐ บัวบาน
๑๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดเสาธงทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๗๙ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๒๗๕๕

เด็กชายกรวิชญ์ สังฆรัตน์
๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวรพิทยา วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๗๕๖

เด็กชายกันตวิชญ์ ฐิติวรดานุวงศ์
๐๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวรพิทยา วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๗๕๗

เด็กชายจิรัฐิติกาล พันทองหลาง
๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวรพิทยา วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๗๕๘

เด็กชายณัฐปคัลภ์ ราษี
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวรพิทยา วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๗๕๙

เด็กชายณัฐภัทร หน่อทอง
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวรพิทยา วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๗๖๐

เด็กชายธนพล นรินทร์สุทธิ

์

๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวรพิทยา วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๗๖๑

เด็กชายธนโชติ หาพิพัฒน์
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวรพิทยา วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๗๖๒

เด็กหญิงธิตินันท์ เชียวชาญ

่

๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวรพิทยา วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๗๖๓

เด็กชายปธานิน แก้วอุดม
๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวรพิทยา วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๗๖๔

เด็กหญิงปารามิตา ผันกลาง
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวรพิทยา วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๗๖๕

เด็กหญิงพรพิชาติ ชูชืน

่

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวรพิทยา วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๗๖๖

เด็กชายพลศรุต พุกทอง
๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวรพิทยา วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๗๖๗

เด็กหญิงพัชรศิริ นันทคุณ
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวรพิทยา วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๗๖๘

เด็กชายยุทธพิชัย บุญดี
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวรพิทยา วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๗๖๙

เด็กชายวรท ชำนิราชกิจ
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวรพิทยา วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๗๗๐

เด็กชายสิปปภาส ขุนวิชิต

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวรพิทยา วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๗๗๑

เด็กหญิงสุพิชญา โพธาราม
๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวรพิทยา วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๗๗๒

เด็กหญิงอภิญาณี พรรณเทวี
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวรพิทยา วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๗๗๓

เด็กชายแทนไท แกมทอง
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวรพิทยา วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๗๗๔

เด็กหญิงโสภิดา ตาทอง

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวรพิทยา วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๗๗๕

เด็กชายนนทพัทธ์ โพธาราม
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวรพิทยา วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๗๗๖

เด็กชายปุญญพัฒน์ ขันเล็ก
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวรพิทยา วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๗๗๗

เด็กชายวิศรุต ปนม่วง
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวรพิทยา วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๗๗๘

เด็กหญิงอัญชิสา คำดี
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวรพิทยา วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๗๗๙

เด็กชายพุฒิพงศ์ จันทร์ดี
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวรพิทยา วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๗๘๐

เด็กชายศรายุทธ บุญศรีภิรัตน์
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวรพิทยา วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๗๘๑

เด็กหญิงกชกร แก้วมาก

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลพบุรี วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๗๘๒

เด็กหญิงกชพร นาคมณี
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลพบุรี วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๗๘๓

เด็กหญิงกชพรรณ แสงอิม

่

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลพบุรี วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๗๘๔

เด็กหญิงกมลชนก รมมุลตรี
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลพบุรี วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๗๘๕

เด็กหญิงกรชวัล พุฒเทศ
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลพบุรี วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๗๘๖

เด็กหญิงกรวิภา จันทร์พึงพราย

่

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลพบุรี วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๗๘๗

เด็กหญิงกฤติญา แก้วศรีงาม
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลพบุรี วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๗๘๘

เด็กชายกฤษกร โพธิสมภาพวงษ์
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลพบุรี วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๗๘๙

เด็กหญิงกศิมาภรณ์ พุกแสง
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลพบุรี วัดเสาธงทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๘๐ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๒๗๙๐

เด็กชายกัญจน์พงศ์ ด่านสกุล
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลพบุรี วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๗๙๑
เด็กหญิงกัญญาภัทร ชูวงษ์

๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลพบุรี วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๗๙๒

เด็กหญิงกันยรัตน์ ทนุผล

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลพบุรี วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๗๙๓

เด็กหญิงกุลยา อิมช่วยชู

่

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลพบุรี วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๗๙๔

เด็กหญิงกุลิสรา คนโทเงิน
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลพบุรี วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๗๙๕

เด็กหญิงขวัญชนก แดงงาม
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลพบุรี วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๗๙๖

เด็กชายคุณากร เมืองอำ
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลพบุรี วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๗๙๗

เด็กชายคุณานนต์ ลิมอำไพ

้

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลพบุรี วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๗๙๘

เด็กชายจตุพร ราชพลี

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลพบุรี วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๗๙๙

เด็กหญิงจันทิชา มีเจริญ
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลพบุรี วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๘๐๐
เด็กชายจิรวัฒน์ ทองพูล

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลพบุรี วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๘๐๑

เด็กหญิงชญาภา กาบตุ้ม
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลพบุรี วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๘๐๒

เด็กหญิงชุดา หร่ายสกุล
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลพบุรี วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๘๐๓

เด็กชายชนกันต์ ราศรี
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลพบุรี วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๘๐๔
เด็กหญิงชนิตา แสงลี

๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลพบุรี วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๘๐๕

เด็กหญิงชัญญา รอดเสมอ
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลพบุรี วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๘๐๖
เด็กหญิงญาณปรีชา เพิมพร

่

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลพบุรี วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๘๐๗

เด็กหญิงญาณิศา วงษ์สุวรรณ์
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลพบุรี วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๘๐๘
เด็กหญิงณภัทร์พร ใจบุญ

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลพบุรี วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๘๐๙

เด็กหญิงณรัชตา ระรวยทรง
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลพบุรี วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๘๑๐

เด็กหญิงณัฐกฤตา ตุ้มจงกล

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลพบุรี วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๘๑๑

เด็กชายณัฐนนท์ ลึกอะหรำ
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลพบุรี วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๘๑๒

เด็กชายณัฐภัทร สุขประเสริฐ

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลพบุรี วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๘๑๓

เด็กชายณัฐวัฒน์ ดอกพุฒ
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลพบุรี วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๘๑๔

เด็กหญิงณิชนันทน์ เตไชยา
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลพบุรี วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๘๑๕

เด็กหญิงณิชา ดำดล
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลพบุรี วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๘๑๖

เด็กหญิงณิชารีย์ นามกูล
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลพบุรี วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๘๑๗

เด็กชายดรัณภพ ละสา
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลพบุรี วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๘๑๘

เด็กชายทิพโสฬส ศรีมงคลประทุม
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลพบุรี วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๘๑๙

เด็กชายธณภัษร์ แก้วแท้
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลพบุรี วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๘๒๐
เด็กชายธนกร ทองอินทร์

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลพบุรี วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๘๒๑

เด็กชายธนดล ห้วยบุญ

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลพบุรี วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๘๒๒

เด็กหญิงธนภร สิงห์ทอง
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลพบุรี วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๘๒๓

เด็กชายธนยศ ตาลช่วง
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลพบุรี วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๘๒๔

เด็กชายธนวิชญ์ โอสถ
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลพบุรี วัดเสาธงทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๘๑ / ๒๗๙
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ลบ ๒๔๕๙/๒๘๒๕

เด็กหญิงธนัชชา อ่องเจริญ
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลพบุรี วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๘๒๖

เด็กชายธนากร มีชูเกตุ
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลพบุรี วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๘๒๗

เด็กหญิงธมลวรรณ เรืองพรหม
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลพบุรี วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๘๒๘

เด็กชายธรณ์ธันย์ ภู่ขาว
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลพบุรี วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๘๒๙

เด็กหญิงธัชฌา ยาหอม
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลพบุรี วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๘๓๐

เด็กหญิงธัญลักษณ์ เรืองพาณิชย์
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลพบุรี วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๘๓๑

เด็กหญิงธันย์ชนก สินเจริญ
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลพบุรี วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๘๓๒

เด็กหญิงธิดาจันทร์ วาระนุช
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลพบุรี วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๘๓๓

เด็กชายธีประกรณ์ สังข์ทอง
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลพบุรี วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๘๓๔

เด็กชายธีรภัทร พรมมี
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลพบุรี วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๘๓๕

เด็กชายธีรวิทย์ สีหินกอง
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลพบุรี วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๘๓๖

เด็กชายธีรวีร์ ทองธนาเดช
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลพบุรี วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๘๓๗

เด็กชายธีรศักดิ

์

กลับสงวน
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลพบุรี วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๘๓๘

เด็กชายธีรัตม์ ดำมณี
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลพบุรี วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๘๓๙

เด็กชายธเนศ แย้มแสง
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลพบุรี วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๘๔๐

เด็กชายนนทพัทธ์ พุฒเทศ
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลพบุรี วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๘๔๑

เด็กหญิงนภัสรา แถวอนันต์
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลพบุรี วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๘๔๒
เด็กหญิงนรรญภรณ์ มีเพชร

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลพบุรี วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๘๔๓

เด็กชายนรวีร์ จันทรหัตถ์
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลพบุรี วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๘๔๔

เด็กหญิงนริศรา จันทร์เรืองรบ
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลพบุรี วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๘๔๕

เด็กหญิงนริศรา พลอยวงษ์
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลพบุรี วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๘๔๖

เด็กชายนวพล คนมัน

่

๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลพบุรี วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๘๔๗

เด็กหญิงนวภัทร จันทร
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลพบุรี วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๘๔๘

เด็กชายนันทพัทธ์ ใจการุณ
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลพบุรี วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๘๔๙

เด็กหญิงนันท์นภัส ศรีสงคราม
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลพบุรี วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๘๕๐

เด็กหญิงนัยน์ภัค จรรยา
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลพบุรี วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๘๕๑

เด็กหญิงนิชาภัทร ใหญ่ยิง

่

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลพบุรี วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๘๕๒

เด็กชายนิติธร เกตุจิว

๋

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลพบุรี วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๘๕๓

เด็กชายนิติพงษ์ แก้วสาคร
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลพบุรี วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๘๕๔

เด็กชายปภาวิน คงเดช
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลพบุรี วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๘๕๕

เด็กหญิงปราณิสา ศรไพบูลย์
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลพบุรี วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๘๕๖

เด็กชายปรินทร์ เจ็งใจบุญ
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลพบุรี วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๘๕๗

เด็กหญิงปวีนา แจ้งสว่าง
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลพบุรี วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๘๕๘

เด็กหญิงปณณธร วงศ์ศรีไทย
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลพบุรี วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๘๕๙

เด็กหญิงปาริชาต พุฒิวัตร์
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลพบุรี วัดเสาธงทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๘๒ / ๒๗๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๒๘๖๐

เด็กหญิงปยธิดา เด่นดวง

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลพบุรี วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๘๖๑

เด็กชายปุญญพัฒน์ ศรีสาย
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลพบุรี วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๘๖๒

เด็กชายพงศกร แก้วกลำ
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลพบุรี วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๘๖๓

เด็กชายพงศธร ม่วงโสรส
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลพบุรี วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๘๖๔

เด็กหญิงพรพันธ์ โอมะคุปต์
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลพบุรี วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๘๖๕
เด็กหญิงพรหมภัสสร จันทร์ประเสริฐ

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลพบุรี วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๘๖๖
เด็กหญิงพลอยไพลิน สุคงเจริญ

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลพบุรี วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๘๖๗

เด็กชายพัฒนชัย นาดี
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลพบุรี วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๘๖๘

เด็กหญิงพิชญ์สิณี ประดับมุข

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลพบุรี วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๘๖๙

เด็กหญิงพิมพ์ชนก บุญชู

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลพบุรี วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๘๗๐
เด็กหญิงพิมพ์มาดา รักษ์ทิพวรรณ์

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลพบุรี วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๘๗๑

เด็กชายพิสิษฐ์ แก้วเขียว
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลพบุรี วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๘๗๒

เด็กชายพุทธิพงษ์ ตุลิตะธรรม

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลพบุรี วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๘๗๓

เด็กหญิงภัคจิรา พัวพิรม

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลพบุรี วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๘๗๔

เด็กหญิงภัทรธิดา จันทชิต
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลพบุรี วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๘๗๕

เด็กหญิงภัทรสุดา สุวรรณพงศ์
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลพบุรี วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๘๗๖

เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ รุ่งเจริญสิน
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลพบุรี วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๘๗๗

เด็กหญิงภัทร์สิรี กินจำปา
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลพบุรี วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๘๗๘

เด็กหญิงภาวริณ สีมาพงษ์
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลพบุรี วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๘๗๙

เด็กหญิงภีมทองทา บุญวิเศษ
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลพบุรี วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๘๘๐

เด็กหญิงวรุตา ธรรมสิทธิรุจน์

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลพบุรี วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๘๘๑

เด็กชายวิริทธิพล

์

เพลิงเทียน
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลพบุรี วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๘๘๒

เด็กหญิงศตพร บุญทวี

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลพบุรี วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๘๘๓

เด็กชายศศกร เก้าเอียน

้

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลพบุรี วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๘๘๔

เด็กหญิงศิริวิมล ศรีสุภักดิ

์

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลพบุรี วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๘๘๕

เด็กชายศุภณัฐ ชะบา
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลพบุรี วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๘๘๖

เด็กหญิงสมิตานันท์ เปลียนดิษฐ

่

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลพบุรี วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๘๘๗

เด็กชายสรวิชญ์ ช่อทับทิม
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลพบุรี วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๘๘๘

เด็กชายสรสิทธิ

์

อินทร์ทอง
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลพบุรี วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๘๘๙

เด็กหญิงสรัลพร ห้วยลึก
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลพบุรี วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๘๙๐
เด็กหญิงสัณห์ฤทัย แววพิลา

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลพบุรี วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๘๙๑

เด็กชายสิทธา ชาลี

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลพบุรี วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๘๙๒

เด็กชายสิทธิชัย สิงห์สังถำ

่

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลพบุรี วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๘๙๓

เด็กหญิงสิรภัทร ขันทอง
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลพบุรี วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๘๙๔

เด็กหญิงสิรินดา สร้อยระย้า

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลพบุรี วัดเสาธงทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๘๓ / ๒๗๙

้
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ลบ ๒๔๕๙/๒๘๙๕

เด็กหญิงสุกัญญา เมฆพันธุ์
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลพบุรี วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๘๙๖

เด็กหญิงสุทธาวดี หาญสุวรรณ
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลพบุรี วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๘๙๗

เด็กหญิงสุภิสรา คำหาญ
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลพบุรี วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๘๙๘

เด็กหญิงสุมลฑา โอสถประสิทธิ

์

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลพบุรี วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๘๙๙

เด็กหญิงสุราวรรณ จันทร์หอม
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลพบุรี วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๙๐๐
เด็กหญิงอชิรญา สฤกพงศ์

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลพบุรี วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๙๐๑
เด็กชายอดิรุจ พวงมาลี

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลพบุรี วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๙๐๒

เด็กหญิงอติกานต์ อาบวารี
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลพบุรี วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๙๐๓

เด็กชายอนุศิษฐ์ สุวรรณมีย์
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลพบุรี วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๙๐๔

เด็กหญิงอภิชญา ชวานนท์
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลพบุรี วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๙๐๕
เด็กชายอภิรักษ์ แต้มทอง

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลพบุรี วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๙๐๖

เด็กชายอภิวิชญ์ ตังทรงเจริญ

้

๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลพบุรี วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๙๐๗

เด็กหญิงอภิสรา เฟองบุปผา
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลพบุรี วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๙๐๘

เด็กหญิงอัจฉราภา คงมีเงิน
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลพบุรี วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๙๐๙
เด็กหญิงอัญชิฐา เนียมจำรัส

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลพบุรี วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๙๑๐

เด็กหญิงอินทร์ธุอร ชืนกลิน

่ ่

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลพบุรี วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๙๑๑

เด็กหญิงอุดมลักณ์ ทองยิง

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลพบุรี วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๙๑๒

เด็กหญิงอุษมา แสวานี
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลพบุรี วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๙๑๓

เด็กชายเติมพงศ์ กระเบียด
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลพบุรี วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๙๑๔

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

สายสุทธิ
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลพบุรี วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๙๑๕

เด็กชายเศรษฐศิริ เกียสกุล

๋

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลพบุรี วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๙๑๖

เด็กชายเสกสรรค์ มันดี

่

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลพบุรี วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๙๑๗
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ นพคุณ

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลพบุรี วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๙๑๘

เด็กหญิงแพรทอง โสภา
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลพบุรี วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๙๑๙

เด็กหญิงโชติกา ธงรัตนะ
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลพบุรี วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๙๒๐

เด็กชายไชยภัทร แดนชัย
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลพบุรี วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๙๒๑

เด็กชายธนากร พิบูลย์แพทย์
๑๔/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที 50

่

วัดกกโก  

ลบ ๒๔๕๙/๒๙๒๒

เด็กชายนัฐพล ฮวดเจริญ
๑๔/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที 50

่

วัดกกโก  

ลบ ๒๔๕๙/๒๙๒๓

เด็กหญิงมณยรัตน์ รจนากร
๐๔/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที 50

่

วัดกกโก  

ลบ ๒๔๕๙/๒๙๒๔

เด็กชายระพีพัฒน์ นาคทอง
๑๑/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที 50

่

วัดกกโก  

ลบ ๒๔๕๙/๒๙๒๕

เด็กชายวรภพ ใจดี
๐๕/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที 50

่

วัดกกโก  

ลบ ๒๔๕๙/๒๙๒๖

เด็กชายอนุวัตร พ่วงอินทร์
๑๓/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที 50

่

วัดกกโก  

ลบ ๒๔๕๙/๒๙๒๗

เด็กหญิงปทมพร ประเสริฐสงค์
๒๕/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที 50

่

วัดขุนนวน  

ลบ ๒๔๕๙/๒๙๒๘

เด็กชายระพีพงษ์ นาคทอง
๑๙/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที 50

่

วัดขุนนวน  

ลบ ๒๔๕๙/๒๙๒๙

เด็กชายวีรวัฒน์ จารปญญา
๑๒/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที 50

่

วัดขุนนวน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๘๔ / ๒๗๙

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๒๙๓๐

นายสมภพ ดีผิว
๐๕/๑๑/๒๕๔๓ โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที 50

่

วัดขุนนวน  

ลบ ๒๔๕๙/๒๙๓๑
เด็กชายเซบาซติอาโน่

รูราเล
๐๕/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที 50

่

วัดขุนนวน  

ลบ ๒๔๕๙/๒๙๓๒

เด็กหญิงกรรณิการ์ เครือวงษา
๒๑/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที 50

่

วัดโคกม่วง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๙๓๓

เด็กหญิงจุฬารัฒน์ ทรงพานุช

๒๙/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที 50

่

วัดโคกม่วง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๙๓๔

เด็กชายธรรมนูญ ลากระสงค์
๑๐/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที 50

่

วัดโคกม่วง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๙๓๕

เด็กชายนพดล บุญเนตร์
๐๑/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที 50

่

วัดโคกม่วง  

ลบ ๒๔๕๙/๒๙๓๖

เด็กชายฉัตรชัย สายชนะ
๑๓/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที 50

่

วัดสำราญ  

ลบ ๒๔๕๙/๒๙๓๗

เด็กชายณัฐพล คำฟู
๑๘/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที 50

่

วัดสำราญ  

ลบ ๒๔๕๙/๒๙๓๘

เด็กหญิงภัทรญาดา โพธิพุ่ม

์

๑๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที 50

่

วัดสำราญ  

ลบ ๒๔๕๙/๒๙๓๙

เด็กหญิงวรรณศิริ โกมล

๒๓/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที 50

่

วัดสำราญ  

ลบ ๒๔๕๙/๒๙๔๐
เด็กหญิงกุลธิดา วงศ์สกุล

๐๔/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที 50

่

วัดสำราญ  

ลบ ๒๔๕๙/๒๙๔๑

เด็กชายชัยรัตน์ กลมรอด
๐๘/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที 50

่

วัดสำราญ  

ลบ ๒๔๕๙/๒๙๔๒

เด็กชายนภดล ร่มพูนผล
๒๓/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที 50

่

วัดสำราญ  

ลบ ๒๔๕๙/๒๙๔๓

เด็กหญิงนันทิกานต์ สอนจิตร
๑๕/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที 50

่

วัดสำราญ  

ลบ ๒๔๕๙/๒๙๔๔

เด็กหญิงรุ่งอรุณ กุสุโมทย์
๐๒/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที 50

่

วัดสำราญ  

ลบ ๒๔๕๙/๒๙๔๕

เด็กหญิงวราลี ขันมาลา
๒๙/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที 50

่

วัดสำราญ  

ลบ ๒๔๕๙/๒๙๔๖

เด็กหญิงวาสนาแท้ คำชืน

่

๐๔/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที 50

่

วัดสำราญ  

ลบ ๒๔๕๙/๒๙๔๗

เด็กหญิงสุดารัตน์ ตรีคงคา
๐๒/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที 50

่

วัดสำราญ  

ลบ ๒๔๕๙/๒๙๔๘

เด็กหญิงสุปญญา อุ่นวงค์
๐๓/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที 50

่

วัดสำราญ  

ลบ ๒๔๕๙/๒๙๔๙

เด็กชายอนิรุจ ทาสี
๓๐/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที 50

่

วัดสำราญ  

ลบ ๒๔๕๙/๒๙๕๐

เด็กหญิงอโนทัย สุทธา

๒๗/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที 50

่

วัดสำราญ  

ลบ ๒๔๕๙/๒๙๕๑

เด็กชายกฤติธี คำนาค
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจินดารัตน์ วัดเชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๒๙๕๒

เด็กหญิงชนาธิป กลางเมือง

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจินดารัตน์ วัดเชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๒๙๕๓

เด็กหญิงชลธิชา สุขสาด
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนจินดารัตน์ วัดเชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๒๙๕๔

เด็กชายชวาลา วาปโส
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนจินดารัตน์ วัดเชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๒๙๕๕

เด็กหญิงชิชญา จันทร์ชมภู
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนจินดารัตน์ วัดเชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๒๙๕๖

เด็กชายณัฐภูมิ เพ็ชร์รักษ์
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนจินดารัตน์ วัดเชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๒๙๕๗

เด็กหญิงธิญาภรณ์ หวังเกิดกลาง
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนจินดารัตน์ วัดเชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๒๙๕๘

เด็กหญิงนวพร เดชาติวงศ์
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจินดารัตน์ วัดเชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๒๙๕๙

เด็กหญิงนิรชา กลำนาค
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนจินดารัตน์ วัดเชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๒๙๖๐
เด็กหญิงปฏิมาภรณ์ สุภาภรณ์

๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนจินดารัตน์ วัดเชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๒๙๖๑

เด็กหญิงปยฉัตร ยาทา
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนจินดารัตน์ วัดเชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๒๙๖๒

เด็กหญิงพลวัฒน์ ลีสกุล

้

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนจินดารัตน์ วัดเชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๒๙๖๓

เด็กชายวิชญ์พล พึงอ้น

่

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนจินดารัตน์ วัดเชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๒๙๖๔

เด็กหญิงวีรกานต์ เหล่าวงค์ไทย
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนจินดารัตน์ วัดเชิงท่า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๘๕ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๒๙๖๕

เด็กหญิงศิริกาญจน์ จันทร์เทศ
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจินดารัตน์ วัดเชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๒๙๖๖

เด็กหญิงศิวะพร อุมาพร
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนจินดารัตน์ วัดเชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๒๙๖๗

เด็กชายศุภกร ตะพานแก้ว
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนจินดารัตน์ วัดเชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๒๙๖๘

เด็กชายศุภกร เกิดรส
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนจินดารัตน์ วัดเชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๒๙๖๙

เด็กหญิงสุธาสินี ภูมิรัตนจรินทร์
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนจินดารัตน์ วัดเชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๒๙๗๐

เด็กหญิงเพชรดา เอิบอิม

่

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนจินดารัตน์ วัดเชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๒๙๗๑

เด็กชายเอราวัณ บริรักษ์อราวินท์
๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจินดารัตน์ วัดเชิงท่า  

ลบ ๒๔๕๙/๒๙๗๒

เด็กชายนัทภูมิ พลายงาม

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจินดารัตน์ วัดท่าศาลา  

ลบ ๒๔๕๙/๒๙๗๓

เด็กหญิงนัยน์ปพร ชานก
๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนจินดารัตน์ วัดท่าศาลา  

ลบ ๒๔๕๙/๒๙๗๔

เด็กชายบูรพา ศึกษาการ
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจินดารัตน์ วัดท่าศาลา  

ลบ ๒๔๕๙/๒๙๗๕

เด็กชายพัชรพล ทองอุ่น
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนจินดารัตน์ วัดท่าศาลา  

ลบ ๒๔๕๙/๒๙๗๖

เด็กหญิงวาสิตา เดชาติวงศ์
๒๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนจินดารัตน์ วัดท่าศาลา  

ลบ ๒๔๕๙/๒๙๗๗

เด็กหญิงชนัญธิดา สุทธิสังข์
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนจินดารัตน์ วัดท่าศาลา  

ลบ ๒๔๕๙/๒๙๗๘

เด็กชายณัฐพล เพ็ชร์รักษ์
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจินดารัตน์ วัดท่าศาลา  

ลบ ๒๔๕๙/๒๙๗๙

เด็กชายปฏิพัทธ์ ดอนชัย
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจินดารัตน์ วัดท่าศาลา  

ลบ ๒๔๕๙/๒๙๘๐

เด็กชายกรวิชญ์ ขันธปราชญ์
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองละโว้วิทยา วัดซาก  

ลบ ๒๔๕๙/๒๙๘๑

เด็กชายจิตพัตร์ สุระพันธ์
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองละโว้วิทยา วัดซาก  

ลบ ๒๔๕๙/๒๙๘๒

เด็กชายจิรวัฒน์ สิงหฬ
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองละโว้วิทยา วัดซาก  

ลบ ๒๔๕๙/๒๙๘๓

เด็กชายชนะชัย สาโสธร
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองละโว้วิทยา วัดซาก  

ลบ ๒๔๕๙/๒๙๘๔

เด็กชายชินวัฒน์ ชินดง
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองละโว้วิทยา วัดซาก  

ลบ ๒๔๕๙/๒๙๘๕

เด็กหญิงชุติกาญจน์ สินพันธุ์
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองละโว้วิทยา วัดซาก  

ลบ ๒๔๕๙/๒๙๘๖
เด็กหญิงณัฏฐกาญจณ

บุญมี
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองละโว้วิทยา วัดซาก  

ลบ ๒๔๕๙/๒๙๘๗

เด็กชายทักษ์ดนัย ขันหิน
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองละโว้วิทยา วัดซาก  

ลบ ๒๔๕๙/๒๙๘๘

เด็กหญิงพรนภัส ขำสิทธิ

์

๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองละโว้วิทยา วัดซาก  

ลบ ๒๔๕๙/๒๙๘๙

เด็กชายภัทรพล รอตเรือง
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองละโว้วิทยา วัดซาก  

ลบ ๒๔๕๙/๒๙๙๐

เด็กหญิงภัทรวดี ผลเนตร์
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองละโว้วิทยา วัดซาก  

ลบ ๒๔๕๙/๒๙๙๑

เด็กชายภานุพงค์ สงคูณ
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองละโว้วิทยา วัดซาก  

ลบ ๒๔๕๙/๒๙๙๒

เด็กชายศวัสกร ดีผิว

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองละโว้วิทยา วัดซาก  

ลบ ๒๔๕๙/๒๙๙๓

เด็กชายศุภณัฐ ราชอินทร์
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองละโว้วิทยา วัดซาก  

ลบ ๒๔๕๙/๒๙๙๔

เด็กชายศุภเชษฐ์ หวานฉำ
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองละโว้วิทยา วัดซาก  

ลบ ๒๔๕๙/๒๙๙๕

เด็กชายสรวิศ ทองแผ่น
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองละโว้วิทยา วัดซาก  

ลบ ๒๔๕๙/๒๙๙๖

เด็กหญิงอลิชา ก้อนน่วม
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองละโว้วิทยา วัดซาก  

ลบ ๒๔๕๙/๒๙๙๗

เด็กชายกวิน สหพุฒิ
๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองละโว้วิทยา วัดนำจัน

้

 

ลบ ๒๔๕๙/๒๙๙๘

เด็กหญิงกัณณิศา แผนบุตร
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองละโว้วิทยา วัดนำจัน

้

 

ลบ ๒๔๕๙/๒๙๙๙

เด็กชายกิตติภูมิ เพชรชาติชัน

้

๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองละโว้วิทยา วัดนำจัน

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๘๖ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๓๐๐๐
เด็กชายกิติศักดิ

์

ประฉิมมะ
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองละโว้วิทยา วัดนำจัน

้

 

ลบ ๒๔๕๙/๓๐๐๑
เด็กหญิงกุลยา โสโส

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองละโว้วิทยา วัดนำจัน

้

 

ลบ ๒๔๕๙/๓๐๐๒
เด็กชายจิรวัฒน์ กรุดอินทร

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองละโว้วิทยา วัดนำจัน

้

 

ลบ ๒๔๕๙/๓๐๐๓
เด็กชายชัชชัย อยู่สุข

๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองละโว้วิทยา วัดนำจัน

้

 

ลบ ๒๔๕๙/๓๐๐๔
เด็กชายชูศักดิ

์

เคารพ
๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองละโว้วิทยา วัดนำจัน

้

 

ลบ ๒๔๕๙/๓๐๐๕
เด็กชายฐิติศักดิ

์

ทองพรม
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองละโว้วิทยา วัดนำจัน

้

 

ลบ ๒๔๕๙/๓๐๐๖
เด็กหญิงณภัทร อรุณรัตน์

๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองละโว้วิทยา วัดนำจัน

้

 

ลบ ๒๔๕๙/๓๐๐๗
เด็กหญิงณสิกาญจน์ ขันถม

๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองละโว้วิทยา วัดนำจัน

้

 

ลบ ๒๔๕๙/๓๐๐๘
เด็กชายณัฐพงศ์ ฤทธิประเสริฐ

์

๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองละโว้วิทยา วัดนำจัน

้

 

ลบ ๒๔๕๙/๓๐๐๙
เด็กชายณัฐวุฒิ สุกใส

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองละโว้วิทยา วัดนำจัน

้

 

ลบ ๒๔๕๙/๓๐๑๐
เด็กหญิงณัทปภา เชือศรี

้

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองละโว้วิทยา วัดนำจัน

้

 

ลบ ๒๔๕๙/๓๐๑๑

เด็กชายดิษพงษ์ ทังทอง

่

๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองละโว้วิทยา วัดนำจัน

้

 

ลบ ๒๔๕๙/๓๐๑๒

เด็กหญิงทักษพร คำดี
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองละโว้วิทยา วัดนำจัน

้

 

ลบ ๒๔๕๙/๓๐๑๓

เด็กชายธนกร ขวัญอยู่
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองละโว้วิทยา วัดนำจัน

้

 

ลบ ๒๔๕๙/๓๐๑๔
เด็กชายธนดล ทับทิมทอง

๐๖/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนเมืองละโว้วิทยา วัดนำจัน

้

 

ลบ ๒๔๕๙/๓๐๑๕

เด็กหญิงธนพร สิทธิวงศ์
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองละโว้วิทยา วัดนำจัน

้

 

ลบ ๒๔๕๙/๓๐๑๖

เด็กชายธนภัทร อำพันธ์ทอง

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองละโว้วิทยา วัดนำจัน

้

 

ลบ ๒๔๕๙/๓๐๑๗

เด็กชายธนะพัฒน์ ฟุงสันเทียะ

๊

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองละโว้วิทยา วัดนำจัน

้

 

ลบ ๒๔๕๙/๓๐๑๘
เด็กชายนภสินธุ์ อินทจิตร์

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองละโว้วิทยา วัดนำจัน

้

 

ลบ ๒๔๕๙/๓๐๑๙

เด็กหญิงนลินรัตน์ ไกลเขตร์
๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองละโว้วิทยา วัดนำจัน

้

 

ลบ ๒๔๕๙/๓๐๒๐
เด็กชายนันทภพ บุญคงธนภัทร์

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองละโว้วิทยา วัดนำจัน

้

 

ลบ ๒๔๕๙/๓๐๒๑

เด็กหญิงปนัดดา เรือนบุตร
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองละโว้วิทยา วัดนำจัน

้

 

ลบ ๒๔๕๙/๓๐๒๒
เด็กหญิงปภัสสรา ปกกาเวสา

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองละโว้วิทยา วัดนำจัน

้

 

ลบ ๒๔๕๙/๓๐๒๓
เด็กหญิงปภาวรินทร์ มีสธรรม

๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองละโว้วิทยา วัดนำจัน

้

 

ลบ ๒๔๕๙/๓๐๒๔

เด็กชายปรัชญ์สพล ศิลปชัย
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองละโว้วิทยา วัดนำจัน

้

 

ลบ ๒๔๕๙/๓๐๒๕

เด็กหญิงปญจสิรีย์ ไชยวงษ์
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองละโว้วิทยา วัดนำจัน

้

 

ลบ ๒๔๕๙/๓๐๒๖
เด็กชายปยวัฒน์ สินธุพงษ์

๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองละโว้วิทยา วัดนำจัน

้

 

ลบ ๒๔๕๙/๓๐๒๗

เด็กชายพงษ์ฐกรณ์ สนธิปาน
๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองละโว้วิทยา วัดนำจัน

้

 

ลบ ๒๔๕๙/๓๐๒๘

เด็กชายพฤทธิพร รืนเริง

่

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองละโว้วิทยา วัดนำจัน

้

 

ลบ ๒๔๕๙/๓๐๒๙

เด็กชายพัฒนพันธ์ พละพล
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองละโว้วิทยา วัดนำจัน

้

 

ลบ ๒๔๕๙/๓๐๓๐
เด็กหญิงพัฒน์ณสรณ์ ศรีสุกใส

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองละโว้วิทยา วัดนำจัน

้

 

ลบ ๒๔๕๙/๓๐๓๑

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส อินทรลักษณ์
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองละโว้วิทยา วัดนำจัน

้

 

ลบ ๒๔๕๙/๓๐๓๒

เด็กชายพีรภัทร ฉิมพาลี
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองละโว้วิทยา วัดนำจัน

้

 

ลบ ๒๔๕๙/๓๐๓๓

เด็กหญิงภัณฑิรา ยาบุญ
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองละโว้วิทยา วัดนำจัน

้

 

ลบ ๒๔๕๙/๓๐๓๔
เด็กหญิงภัทรธิดา อุ่นใจทน

๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองละโว้วิทยา วัดนำจัน

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๘๗ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๓๐๓๕

เด็กหญิงภิรัญญา พุ่มพฤกษ์
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองละโว้วิทยา วัดนำจัน

้

 

ลบ ๒๔๕๙/๓๐๓๖

เด็กหญิงรมิดา บรรจงศิริ
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองละโว้วิทยา วัดนำจัน

้

 

ลบ ๒๔๕๙/๓๐๓๗
เด็กหญิงรวิสุดา สนธิปาน

๐๗/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนเมืองละโว้วิทยา วัดนำจัน

้

 

ลบ ๒๔๕๙/๓๐๓๘

เด็กชายรัชชานนท์ ถมยา
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองละโว้วิทยา วัดนำจัน

้

 

ลบ ๒๔๕๙/๓๐๓๙

เด็กหญิงรัธณนห์ ประคองทรัพย์
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองละโว้วิทยา วัดนำจัน

้

 

ลบ ๒๔๕๙/๓๐๔๐
เด็กหญิงวรัญญา ศิริป

๐๔/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเมืองละโว้วิทยา วัดนำจัน

้

 

ลบ ๒๔๕๙/๓๐๔๑
เด็กชายวิศรุต เทพเสถียร

๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองละโว้วิทยา วัดนำจัน

้

 

ลบ ๒๔๕๙/๓๐๔๒

เด็กชายศักดิชัย

์

ศิริคูหาสมบูรณ์
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองละโว้วิทยา วัดนำจัน

้

 

ลบ ๒๔๕๙/๓๐๔๓

เด็กชายศิวพลชัย ชูชัยมงคล
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองละโว้วิทยา วัดนำจัน

้

 

ลบ ๒๔๕๙/๓๐๔๔

เด็กหญิงศุลีพร บุญสว่าง
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองละโว้วิทยา วัดนำจัน

้

 

ลบ ๒๔๕๙/๓๐๔๕
เด็กชายสุริยพงษ์ สดงาม

๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองละโว้วิทยา วัดนำจัน

้

 

ลบ ๒๔๕๙/๓๐๔๖

เด็กหญิงอธิตตญา บุบผา
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองละโว้วิทยา วัดนำจัน

้

 

ลบ ๒๔๕๙/๓๐๔๗

เด็กหญิงอมรรัตน์ ปญญาหอม
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองละโว้วิทยา วัดนำจัน

้

 

ลบ ๒๔๕๙/๓๐๔๘

เด็กหญิงอรัชภรณ์ ริมแจ้ง
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองละโว้วิทยา วัดนำจัน

้

 

ลบ ๒๔๕๙/๓๐๔๙
เด็กหญิงอริสรา ดีแดง

๒๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนเมืองละโว้วิทยา วัดนำจัน

้

 

ลบ ๒๔๕๙/๓๐๕๐
เด็กหญิงเกร็ดวรี แท่งทอง

๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองละโว้วิทยา วัดนำจัน

้

 

ลบ ๒๔๕๙/๓๐๕๑

เด็กหญิงเปรมกมล เศรษฐวิวรรธน์

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองละโว้วิทยา วัดนำจัน

้

 

ลบ ๒๔๕๙/๓๐๕๒

เด็กชายแทนไท ฉลาดคิด
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองละโว้วิทยา วัดนำจัน

้

 

ลบ ๒๔๕๙/๓๐๕๓
เด็กหญิงวิรัลยุพา ทองเวียง

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองละโว้วิทยา วัดนำจัน

้

 

ลบ ๒๔๕๙/๓๐๕๔

เด็กหญิงกนกพร ภูมมาลา
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบัณฑิตศึกษา วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๓๐๕๕

เด็กชายชัชชัย ใยมาก
๐๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบัณฑิตศึกษา วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๓๐๕๖

เด็กหญิงชุติกาญจน์ บัวงาม
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบัณฑิตศึกษา วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๓๐๕๗
เด็กชายฐาปกรณ์ แตงเชือ

้

๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบัณฑิตศึกษา วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๓๐๕๘

เด็กหญิงปวริศา ช่อดอกรัก
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบัณฑิตศึกษา วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๓๐๕๙

เด็กหญิงพรรณิภา พิศเพลิน
๐๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบัณฑิตศึกษา วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๓๐๖๐
เด็กชายสุภัทร พึงอ้น

่

๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบัณฑิตศึกษา วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๓๐๖๑
เด็กหญิงอลิสา โนนสันเทียะ

๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบัณฑิตศึกษา วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๓๐๖๒

เด็กชายเอกชัย อุทรา
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบัณฑิตศึกษา วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๓๐๖๓

เด็กหญิงกนกวรรณ นาคทอง
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบัณฑิตศึกษา วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๓๐๖๔

เด็กหญิงชนัดดา อิมพร้อม

่

๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบัณฑิตศึกษา วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๓๐๖๕
เด็กชายธนะวัฒน์ สายสุ่ม

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบัณฑิตศึกษา วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๓๐๖๖

เด็กชายรัชชานนท์ มีงิวราย

้

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบัณฑิตศึกษา วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๓๐๖๗

เด็กหญิงอุมากร ปนทอง
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบัณฑิตศึกษา วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๓๐๖๘

เด็กชายเรวัติ พุ่มทอง
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบัณฑิตศึกษา วัดเสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๓๐๖๙
เด็กชายเจษฎา เนียมแสง

๐๓/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

เสาธงทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๘๘ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๓๐๗๐
เด็กชายเธียรธนัตถ์ สุริเจย์

๐๘/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

เสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๓๐๗๑
เด็กหญิงมาศณัฏฐมน สังข์กิตติทวิกร

๒๔/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

เสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๓๐๗๒
เด็กชายนวมิน ศิริเขต

๒๒/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

เสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๓๐๗๓

เด็กชายธนพจน์ ผูกจิตต์
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

เสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๓๐๗๔

เด็กหญิงนภษร สระคูพันธ์
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

เสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๓๐๗๕

เด็กหญิงสุจิตตรา เอียมจิตร์

่

๑๖/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 2 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

เสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๓๐๗๖
เด็กหญิงปริยากร สินสมุทร

๐๗/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 2 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

เสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๓๐๗๗

เด็กหญิงชญานิษฐ์ พาพิมพ์
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

เสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๓๐๗๘

เด็กหญิงรัชนีกร คงเดช
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

เสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๓๐๗๙

เด็กหญิงณัฏธิดา แถมยิม

้

๑๕/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 2 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

เสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๓๐๘๐
เด็กหญิงศศิประภา วงษ์ยี

่

๑๑/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 2 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

เสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๓๐๘๑

เด็กหญิงบุญสิตา เทียนแก้ว
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

เสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๓๐๘๒

เด็กชายวุฒินัน หมอนทอง
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

เสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๓๐๘๓

เด็กชายวิระยุทธ สุมา
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

เสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๓๐๘๔
เด็กชายจิราธิวัฒน์ จินดาวงศ์

๐๓/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

เสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๓๐๘๕

เด็กหญิงณภัทร อ้นพรหม
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

เสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๓๐๘๖

เด็กหญิงเบญจมาศ เชือแทน

้

๐๕/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 2 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

เสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๓๐๘๗

เด็กหญิงชลดา อ่อนวงษ์
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

เสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๓๐๘๘
เด็กชายอนุวัฒน์ วะระบุญ

๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 2 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

เสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๓๐๘๙

เด็กชายภูริภัทร โพธิตะโนด
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 2 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

เสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๓๐๙๐
เด็กชายธราเทพ อินต๊ะอุ่นวงศ์

๑๐/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

เสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๓๐๙๑

เด็กชายนิธิวัฒน์ ส่งกลิน

่

๒๕/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

เสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๓๐๙๒
เด็กชายภาคิน รัตนวิจารณ์

๐๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 2 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

เสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๓๐๙๓

เด็กชายจตุพร จิตรบุตร
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

เสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๓๐๙๔

เด็กหญิงรุจีราภรณ์ น้อยทะรงค์
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 2 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

เสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๓๐๙๕

เด็กหญิงสวิชญา พัฒนจันทร์
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 2 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

เสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๓๐๙๖
เด็กหญิงปพิชญา ไผ่งาม

๑๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 2 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

เสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๓๐๙๗

เด็กหญิงณัฐธิดา พึงเจริญ

่

๐๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 2 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

เสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๓๐๙๘

เด็กหญิงกนกรัตน์ แก้ววงค์หาญ
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 2 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

เสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๓๐๙๙

เด็กหญิงหนึงจันทร์

่

นาเจริญ
๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 2 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

เสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๓๑๐๐
เด็กหญิงศุลีพร บุญรุ่ง

๑๐/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

เสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๓๑๐๑

เด็กหญิงธีทกานต์ ปรานสุจริต

๒๙/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

เสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๓๑๐๒

เด็กหญิงชลฐิชา อ่อนวงษ์
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

เสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๓๑๐๓

เด็กหญิงสิริกานต์ แตงเกตุ
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

เสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๓๑๐๔
เด็กหญิงรุ่งนภา พูลสวัสดิ

์

๐๔/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

เสาธงทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๘๙ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๓๑๐๕

เด็กหญิงศิริกมล บุญคูณ
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

เสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๓๑๐๖

เด็กหญิงกนกอร เผ่าน้อย
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 2 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

เสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๓๑๐๗
เด็กหญิงกนกวรรณ สิทธิพงศ์

๐๕/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

เสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๓๑๐๘

เด็กชายจิรายุ ใจเด็ด
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

เสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๓๑๐๙

เด็กชายอัครพล ศรีดี
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

เสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๓๑๑๐

เด็กชายฉัตรชัย พุ่มพฤกษา
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

เสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๓๑๑๑

เด็กชายชยนน งามวรัญู
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

เสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๓๑๑๒

เด็กชายจิรายุ สุทธิเปรมอนันต์
๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

เสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๓๑๑๓

เด็กชายรัชชานนท์ กิตติวรางกูร

๑๑/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

เสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๓๑๑๔

เด็กชายวัฒนพล ยาวรัมย์

๒๑/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

เสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๓๑๑๕

เด็กชายจิรศักดิ

์

สิทธิพงษ์
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

เสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๓๑๑๖

เด็กชายรุจิภาส พรมสวัสดิ

์

๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 2 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

เสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๓๑๑๗
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ไม้ประเสริฐ

๐๒/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

เสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๓๑๑๘

เด็กหญิงจุฬารัตน์ พุมานนท์
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

เสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๓๑๑๙

เด็กหญิงณัฐธิดา ตระกูลวรวัฒน์
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

เสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๓๑๒๐

เด็กหญิงสุภนิดา โรจนศิลป
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

เสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๓๑๒๑

เด็กหญิงณิชากร บุญผาสุข
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

เสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๓๑๒๒

เด็กหญิงดาริกาพร กรวยทอง

๒๓/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

เสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๓๑๒๓

เด็กหญิงปยะนารถ เอียมทรัพย์

่

๒๓/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

เสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๓๑๒๔

เด็กหญิงออมสิน กิจเจริญวงศ์
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 2 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

เสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๓๑๒๕

เด็กหญิงอัจฉรา บุบผารัตน์
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 2 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

เสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๓๑๒๖

เด็กหญิงภัทรธิดา พรมบ้านสัง
๒๔/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1

นำจัน

้

 

ลบ ๒๔๕๙/๓๑๒๗

เด็กหญิงสุพัชา แมมขุนทด ๘/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1

นำจัน

้

 

ลบ ๒๔๕๙/๓๑๒๘

เด็กหญิงเปมิกา บุญประเสริฐ ๑๐/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1
นำจัน

้

 

ลบ ๒๔๕๙/๓๑๒๙

เด็กหญิงอัจฉรา สรรพวิเศษ ๗/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1

นำจัน

้

 

ลบ ๒๔๕๙/๓๑๓๐

เด็กหญิงวริสรา แสงพานิชย์
๑๑/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1

นำจัน

้

 

ลบ ๒๔๕๙/๓๑๓๑

เด็กชายปญณวัฒน์ หิมะพงษ์ ๐๙/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1
นำจัน

้

 

ลบ ๒๔๕๙/๓๑๓๒

เด็กชายชาตินักรบ สำลีงาม
๑๖/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1

นำจัน

้

 

ลบ ๒๔๕๙/๓๑๓๓

เด็กชายวรานนท์ เอ่งฉ้วน
๒๑/๔/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1

นำจัน

้

 

ลบ ๒๔๕๙/๓๑๓๔

เด็กชายฐากร นิติกุล ๘/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1

นำจัน

้

 

ลบ ๒๔๕๙/๓๑๓๕

เด็กชายพิพัฒน์ ศรีโสภา ๑/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1

นำจัน

้

 

ลบ ๒๔๕๙/๓๑๓๖

เด็กชายธนกร พุ่มทับทิม

๒๕/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1

นำจัน

้

 

ลบ ๒๔๕๙/๓๑๓๗

เด็กหญิงกานต์มณี ภู่ภมร ๗/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1

นำจัน

้

 

ลบ ๒๔๕๙/๓๑๓๘

เด็กหญิงสุพรรณษา นาคหลง
๕/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1

นำจัน

้

 

ลบ ๒๔๕๙/๓๑๓๙

เด็กหญิงเจริญฝน สังสกุล
๔/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1

นำจัน

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๙๐ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๓๑๔๐

เด็กหญิงปุณยาพร มาศิริ
๒๗/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1

นำจัน

้

 

ลบ ๒๔๕๙/๓๑๔๑

เด็กหญิงจุฑารัตน์ มากสาคร
๒๗/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1

นำจัน

้

 

ลบ ๒๔๕๙/๓๑๔๒

เด็กหญิงทิตยา คำศรี
๓/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1

นำจัน

้

 

ลบ ๒๔๕๙/๓๑๔๓

เด็กหญิงนริศรา คำผล
๒๘/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1

นำจัน

้

 

ลบ ๒๔๕๙/๓๑๔๔

เด็กหญิงญาณิศา คำมา

๒๑/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1

นำจัน

้

 

ลบ ๒๔๕๙/๓๑๔๕ เด็กหญิงบุษบามินตรา
เขียวน้อย

๑๕/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1
นำจัน

้

 

ลบ ๒๔๕๙/๓๑๔๖

เด็กหญิงนภสร ขาวบริสุทธิ

์

๑๕/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1
นำจัน

้

 

ลบ ๒๔๕๙/๓๑๔๗

เด็กหญิงวศินี เสาสอน ๙/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1

นำจัน

้

 

ลบ ๒๔๕๙/๓๑๔๘

เด็กหญิงปนประภา พันธ์งาม ๔/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1

นำจัน

้

 

ลบ ๒๔๕๙/๓๑๔๙

เด็กหญิงพัชชา ใยสุข
๒๓/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1

นำจัน

้

 

ลบ ๒๔๕๙/๓๑๕๐
เด็กหญิงนภัสสร โสมดี

๖/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1
นำจัน

้

 

ลบ ๒๔๕๙/๓๑๕๑

เด็กหญิงธริญา ดีได้ ๙/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1

นำจัน

้

 

ลบ ๒๔๕๙/๓๑๕๒

เด็กชายณัฐดนัย สิทธิสุข
๘/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1

นำจัน

้

 

ลบ ๒๔๕๙/๓๑๕๓

เด็กหญิงอริสา บุญประคม ๖/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1

นำจัน

้

 

ลบ ๒๔๕๙/๓๑๕๔

เด็กหญิงฮุไซฟะฮ์ ท้วมไทย
๒๙/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1

ปาธรรมโสภณ  

ลบ ๒๔๕๙/๓๑๕๕

เด็กหญิงธาราทิพย์ แรตทอง ๕/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1

ปาธรรมโสภณ  

ลบ ๒๔๕๙/๓๑๕๖

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ธงชัย
๒๔/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1

ปาธรรมโสภณ  

ลบ ๒๔๕๙/๓๑๕๗

เด็กหญิงดลยา ประคองเทียน
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1
ปาธรรมโสภณ  

ลบ ๒๔๕๙/๓๑๕๘
เด็กหญิงธํญญาภรณ์ การะพฤกษ์

๒๒/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1
ปาธรรมโสภณ  

ลบ ๒๔๕๙/๓๑๕๙

เด็กชายรพีภัทร ปอมไผ่ขวาง
๒๔/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1

ปาธรรมโสภณ  

ลบ ๒๔๕๙/๓๑๖๐

เด็กหญิงกชกร พันธ์งาม
๒๐/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1

ปาธรรมโสภณ  

ลบ ๒๔๕๙/๓๑๖๑

เด็กชายธันวา อ่อนสา
๕/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1

ปาธรรมโสภณ  

ลบ ๒๔๕๙/๓๑๖๒

เด็กชายปญญพัฒน์ กุลอำภา
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1
ปาธรรมโสภณ  

ลบ ๒๔๕๙/๓๑๖๓

เด็กชายอุรุพงค์ สงทิม ๒/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1

ปาธรรมโสภณ  

ลบ ๒๔๕๙/๓๑๖๔

เด็กชายพควัส สังสกุล
๑๒/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1

ปาธรรมโสภณ  

ลบ ๒๔๕๙/๓๑๖๕

เด็กชายภควัต ร่มลำดวน

๑๖/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1

ปาธรรมโสภณ  

ลบ ๒๔๕๙/๓๑๖๖

เด็กหญิงวรัญญญา เพ็งนุ่ม
๑๖/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1

ปาธรรมโสภณ  

ลบ ๒๔๕๙/๓๑๖๗

เด็กหญิงธัญญารัตน์ จุ้ยลำเพ็ญ ๕/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1

ปาธรรมโสภณ  

ลบ ๒๔๕๙/๓๑๖๘

เด็กหญิงชุติการณ์ อ่อนอ้วน

๑๖/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนชุบศร(ร.31 พัน 1 รอ.อุปถัมภ์)
วัดนำจัน

้

 

ลบ ๒๔๕๙/๓๑๖๙

เด็กหญิงพุทธิดา ฉาบเพชร
๒๐/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนชุบศร(ร.31 พัน 1 รอ.อุปถัมภ์)

วัดนำจัน

้

 

ลบ ๒๔๕๙/๓๑๗๐
เด็กหญิงมณธวรรณ ยืนยง

๐๒/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนชุบศร(ร.31 พัน 1 รอ.อุปถัมภ์)
วัดนำจัน

้

 

ลบ ๒๔๕๙/๓๑๗๑

เด็กหญิงสิรินภา อยู่ปาน
๑๔/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนชุบศร(ร.31 พัน 1 รอ.อุปถัมภ์)

วัดนำจัน

้

 

ลบ ๒๔๕๙/๓๑๗๒

เด็กชายธนดล ปุกหมืนไวย์

่

๒๒/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนชุบศร(ร.31 พัน 1 รอ.อุปถัมภ์)
วัดนำจัน

้

 

ลบ ๒๔๕๙/๓๑๗๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ อ่อนอ้วน
๓๑/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนชุบศร(ร.31 พัน 1 รอ.อุปถัมภ์)

วัดนำจัน

้

 

ลบ ๒๔๕๙/๓๑๗๔

เด็กชายคชากรณ์ แหยมกระโทก
๑๔/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนชุบศร(ร.31 พัน 1 รอ.อุปถัมภ์)

วัดนำจัน

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๙๑ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๓๑๗๕

เด็กหญิงนำฝน พึงโพธิ

่ ์

๐๙/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนชุบศร(ร.31 พัน 1 รอ.อุปถัมภ์)
วัดนำจัน

้

 

ลบ ๒๔๕๙/๓๑๗๖

เด็กหญิงปรายฟา ไชยการ
๑๓/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนชุบศร(ร.31 พัน 1 รอ.อุปถัมภ์)

วัดนำจัน

้

 

ลบ ๒๔๕๙/๓๑๗๗

เด็กชายพิเชฐ สิทธิ
๒๐/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนชุบศร(ร.31 พัน 1 รอ.อุปถัมภ์)

วัดนำจัน

้

 

ลบ ๒๔๕๙/๓๑๗๘

เด็กหญิงมณีรัตน์ จิโรจน์วงค์
๒๕/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนชุบศร(ร.31 พัน 1 รอ.อุปถัมภ์)

วัดนำจัน

้

 

ลบ ๒๔๕๙/๓๑๗๙

เด็กชายมนต์ชัย ฉาบเพชร

๒๒/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนชุบศร(ร.31 พัน 1 รอ.อุปถัมภ์)
วัดนำจัน

้

 

ลบ ๒๔๕๙/๓๑๘๐

เด็กหญิงกรรภิรมณ์ ชูมะณี
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านดาบ วัดคุ้งนาบุญ  

ลบ ๒๔๕๙/๓๑๘๑

เด็กหญิงชนม์นิชา อ่อนสาย

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านดาบ วัดคุ้งนาบุญ  

ลบ ๒๔๕๙/๓๑๘๒

เด็กชายชยณัฐ คำนวนชอบ
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านดาบ วัดคุ้งนาบุญ  

ลบ ๒๔๕๙/๓๑๘๓

เด็กหญิงศศิประภา พบกลาง
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านดาบ วัดคุ้งนาบุญ  

ลบ ๒๔๕๙/๓๑๘๔

เด็กหญิงสุกัญญา ขันตี
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านดาบ วัดคุ้งนาบุญ  

ลบ ๒๔๕๙/๓๑๘๕

เด็กชายอภิศักดิ

์

สายสืบ
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านดาบ วัดคุ้งนาบุญ  

ลบ ๒๔๕๙/๓๑๘๖

เด็กหญิงจิราวรรณ สินคุ้ม
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านดาบ วัดคุ้งนาบุญ  

ลบ ๒๔๕๙/๓๑๘๗

นางสาวชลธิชา อารีย์
๒๔/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดบ้านดาบ วัดคุ้งนาบุญ  

ลบ ๒๔๕๙/๓๑๘๘

เด็กหญิงชลลดา ฉิมระเริง
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านดาบ วัดคุ้งนาบุญ  

ลบ ๒๔๕๙/๓๑๘๙

เด็กชายณัฐพล พันธุ์สิทธิ

์

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านดาบ วัดคุ้งนาบุญ  

ลบ ๒๔๕๙/๓๑๙๐

เด็กหญิงณิชาภัทร แสงอุ่น
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านดาบ วัดคุ้งนาบุญ  

ลบ ๒๔๕๙/๓๑๙๑

เด็กชายธีรพล เทียนดี
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านดาบ วัดคุ้งนาบุญ  

ลบ ๒๔๕๙/๓๑๙๒

เด็กหญิงพรนภา บุญปน

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านดาบ วัดคุ้งนาบุญ  

ลบ ๒๔๕๙/๓๑๙๓

เด็กชายพฤฒิพงษ์ วงษา
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านดาบ วัดคุ้งนาบุญ  

ลบ ๒๔๕๙/๓๑๙๔

เด็กชายพัชรพงษ์ หมีวร
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านดาบ วัดคุ้งนาบุญ  

ลบ ๒๔๕๙/๓๑๙๕

เด็กหญิงมัณฑนา ดีไพร
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านดาบ วัดคุ้งนาบุญ  

ลบ ๒๔๕๙/๓๑๙๖

เด็กชายรังสิมันตุ์ รังกลิน

่

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านดาบ วัดคุ้งนาบุญ  

ลบ ๒๔๕๙/๓๑๙๗

เด็กชายวสันต์ ภูมิปญโญ
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านดาบ วัดคุ้งนาบุญ  

ลบ ๒๔๕๙/๓๑๙๘

เด็กหญิงวิชญาดา รัตนสอาด
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านดาบ วัดคุ้งนาบุญ  

ลบ ๒๔๕๙/๓๑๙๙

เด็กหญิงอภิญญา พาโยม
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านดาบ วัดคุ้งนาบุญ  

ลบ ๒๔๕๙/๓๒๐๐
เด็กชายโตณณาการ โกมล

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านดาบ วัดคุ้งนาบุญ  

ลบ ๒๔๕๙/๓๒๐๑
เด็กชายโอฬาร เข็มเพ็ชร

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านดาบ วัดคุ้งนาบุญ  

ลบ ๒๔๕๙/๓๒๐๒

เด็กหญิงกนกวรรณ พวงรัก
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดตะโก  

ลบ ๒๔๕๙/๓๒๐๓

เด็กหญิงกนิษฐา แก้วมณี
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดตะโก  

ลบ ๒๔๕๙/๓๒๐๔

เด็กหญิงกมลชนก แสนแก้ว
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดตะโก  

ลบ ๒๔๕๙/๓๒๐๕
เด็กหญิงกาญจนา ศรีคร้าม

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดตะโก  

ลบ ๒๔๕๙/๓๒๐๖

เด็กชายจักรพรรดิ ตรงคำนึง
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดตะโก  

ลบ ๒๔๕๙/๓๒๐๗

เด็กชายชาคริต แปนสกุล
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดตะโก  

ลบ ๒๔๕๙/๓๒๐๘

เด็กหญิงญาดา แปนสกุล
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดตะโก  

ลบ ๒๔๕๙/๓๒๐๙
เด็กหญิงณัฐมล พิมพยอม

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดตะโก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๙๒ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๓๒๑๐

เด็กชายธนภูมิ เกิดกิจ
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดตะโก  

ลบ ๒๔๕๙/๓๒๑๑

เด็กหญิงธัญชนก อักษรสาร
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดตะโก  

ลบ ๒๔๕๙/๓๒๑๒

เด็กชายธีรศักดิ

์

หมืนวิเศษ

่

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดตะโก  

ลบ ๒๔๕๙/๓๒๑๓

เด็กชายนัฐวัฒน์ เลิศพิสุทธิกุล

์

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดตะโก  

ลบ ๒๔๕๙/๓๒๑๔

เด็กชายพีระพัฒน์ ศรีชาติ

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดตะโก  

ลบ ๒๔๕๙/๓๒๑๕

เด็กหญิงภัทราพร คงอินทร์
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดตะโก  

ลบ ๒๔๕๙/๓๒๑๖

เด็กชายรัฐศาสตร์ จันทร์สุข
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดตะโก  

ลบ ๒๔๕๙/๓๒๑๗

เด็กหญิงวรรณวิสา ทองกระจ่าง
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดตะโก  

ลบ ๒๔๕๙/๓๒๑๘

เด็กหญิงวรรวิษา สว่างศรี

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดตะโก  

ลบ ๒๔๕๙/๓๒๑๙

เด็กหญิงศศิธร นนธิ
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดตะโก  

ลบ ๒๔๕๙/๓๒๒๐
เด็กชายสิทธิชัย มิสะโสกะ

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดตะโก  

ลบ ๒๔๕๙/๓๒๒๑

เด็กชายอัครชัย ชูกำลัง
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดตะโก  

ลบ ๒๔๕๙/๓๒๒๒

เด็กหญิงอัฐภิญญา สร้อยโสม
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดตะโก  

ลบ ๒๔๕๙/๓๒๒๓

เด็กชายอโณทัย จำเนียรสาร
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดตะโก  

ลบ ๒๔๕๙/๓๒๒๔

เด็กชายเจษฎา กระจ่างฤกษ์
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดตะโก  

ลบ ๒๔๕๙/๓๒๒๕

เด็กชายศุภัช วัฒนพันธ์
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านดาบ วัดบ้านดาบ  

ลบ ๒๔๕๙/๓๒๒๖

เด็กชายสุเมธ สังข์เสนาะ
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านดาบ วัดบ้านดาบ  

ลบ ๒๔๕๙/๓๒๒๗

เด็กหญิงหทัยรัตน์ สิงห์ดง
๐๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านดาบ วัดบ้านดาบ  

ลบ ๒๔๕๙/๓๒๒๘

เด็กหญิงเพชรรัตน์ บุญรุ่ง
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านดาบ วัดบ้านดาบ  

ลบ ๒๔๕๙/๓๒๒๙

เด็กหญิงจุฑามาศ ศรีวิบูลย์
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านดาบ วัดบ้านดาบ  

ลบ ๒๔๕๙/๓๒๓๐

เด็กหญิงญาณกร ศรีทอง
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านดาบ วัดบ้านดาบ  

ลบ ๒๔๕๙/๓๒๓๑

เด็กชายณัฐนนท์ วงษ์มาลี
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านดาบ วัดบ้านดาบ  

ลบ ๒๔๕๙/๓๒๓๒

เด็กหญิงณัฐพร แก้วจีน
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านดาบ วัดบ้านดาบ  

ลบ ๒๔๕๙/๓๒๓๓

เด็กชายณัฐวัฒน์ วงษ์มาลี
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านดาบ วัดบ้านดาบ  

ลบ ๒๔๕๙/๓๒๓๔

เด็กชายปฏิภาณ ทรัพย์เธาว์

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านดาบ วัดบ้านดาบ  

ลบ ๒๔๕๙/๓๒๓๕

เด็กหญิงพรพรรณ ยังทอง
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านดาบ วัดบ้านดาบ  

ลบ ๒๔๕๙/๓๒๓๖

เด็กหญิงภัทราภรณ์ วงษ์ยามาศ
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านดาบ วัดบ้านดาบ  

ลบ ๒๔๕๙/๓๒๓๗

เด็กชายวรากร หนูคำเชือ

้

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านดาบ วัดบ้านดาบ  

ลบ ๒๔๕๙/๓๒๓๘

เด็กหญิงวิชุฏาภรณ์ พึงแก่น

่

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านดาบ วัดบ้านดาบ  

ลบ ๒๔๕๙/๓๒๓๙

เด็กชายสรศักดิ

์

ทัพจันทร์
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านดาบ วัดบ้านดาบ  

ลบ ๒๔๕๙/๓๒๔๐
เด็กชายสิทธิพงษ์ กะสายแก้ว

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านดาบ วัดบ้านดาบ  

ลบ ๒๔๕๙/๓๒๔๑

เด็กชายสิริวัฒน์ สังข์ศิริ
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านดาบ วัดบ้านดาบ  

ลบ ๒๔๕๙/๓๒๔๒

เด็กหญิงสุนันทา กีสง่า

่

๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านดาบ วัดบ้านดาบ  

ลบ ๒๔๕๙/๓๒๔๓

เด็กหญิงสุนันทา ทองแผ่
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านดาบ วัดบ้านดาบ  

ลบ ๒๔๕๙/๓๒๔๔

เด็กหญิงอนิษา จันทร์ใหญ่

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านดาบ วัดบ้านดาบ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๙๓ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๓๒๔๕

เด็กชายอำนาจ มากโฉม
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านดาบ วัดบ้านดาบ  

ลบ ๒๔๕๙/๓๒๔๖

เด็กหญิงโชติการณ์ ทับทิมเถือน

่

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านดาบ วัดบ้านดาบ  

ลบ ๒๔๕๙/๓๒๔๗

เด็กหญิงกมลทิพย์ บุญรอด
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านดาบ วัดบ้านดาบ  

ลบ ๒๔๕๙/๓๒๔๘

เด็กชายกษิดิเดช

์

เดชสาหร่าย
๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านดาบ วัดบ้านดาบ  

ลบ ๒๔๕๙/๓๒๔๙

เด็กชายขวัญชัย วงษ์สา
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านดาบ วัดบ้านดาบ  

ลบ ๒๔๕๙/๓๒๕๐

เด็กชายธีรภัทร เกตุสุวรรณ
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านดาบ วัดบ้านดาบ  

ลบ ๒๔๕๙/๓๒๕๑

เด็กหญิงนฤมล กุษา
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านดาบ วัดบ้านดาบ  

ลบ ๒๔๕๙/๓๒๕๒

เด็กชายบุญพิทักษ์ เพ็งอบเชย

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านดาบ วัดบ้านดาบ  

ลบ ๒๔๕๙/๓๒๕๓

เด็กหญิงปาริชาติ จำปาแขก
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านดาบ วัดบ้านดาบ  

ลบ ๒๔๕๙/๓๒๕๔

เด็กชายปยะพร แปนพ้นธ์
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านดาบ วัดบ้านดาบ  

ลบ ๒๔๕๙/๓๒๕๕

เด็กหญิงพรนำทิพย์ ศรีทอง
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านดาบ วัดบ้านดาบ  

ลบ ๒๔๕๙/๓๒๕๖

เด็กชายพีรวิชญ์ บัวเรือง
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านดาบ วัดบ้านดาบ  

ลบ ๒๔๕๙/๓๒๕๗

เด็กหญิงวยสกร ปานสุข
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านดาบ วัดบ้านดาบ  

ลบ ๒๔๕๙/๓๒๕๘

เด็กชายวัฒนา ทองคำ
๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านดาบ วัดบ้านดาบ  

ลบ ๒๔๕๙/๓๒๕๙

เด็กชายอดิษศร แสงกฤษ
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านดาบ วัดบ้านดาบ  

ลบ ๒๔๕๙/๓๒๖๐

เด็กหญิงอนิสรา เหมะมินทร์
๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านดาบ วัดบ้านดาบ  

ลบ ๒๔๕๙/๓๒๖๑

เด็กหญิงอลิษา แสนปญญา
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านดาบ วัดบ้านดาบ  

ลบ ๒๔๕๙/๓๒๖๒

เด็กหญิงจิรวรรณ สิงหพันธุ์
๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านดาบ วัดบ้านดาบ  

ลบ ๒๔๕๙/๓๒๖๓

เด็กหญิงจุฑามาศ โพธิสด
๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านดาบ วัดบ้านดาบ  

ลบ ๒๔๕๙/๓๒๖๔

เด็กชายสมศักดิ

์

อยู่แตง
๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านดาบ วัดบ้านดาบ  

ลบ ๒๔๕๙/๓๒๖๕

นางสาวอรพิน แสงสว่าง

๑๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดบ้านดาบ วัดบ้านดาบ  

ลบ ๒๔๕๙/๓๒๖๖

เด็กหญิงอุบลวรรณ มีพิปราย
๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านดาบ วัดบ้านดาบ  

ลบ ๒๔๕๙/๓๒๖๗

เด็กหญิงสุธิดา จรเทศ
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกตุ วัดเกตุ  

ลบ ๒๔๕๙/๓๒๖๘

เด็กหญิงปยพร หมอนทอง
๓๐/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบางลี (สุขรัฐราษฎร์บำรุง)

่

วัดบางลี

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๓๒๖๙

เด็กหญิงทอฝน โสดาบัน
๐๘/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบางลี (สุขรัฐราษฎร์บำรุง)

่

วัดบางลี

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๓๒๗๐

เด็กหญิงนิตยา นุดนาบี
๑๙/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบางลี (สุขรัฐราษฎร์บำรุง)

่

วัดบางลี

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๓๒๗๑

เด็กหญิงปนปก ปาวิลัย
๐๑/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบางลี (สุขรัฐราษฎร์บำรุง)

่

วัดบางลี

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๓๒๗๒

เด็กหญิงเพ็ญนภา ทัดทอง
๒๗/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบางลี (สุขรัฐราษฎร์บำรุง)

่

วัดบางลี

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๓๒๗๓

เด็กชายณัฐพร คงสิริ
๐๓/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบางลี (สุขรัฐราษฎร์บำรุง)

่

วัดบางลี

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๓๒๗๔

เด็กชายนัฐพล ชนะทุกข์
๒๘/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านบางลี (สุขรัฐราษฎร์บำรุง)

่

วัดบางลี

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๓๒๗๕

เด็กชายนิรัชชา สมงาม
๑๒/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านบางลี (สุขรัฐราษฎร์บำรุง)

่

วัดบางลี

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๓๒๗๖

เด็กหญิงปฏิมาพร คำสอาด
๒๗/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านบางลี (สุขรัฐราษฎร์บำรุง)

่

วัดบางลี

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๓๒๗๗

เด็กหญิงวริศรา สัสดี
๐๒/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านบางลี (สุขรัฐราษฎร์บำรุง)

่

วัดบางลี

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๓๒๗๘

เด็กหญิงศรัญญา เร่งรัตน์
๒๔/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านบางลี (สุขรัฐราษฎร์บำรุง)

่

วัดบางลี

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๓๒๗๙

เด็กหญิงสุนิษา เกลียวกลม
๒๕/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านบางลี (สุขรัฐราษฎร์บำรุง)

่

วัดบางลี

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๙๔ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๓๒๘๐

เด็กชายอรรถพร สังข์เงิน

๒๒/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านบางลี (สุขรัฐราษฎร์บำรุง)

่

วัดบางลี

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๓๒๘๑

เด็กชายชัชวาลย์ พานทอง
๑๘/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านบางลี (สุขรัฐราษฎร์บำรุง)

่

วัดบางลี

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๓๒๘๒

เด็กหญิงณัฐยาภรณ์ หลงชม
๒๙/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านบางลี (สุขรัฐราษฎร์บำรุง)

่

วัดบางลี

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๓๒๘๓

เด็กชายศิริศักดิ

์

บุญโพธิ

์

๐๒/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านบางลี (สุขรัฐราษฎร์บำรุง)

่

วัดบางลี

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๓๒๘๔

เด็กชายจักรี ชาวนา
๐๖/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านบางลี (สุขรัฐราษฎร์บำรุง)

่

วัดบางลี

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๓๒๘๕

เด็กหญิงทรัพย์ทวี รุ่งแจ้ง

๑๓/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านบางลี (สุขรัฐราษฎร์บำรุง)

่

วัดบางลี

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๓๒๘๖

เด็กหญิงรัชนีกร เขียวงาม
๑๙/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านบางลี (สุขรัฐราษฎร์บำรุง)

่

วัดบางลี

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๓๒๘๗

เด็กชายกิตติธัช ศิริกุล
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยวด วัดยวด  

ลบ ๒๔๕๙/๓๒๘๘

เด็กชายชนาธิป ชูชืน

่

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยวด วัดยวด  

ลบ ๒๔๕๙/๓๒๘๙

เด็กหญิงฐิตาภรณ์ จำบัวขาว
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดยวด วัดยวด  

ลบ ๒๔๕๙/๓๒๙๐
เด็กชายธรรมนูญ ดำสกุล

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยวด วัดยวด  

ลบ ๒๔๕๙/๓๒๙๑

เด็กหญิงธัญวลัย ขำแสน
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยวด วัดยวด  

ลบ ๒๔๕๙/๓๒๙๒

เด็กชายบุญญเรศ วรสกุล
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดยวด วัดยวด  

ลบ ๒๔๕๙/๓๒๙๓

เด็กหญิงพิไลวรรณ นาคทองดี
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดยวด วัดยวด  

ลบ ๒๔๕๙/๓๒๙๔

เด็กชายภัทรชนน จันเดชา
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยวด วัดยวด  

ลบ ๒๔๕๙/๓๒๙๕

เด็กหญิงวรัชชยา บุญช่วย
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดยวด วัดยวด  

ลบ ๒๔๕๙/๓๒๙๖

เด็กชายวีรภาพ มุขงาม
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยวด วัดยวด  

ลบ ๒๔๕๙/๓๒๙๗

เด็กชายอานัส ผอบทิพย์
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยวด วัดยวด  

ลบ ๒๔๕๙/๓๒๙๘

เด็กหญิงอาภัสรา มาสำราญ

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยวด วัดยวด  

ลบ ๒๔๕๙/๓๒๙๙

เด็กชายอุทิศ ส่วนชอบ

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยวด วัดยวด  

ลบ ๒๔๕๙/๓๓๐๐
เด็กชายเจษฎา พิมพขันธ์

๐๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดยวด วัดยวด  

ลบ ๒๔๕๙/๓๓๐๑

เด็กหญิงเอืออารีย์

้

ทับกริส
๐๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดยวด วัดยวด  

ลบ ๒๔๕๙/๓๓๐๒
เด็กหญิงไอรยา ยอดคำ

๐๙/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดยวด วัดยวด  

ลบ ๒๔๕๙/๓๓๐๓

เด็กชายณัฐวุฒิ ในจิตย์
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดยวด วัดยวด  

ลบ ๒๔๕๙/๓๓๐๔

เด็กชายนวพร ศรีจันทร์
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยวด วัดยวด  

ลบ ๒๔๕๙/๓๓๐๕

เด็กหญิงอาทิตญา ช่างเหล็ก
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยวด วัดยวด  

ลบ ๒๔๕๙/๓๓๐๖
เด็กชายกิตติชัย เอกวิรัตน์

๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลท่าวุ้ง วัดวิหารขาว  

ลบ ๒๔๕๙/๓๓๐๗

เด็กชายกิตติพัทธ์ โสมสุข
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลท่าวุ้ง วัดวิหารขาว  

ลบ ๒๔๕๙/๓๓๐๘

เด็กชายธีรภัทร์ เนตรสกุล
๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลท่าวุ้ง วัดวิหารขาว  

ลบ ๒๔๕๙/๓๓๐๙

เด็กหญิงบุณฑริการ์ คุ้มเจริญ
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลท่าวุ้ง วัดวิหารขาว  

ลบ ๒๔๕๙/๓๓๑๐
เด็กชายปรเมทย์ ทองทา

๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลท่าวุ้ง วัดวิหารขาว  

ลบ ๒๔๕๙/๓๓๑๑

เด็กชายปยศักดิ

์

เรืองอุไร
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลท่าวุ้ง วัดวิหารขาว  

ลบ ๒๔๕๙/๓๓๑๒

เด็กชายปุญญพัฒน์ สว่างจิตร
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลท่าวุ้ง วัดวิหารขาว  

ลบ ๒๔๕๙/๓๓๑๓

เด็กชายพีรภัทร รักซ้อน
๑๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลท่าวุ้ง วัดวิหารขาว  

ลบ ๒๔๕๙/๓๓๑๔

เด็กชายรณกร พลอยวงษ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลท่าวุ้ง วัดวิหารขาว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๙๕ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๓๓๑๕

เด็กหญิงลภัสรดา พันธุวงศ์
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลท่าวุ้ง วัดวิหารขาว  

ลบ ๒๔๕๙/๓๓๑๖

เด็กชายศิวกร อ้นสกุล
๐๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลท่าวุ้ง วัดวิหารขาว  

ลบ ๒๔๕๙/๓๓๑๗

เด็กชายสุทธิรักษ์ อุ่นใจชน

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลท่าวุ้ง วัดวิหารขาว  

ลบ ๒๔๕๙/๓๓๑๘

เด็กชายอติกานต์ อัคคีโรจน์
๐๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลท่าวุ้ง วัดวิหารขาว  

ลบ ๒๔๕๙/๓๓๑๙

เด็กชายอธิป
จันทร์ประสพโชค ๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลท่าวุ้ง วัดวิหารขาว  

ลบ ๒๔๕๙/๓๓๒๐

เด็กหญิงอภิชญา เครือท้าว
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลท่าวุ้ง วัดวิหารขาว  

ลบ ๒๔๕๙/๓๓๒๑

เด็กชายเดชาวัต ใจเสือ
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลท่าวุ้ง วัดวิหารขาว  

ลบ ๒๔๕๙/๓๓๒๒

เด็กชายกฤตภาส ถ้วยทอง
๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร วัดบางพาน  

ลบ ๒๔๕๙/๓๓๒๓

เด็กหญิงกัญญาณัฐ อินสกุล
๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร วัดบางพาน  

ลบ ๒๔๕๙/๓๓๒๔

เด็กหญิงจุฑามาส เอียมอ่อน

่

๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร วัดบางพาน  

ลบ ๒๔๕๙/๓๓๒๕

เด็กหญิงจุฑารัตน์ เนตรสกุล
๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร วัดบางพาน  

ลบ ๒๔๕๙/๓๓๒๖

เด็กชายชนสิทธิ

์

สุขมาก
๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร วัดบางพาน  

ลบ ๒๔๕๙/๓๓๒๗

เด็กหญิงชุติมา สนิท
๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร วัดบางพาน  

ลบ ๒๔๕๙/๓๓๒๘

เด็กชายญาโนทัย สุขประเสริฐ
๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร วัดบางพาน  

ลบ ๒๔๕๙/๓๓๒๙

เด็กหญิงณัฐกานต์ ขำวงษ์
๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร วัดบางพาน  

ลบ ๒๔๕๙/๓๓๓๐

เด็กชายณัฐพนธ์ แย้มยิง

่

๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร วัดบางพาน  

ลบ ๒๔๕๙/๓๓๓๑

เด็กชายณัฐภูมิ บุญมี
๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร วัดบางพาน  

ลบ ๒๔๕๙/๓๓๓๒

เด็กชายณัฐวร มะลิหน
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร วัดบางพาน  

ลบ ๒๔๕๙/๓๓๓๓

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

เมืองสว่าง
๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร วัดบางพาน  

ลบ ๒๔๕๙/๓๓๓๔

เด็กชายทนงศักดิ

์

เปยดี
๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร วัดบางพาน  

ลบ ๒๔๕๙/๓๓๓๕

เด็กหญิงทิชากร รัศมี
๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร วัดบางพาน  

ลบ ๒๔๕๙/๓๓๓๖

เด็กชายธนพล เทศวงษ์
๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร วัดบางพาน  

ลบ ๒๔๕๙/๓๓๓๗

นายธนพล เหลียมครุฑ

่

๒๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร วัดบางพาน  

ลบ ๒๔๕๙/๓๓๓๘

เด็กชายธนวรรษ สร้อยจำปา

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร วัดบางพาน  

ลบ ๒๔๕๙/๓๓๓๙

เด็กชายนที โตสวัสดิ

์

๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร วัดบางพาน  

ลบ ๒๔๕๙/๓๓๔๐

เด็กชายนราธิป จรเทศ
๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร วัดบางพาน  

ลบ ๒๔๕๙/๓๓๔๑

เด็กหญิงปนัดดา ทองคำรัตน์
๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร วัดบางพาน  

ลบ ๒๔๕๙/๓๓๔๒

เด็กชายปรัญชัย ก้อนมณี
๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร วัดบางพาน  

ลบ ๒๔๕๙/๓๓๔๓

เด็กหญิงปวันรัตน์ ทองสาย
๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร วัดบางพาน  

ลบ ๒๔๕๙/๓๓๔๔

เด็กชายปณณพร คำทิต๊ะ
๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร วัดบางพาน  

ลบ ๒๔๕๙/๓๓๔๕

เด็กชายพงศกร บุญร่วม
๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร วัดบางพาน  

ลบ ๒๔๕๙/๓๓๔๖

เด็กชายพงศธร พ่วงวงศ์
๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร วัดบางพาน  

ลบ ๒๔๕๙/๓๓๔๗

เด็กชายพงศ์ภรณ์ ใยเจริญ
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร วัดบางพาน  

ลบ ๒๔๕๙/๓๓๔๘

เด็กชายพิพัฒน์พร คุณานนท์
๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร วัดบางพาน  

ลบ ๒๔๕๙/๓๓๔๙

เด็กหญิงภัคจีรา ขันนาค
๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร วัดบางพาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๙๖ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๓๓๕๐

นายภูวนาท ภูมมา
๐๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร วัดบางพาน  

ลบ ๒๔๕๙/๓๓๕๑

เด็กชายภูวรินทร์ อินทร์เอม
๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร วัดบางพาน  

ลบ ๒๔๕๙/๓๓๕๒

เด็กหญิงมัลลิกา ขันทอง
๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร วัดบางพาน  

ลบ ๒๔๕๙/๓๓๕๓

เด็กหญิงวราภรณ์ โคตะมะ
๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร วัดบางพาน  

ลบ ๒๔๕๙/๓๓๕๔

เด็กชายวัชรพงษ์ การะเกตุ
๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร วัดบางพาน  

ลบ ๒๔๕๙/๓๓๕๕

เด็กชายวิทวัส ผลพิกุล
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร วัดบางพาน  

ลบ ๒๔๕๙/๓๓๕๖

เด็กหญิงศรัณญา ยอดคำ
๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร วัดบางพาน  

ลบ ๒๔๕๙/๓๓๕๗

เด็กหญิงศศิชา พลอยโพธิ

์

๒๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร วัดบางพาน  

ลบ ๒๔๕๙/๓๓๕๘

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

เครือวัลย์
๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร วัดบางพาน  

ลบ ๒๔๕๙/๓๓๕๙

เด็กชายศิริศร ถินโคกสูง

่

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร วัดบางพาน  

ลบ ๒๔๕๙/๓๓๖๐
เด็กชายศุภพล สวนมะลิ

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร วัดบางพาน  

ลบ ๒๔๕๙/๓๓๖๑

เด็กชายศุภฤกษ์ คงงาม
๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร วัดบางพาน  

ลบ ๒๔๕๙/๓๓๖๒

เด็กชายสุทธิชัย บุทธิจักร
๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร วัดบางพาน  

ลบ ๒๔๕๙/๓๓๖๓

เด็กหญิงสุธางคุ์รัตน์ ขาวสะอาด
๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร วัดบางพาน  

ลบ ๒๔๕๙/๓๓๖๔

เด็กชายสุธาดล กะโห้

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร วัดบางพาน  

ลบ ๒๔๕๙/๓๓๖๕

เด็กหญิงสุภาภรณ์ บุญพร้อม
๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร วัดบางพาน  

ลบ ๒๔๕๙/๓๓๖๖

เด็กหญิงสุรีภรณ์ ทานบุญ
๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร วัดบางพาน  

ลบ ๒๔๕๙/๓๓๖๗

เด็กชายอนุชา เพ็ชรประไพ
๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร วัดบางพาน  

ลบ ๒๔๕๙/๓๓๖๘

เด็กชายอำพล ส้มเช้า
๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร วัดบางพาน  

ลบ ๒๔๕๙/๓๓๖๙

เด็กชายเฉลิมชัย โมกสกุล
๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร วัดบางพาน  

ลบ ๒๔๕๙/๓๓๗๐

เด็กชายเอืออังกูร

้

บุญครอบ
๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร วัดบางพาน  

ลบ ๒๔๕๙/๓๓๗๑

เด็กหญิงแพรพลอย สังข์สี
๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร วัดบางพาน  

ลบ ๒๔๕๙/๓๓๗๒

เด็กชายโกศัลย์ เรืองสด
๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร วัดบางพาน  

ลบ ๒๔๕๙/๓๓๗๓

เด็กชายโสภณ อารีย์

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร วัดบางพาน  

ลบ ๒๔๕๙/๓๓๗๔

นางสาวจันทร์เพ็ญ แซ่ผ่าน
๒๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร วัดบางพาน  

ลบ ๒๔๕๙/๓๓๗๕

นางสาวจุฑามาศ สายสินธุ์
๐๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร วัดบางพาน  

ลบ ๒๔๕๙/๓๓๗๖

นางสาวดารณีรัตน์ สาสกุล
๑๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร วัดบางพาน  

ลบ ๒๔๕๙/๓๓๗๗

นางสาวทัศติญา ไวรุ่งเรืองสุข
๐๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร วัดบางพาน  

ลบ ๒๔๕๙/๓๓๗๘

นางสาวปาริฉัตต์ ดำดี
๒๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร วัดบางพาน  

ลบ ๒๔๕๙/๓๓๗๙

นางสาวพรรณทิพย์ ปานสกุล
๒๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร วัดบางพาน  

ลบ ๒๔๕๙/๓๓๘๐
นางสาวรพีพลอย นิลกระจ่าง

๐๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร วัดบางพาน  

ลบ ๒๔๕๙/๓๓๘๑

นางสาวลักษณ์ขณา แก้วกระจ่าง

๒๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร วัดบางพาน  

ลบ ๒๔๕๙/๓๓๘๒

นางสาวศิรินาถ บุญสอาด
๒๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร วัดบางพาน  

ลบ ๒๔๕๙/๓๓๘๓

นางสาวศิโรรัตน์ เทียงโต

่

๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร วัดบางพาน  

ลบ ๒๔๕๙/๓๓๘๔

นางสาวศุทธินี เสมสุข
๑๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร วัดบางพาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๙๗ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๓๓๘๕

นางสาวสมใจ ชืนชม

่

๒๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร วัดบางพาน  

ลบ ๒๔๕๙/๓๓๘๖

นางสาวอธิชา ปญญาหลัก
๒๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร วัดบางพาน  

ลบ ๒๔๕๙/๓๓๘๗

นางสาวกิตจินันท์ มุขมนตรี

๒๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร วัดภิญโญสโมสร  

ลบ ๒๔๕๙/๓๓๘๘

นายจตุพร บัญญัติ
๐๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร วัดภิญโญสโมสร  

ลบ ๒๔๕๙/๓๓๘๙

นางสาวณัฐธิชา ปานสกุล
๒๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร วัดภิญโญสโมสร  

ลบ ๒๔๕๙/๓๓๙๐

นางสาวทิพวรรณ ก้านนาค
๐๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร วัดภิญโญสโมสร  

ลบ ๒๔๕๙/๓๓๙๑

นายธีรภัชร บุญยืน
๒๖/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร วัดภิญโญสโมสร  

ลบ ๒๔๕๙/๓๓๙๒

นางสาวภัครสุดา เพิมพร

่

๐๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร วัดภิญโญสโมสร  

ลบ ๒๔๕๙/๓๓๙๓

นายฤทธิเกียรติ พุ่มทับทิม
๒๐/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร วัดภิญโญสโมสร  

ลบ ๒๔๕๙/๓๓๙๔

นางสาววณิชชา ผู้แปน
๐๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร วัดภิญโญสโมสร  

ลบ ๒๔๕๙/๓๓๙๕

นายสันติสุข โพธิทอง

์

๐๒/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร วัดภิญโญสโมสร  

ลบ ๒๔๕๙/๓๓๙๖

นายสิทธิชัย พวงพิกุล
๐๖/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร วัดภิญโญสโมสร  

ลบ ๒๔๕๙/๓๓๙๗

นางสาวสุภาดี จันทศร
๒๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร วัดภิญโญสโมสร  

ลบ ๒๔๕๙/๓๓๙๘

นางสาวเยาวลักษณ์ วิมลวรกุล

๑๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร วัดภิญโญสโมสร  

ลบ ๒๔๕๙/๓๓๙๙

นายกฤษฎี ขำดี
๒๗/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร วัดภิญโญสโมสร  

ลบ ๒๔๕๙/๓๔๐๐
นายธนากร เจริญพานิช

๒๓/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร วัดภิญโญสโมสร  

ลบ ๒๔๕๙/๓๔๐๑

นายรชต ตรีสกล
๒๖/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร วัดภิญโญสโมสร  

ลบ ๒๔๕๙/๓๔๐๒

เด็กหญิงขวัญหทัย บุญพึง

่

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร วัดยวด  

ลบ ๒๔๕๙/๓๔๐๓
เด็กชายจักรกรินทร์ จิตรเย็น

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร วัดยวด  

ลบ ๒๔๕๙/๓๔๐๔

เด็กหญิงจารุวรรณ กลินขจร

่

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร วัดยวด  

ลบ ๒๔๕๙/๓๔๐๕

เด็กหญิงจุลลดา พวงพิกุล
๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร วัดยวด  

ลบ ๒๔๕๙/๓๔๐๖

เด็กหญิงฉัตราพร เครือรัตน์
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร วัดยวด  

ลบ ๒๔๕๙/๓๔๐๗
เด็กชายชัยณรงค์ จิวมา

๋

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร วัดยวด  

ลบ ๒๔๕๙/๓๔๐๘

เด็กชายชัยวัฒน์ จิวมา

๋

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร วัดยวด  

ลบ ๒๔๕๙/๓๔๐๙

เด็กชายชาติชาย สระบัวทอง
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร วัดยวด  

ลบ ๒๔๕๙/๓๔๑๐

เด็กหญิงดวงกมล ทิพมนต์
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร วัดยวด  

ลบ ๒๔๕๙/๓๔๑๑

เด็กชายธนภัทร เย็นฉำ
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร วัดยวด  

ลบ ๒๔๕๙/๓๔๑๒

เด็กชายธีรภัทร เพ็ชร์สุข
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร วัดยวด  

ลบ ๒๔๕๙/๓๔๑๓

เด็กหญิงนภัสนันท์ สิลาวัน

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร วัดยวด  

ลบ ๒๔๕๙/๓๔๑๔

เด็กหญิงนำทราย ลอยเลิศ

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร วัดยวด  

ลบ ๒๔๕๙/๓๔๑๕

เด็กชายบัณฑิต ทองคำ
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร วัดยวด  

ลบ ๒๔๕๙/๓๔๑๖

เด็กหญิงบุศยรัตน์ พันธ์หนอย
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร วัดยวด  

ลบ ๒๔๕๙/๓๔๑๗

เด็กหญิงปยนันท์ สังเกตุ
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร วัดยวด  

ลบ ๒๔๕๙/๓๔๑๘

เด็กหญิงปยะพร เย็นใจ
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร วัดยวด  

ลบ ๒๔๕๙/๓๔๑๙

เด็กหญิงพรพรรณ จัตวี
๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร วัดยวด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๙๘ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๓๔๒๐

เด็กชายพัชรพล ถนอมสัตย์

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร วัดยวด  

ลบ ๒๔๕๙/๓๔๒๑

เด็กหญิงพัชรินทร์ เพ็ชรคง
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร วัดยวด  

ลบ ๒๔๕๙/๓๔๒๒

เด็กหญิงรวิสรา ชูช่อ

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร วัดยวด  

ลบ ๒๔๕๙/๓๔๒๓

เด็กชายรัฐนนท์ จันบุดสี
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร วัดยวด  

ลบ ๒๔๕๙/๓๔๒๔

เด็กหญิงรัตนะวดี เข็มทอง
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร วัดยวด  

ลบ ๒๔๕๙/๓๔๒๕

เด็กหญิงลดาวัลย์ หอมปญญา
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร วัดยวด  

ลบ ๒๔๕๙/๓๔๒๖

เด็กชายวงศพัทธ์ บุญน้า
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร วัดยวด  

ลบ ๒๔๕๙/๓๔๒๗

เด็กชายวีรยุทธ ทับสกุล
๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร วัดยวด  

ลบ ๒๔๕๙/๓๔๒๘

เด็กหญิงศรวนี เถือนเจริญ

่

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร วัดยวด  

ลบ ๒๔๕๙/๓๔๒๙

เด็กหญิงศิรินภา สมงาม
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร วัดยวด  

ลบ ๒๔๕๙/๓๔๓๐
เด็กชายศุภกร สมงาม

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร วัดยวด  

ลบ ๒๔๕๙/๓๔๓๑

เด็กชายศุภชัย ช่างทอง

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร วัดยวด  

ลบ ๒๔๕๙/๓๔๓๒

เด็กหญิงสุพรรษา สังเกตุ
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร วัดยวด  

ลบ ๒๔๕๙/๓๔๓๓

เด็กชายสุภกิตติ

์

บุญเลิศ
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร วัดยวด  

ลบ ๒๔๕๙/๓๔๓๔

เด็กชายสุวัฒน์ พิกุลทอง
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร วัดยวด  

ลบ ๒๔๕๙/๓๔๓๕

เด็กหญิงอภิชญา ถ้วยทอง
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร วัดยวด  

ลบ ๒๔๕๙/๓๔๓๖

เด็กหญิงอภิติมา การเรือง
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร วัดยวด  

ลบ ๒๔๕๙/๓๔๓๗

เด็กหญิงอมรรัตน์ พ่วงวงษ์
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร วัดยวด  

ลบ ๒๔๕๙/๓๔๓๘

เด็กชายอานัส ทองคำน้อย
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร วัดยวด  

ลบ ๒๔๕๙/๓๔๓๙

เด็กหญิงเมธาพร มีจิตร
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร วัดยวด  

ลบ ๒๔๕๙/๓๔๔๐

เด็กหญิงเมธิณี พุ่มม่วง
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร วัดยวด  

ลบ ๒๔๕๙/๓๔๔๑

เด็กชายโฆษิตย์ กมลเลิศ
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร วัดยวด  

ลบ ๒๔๕๙/๓๔๔๒

เด็กหญิงกัณฐมณี พิทักษ์
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร วัดยวด  

ลบ ๒๔๕๙/๓๔๔๓

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ทำนองงาม
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร วัดยวด  

ลบ ๒๔๕๙/๓๔๔๔

เด็กชายชัยพร สังฆะโต
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร วัดยวด  

ลบ ๒๔๕๙/๓๔๔๕

เด็กหญิงฐิติพร อัคคะวงษ์
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร วัดยวด  

ลบ ๒๔๕๙/๓๔๔๖

เด็กชายณภัทรดล พึงงาม

่

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร วัดยวด  

ลบ ๒๔๕๙/๓๔๔๗

เด็กหญิงณัฐพร อำพันธุ์
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร วัดยวด  

ลบ ๒๔๕๙/๓๔๔๘

เด็กชายณัฐพล เมืองสว่าง
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร วัดยวด  

ลบ ๒๔๕๙/๓๔๔๙

เด็กชายดำรงศักดิ

์

ทองสะอาด
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร วัดยวด  

ลบ ๒๔๕๙/๓๔๕๐
เด็กชายทรงสิทธิ

์

เครือวัลย์
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร วัดยวด  

ลบ ๒๔๕๙/๓๔๕๑

เด็กชายธนากร เปยวงษ์
๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร วัดยวด  

ลบ ๒๔๕๙/๓๔๕๒

เด็กชายธนายุต ปนคุ้ม
๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร วัดยวด  

ลบ ๒๔๕๙/๓๔๕๓

เด็กหญิงธมลวรรณ คัมภิรานนท์
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร วัดยวด  

ลบ ๒๔๕๙/๓๔๕๔

เด็กหญิงธัญพิชชา มีหิรัญ
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร วัดยวด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๙๙ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๓๔๕๕

เด็กชายนัฐพล เหลาชัย
๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร วัดยวด  

ลบ ๒๔๕๙/๓๔๕๖

เด็กชายพัชรพล เจตบุตร
๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร วัดยวด  

ลบ ๒๔๕๙/๓๔๕๗

เด็กหญิงยอดขวัญ ขันนาค

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร วัดยวด  

ลบ ๒๔๕๙/๓๔๕๘

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ กลินเกษร

่

๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร วัดยวด  

ลบ ๒๔๕๙/๓๔๕๙

เด็กชายวงศธร พูลเขตกิจ
๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร วัดยวด  

ลบ ๒๔๕๙/๓๔๖๐

เด็กชายวรกานต์ ศรีนภา
๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร วัดยวด  

ลบ ๒๔๕๙/๓๔๖๑

เด็กชายวิชานนท์ มีทรัพย์
๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร วัดยวด  

ลบ ๒๔๕๙/๓๔๖๒

เด็กหญิงศศิวิมล เทียงพร้อม

่

๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร วัดยวด  

ลบ ๒๔๕๙/๓๔๖๓

เด็กชายศักดิพล

์

พูลสินธ์
๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร วัดยวด  

ลบ ๒๔๕๙/๓๔๖๔

เด็กหญิงสายรุ้ง พุ่มพฤกษ์
๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร วัดยวด  

ลบ ๒๔๕๙/๓๔๖๕

เด็กหญิงสุทาดา รอดทรัพย์

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร วัดยวด  

ลบ ๒๔๕๙/๓๔๖๖

เด็กหญิงสุภัสรา ไปสกุล
๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร วัดยวด  

ลบ ๒๔๕๙/๓๔๖๗

เด็กชายอสมา พงษ์ท่าจีน
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร วัดยวด  

ลบ ๒๔๕๙/๓๔๖๘
เด็กชายอิศรานุวัฒน์ นามศักดิ

์

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร วัดยวด  

ลบ ๒๔๕๙/๓๔๖๙

เด็กหญิงอุบลวรรณ ทบจันทร์
๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร วัดยวด  

ลบ ๒๔๕๙/๓๔๗๐

เด็กชายเถลิงศักดิ

์

ทองสะอาด
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร วัดยวด  

ลบ ๒๔๕๙/๓๔๗๑

เด็กหญิงแสงดาว ดีบุญ
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร วัดยวด  

ลบ ๒๔๕๙/๓๔๗๒

เด็กหญิงแสงเดือน ดีบุญ
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร วัดยวด  

ลบ ๒๔๕๙/๓๔๗๓

เด็กหญิงกมลพร สมัครการ
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม วัดบ้านม่วง  

ลบ ๒๔๕๙/๓๔๗๔

เด็กหญิงกรรณิกา อุดม
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม วัดบ้านม่วง  

ลบ ๒๔๕๙/๓๔๗๕

เด็กชายชินวัตร เจียระแม
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม วัดบ้านม่วง  

ลบ ๒๔๕๙/๓๔๗๖
เด็กหญิงนิรันดร์รัตน์ ผลริต

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม วัดบ้านม่วง  

ลบ ๒๔๕๙/๓๔๗๗

เด็กหญิงปณพร จันทะศรี
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม วัดบ้านม่วง  

ลบ ๒๔๕๙/๓๔๗๘

เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ ศรีสุวรรณ์
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม วัดบ้านม่วง  

ลบ ๒๔๕๙/๓๔๗๙

เด็กชายสิรภพ รัศมี

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม วัดบ้านม่วง  

ลบ ๒๔๕๙/๓๔๘๐

เด็กหญิงสุพัชชา ธนรรฆากร
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม วัดบ้านม่วง  

ลบ ๒๔๕๙/๓๔๘๑

เด็กชายสุวิจักขณ์ ลำดวน

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม วัดบ้านม่วง  

ลบ ๒๔๕๙/๓๔๘๒

เด็กชายจักกฤต รอตเรือง
๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม วัดบ้านม่วง  

ลบ ๒๔๕๙/๓๔๘๓

เด็กชายจักรพล ปนปก
๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม วัดบ้านม่วง  

ลบ ๒๔๕๙/๓๔๘๔

เด็กหญิงชลิตา อยู่จันทร์
๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม วัดบ้านม่วง  

ลบ ๒๔๕๙/๓๔๘๕

เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ ยีภู่

่

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม วัดบ้านม่วง  

ลบ ๒๔๕๙/๓๔๘๖

เด็กชายธีรวัตร บุญส่ง
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม วัดบ้านม่วง  

ลบ ๒๔๕๙/๓๔๘๗

เด็กชายนำโชค ชมชิด
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม วัดบ้านม่วง  

ลบ ๒๔๕๙/๓๔๘๘

เด็กหญิงปวีณา หรุ่นประโคน
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม วัดบ้านม่วง  

ลบ ๒๔๕๙/๓๔๘๙

เด็กชายพิทักษ์ ศรีทัศน์
๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม วัดบ้านม่วง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๑๐๐ / ๒๗๙

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๓๔๙๐

เด็กชายพีรณัฐ สุขกลิน

่

๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม วัดบ้านม่วง  

ลบ ๒๔๕๙/๓๔๙๑

เด็กชายพีรพัฒน์ กลินชัย

่

๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม วัดบ้านม่วง  

ลบ ๒๔๕๙/๓๔๙๒

เด็กชายภราดร นุ่มพินิจ
๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม วัดบ้านม่วง  

ลบ ๒๔๕๙/๓๔๙๓

เด็กชายมงคล คอนโต
๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม วัดบ้านม่วง  

ลบ ๒๔๕๙/๓๔๙๔

เด็กหญิงสุนันทา อินประสิทธิ

์

๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม วัดบ้านม่วง  

ลบ ๒๔๕๙/๓๔๙๕

เด็กชายอนุพงศ์ ดีภักดิน้อย

์

๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม วัดบ้านม่วง  

ลบ ๒๔๕๙/๓๔๙๖

เด็กชายศิริชัย เปยมศรีกาญจน์
๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม วัดบ้านม่วง  

ลบ ๒๔๕๙/๓๔๙๗

เด็กชายอริย์ธัช สังวาลเพชร
๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม วัดบ้านม่วง  

ลบ ๒๔๕๙/๓๔๙๘

นางสาวธัญชนก พัฒนพันธ์
๐๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม วัดบ้านม่วง  

ลบ ๒๔๕๙/๓๔๙๙

นางสาวพรพรรณ อยู่พ่วง
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม วัดบ้านม่วง  

ลบ ๒๔๕๙/๓๕๐๐
เด็กชายวันเฉลิม โตจาด

๒๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม วัดบ้านม่วง  

ลบ ๒๔๕๙/๓๕๐๑

เด็กชายเปนเลิศ ปานเพ็ชร

๑๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม วัดบ้านม่วง  

ลบ ๒๔๕๙/๓๕๐๒

นายยุทธชัย อินทรวงศ์
๑๘/๐๔/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม วัดบ้านม่วง  

ลบ ๒๔๕๙/๓๕๐๓

เด็กชายจักรภัทร บุญเลิศ
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองเม่า วัดคลองเม่า  

ลบ ๒๔๕๙/๓๕๐๔
เด็กหญิงจินดารัตน์ ปนทอง

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองเม่า วัดคลองเม่า  

ลบ ๒๔๕๙/๓๕๐๕

เด็กชายจิรวิทย์ แสวงเจริญกุล
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคลองเม่า วัดคลองเม่า  

ลบ ๒๔๕๙/๓๕๐๖

เด็กชายชัยวัฒน์ สุ่มงาม
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองเม่า วัดคลองเม่า  

ลบ ๒๔๕๙/๓๕๐๗

เด็กชายดุริยา เปรมใจ
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคลองเม่า วัดคลองเม่า  

ลบ ๒๔๕๙/๓๕๐๘
เด็กชายธนกฤต สุขสิงห์

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองเม่า วัดคลองเม่า  

ลบ ๒๔๕๙/๓๕๐๙

เด็กชายธนากร สวนสุข
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองเม่า วัดคลองเม่า  

ลบ ๒๔๕๙/๓๕๑๐

เด็กชายธรรมสรณ์ แสนหาญ
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองเม่า วัดคลองเม่า  

ลบ ๒๔๕๙/๓๕๑๑
เด็กชายปกรณ์เกียรติ แสงกลาง

๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคลองเม่า วัดคลองเม่า  

ลบ ๒๔๕๙/๓๕๑๒

เด็กหญิงพิมพิศา หะนุมาน
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองเม่า วัดคลองเม่า  

ลบ ๒๔๕๙/๓๕๑๓

เด็กหญิงรัตติกาล บุญครอบ
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองเม่า วัดคลองเม่า  

ลบ ๒๔๕๙/๓๕๑๔

เด็กหญิงวราภรณ์ ดำสนิท
๒๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคลองเม่า วัดคลองเม่า  

ลบ ๒๔๕๙/๓๕๑๕

เด็กชายสกลพร บุญเลิศ
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคลองเม่า วัดคลองเม่า  

ลบ ๒๔๕๙/๓๕๑๖

เด็กหญิงสุดารัตน์ ดำสนิท
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองเม่า วัดคลองเม่า  

ลบ ๒๔๕๙/๓๕๑๗

เด็กหญิงสุภัชชา เปรมใจ
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองเม่า วัดคลองเม่า  

ลบ ๒๔๕๙/๓๕๑๘

เด็กชายสุภัทร กุลเจริญ
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองเม่า วัดคลองเม่า  

ลบ ๒๔๕๙/๓๕๑๙

เด็กหญิงกิตติญา ชูเทียน
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองเม่า วัดคลองเม่า  

ลบ ๒๔๕๙/๓๕๒๐
เด็กชายกิตติพศ ไม้ตะเภา

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองเม่า วัดคลองเม่า  

ลบ ๒๔๕๙/๓๕๒๑

เด็กหญิงจรินพร ศรีสุขพันธ์
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองเม่า วัดคลองเม่า  

ลบ ๒๔๕๙/๓๕๒๒

เด็กหญิงจันทกานต์ ศิริพรทุม
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองเม่า วัดคลองเม่า  

ลบ ๒๔๕๙/๓๕๒๓

เด็กชายธีรรัชต กลัดเข็มทอง
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองเม่า วัดคลองเม่า  

ลบ ๒๔๕๙/๓๕๒๔

เด็กชายนฤภัทร โตสวัสดิ

์

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองเม่า วัดคลองเม่า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๑๐๑ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๓๕๒๕

เด็กหญิงนิธิวดี อุ่นแทน
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองเม่า วัดคลองเม่า  

ลบ ๒๔๕๙/๓๕๒๖

เด็กหญิงประภัสสร มีหิรัญ
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองเม่า วัดคลองเม่า  

ลบ ๒๔๕๙/๓๕๒๗

เด็กชายพุฒิสรรค์ ทับสกุล
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองเม่า วัดคลองเม่า  

ลบ ๒๔๕๙/๓๕๒๘

เด็กชายภูวนัย ศรีวิเศษ
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองเม่า วัดคลองเม่า  

ลบ ๒๔๕๙/๓๕๒๙

เด็กชายสรยุทธ์ ทรัพย์บัว
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองเม่า วัดคลองเม่า  

ลบ ๒๔๕๙/๓๕๓๐

เด็กหญิงสุนิสา จันทศรีคำ
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองเม่า วัดคลองเม่า  

ลบ ๒๔๕๙/๓๕๓๑

เด็กหญิงหทัยกานต์ สังข์เงิน
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองเม่า วัดคลองเม่า  

ลบ ๒๔๕๙/๓๕๓๒

เด็กหญิงอรวรรณ เถียรอำ

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองเม่า วัดคลองเม่า  

ลบ ๒๔๕๙/๓๕๓๓

เด็กชายฉัตรชัย สอนสืบ
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองเม่า วัดคลองเม่า  

ลบ ๒๔๕๙/๓๕๓๔

เด็กชายชัยวัฒน์ ชูศรี
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองเม่า วัดคลองเม่า  

ลบ ๒๔๕๙/๓๕๓๕

เด็กหญิงณัชธิดา หอมสุข

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองเม่า วัดคลองเม่า  

ลบ ๒๔๕๙/๓๕๓๖

เด็กชายธีรวัฒน์ ปญญาชนเจริญ
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองเม่า วัดคลองเม่า  

ลบ ๒๔๕๙/๓๕๓๗

เด็กหญิงนฤมล อินทร์ปรี
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองเม่า วัดคลองเม่า  

ลบ ๒๔๕๙/๓๕๓๘

เด็กชายพิชิตชัย สวยเกษร
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองเม่า วัดคลองเม่า  

ลบ ๒๔๕๙/๓๕๓๙

เด็กหญิงวัชราพร นิชวัน
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองเม่า วัดคลองเม่า  

ลบ ๒๔๕๙/๓๕๔๐

เด็กหญิงศศิกาญน์ แก้วเกตุ
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองเม่า วัดคลองเม่า  

ลบ ๒๔๕๙/๓๕๔๑

เด็กหญิงศิริประภา บุญช่วย

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองเม่า วัดคลองเม่า  

ลบ ๒๔๕๙/๓๕๔๒

เด็กชายสุขเกษม พึงบำรุง

่

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองเม่า วัดคลองเม่า  

ลบ ๒๔๕๙/๓๕๔๓

เด็กหญิงอภิษฎา สารโภคา
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองเม่า วัดคลองเม่า  

ลบ ๒๔๕๙/๓๕๔๔

เด็กชายอโณชา แถมสกุล
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองเม่า วัดคลองเม่า  

ลบ ๒๔๕๙/๓๕๔๕

เด็กหญิงอโรชา อ้อสุวรรณ

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองเม่า วัดคลองเม่า  

ลบ ๒๔๕๙/๓๕๔๖

เด็กหญิงเกวลี แกล้วกสิกรรม
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองเม่า วัดคลองเม่า  

ลบ ๒๔๕๙/๓๕๔๗

เด็กหญิงเทียนหอม เรืองศิลป
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองเม่า วัดคลองเม่า  

ลบ ๒๔๕๙/๓๕๔๘

เด็กหญิงกาญจณา ปราบภัย
๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสิงหฤกษ์ประสิทธิ

์

วัดบางลี

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๓๕๔๙

เด็กชายชาญชัย ศรพุทธาญาติ
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสิงหฤกษ์ประสิทธิ

์

วัดบางลี

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๓๕๕๐

เด็กหญิงณัฐมล กิงแก้ว

่

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสิงหฤกษ์ประสิทธิ

์

วัดบางลี

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๓๕๕๑

เด็กชายณัฐวุฒิ เรืองดี
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสิงหฤกษ์ประสิทธิ

์

วัดบางลี

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๓๕๕๒

เด็กชายธนพล กุลวงษ์
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสิงหฤกษ์ประสิทธิ

์

วัดบางลี

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๓๕๕๓

เด็กหญิงธนวัลย์ กายเพ็ชร
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสิงหฤกษ์ประสิทธิ

์

วัดบางลี

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๓๕๕๔

เด็กชายธนากร โพธิสำนัก

์

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสิงหฤกษ์ประสิทธิ

์

วัดบางลี

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๓๕๕๕

เด็กชายธีรธร อ่อนสันทัด
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสิงหฤกษ์ประสิทธิ

์

วัดบางลี

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๓๕๕๖

เด็กหญิงนิษารัตน์ มาเพิมผล

่

๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสิงหฤกษ์ประสิทธิ

์

วัดบางลี

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๓๕๕๗

เด็กหญิงปนัดดา มาพุ่ม

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสิงหฤกษ์ประสิทธิ

์

วัดบางลี

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๓๕๕๘

เด็กชายไชยวัฒน์ จันทร์อ่อน
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสิงหฤกษ์ประสิทธิ

์

วัดบางลี

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๓๕๕๙

เด็กหญิงกชกร คำภีร์พงษ์
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสิงหฤกษ์ประสิทธิ

์

วัดบางลี

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๑๐๒ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๓๕๖๐

เด็กหญิงจารุวรรณ หมอนทอง

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสิงหฤกษ์ประสิทธิ

์

วัดบางลี

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๓๕๖๑

เด็กชายปยกูล พวงจำป
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสิงหฤกษ์ประสิทธิ

์

วัดบางลี

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๓๕๖๒

เด็กชายกริชฎา มาทอ
๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมุจลินท์ วัดมุจลินท์  

ลบ ๒๔๕๙/๓๕๖๓

เด็กหญิงกัลยกร พงษ์ขาว
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมุจลินท์ วัดมุจลินท์  

ลบ ๒๔๕๙/๓๕๖๔

เด็กชายจักราวุธ ศาลา
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมุจลินท์ วัดมุจลินท์  

ลบ ๒๔๕๙/๓๕๖๕

เด็กหญิงจารุวรรณ เทศแก้ว
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมุจลินท์ วัดมุจลินท์  

ลบ ๒๔๕๙/๓๕๖๖

เด็กหญิงชญานิน รุ่งแจ้ง

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมุจลินท์ วัดมุจลินท์  

ลบ ๒๔๕๙/๓๕๖๗

เด็กชายณัฐชัย สีบุญมี
๐๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดมุจลินท์ วัดมุจลินท์  

ลบ ๒๔๕๙/๓๕๖๘

เด็กชายตะวัน หนูนิล
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมุจลินท์ วัดมุจลินท์  

ลบ ๒๔๕๙/๓๕๖๙

เด็กหญิงทักษิณา เอียมอร่าม

่

๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมุจลินท์ วัดมุจลินท์  

ลบ ๒๔๕๙/๓๕๗๐
เด็กชายนาวิน พ่วงจริญ

๓๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดมุจลินท์ วัดมุจลินท์  

ลบ ๒๔๕๙/๓๕๗๑

เด็กหญิงภัทรนันท์ แสงวิลัย
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมุจลินท์ วัดมุจลินท์  

ลบ ๒๔๕๙/๓๕๗๒

เด็กชายภูวดล ธัญญเจริญ
๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมุจลินท์ วัดมุจลินท์  

ลบ ๒๔๕๙/๓๕๗๓

เด็กหญิงละลิตา แสงโสด
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมุจลินท์ วัดมุจลินท์  

ลบ ๒๔๕๙/๓๕๗๔

เด็กชายวันเฉลิม เพ็ชรเจริญ
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมุจลินท์ วัดมุจลินท์  

ลบ ๒๔๕๙/๓๕๗๕

เด็กชายศรชัย ตรัสงาม
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมุจลินท์ วัดมุจลินท์  

ลบ ๒๔๕๙/๓๕๗๖

เด็กหญิงสุภัสสร พงษ์เสถียรภาพ
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมุจลินท์ วัดมุจลินท์  

ลบ ๒๔๕๙/๓๕๗๗

เด็กหญิงสุวรรณา บุญเนตร์
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมุจลินท์ วัดมุจลินท์  

ลบ ๒๔๕๙/๓๕๗๘

เด็กชายอดิเรก เอียมสำอางค์

่

๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมุจลินท์ วัดมุจลินท์  

ลบ ๒๔๕๙/๓๕๗๙

เด็กหญิงอัญชิสา บุญแจ้ง

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมุจลินท์ วัดมุจลินท์  

ลบ ๒๔๕๙/๓๕๘๐

เด็กหญิงธราทิพย์ คลังทรัพย์
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองหลวง วัดหนองหลวง  

ลบ ๒๔๕๙/๓๕๘๑

เด็กหญิงวรรณพร แสงผึง

้

๐๗/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองหลวง วัดหนองหลวง  

ลบ ๒๔๕๙/๓๕๘๒

เด็กชายพีรพัตร มีทรัพย์
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองหลวง วัดหนองหลวง  

ลบ ๒๔๕๙/๓๕๘๓

เด็กหญิงสนธิยา รัฐโรจน์

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองหลวง วัดหนองหลวง  

ลบ ๒๔๕๙/๓๕๘๔

เด็กหญิงสิริรัตน มุ่งเขตร์กลาง

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองหลวง วัดหนองหลวง  

ลบ ๒๔๕๙/๓๕๘๕

เด็กหญิงกนกพร ดวงจันทร์
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองหลวง วัดหนองหลวง  

ลบ ๒๔๕๙/๓๕๘๖

เด็กหญิงกรรณิการ์ สุรวิชัย
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองหลวง วัดหนองหลวง  

ลบ ๒๔๕๙/๓๕๘๗

เด็กชายจิรายุ จันมี
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองหลวง วัดหนองหลวง  

ลบ ๒๔๕๙/๓๕๘๘

เด็กหญิงธิดาพร มีสีผ่อง
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองหลวง วัดหนองหลวง  

ลบ ๒๔๕๙/๓๕๘๙

เด็กหญิงเนตรชนก ขันนาค
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองหลวง วัดหนองหลวง  

ลบ ๒๔๕๙/๓๕๙๐
เด็กหญิงกันยารัตน์ ปานดี

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดถำตะโก วัดถำตะโก  

ลบ ๒๔๕๙/๓๕๙๑

เด็กชายก้องภพ แซ่ท้าว
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดถำตะโก วัดถำตะโก  

ลบ ๒๔๕๙/๓๕๙๒

เด็กหญิงชลธิฌา ศรีประสม
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดถำตะโก วัดถำตะโก  

ลบ ๒๔๕๙/๓๕๙๓

เด็กหญิงณัฏฐ์นรี แซ่ลี
๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดถำตะโก วัดถำตะโก  

ลบ ๒๔๕๙/๓๕๙๔

เด็กชายธนพล แซ่จ๊ะ
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดถำตะโก วัดถำตะโก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๑๐๓ / ๒๗๙
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ลบ ๒๔๕๙/๓๕๙๕

เด็กชายธนาธร ด้วงขาว
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดถำตะโก วัดถำตะโก  

ลบ ๒๔๕๙/๓๕๙๖

เด็กชายพลวัต วงศ์วานศิริ
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดถำตะโก วัดถำตะโก  

ลบ ๒๔๕๙/๓๕๙๗

เด็กหญิงมาลี แซ่ว่าง
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดถำตะโก วัดถำตะโก  

ลบ ๒๔๕๙/๓๕๙๘

เด็กชายศักดา แซ่ย่าง
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดถำตะโก วัดถำตะโก  

ลบ ๒๔๕๙/๓๕๙๙

เด็กหญิงอดิวรรณ จันทูล
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดถำตะโก วัดถำตะโก  

ลบ ๒๔๕๙/๓๖๐๐
เด็กชายเกศรินทร์ ชังภัย

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดถำตะโก วัดถำตะโก  

ลบ ๒๔๕๙/๓๖๐๑
เด็กชายกฤตนัย แซ่ว่าง

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดถำตะโก วัดถำตะโก  

ลบ ๒๔๕๙/๓๖๐๒

เด็กหญิงกวินธิดา วงศ์เจริญยิงโต

่

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดถำตะโก วัดถำตะโก  

ลบ ๒๔๕๙/๓๖๐๓

เด็กชายณัฐพล แซ่ว่าง
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดถำตะโก วัดถำตะโก  

ลบ ๒๔๕๙/๓๖๐๔

เด็กชายพีรพล แซ่ย้าง

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดถำตะโก วัดถำตะโก  

ลบ ๒๔๕๙/๓๖๐๕
เด็กชายภัคพล รัฐกิจอาชา

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดถำตะโก วัดถำตะโก  

ลบ ๒๔๕๙/๓๖๐๖

เด็กหญิงยุพิน แซ่ซ้ง
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดถำตะโก วัดถำตะโก  

ลบ ๒๔๕๙/๓๖๐๗

เด็กชายสุรพิชญ์ แซ่โซ่ง
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดถำตะโก วัดถำตะโก  

ลบ ๒๔๕๙/๓๖๐๘

เด็กหญิงสุวภัทร แซ่โซ้ง
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดถำตะโก วัดถำตะโก  

ลบ ๒๔๕๙/๓๖๐๙
เด็กชายโพธิพงศ์

แสงเจริญพนากุล
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดถำตะโก วัดถำตะโก  

ลบ ๒๔๕๙/๓๖๑๐

เด็กหญิงจันทภา แซ่จ๊ะ
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดถำตะโก วัดถำตะโก  

ลบ ๒๔๕๙/๓๖๑๑

เด็กชายชินดเทพ แซ่ม้า
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดถำตะโก วัดถำตะโก  

ลบ ๒๔๕๙/๓๖๑๒

เด็กชายธนกฤต สมัชญ์ส่ง
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดถำตะโก วัดถำตะโก  

ลบ ๒๔๕๙/๓๖๑๓

เด็กหญิงนฏกร แสงสว่าง
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดถำตะโก วัดถำตะโก  

ลบ ๒๔๕๙/๓๖๑๔

เด็กชายพงศ์พัทธ์ แซ่โซ่ง
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดถำตะโก วัดถำตะโก  

ลบ ๒๔๕๙/๓๖๑๕

เด็กชายสุขใจ แซ่ซ้ง
๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดถำตะโก วัดถำตะโก  

ลบ ๒๔๕๙/๓๖๑๖

นายกณิศ รวบรวม
๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวัฒนบดี วัดถำตะโก  

ลบ ๒๔๕๙/๓๖๑๗

เด็กชายฐัฒพงศ์ งามวิลัย
๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวัฒนบดี วัดถำตะโก  

ลบ ๒๔๕๙/๓๖๑๘

เด็กหญิงกรกต แซ่ว่าง
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวัฒนบดี วัดถำตะโก  

ลบ ๒๔๕๙/๓๖๑๙

เด็กหญิงกันติชา แซ่เกอ
๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวัฒนบดี วัดถำตะโก  

ลบ ๒๔๕๙/๓๖๒๐

เด็กชายกัลยกฤต ชีวาพนาคีรี
๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวัฒนบดี วัดถำตะโก  

ลบ ๒๔๕๙/๓๖๒๑

เด็กชายกิตติธร แซ่โซ่ง
๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวัฒนบดี วัดถำตะโก  

ลบ ๒๔๕๙/๓๖๒๒

เด็กชายกิตติพน แซ่มี
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวัฒนบดี วัดถำตะโก  

ลบ ๒๔๕๙/๓๖๒๓

เด็กชายกิตติศักดิ

์

คู่ยิงยืน

่

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวัฒนบดี วัดถำตะโก  

ลบ ๒๔๕๙/๓๖๒๔

เด็กหญิงงามศิริ แซ่จ๊ะ

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวัฒนบดี วัดถำตะโก  

ลบ ๒๔๕๙/๓๖๒๕

เด็กหญิงจริยา แสงท้าว
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวัฒนบดี วัดถำตะโก  

ลบ ๒๔๕๙/๓๖๒๖

เด็กชายจิรพันธุ์ ทิพานัน
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวัฒนบดี วัดถำตะโก  

ลบ ๒๔๕๙/๓๖๒๗

เด็กชายจิรภัทร แซ่ย่าง

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวัฒนบดี วัดถำตะโก  

ลบ ๒๔๕๙/๓๖๒๘

เด็กหญิงจิราพร แซ่กือ
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวัฒนบดี วัดถำตะโก  

ลบ ๒๔๕๙/๓๖๒๙

เด็กชายชนิตชัย ย่างเจริญคีรี
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวัฒนบดี วัดถำตะโก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๑๐๔ / ๒๗๙
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ลบ ๒๔๕๙/๓๖๓๐

เด็กหญิงชัว แซ่ซ้ง
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวัฒนบดี วัดถำตะโก  

ลบ ๒๔๕๙/๓๖๓๑

เด็กชายณัชพล แซ่ลี
๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวัฒนบดี วัดถำตะโก  

ลบ ๒๔๕๙/๓๖๓๒

เด็กหญิงดาวนภา แซ่จาง
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวัฒนบดี วัดถำตะโก  

ลบ ๒๔๕๙/๓๖๓๓

เด็กชายทรงพล แสงสว่าง
๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวัฒนบดี วัดถำตะโก  

ลบ ๒๔๕๙/๓๖๓๔

เด็กหญิงทานตะวัน ชีวาพนาคีรี
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวัฒนบดี วัดถำตะโก  

ลบ ๒๔๕๙/๓๖๓๕

เด็กชายธงทอง ถนอมสุข
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวัฒนบดี วัดถำตะโก  

ลบ ๒๔๕๙/๓๖๓๖

เด็กชายธนพล แซ่ว่าง

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวัฒนบดี วัดถำตะโก  

ลบ ๒๔๕๙/๓๖๓๗

เด็กชายธนโชติ แซ่ลี
๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวัฒนบดี วัดถำตะโก  

ลบ ๒๔๕๙/๓๖๓๘

เด็กหญิงธีรดา ทวีทรัพย์ลำเลิศ
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวัฒนบดี วัดถำตะโก  

ลบ ๒๔๕๙/๓๖๓๙

เด็กชายนที อรุณยังยืน

่

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวัฒนบดี วัดถำตะโก  

ลบ ๒๔๕๙/๓๖๔๐
เด็กหญิงนุชจิรา ทวีทรัพย์ลำเลิศ

๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวัฒนบดี วัดถำตะโก  

ลบ ๒๔๕๙/๓๖๔๑

เด็กหญิงปยะดา แสงท้าว
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวัฒนบดี วัดถำตะโก  

ลบ ๒๔๕๙/๓๖๔๒

เด็กชายพงศ์พล แซ่ม้า
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวัฒนบดี วัดถำตะโก  

ลบ ๒๔๕๙/๓๖๔๓

เด็กชายพชร เกตุบุบผา
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวัฒนบดี วัดถำตะโก  

ลบ ๒๔๕๙/๓๖๔๔

เด็กชายพลพล มอไธสง
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวัฒนบดี วัดถำตะโก  

ลบ ๒๔๕๙/๓๖๔๕

เด็กชายมโนพัศ แซ่ย่าง
๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวัฒนบดี วัดถำตะโก  

ลบ ๒๔๕๙/๓๖๔๖

เด็กชายรัชนาท แซ่เฮ่อ
๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวัฒนบดี วัดถำตะโก  

ลบ ๒๔๕๙/๓๖๔๗

เด็กชายรัฐภูมิ นวนสาลี
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวัฒนบดี วัดถำตะโก  

ลบ ๒๔๕๙/๓๖๔๘

เด็กหญิงลำดวน แซ่ย่าง
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวัฒนบดี วัดถำตะโก  

ลบ ๒๔๕๙/๓๖๔๙

เด็กหญิงวรัญญา แสงสว่าง

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวัฒนบดี วัดถำตะโก  

ลบ ๒๔๕๙/๓๖๕๐

เด็กชายวสุรัตน์ มหาชลธาร
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวัฒนบดี วัดถำตะโก  

ลบ ๒๔๕๙/๓๖๕๑

เด็กหญิงศลิษา แซ่ย่าง
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวัฒนบดี วัดถำตะโก  

ลบ ๒๔๕๙/๓๖๕๒

เด็กหญิงศิริวรรณ แซ่กือ
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวัฒนบดี วัดถำตะโก  

ลบ ๒๔๕๙/๓๖๕๓

เด็กชายศุกล แซ่กือ
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวัฒนบดี วัดถำตะโก  

ลบ ๒๔๕๙/๓๖๕๔

เด็กชายสมหวัง ทวีทรัพย์ลำเลิศ
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวัฒนบดี วัดถำตะโก  

ลบ ๒๔๕๙/๓๖๕๕

เด็กหญิงสมัชญา แซ่ซ้ง
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวัฒนบดี วัดถำตะโก  

ลบ ๒๔๕๙/๓๖๕๖

เด็กหญิงสุภัสสร แซ่ย่าง
๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวัฒนบดี วัดถำตะโก  

ลบ ๒๔๕๙/๓๖๕๗

เด็กชายสุรพงษ์ ชูจิตไพบูลย์
๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวัฒนบดี วัดถำตะโก  

ลบ ๒๔๕๙/๓๖๕๘

เด็กหญิงอภิชญา แซ่กือ
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวัฒนบดี วัดถำตะโก  

ลบ ๒๔๕๙/๓๖๕๙

เด็กชายอภิชาติ วงศ์วานศิริ
๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวัฒนบดี วัดถำตะโก  

ลบ ๒๔๕๙/๓๖๖๐
เด็กหญิงอรจิรา แซ่ม้า

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวัฒนบดี วัดถำตะโก  

ลบ ๒๔๕๙/๓๖๖๑

เด็กหญิงอลิสา แซ่ม้า
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวัฒนบดี วัดถำตะโก  

ลบ ๒๔๕๙/๓๖๖๒
เด็กหญิงอุบลวรรณา แซ่หลอ

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวัฒนบดี วัดถำตะโก  

ลบ ๒๔๕๙/๓๖๖๓

เด็กหญิงเกศรินทร์ สิทธิเสมานนท์
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวัฒนบดี วัดถำตะโก  

ลบ ๒๔๕๙/๓๖๖๔

เด็กหญิงแสงเดือน แซ่ว่าง
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวัฒนบดี วัดถำตะโก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๑๐๕ / ๒๗๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๓๖๖๕

เด็กชายโชคชัย การุญบริรักษ์
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวัฒนบดี วัดถำตะโก  

ลบ ๒๔๕๙/๓๖๖๖

เด็กชายไกรวิชญ์ แซ่ท้าว
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวัฒนบดี วัดถำตะโก  

ลบ ๒๔๕๙/๓๖๖๗

เด็กชายกวิน ลีลาพัฒนาวงศ์
๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวัฒนบดี วัดถำตะโก  

ลบ ๒๔๕๙/๓๖๖๘

เด็กหญิงกัญญาณัฐ แสงท้าว

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวัฒนบดี วัดถำตะโก  

ลบ ๒๔๕๙/๓๖๖๙

เด็กหญิงกานต์สินี แซ่เฮ่อ
๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวัฒนบดี วัดถำตะโก  

ลบ ๒๔๕๙/๓๖๗๐

เด็กชายจิรชัย แซ่โซ่ง
๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวัฒนบดี วัดถำตะโก  

ลบ ๒๔๕๙/๓๖๗๑

นายชัยวัฒน์ แซ่ว่าง
๐๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวัฒนบดี วัดถำตะโก  

ลบ ๒๔๕๙/๓๖๗๒

เด็กชายชาย แซ่กือ
๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวัฒนบดี วัดถำตะโก  

ลบ ๒๔๕๙/๓๖๗๓

นางสาวซี แสงสว่าง
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวัฒนบดี วัดถำตะโก  

ลบ ๒๔๕๙/๓๖๗๔

นางสาวดาว แซ่จ๊ะ
๑๓/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนสุวัฒนบดี วัดถำตะโก  

ลบ ๒๔๕๙/๓๖๗๕

นายตัว

๋

แซ่ว่าง
๐๑/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนสุวัฒนบดี วัดถำตะโก  

ลบ ๒๔๕๙/๓๖๗๖

เด็กหญิงพรนัชชา วงศ์สายลือ
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวัฒนบดี วัดถำตะโก  

ลบ ๒๔๕๙/๓๖๗๗

เด็กหญิงภาวิดา แซ่ว่าง
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวัฒนบดี วัดถำตะโก  

ลบ ๒๔๕๙/๓๖๗๘

เด็กหญิงรัตนา อนุชติวรการ
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวัฒนบดี วัดถำตะโก  

ลบ ๒๔๕๙/๓๖๗๙

เด็กชายฤทธิชัย แก้ววิกา
๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวัฒนบดี วัดถำตะโก  

ลบ ๒๔๕๙/๓๖๘๐

เด็กหญิงวลี แซ่โซ่ง
๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวัฒนบดี วัดถำตะโก  

ลบ ๒๔๕๙/๓๖๘๑

นายวัชระ ปองคุณโชค
๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวัฒนบดี วัดถำตะโก  

ลบ ๒๔๕๙/๓๖๘๒

เด็กหญิงวิรดา แซ่ว่าง
๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวัฒนบดี วัดถำตะโก  

ลบ ๒๔๕๙/๓๖๘๓

เด็กชายวิไลพงษ์ แซ่จ๊ะ

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวัฒนบดี วัดถำตะโก  

ลบ ๒๔๕๙/๓๖๘๔

เด็กชายวุฒิพงศ์ แซ่คำ
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวัฒนบดี วัดถำตะโก  

ลบ ๒๔๕๙/๓๖๘๕

นายวุธชัย แซ่ฟา
๒๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวัฒนบดี วัดถำตะโก  

ลบ ๒๔๕๙/๓๖๘๖

เด็กหญิงศุภานัน แซ่ม้า
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวัฒนบดี วัดถำตะโก  

ลบ ๒๔๕๙/๓๖๘๗

เด็กชายสถาพร รุจิรัตน์รุ่งโรจน์
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวัฒนบดี วัดถำตะโก  

ลบ ๒๔๕๙/๓๖๘๘

นายสมนึก แซ่ว่าง
๐๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสุวัฒนบดี วัดถำตะโก  

ลบ ๒๔๕๙/๓๖๘๙

นายสัญญา แสงสว่าง
๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวัฒนบดี วัดถำตะโก  

ลบ ๒๔๕๙/๓๖๙๐

เด็กหญิงสุตาภัทร แซ่เฮ่อ
๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวัฒนบดี วัดถำตะโก  

ลบ ๒๔๕๙/๓๖๙๑

นางสาวสุธางศุ์ แซ่จ๊ะ
๑๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวัฒนบดี วัดถำตะโก  

ลบ ๒๔๕๙/๓๖๙๒

เด็กหญิงอังคณา
แสงเจริญพนากุล

๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวัฒนบดี วัดถำตะโก  

ลบ ๒๔๕๙/๓๖๙๓

เด็กชายเขมทัต แซ่ท้าว
๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวัฒนบดี วัดถำตะโก  

ลบ ๒๔๕๙/๓๖๙๔

เด็กหญิงเจตนิพิฐ แซ่วือ

่

๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวัฒนบดี วัดถำตะโก  

ลบ ๒๔๕๙/๓๖๙๕

เด็กหญิงเปรมฤดี แซ่ว่าง
๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวัฒนบดี วัดถำตะโก  

ลบ ๒๔๕๙/๓๖๙๖

นางสาวเปา แซ่ซ้ง
๑๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวัฒนบดี วัดถำตะโก  

ลบ ๒๔๕๙/๓๖๙๗

เด็กชายธนากรณ์ แสงคำกุล
๐๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวัฒนบดี วัดถำตะโก  

ลบ ๒๔๕๙/๓๖๙๘

นางสาวธันย์ชนก ชีวพนาคีรี
๑๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวัฒนบดี วัดถำตะโก  

ลบ ๒๔๕๙/๓๖๙๙

นายธีเดช สืบทายาท
๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวัฒนบดี วัดถำตะโก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๑๐๖ / ๒๗๙
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๓๗๐๐
นางสาวบางทา แซ่ย่าง

๐๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวัฒนบดี วัดถำตะโก  

ลบ ๒๔๕๙/๓๗๐๑

นายวุฒิไกร แซ่หว้า
๒๓/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสุวัฒนบดี วัดถำตะโก  

ลบ ๒๔๕๙/๓๗๐๒
นางสาวสริมาศ แซ่เฮ่อ

๐๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวัฒนบดี วัดถำตะโก  

ลบ ๒๔๕๙/๓๗๐๓

นางสาวอลิษา บำรุงคีรี
๑๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวัฒนบดี วัดถำตะโก  

ลบ ๒๔๕๙/๓๗๐๔

เด็กหญิงอัญชลี ทวีทรัพย์ลำเลิศ
๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวัฒนบดี วัดถำตะโก  

ลบ ๒๔๕๙/๓๗๐๕

นางสาวอารี แสงสว่าง
๑๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวัฒนบดี วัดถำตะโก  

ลบ ๒๔๕๙/๓๗๐๖
นางสาวเจิมจันทน์ กวินวาณิช

๑๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวัฒนบดี วัดถำตะโก  

ลบ ๒๔๕๙/๓๗๐๗

เด็กหญิงจันทิมา นกเล็ก
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา วัดยวด  

ลบ ๒๔๕๙/๓๗๐๘

เด็กหญิงจิณณพัต จงเกษกรณ์
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา วัดยวด  

ลบ ๒๔๕๙/๓๗๐๙

เด็กชายจิรภัทร ตะโกทอง
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา วัดยวด  

ลบ ๒๔๕๙/๓๗๑๐
เด็กชายจิรภัทร พัฒนเจริญ

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา วัดยวด  

ลบ ๒๔๕๙/๓๗๑๑

เด็กหญิงชลธิชา ปานม่วง
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา วัดยวด  

ลบ ๒๔๕๙/๓๗๑๒

เด็กชายชุติพนธ์ ชูบุญ
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา วัดยวด  

ลบ ๒๔๕๙/๓๗๑๓

เด็กหญิงชุติมา ผลบุตร
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา วัดยวด  

ลบ ๒๔๕๙/๓๗๑๔ เด็กหญิงญาณิศากานต์
โพธิพรมศรี

์

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา วัดยวด  

ลบ ๒๔๕๙/๓๗๑๕

เด็กหญิงญาดา นาคประเสริฐ
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา วัดยวด  

ลบ ๒๔๕๙/๓๗๑๖

เด็กหญิงณัฐนรี คงงาม
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา วัดยวด  

ลบ ๒๔๕๙/๓๗๑๗

เด็กชายณัฐวุฒิ จันทร์ทนดำ

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา วัดยวด  

ลบ ๒๔๕๙/๓๗๑๘

เด็กชายธนคม ดีสุวรรณ์
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา วัดยวด  

ลบ ๒๔๕๙/๓๗๑๙

เด็กชายธนโชติ พุ่มพฤกษ์
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา วัดยวด  

ลบ ๒๔๕๙/๓๗๒๐

เด็กหญิงธัญชนก สกุณาท่าวงศ์
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา วัดยวด  

ลบ ๒๔๕๙/๓๗๒๑

เด็กหญิงธิตินันท์ สุธรรมรักษ์
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา วัดยวด  

ลบ ๒๔๕๙/๓๗๒๒

เด็กชายธีรภัทร อุ่นใจชน
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา วัดยวด  

ลบ ๒๔๕๙/๓๗๒๓

เด็กหญิงนริศรา เคร้าเครือ
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา วัดยวด  

ลบ ๒๔๕๙/๓๗๒๔

เด็กหญิงนลินี พุทธา
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา วัดยวด  

ลบ ๒๔๕๙/๓๗๒๕

เด็กชายปวเรศ นาคจันทร์
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา วัดยวด  

ลบ ๒๔๕๙/๓๗๒๖

เด็กหญิงปณณธร บ้านไร่
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา วัดยวด  

ลบ ๒๔๕๙/๓๗๒๗

เด็กชายปุญญพัฒน์ บรรทม
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา วัดยวด  

ลบ ๒๔๕๙/๓๗๒๘

เด็กหญิงพรนภัส พระทรงผล
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา วัดยวด  

ลบ ๒๔๕๙/๓๗๒๙

เด็กชายพีรวิชญ์ บรรพมิง

่

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา วัดยวด  

ลบ ๒๔๕๙/๓๗๓๐
เด็กชายพีระพัฒน์ จันทร์เกษม

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา วัดยวด  

ลบ ๒๔๕๙/๓๗๓๑

เด็กชายภาสกร ศรีสม
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา วัดยวด  

ลบ ๒๔๕๙/๓๗๓๒

เด็กชายภูมินทร์ มันหมาย

่

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา วัดยวด  

ลบ ๒๔๕๙/๓๗๓๓

เด็กชายภูมิพัฒน์ เสาร์ดำริ
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา วัดยวด  

ลบ ๒๔๕๙/๓๗๓๔

เด็กชายวงศกร กาบแก้ว
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา วัดยวด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๑๐๗ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๓๗๓๕

เด็กชายวชิรวิชญ์ ด้วงนคร
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา วัดยวด  

ลบ ๒๔๕๙/๓๗๓๖

เด็กหญิงวนิดา ประดิษฐศรี
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา วัดยวด  

ลบ ๒๔๕๙/๓๗๓๗

เด็กชายวรทัต คุ้มยิม

้

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา วัดยวด  

ลบ ๒๔๕๙/๓๗๓๘

เด็กหญิงวรลักษณ์ ตรัสงาม
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา วัดยวด  

ลบ ๒๔๕๙/๓๗๓๙

เด็กชายวราโชติ ห้อยระย้า
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา วัดยวด  

ลบ ๒๔๕๙/๓๗๔๐

เด็กหญิงวริศรา บุญซ้อน
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา วัดยวด  

ลบ ๒๔๕๙/๓๗๔๑

เด็กหญิงวันวิสา จันทร์จำรัสกุล
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา วัดยวด  

ลบ ๒๔๕๙/๓๗๔๒

เด็กชายศตายุ ม้วนเงิน
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา วัดยวด  

ลบ ๒๔๕๙/๓๗๔๓

เด็กหญิงศศิวิมล มะลิหวล
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา วัดยวด  

ลบ ๒๔๕๙/๓๗๔๔

เด็กชายศิวกร น้อยหา

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา วัดยวด  

ลบ ๒๔๕๙/๓๗๔๕

เด็กชายศุภเรศ แดงงาม

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา วัดยวด  

ลบ ๒๔๕๙/๓๗๔๖

เด็กหญิงสุชาวลี ลอยดารา
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา วัดยวด  

ลบ ๒๔๕๙/๓๗๔๗

เด็กชายสุทิวัส สุขใส
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา วัดยวด  

ลบ ๒๔๕๙/๓๗๔๘

เด็กหญิงสุพิชฌาย์ ขันทอง
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา วัดยวด  

ลบ ๒๔๕๙/๓๗๔๙

เด็กหญิงสุพิชญาณ์ บุญมี
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา วัดยวด  

ลบ ๒๔๕๙/๓๗๕๐

เด็กหญิงสุภัทรา สอนสืบ
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา วัดยวด  

ลบ ๒๔๕๙/๓๗๕๑

เด็กหญิงสุวรรณา เมืองเจริญ
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา วัดยวด  

ลบ ๒๔๕๙/๓๗๕๒

เด็กชายอชิตะ เพียรวิชา
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา วัดยวด  

ลบ ๒๔๕๙/๓๗๕๓

เด็กหญิงอภิราภา พุ่มเข็ม
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา วัดยวด  

ลบ ๒๔๕๙/๓๗๕๔

เด็กหญิงอรธิดา สามสี
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา วัดยวด  

ลบ ๒๔๕๙/๓๗๕๕

เด็กหญิงอรนันท์ บุญเลิศ
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา วัดยวด  

ลบ ๒๔๕๙/๓๗๕๖

เด็กหญิงอริสา ขันทอง
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา วัดยวด  

ลบ ๒๔๕๙/๓๗๕๗

เด็กหญิงเพ็ญนภา สอาดเอียม

่

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา วัดยวด  

ลบ ๒๔๕๙/๓๗๕๘

เด็กหญิงเมธาวี สาตจีนพงษ์
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา วัดยวด  

ลบ ๒๔๕๙/๓๗๕๙

เด็กหญิงเวธกา ร่มลำดวน
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา วัดยวด  

ลบ ๒๔๕๙/๓๗๖๐

เด็กชายไชยกร สวยสม
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา วัดยวด  

ลบ ๒๔๕๙/๓๗๖๑

เด็กหญิงไปรยา เกิดแก่น
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา วัดยวด  

ลบ ๒๔๕๙/๓๗๖๒

เด็กชายธนกร แสงสุวรรณ
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา วัดยวด  

ลบ ๒๔๕๙/๓๗๖๓

เด็กชายธีรเนตร ถนอมสุข
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา วัดยวด  

ลบ ๒๔๕๙/๓๗๖๔

เด็กหญิงนัฎชญา นาคประเสริฐ
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา วัดยวด  

ลบ ๒๔๕๙/๓๗๖๕

เด็กชายพรเทพ รวบรวม
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา วัดยวด  

ลบ ๒๔๕๙/๓๗๖๖

เด็กหญิงสุรีรัตน์ พุ่มลำเจียก
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา วัดยวด  

ลบ ๒๔๕๙/๓๗๖๗

เด็กหญิงอัญชลี วงษ์โคต
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา วัดยวด  

ลบ ๒๔๕๙/๓๗๖๘

เด็กหญิงขวัญนิฎฐา คุ้มทรัพย์
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา วัดยวด  

ลบ ๒๔๕๙/๓๗๖๙

เด็กชายจีระพงษ์ แซ่คำ
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา วัดยวด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๑๐๘ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๓๗๗๐

เด็กชายฐิติโชติ แสงคำกุล
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา วัดยวด  

ลบ ๒๔๕๙/๓๗๗๑

เด็กชายนที แซ่จาง
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา วัดยวด  

ลบ ๒๔๕๙/๓๗๗๒

เด็กชายรามัญ แซ่คำ
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา วัดยวด  

ลบ ๒๔๕๙/๓๗๗๓

เด็กชายวันเฉลิม ศรีสม
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา วัดยวด  

ลบ ๒๔๕๙/๓๗๗๔

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

บำรุงคีรี
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา วัดยวด  

ลบ ๒๔๕๙/๓๗๗๕

เด็กหญิงกลินสุคนธิ

่ ์

วงศ์ภู่
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา วัดยวด  

ลบ ๒๔๕๙/๓๗๗๖

เด็กหญิงชนาภา การีกลิน

่

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา วัดยวด  

ลบ ๒๔๕๙/๓๗๗๗

เด็กชายปฏิพล หมอนพังเทียม

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม
วัดพานิชธรรมิการาม

 

ลบ ๒๔๕๙/๓๗๗๘

เด็กชายกิตติศักดิ

์

พรหมประดิษฐ์
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมีวิทยา

่

วัดมหาสอน  

ลบ ๒๔๕๙/๓๗๗๙

เด็กหญิงชญานิน ยอดคำ
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมีวิทยา

่

วัดมหาสอน  

ลบ ๒๔๕๙/๓๗๘๐
เด็กชายชาตรี ทนามศรี

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมีวิทยา

่

วัดมหาสอน  

ลบ ๒๔๕๙/๓๗๘๑

เด็กหญิงฐิติพร มะนาวหวาน
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมีวิทยา

่

วัดมหาสอน  

ลบ ๒๔๕๙/๓๗๘๒

เด็กหญิงฑิตญา ผาสุริวงศ์
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมีวิทยา

่

วัดมหาสอน  

ลบ ๒๔๕๙/๓๗๘๓

เด็กหญิงณัฏฐณิชา นามกูล
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมีวิทยา

่

วัดมหาสอน  

ลบ ๒๔๕๙/๓๗๘๔

เด็กหญิงณัฐกมล เก่งวิทยา
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมีวิทยา

่

วัดมหาสอน  

ลบ ๒๔๕๙/๓๗๘๕

เด็กหญิงณัฐชนิดา ทับทอง
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมีวิทยา

่

วัดมหาสอน  

ลบ ๒๔๕๙/๓๗๘๖

เด็กหญิงณิชา เพชรเรือนทอง
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมีวิทยา

่

วัดมหาสอน  

ลบ ๒๔๕๙/๓๗๘๗

เด็กชายธนิต กองแก้ว
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมีวิทยา

่

วัดมหาสอน  

ลบ ๒๔๕๙/๓๗๘๘

เด็กหญิงธัญจิรา ชโลธร
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมีวิทยา

่

วัดมหาสอน  

ลบ ๒๔๕๙/๓๗๘๙

เด็กชายธีนภัทร ชาติทอง
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมีวิทยา

่

วัดมหาสอน  

ลบ ๒๔๕๙/๓๗๙๐

เด็กชายนนท์นภัทร เพชรไทย
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมีวิทยา

่

วัดมหาสอน  

ลบ ๒๔๕๙/๓๗๙๑

เด็กหญิงนภัสวรรณ วงษ์ฟอง
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมีวิทยา

่

วัดมหาสอน  

ลบ ๒๔๕๙/๓๗๙๒

เด็กหญิงนันทนา พิมพาภรณ์
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมีวิทยา

่

วัดมหาสอน  

ลบ ๒๔๕๙/๓๗๙๓

เด็กหญิงนิรชา ยอดคำ

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมีวิทยา

่

วัดมหาสอน  

ลบ ๒๔๕๙/๓๗๙๔

เด็กหญิงนำทิพย์ พลอยเพ็ชร
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมีวิทยา

่

วัดมหาสอน  

ลบ ๒๔๕๙/๓๗๙๕

เด็กหญิงบุริมนาถ ลายนำเงิน
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมีวิทยา

่

วัดมหาสอน  

ลบ ๒๔๕๙/๓๗๙๖

เด็กหญิงปพิชญา สุขสงวน
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมีวิทยา

่

วัดมหาสอน  

ลบ ๒๔๕๙/๓๗๙๗

เด็กหญิงปรวี กลินลูกอิน

่

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมีวิทยา

่

วัดมหาสอน  

ลบ ๒๔๕๙/๓๗๙๘

เด็กหญิงพัชรี กันตา
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมีวิทยา

่

วัดมหาสอน  

ลบ ๒๔๕๙/๓๗๙๙

เด็กหญิงพิมพ์ญาดา ปานขาว
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมีวิทยา

่

วัดมหาสอน  

ลบ ๒๔๕๙/๓๘๐๐
เด็กชายภนาสิน ศรีสมศักดิ

์

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมีวิทยา

่

วัดมหาสอน  

ลบ ๒๔๕๙/๓๘๐๑

เด็กหญิงภัทราวดี พวงสุบิน
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมีวิทยา

่

วัดมหาสอน  

ลบ ๒๔๕๙/๓๘๐๒

เด็กหญิงภิญญดา ฉงสกุล
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมีวิทยา

่

วัดมหาสอน  

ลบ ๒๔๕๙/๓๘๐๓

เด็กหญิงยุวดา แย้มประเสริฐ
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมีวิทยา

่

วัดมหาสอน  

ลบ ๒๔๕๙/๓๘๐๔
เด็กหญิงวนัชพร คำเจริญ

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมีวิทยา

่

วัดมหาสอน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๑๐๙ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๓๘๐๕

เด็กหญิงวรัญญา เจริญผล
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมีวิทยา

่

วัดมหาสอน  

ลบ ๒๔๕๙/๓๘๐๖

เด็กหญิงวริสา วังยายฉิม
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมีวิทยา

่

วัดมหาสอน  

ลบ ๒๔๕๙/๓๘๐๗
เด็กหญิงศศลักษ์ มินไธสง

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมีวิทยา

่

วัดมหาสอน  

ลบ ๒๔๕๙/๓๘๐๘

เด็กชายศิวัช เทศแก้ว
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมีวิทยา

่

วัดมหาสอน  

ลบ ๒๔๕๙/๓๘๐๙

เด็กชายศุภกานต์ ผาดี
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมีวิทยา

่

วัดมหาสอน  

ลบ ๒๔๕๙/๓๘๑๐

เด็กหญิงสุชาดา วิทูรสัญจร
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมีวิทยา

่

วัดมหาสอน  

ลบ ๒๔๕๙/๓๘๑๑

เด็กหญิงสุนิสา โตแดง
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมีวิทยา

่

วัดมหาสอน  

ลบ ๒๔๕๙/๓๘๑๒

เด็กหญิงสุพพัตรา ธรรมธิศา
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมีวิทยา

่

วัดมหาสอน  

ลบ ๒๔๕๙/๓๘๑๓

เด็กหญิงสุวรรณา เทียมชัยภูมิ
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมีวิทยา

่

วัดมหาสอน  

ลบ ๒๔๕๙/๓๘๑๔

เด็กหญิงอติกานต์ พรหมรักษา
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมีวิทยา

่

วัดมหาสอน  

ลบ ๒๔๕๙/๓๘๑๕

เด็กหญิงอรทัย เตรียมดี
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมีวิทยา

่

วัดมหาสอน  

ลบ ๒๔๕๙/๓๘๑๖

เด็กหญิงอรทิพา พิณทอง
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมีวิทยา

่

วัดมหาสอน  

ลบ ๒๔๕๙/๓๘๑๗

เด็กหญิงอริสรา เงางาม
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมีวิทยา

่

วัดมหาสอน  

ลบ ๒๔๕๙/๓๘๑๘

เด็กหญิงอัญมณี บุรีแก้ว
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมีวิทยา

่

วัดมหาสอน  

ลบ ๒๔๕๙/๓๘๑๙ เด็กหญิงจำลองลักษณ์
บุญช่วย

๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหมีวิทยา

่

วัดเนินยาว  

ลบ ๒๔๕๙/๓๘๒๐

เด็กหญิงจุฬารัตน์ สีเหนียง

่

๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหมีวิทยา

่

วัดเนินยาว  

ลบ ๒๔๕๙/๓๘๒๑

เด็กชายรุ่งโรจน์ นิลบุตร
๒๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหมีวิทยา

่

วัดเนินยาว  

ลบ ๒๔๕๙/๓๘๒๒

เด็กหญิงสิริยุพา ชาติสุวรรณ์

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหมีวิทยา

่

วัดเนินยาว  

ลบ ๒๔๕๙/๓๘๒๓

เด็กชายชโนดม บทจร

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหมีวิทยา

่

วัดบ้านโคก  

ลบ ๒๔๕๙/๓๘๒๔
เด็กหญิงธนัณญาพร พลวิเศษ

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหมีวิทยา

่

วัดบ้านโคก  

ลบ ๒๔๕๙/๓๘๒๕

เด็กหญิงพิณรัตน์ แก้วมาก
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมีวิทยา

่

วัดบ้านโคก  

ลบ ๒๔๕๙/๓๘๒๖

เด็กหญิงมนัสวี สุขรำไป

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหมีวิทยา

่

วัดบ้านโคก  

ลบ ๒๔๕๙/๓๘๒๗

เด็กชายศุภกรณ์ เหระวรรณ์
๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมีวิทยา

่

วัดบ้านโคก  

ลบ ๒๔๕๙/๓๘๒๘

เด็กชายจีระพันธ์ สูนอ่อน
๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหมีวิทยา

่

วัดบ้านโคก  

ลบ ๒๔๕๙/๓๘๒๙

เด็กหญิงจุฑามาศ ทับพิกุล
๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหมีวิทยา

่

วัดบ้านโคก  

ลบ ๒๔๕๙/๓๘๓๐
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ เสาร์วงษ์

๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหมีวิทยา

่

วัดบ้านโคก  

ลบ ๒๔๕๙/๓๘๓๑

เด็กหญิงฉัตรกมล นัคคัด
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม
วัดพานิชธรรมิการาม

 

ลบ ๒๔๕๙/๓๘๓๒

เด็กชายณัชนนท์ บุญอารักษ์
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม
วัดพานิชธรรมิการาม

 

ลบ ๒๔๕๙/๓๘๓๓

เด็กชายธีรวิทย์ สนามทอง

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม
วัดพานิชธรรมิการาม

 

ลบ ๒๔๕๙/๓๘๓๔

เด็กหญิงนันทิชา พิมลนอก
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม
วัดพานิชธรรมิการาม

 

ลบ ๒๔๕๙/๓๘๓๕

เด็กหญิงปาริษา ปตตะแวว
๑๑/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม
วัดพานิชธรรมิการาม

 

ลบ ๒๔๕๙/๓๘๓๖

เด็กหญิงปยะธิดา เนียมทองดี
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม
วัดพานิชธรรมิการาม

 

ลบ ๒๔๕๙/๓๘๓๗

เด็กหญิงรุ่งระพี จรรยา
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม
วัดพานิชธรรมิการาม

 

ลบ ๒๔๕๙/๓๘๓๘

เด็กหญิงศรินทิพย์ กระตุดนาค
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม
วัดพานิชธรรมิการาม

 

ลบ ๒๔๕๙/๓๘๓๙

เด็กหญิงอชิรญา ทองพูน ๓/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม
วัดพานิชธรรมิการาม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๑๑๐ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๓๘๔๐

เด็กหญิงกรกมล โมราฤทธิ

์

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมีวิทยา

่

วัดมหาสอน  

ลบ ๒๔๕๙/๓๘๔๑

เด็กชายจักรดุลย์ บุญส่ง
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมีวิทยา

่

วัดมหาสอน  

ลบ ๒๔๕๙/๓๘๔๒

เด็กหญิงจันทิรา ศรีวงศ์ษา
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมีวิทยา

่

วัดมหาสอน  

ลบ ๒๔๕๙/๓๘๔๓

เด็กหญิงจิดาภา ปานคง
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมีวิทยา

่

วัดมหาสอน  

ลบ ๒๔๕๙/๓๘๔๔

เด็กหญิงจีรนันท์ สลักเพชร
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมีวิทยา

่

วัดมหาสอน  

ลบ ๒๔๕๙/๓๘๔๕
เด็กหญิงจุฑากาญจน์ มีบุญเกิด

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมีวิทยา

่

วัดมหาสอน  

ลบ ๒๔๕๙/๓๘๔๖

เด็กหญิงชลาลัย บัวเขียว
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมีวิทยา

่

วัดมหาสอน  

ลบ ๒๔๕๙/๓๘๔๗

เด็กหญิงชาลิสา มันโพทอง

่

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมีวิทยา

่

วัดมหาสอน  

ลบ ๒๔๕๙/๓๘๔๘

เด็กหญิงชุติกาญจน์ อุ้มสุภาพ
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมีวิทยา

่

วัดมหาสอน  

ลบ ๒๔๕๙/๓๘๔๙

เด็กหญิงณัฐชยา กลินแย้ม

่

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมีวิทยา

่

วัดมหาสอน  

ลบ ๒๔๕๙/๓๘๕๐
เด็กชายณัฐชา นารีรัก

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหมีวิทยา

่

วัดมหาสอน  

ลบ ๒๔๕๙/๓๘๕๑

เด็กหญิงณัฐณิชา ฟารักษา
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมีวิทยา

่

วัดมหาสอน  

ลบ ๒๔๕๙/๓๘๕๒

เด็กหญิงณิชมน เปยมใย

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมีวิทยา

่

วัดมหาสอน  

ลบ ๒๔๕๙/๓๘๕๓

เด็กหญิงทัศไนย เขียววิลัย
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมีวิทยา

่

วัดมหาสอน  

ลบ ๒๔๕๙/๓๘๕๔

เด็กชายธนาทร ผะอบแก้ว
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมีวิทยา

่

วัดมหาสอน  

ลบ ๒๔๕๙/๓๘๕๕

เด็กชายธราดล สุขรำไป
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมีวิทยา

่

วัดมหาสอน  

ลบ ๒๔๕๙/๓๘๕๖

เด็กหญิงธัญสมร วงด้วง
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมีวิทยา

่

วัดมหาสอน  

ลบ ๒๔๕๙/๓๘๕๗

เด็กหญิงธาริดา พันธุ์วิชัย

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมีวิทยา

่

วัดมหาสอน  

ลบ ๒๔๕๙/๓๘๕๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ จันทร์หอม
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมีวิทยา

่

วัดมหาสอน  

ลบ ๒๔๕๙/๓๘๕๙

เด็กชายธีรนัย ด้วงประดับ
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมีวิทยา

่

วัดมหาสอน  

ลบ ๒๔๕๙/๓๘๖๐

เด็กชายธีรพัฒน์ อ้วนสอาด
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมีวิทยา

่

วัดมหาสอน  

ลบ ๒๔๕๙/๓๘๖๑

เด็กหญิงนงนภัส ขอแก้ว
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมีวิทยา

่

วัดมหาสอน  

ลบ ๒๔๕๙/๓๘๖๒

เด็กชายนนท์ชัย กาวกระโทก
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมีวิทยา

่

วัดมหาสอน  

ลบ ๒๔๕๙/๓๘๖๓

เด็กหญิงนพรัตน์ ไตรธรรม
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมีวิทยา

่

วัดมหาสอน  

ลบ ๒๔๕๙/๓๘๖๔

เด็กหญิงนลินี เทียนน้อย
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมีวิทยา

่

วัดมหาสอน  

ลบ ๒๔๕๙/๓๘๖๕

เด็กหญิงนัฐธิดา บุญนำมา
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมีวิทยา

่

วัดมหาสอน  

ลบ ๒๔๕๙/๓๘๖๖

เด็กชายนัฐวุฒิ จินดาศรี

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมีวิทยา

่

วัดมหาสอน  

ลบ ๒๔๕๙/๓๘๖๗

เด็กหญิงนัดดานุช บุญวงศ์
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหมีวิทยา

่

วัดมหาสอน  

ลบ ๒๔๕๙/๓๘๖๘

เด็กหญิงนันท์นภัส โหนา
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมีวิทยา

่

วัดมหาสอน  

ลบ ๒๔๕๙/๓๘๖๙

เด็กหญิงบัณฑิตา กระตุดนาค
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมีวิทยา

่

วัดมหาสอน  

ลบ ๒๔๕๙/๓๘๗๐
เด็กชายปฐมพงศ์ เจริญผล

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมีวิทยา

่

วัดมหาสอน  

ลบ ๒๔๕๙/๓๘๗๑

เด็กหญิงปณิดา รักซ้อน
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมีวิทยา

่

วัดมหาสอน  

ลบ ๒๔๕๙/๓๘๗๒

เด็กชายปณิธาน แดงทอง
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมีวิทยา

่

วัดมหาสอน  

ลบ ๒๔๕๙/๓๘๗๓

เด็กชายประยุทธ์ เลิศเอียม

่

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมีวิทยา

่

วัดมหาสอน  

ลบ ๒๔๕๙/๓๘๗๔

เด็กหญิงปริญญา อ้วนสอาด
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมีวิทยา

่

วัดมหาสอน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๑๑๑ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๓๘๗๕

เด็กชายพรชัย ต้นกัญญา
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมีวิทยา

่

วัดมหาสอน  

ลบ ๒๔๕๙/๓๘๗๖

เด็กหญิงพิชชานันท์ ไตรธรรม
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมีวิทยา

่

วัดมหาสอน  

ลบ ๒๔๕๙/๓๘๗๗

เด็กชายพิทักษ์พงศ์ อ่อนฉวี
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมีวิทยา

่

วัดมหาสอน  

ลบ ๒๔๕๙/๓๘๗๘

เด็กหญิงพิมชนก ชัยงาม
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมีวิทยา

่

วัดมหาสอน  

ลบ ๒๔๕๙/๓๘๗๙

เด็กชายพีรพัฒน์ มีการุณ
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมีวิทยา

่

วัดมหาสอน  

ลบ ๒๔๕๙/๓๘๘๐

เด็กชายภักศิวา สุขม่วง
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมีวิทยา

่

วัดมหาสอน  

ลบ ๒๔๕๙/๓๘๘๑

เด็กหญิงภัคจิรา ทับคำมูล
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมีวิทยา

่

วัดมหาสอน  

ลบ ๒๔๕๙/๓๘๘๒

เด็กหญิงภัททิยา ตะคล้อสันเทียะ
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมีวิทยา

่

วัดมหาสอน  

ลบ ๒๔๕๙/๓๘๘๓

เด็กชายภัทรพล วงษ์ทอง
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมีวิทยา

่

วัดมหาสอน  

ลบ ๒๔๕๙/๓๘๘๔

เด็กหญิงภัทรภร พงศ์สุวรรณ
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมีวิทยา

่

วัดมหาสอน  

ลบ ๒๔๕๙/๓๘๘๕

เด็กหญิงภัทรภา ศรีเหนียง

่

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมีวิทยา

่

วัดมหาสอน  

ลบ ๒๔๕๙/๓๘๘๖

เด็กหญิงภัทรลดา เผ่าศิริ
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมีวิทยา

่

วัดมหาสอน  

ลบ ๒๔๕๙/๓๘๘๗

เด็กชายมนุเชษฐ์ มนเทียนทอง
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมีวิทยา

่

วัดมหาสอน  

ลบ ๒๔๕๙/๓๘๘๘

เด็กหญิงยุพา ยังรอด
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมีวิทยา

่

วัดมหาสอน  

ลบ ๒๔๕๙/๓๘๘๙

เด็กชายรติกร งามพิทักษ์กุล
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมีวิทยา

่

วัดมหาสอน  

ลบ ๒๔๕๙/๓๘๙๐

เด็กหญิงลลิตา พูลพุทธา
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมีวิทยา

่

วัดมหาสอน  

ลบ ๒๔๕๙/๓๘๙๑

เด็กชายวรวิชญ์ พรหมอารีย์
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมีวิทยา

่

วัดมหาสอน  

ลบ ๒๔๕๙/๓๘๙๒

เด็กหญิงวรัญญา หมวดกลาง
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมีวิทยา

่

วัดมหาสอน  

ลบ ๒๔๕๙/๓๘๙๓

เด็กหญิงวราภรณ์ โบ้บสูงเนิน
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมีวิทยา

่

วัดมหาสอน  

ลบ ๒๔๕๙/๓๘๙๔

เด็กหญิงวิสสุตา เสาวพัฒน์
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมีวิทยา

่

วัดมหาสอน  

ลบ ๒๔๕๙/๓๘๙๕

เด็กชายวีรภาพ บัวผ่อง
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมีวิทยา

่

วัดมหาสอน  

ลบ ๒๔๕๙/๓๘๙๖

เด็กหญิงศศินิภา ปญญาแหลม
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมีวิทยา

่

วัดมหาสอน  

ลบ ๒๔๕๙/๓๘๙๗

เด็กหญิงศุพานัน พลีดี
๒๗/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมีวิทยา

่

วัดมหาสอน  

ลบ ๒๔๕๙/๓๘๙๘

เด็กหญิงศุภกานต์ นานำเชียว

่

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมีวิทยา

่

วัดมหาสอน  

ลบ ๒๔๕๙/๓๘๙๙

เด็กชายสุทิวัส ปนเทียน
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมีวิทยา

่

วัดมหาสอน  

ลบ ๒๔๕๙/๓๙๐๐
เด็กหญิงสุธิตา พูนณรงค์

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมีวิทยา

่

วัดมหาสอน  

ลบ ๒๔๕๙/๓๙๐๑
เด็กหญิงสุภานันท์ ศุภเดช

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมีวิทยา

่

วัดมหาสอน  

ลบ ๒๔๕๙/๓๙๐๒

เด็กหญิงอธิชา นาคแย้ม
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมีวิทยา

่

วัดมหาสอน  

ลบ ๒๔๕๙/๓๙๐๓

เด็กหญิงอภิษฎา สิงห์รัตน์
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมีวิทยา

่

วัดมหาสอน  

ลบ ๒๔๕๙/๓๙๐๔

เด็กหญิงอมรรัตน์ สัตราช
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมีวิทยา

่

วัดมหาสอน  

ลบ ๒๔๕๙/๓๙๐๕
เด็กหญิงอัจฉรา ลายทอง

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมีวิทยา

่

วัดมหาสอน  

ลบ ๒๔๕๙/๓๙๐๖

เด็กหญิงอันธิกา ทาชาติ
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมีวิทยา

่

วัดมหาสอน  

ลบ ๒๔๕๙/๓๙๐๗

เด็กหญิงอัยย์ณิชศา นุชอำพันธ์
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมีวิทยา

่

วัดมหาสอน  

ลบ ๒๔๕๙/๓๙๐๘

เด็กชายอาณัติ โอภาส

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมีวิทยา

่

วัดมหาสอน  

ลบ ๒๔๕๙/๓๙๐๙
เด็กชายเกรียงศักดิ

์

แผ่นทอง
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมีวิทยา

่

วัดมหาสอน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๑๑๒ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๓๙๑๐

เด็กหญิงเกวลิน เปรมวิรัตน์
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมีวิทยา

่

วัดมหาสอน  

ลบ ๒๔๕๙/๓๙๑๑

เด็กชายกฤตเมธ รุ่งสว่าง
๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหมีวิทยา

่

วัดสระตาแวว  

ลบ ๒๔๕๙/๓๙๑๒

เด็กหญิงกันยารัตน์ แย้มกลิน

่

๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหมีวิทยา

่

วัดสระตาแวว  

ลบ ๒๔๕๙/๓๙๑๓

เด็กชายจักรกริช เริงเกษตรกิจ
๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหมีวิทยา

่

วัดสระตาแวว  

ลบ ๒๔๕๙/๓๙๑๔

เด็กหญิงจารุวรรณ พิมพาภรณ์
๑๑/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหมีวิทยา

่

วัดสระตาแวว  

ลบ ๒๔๕๙/๓๙๑๕

เด็กหญิงชนิกานต์ หริงทอง

่

๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหมีวิทยา

่

วัดสระตาแวว  

ลบ ๒๔๕๙/๓๙๑๖

เด็กชายชยานันต์ ร่มไทร
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหมีวิทยา

่

วัดสระตาแวว  

ลบ ๒๔๕๙/๓๙๑๗

เด็กชายทินกร ทานสัมฤทธิ

์

๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหมีวิทยา

่

วัดสระตาแวว  

ลบ ๒๔๕๙/๓๙๑๘

เด็กหญิงนภาพร พันธุ์แน่น
๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหมีวิทยา

่

วัดสระตาแวว  

ลบ ๒๔๕๙/๓๙๑๙

เด็กหญิงมัลลิกา พิกุลขาว

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหมีวิทยา

่

วัดสระตาแวว  

ลบ ๒๔๕๙/๓๙๒๐
เด็กหญิงศิริลักษณ์ อ่อนน้อม

๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหมีวิทยา

่

วัดสระตาแวว  

ลบ ๒๔๕๙/๓๙๒๑

เด็กหญิงสุกฤตา คำรุณ
๑๕/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหมีวิทยา

่

วัดสระตาแวว  

ลบ ๒๔๕๙/๓๙๒๒

นางสาวพรธนา ใจดี ๒๐/๗/๒๕๒๐ โรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม วัดสระตาแวว  

ลบ ๒๔๕๙/๓๙๒๓

เด็กหญิงกัญญาณัฐ สุขโต
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสระเตย วัดสระเตยน้อย  

ลบ ๒๔๕๙/๓๙๒๔
เด็กหญิงกัลยาลักษณ์ ท้วมสกุล

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสระเตย วัดสระเตยน้อย  

ลบ ๒๔๕๙/๓๙๒๕

เด็กชายจิตรภณ ดวงเดือน
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระเตย วัดสระเตยน้อย  

ลบ ๒๔๕๙/๓๙๒๖

เด็กหญิงชมพูนุท แก้วคำภา
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระเตย วัดสระเตยน้อย  

ลบ ๒๔๕๙/๓๙๒๗

เด็กหญิงชลธิชา อินจำปา
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระเตย วัดสระเตยน้อย  

ลบ ๒๔๕๙/๓๙๒๘

เด็กชายชาญยุทธ พูลแสวง
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระเตย วัดสระเตยน้อย  

ลบ ๒๔๕๙/๓๙๒๙

เด็กหญิงช่อชมพู ปานสุข
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสระเตย วัดสระเตยน้อย  

ลบ ๒๔๕๙/๓๙๓๐

เด็กหญิงดลกมล สายเหล็ก
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสระเตย วัดสระเตยน้อย  

ลบ ๒๔๕๙/๓๙๓๑

เด็กชายธนพนธ์ สมปอง
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสระเตย วัดสระเตยน้อย  

ลบ ๒๔๕๙/๓๙๓๒

เด็กหญิงปนัดดา ขลุ่ยนาค
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสระเตย วัดสระเตยน้อย  

ลบ ๒๔๕๙/๓๙๓๓

เด็กหญิงพรนภัส คำพร
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสระเตย วัดสระเตยน้อย  

ลบ ๒๔๕๙/๓๙๓๔

เด็กหญิงพรพรรณ รัชพรมงคล
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสระเตย วัดสระเตยน้อย  

ลบ ๒๔๕๙/๓๙๓๕

เด็กชายมงคลชัย อานุภาพ
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสระเตย วัดสระเตยน้อย  

ลบ ๒๔๕๙/๓๙๓๖

เด็กหญิงสิริลักษณ์ จ้อยทองมูล
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสระเตย วัดสระเตยน้อย  

ลบ ๒๔๕๙/๓๙๓๗

เด็กหญิงสิริวรรณ จ้อยทองมูล
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสระเตย วัดสระเตยน้อย  

ลบ ๒๔๕๙/๓๙๓๘

เด็กหญิงอังคณา อนุภาพ
๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสระเตย วัดสระเตยน้อย  

ลบ ๒๔๕๙/๓๙๓๙

เด็กชายกฤตภัค แสนสี
๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสระเตย วัดสระเตยน้อย  

ลบ ๒๔๕๙/๓๙๔๐
เด็กชายณัฐวุฒิ รองสี

๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสระเตย วัดสระเตยน้อย  

ลบ ๒๔๕๙/๓๙๔๑

เด็กหญิงธนภรณ์ แก้วคำภา
๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสระเตย วัดสระเตยน้อย  

ลบ ๒๔๕๙/๓๙๔๒

เด็กชายธนากร ร่มลำดวน
๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสระเตย วัดสระเตยน้อย  

ลบ ๒๔๕๙/๓๙๔๓

เด็กชายธนโชติ พาภักดี
๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสระเตย วัดสระเตยน้อย  

ลบ ๒๔๕๙/๓๙๔๔

เด็กหญิงบุณยานุช ช่างพลอย
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสระเตย วัดสระเตยน้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๑๑๓ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๓๙๔๕

เด็กหญิงมนฤดี กำเหนิดเนือ

้

๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสระเตย วัดสระเตยน้อย  

ลบ ๒๔๕๙/๓๙๔๖

เด็กชายยุทธการ โพธิประยูร

์

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสระเตย วัดสระเตยน้อย  

ลบ ๒๔๕๙/๓๙๔๗

เด็กชายวรพล ศรีวินทา
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสระเตย วัดสระเตยน้อย  

ลบ ๒๔๕๙/๓๙๔๘

เด็กชายวัชรินทร์ เร่งวินัยกิจ
๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสระเตย วัดสระเตยน้อย  

ลบ ๒๔๕๙/๓๙๔๙

เด็กหญิงอุษณี แคทอง
๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสระเตย วัดสระเตยน้อย  

ลบ ๒๔๕๙/๓๙๕๐

เด็กหญิงภัทราพร ทาศิลา
๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสระเตย วัดสระเตยน้อย  

ลบ ๒๔๕๙/๓๙๕๑

เด็กหญิงสุนิษา ราชอาสา
๐๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสระเตย วัดสระเตยน้อย  

ลบ ๒๔๕๙/๓๙๕๒

เด็กหญิงณัฐณิชา บุญจันทร์
๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหมีวิทยา

่

วัดสายห้วยแก้ว  

ลบ ๒๔๕๙/๓๙๕๓

เด็กหญิงธนพรรณ ใจเจริญ
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมีวิทยา

่

วัดสายห้วยแก้ว  

ลบ ๒๔๕๙/๓๙๕๔

เด็กชายนวพล อนุสนธิ

์

๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหมีวิทยา

่

วัดสายห้วยแก้ว  

ลบ ๒๔๕๙/๓๙๕๕

เด็กชายฟาประทาน สงวนชม
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหมีวิทยา

่

วัดสายห้วยแก้ว  

ลบ ๒๔๕๙/๓๙๕๖

เด็กหญิงรตนพร โชติชัยตระกูล
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมีวิทยา

่

วัดสายห้วยแก้ว  

ลบ ๒๔๕๙/๓๙๕๗

เด็กชายสิริชัย แทนหา
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหมีวิทยา

่

วัดสายห้วยแก้ว  

ลบ ๒๔๕๙/๓๙๕๘

เด็กชายสิริวุฒิ กลันหุ่น

่

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมีวิทยา

่

วัดสายห้วยแก้ว  

ลบ ๒๔๕๙/๓๙๕๙

เด็กหญิงสุรธิดา ริวแพร

้

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหมีวิทยา

่

วัดสายห้วยแก้ว  

ลบ ๒๔๕๙/๓๙๖๐

เด็กหญิงเกศกัญญา บัวทอง
๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมีวิทยา

่

วัดสายห้วยแก้ว  

ลบ ๒๔๕๙/๓๙๖๑

เด็กหญิงเบญญาภา แซ่จาง
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองนำทิพย์ วัดหนองนำทิพย์  

ลบ ๒๔๕๙/๓๙๖๒

เด็กหญิงวิลาวัณย์ จ้อยชู
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองนำทิพย์ วัดหนองนำทิพย์  

ลบ ๒๔๕๙/๓๙๖๓

เด็กหญิงกัลยกร เหลืองวิลัย
๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหมีวิทยา

่

วัดห้วยแก้ว  

ลบ ๒๔๕๙/๓๙๖๔

เด็กชายกีรติ ศิริกุล
๓๐/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมีวิทยา

่

วัดห้วยแก้ว  

ลบ ๒๔๕๙/๓๙๖๕

เด็กหญิงจิณดารัตน์ กุลดิลกสัมพันธ์
๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหมีวิทยา

่

วัดห้วยแก้ว  

ลบ ๒๔๕๙/๓๙๖๖

เด็กหญิงจิราพัชร คุ้มคง
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหมีวิทยา

่

วัดห้วยแก้ว  

ลบ ๒๔๕๙/๓๙๖๗

เด็กหญิงจุททัสนี รักพันธ์
๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหมีวิทยา

่

วัดห้วยแก้ว  

ลบ ๒๔๕๙/๓๙๖๘

เด็กหญิงชนนิกานต์ แก้วกัน
๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหมีวิทยา

่

วัดห้วยแก้ว  

ลบ ๒๔๕๙/๓๙๖๙

เด็กชายชิษณุพงศ์ ขำวารี

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหมีวิทยา

่

วัดห้วยแก้ว  

ลบ ๒๔๕๙/๓๙๗๐

เด็กชายชิษณุพงศ์ ยนต์คำแสน
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหมีวิทยา

่

วัดห้วยแก้ว  

ลบ ๒๔๕๙/๓๙๗๑

เด็กชายณภัทร นิรมลสวัสดิ

์

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมีวิทยา

่

วัดห้วยแก้ว  

ลบ ๒๔๕๙/๓๙๗๒

เด็กชายณรงค์กรณ์ มาเทียง

่

๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหมีวิทยา

่

วัดห้วยแก้ว  

ลบ ๒๔๕๙/๓๙๗๓

เด็กหญิงณัฐณิชา หมันจิตร

่

๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหมีวิทยา

่

วัดห้วยแก้ว  

ลบ ๒๔๕๙/๓๙๗๔

เด็กหญิงณิชาดา หงุ่ยกระโทก
๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหมีวิทยา

่

วัดห้วยแก้ว  

ลบ ๒๔๕๙/๓๙๗๕

เด็กหญิงถิรดา สงวนพรหม
๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหมีวิทยา

่

วัดห้วยแก้ว  

ลบ ๒๔๕๙/๓๙๗๖

เด็กหญิงทรรศยา น่วมนุ่ม
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหมีวิทยา

่

วัดห้วยแก้ว  

ลบ ๒๔๕๙/๓๙๗๗

เด็กชายธนพนธ์ ช้อนทอง
๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมีวิทยา

่

วัดห้วยแก้ว  

ลบ ๒๔๕๙/๓๙๗๘

เด็กหญิงธนพร โชติช่วง
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหมีวิทยา

่

วัดห้วยแก้ว  

ลบ ๒๔๕๙/๓๙๗๙

เด็กชายธนภัทร เปาบ้านเซ่า
๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมีวิทยา

่

วัดห้วยแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๑๑๔ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๓๙๘๐

เด็กชายธาดาพงศ์ แย้มกลิน

่

๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหมีวิทยา

่

วัดห้วยแก้ว  

ลบ ๒๔๕๙/๓๙๘๑

เด็กชายนพพร ประสานเสียง
๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหมีวิทยา

่

วัดห้วยแก้ว  

ลบ ๒๔๕๙/๓๙๘๒

เด็กชายนัฐพงศ์ มีแก้ว
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหมีวิทยา

่

วัดห้วยแก้ว  

ลบ ๒๔๕๙/๓๙๘๓

เด็กหญิงพัชราภา จันทะสุข

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหมีวิทยา

่

วัดห้วยแก้ว  

ลบ ๒๔๕๙/๓๙๘๔

เด็กหญิงพัทธนันต์ ชมดง
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมีวิทยา

่

วัดห้วยแก้ว  

ลบ ๒๔๕๙/๓๙๘๕

เด็กหญิงพิยดา เหลาบุญมา

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหมีวิทยา

่

วัดห้วยแก้ว  

ลบ ๒๔๕๙/๓๙๘๖

เด็กชายพุฒิพงศ์ พุ่มเจริญ
๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหมีวิทยา

่

วัดห้วยแก้ว  

ลบ ๒๔๕๙/๓๙๘๗

เด็กหญิงภานุมาศ ภิรมย์
๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหมีวิทยา

่

วัดห้วยแก้ว  

ลบ ๒๔๕๙/๓๙๘๘

เด็กชายภีมเดช หนูเนียม
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมีวิทยา

่

วัดห้วยแก้ว  

ลบ ๒๔๕๙/๓๙๘๙

เด็กหญิงรติรส คำเสวก

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหมีวิทยา

่

วัดห้วยแก้ว  

ลบ ๒๔๕๙/๓๙๙๐
เด็กชายรวิภาส คำงาม

๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหมีวิทยา

่

วัดห้วยแก้ว  

ลบ ๒๔๕๙/๓๙๙๑

เด็กชายวรกิจ ทอกยืน
๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหมีวิทยา

่

วัดห้วยแก้ว  

ลบ ๒๔๕๙/๓๙๙๒

เด็กหญิงวรรณวิษา จันทร์โพธิพันธ์

์

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมีวิทยา

่

วัดห้วยแก้ว  

ลบ ๒๔๕๙/๓๙๙๓

เด็กหญิงวรัญญา รัตนหิรัญ
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหมีวิทยา

่

วัดห้วยแก้ว  

ลบ ๒๔๕๙/๓๙๙๔

เด็กหญิงวิภาดา ศรีคำขลิบ
๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหมีวิทยา

่

วัดห้วยแก้ว  

ลบ ๒๔๕๙/๓๙๙๕

เด็กชายศักดา สุทธา
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมีวิทยา

่

วัดห้วยแก้ว  

ลบ ๒๔๕๙/๓๙๙๖

เด็กชายสถิระ ผิวอ่อนดี
๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหมีวิทยา

่

วัดห้วยแก้ว  

ลบ ๒๔๕๙/๓๙๙๗

เด็กชายสิทธิพล ปยะบุตร
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมีวิทยา

่

วัดห้วยแก้ว  

ลบ ๒๔๕๙/๓๙๙๘

เด็กชายสิรวิชญ์ ฉัตรทอง
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมีวิทยา

่

วัดห้วยแก้ว  

ลบ ๒๔๕๙/๓๙๙๙

เด็กหญิงสุพัตรา สิริกา
๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมีวิทยา

่

วัดห้วยแก้ว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๐๐๐
เด็กชายสุวิจักขณ์ เขียววิลัย

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมีวิทยา

่

วัดห้วยแก้ว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๐๐๑
เด็กชายหริรักษ์ สิงห์เคน

๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหมีวิทยา

่

วัดห้วยแก้ว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๐๐๒
เด็กชายอณวัชร สุจริตจันทร์

๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมีวิทยา

่

วัดห้วยแก้ว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๐๐๓
เด็กชายอนุกูล ปลากัดทอง

๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมีวิทยา

่

วัดห้วยแก้ว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๐๐๔
เด็กชายอนุชา อินทชัย

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหมีวิทยา

่

วัดห้วยแก้ว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๐๐๕
เด็กหญิงอรณิชา แก้วเมือง

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหมีวิทยา

่

วัดห้วยแก้ว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๐๐๖
เด็กชายเตชินท์ เครือบุดดา

๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมีวิทยา

่

วัดห้วยแก้ว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๐๐๗
เด็กหญิงดวงพร ปากคีบทอง

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดสระตาแวว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๐๐๘
เด็กหญิงนฤภร ศาสตร์ประเสริฐ

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดสระตาแวว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๐๐๙
เด็กหญิงนิธินาถ บนทอง

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดสระตาแวว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๐๑๐
เด็กหญิงพัชรินทร์ สงฉิม

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดสระตาแวว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๐๑๑

เด็กหญิงวนิดา สายทอง
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดสระตาแวว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๐๑๒

เด็กหญิงศุภานิช ชุ่มใจ
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดสระตาแวว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๐๑๓

นางสาวดวงดาว ทุมมา
๐๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดสระตาแวว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๐๑๔
นางสาวสิรินทรา มูลเอก

๒๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดสระตาแวว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๑๑๕ / ๒๗๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๔๐๑๕

เด็กหญิงกนกพร บุญขวาง
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดเนินยาว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๐๑๖

เด็กหญิงชัญญานุช แพรอ่อน

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดเนินยาว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๐๑๗
เด็กชายณัฐวุฒิ นานำเชียว

่

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดเนินยาว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๐๑๘

เด็กชายณัฐวุฒิ สีแก้ว
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดเนินยาว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๐๑๙

เด็กหญิงทอฝน เหมือนพลอย
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดเนินยาว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๐๒๐
เด็กหญิงทิพย์เกษร อรรถสุนทร

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดเนินยาว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๐๒๑
เด็กชายธัญญะ ธูปทอง

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดเนินยาว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๐๒๒

เด็กชายธีรภพ ลาภปญญา
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดเนินยาว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๐๒๓

เด็กชายธีรภัทร บงกชเกิด

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดเนินยาว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๐๒๔

เด็กชายธีรวัฒน์ ลาดอุบล
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดเนินยาว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๐๒๕
เด็กชายนพณัฐ สกลกูล

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดเนินยาว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๐๒๖

เด็กชายนพดล มูลสาร
๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดเนินยาว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๐๒๗

เด็กหญิงนภาพร สกุลเพ็ชร
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดเนินยาว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๐๒๘

เด็กหญิงนวรัตน์ ทองดี
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดเนินยาว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๐๒๙
เด็กหญิงนัชชา ภูทอง

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดเนินยาว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๐๓๐
เด็กหญิงนันทิตา วงสะไซ

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดเนินยาว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๐๓๑

เด็กหญิงบวรรัตน์ พรมดี
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดเนินยาว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๐๓๒

เด็กหญิงบัณฑิตา อินสกุล
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดเนินยาว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๐๓๓
เด็กหญิงปณิดา พลายชุมพล

๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดเนินยาว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๐๓๔

เด็กชายปพนธีร์ นำดอกไม้

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดเนินยาว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๐๓๕

เด็กหญิงปทมวรรณ คำภีร์
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดเนินยาว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๐๓๖

เด็กชายพงศธร เรืองรุ่ง
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดเนินยาว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๐๓๗
เด็กหญิงพนิตตา พรมน้อย

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดเนินยาว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๐๓๘

เด็กหญิงพรนภา พงษ์เกษม
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดเนินยาว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๐๓๙

เด็กหญิงพัชรินทร์ ถมยา
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดเนินยาว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๐๔๐
เด็กหญิงพัตรพิมล รัตนโชติกรพัฒน์

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดเนินยาว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๐๔๑
เด็กชายพัสกร เหลืองอร่าม

๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดเนินยาว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๐๔๒

เด็กชายภานุวัฒน์ เมรทอง
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดเนินยาว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๐๔๓

เด็กหญิงภาราดา ปญญาแหลม
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดเนินยาว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๐๔๔

เด็กหญิงรัตนาพร โตมา
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดเนินยาว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๐๔๕
เด็กหญิงวรัญญา คำศิริ

๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดเนินยาว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๐๔๖

เด็กหญิงวิภาดา พรมดี
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดเนินยาว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๐๔๗

เด็กชายสหรัช พินัยรัมย์
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดเนินยาว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๐๔๘

เด็กชายอดิศร เขียวแก้ว
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดเนินยาว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๐๔๙
เด็กหญิงอมรกานต์ บุญดาสา

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดเนินยาว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๑๑๖ / ๒๗๙

้
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ลบ ๒๔๕๙/๔๐๕๐
เด็กหญิงอารียา แก้วทอง

๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดเนินยาว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๐๕๑

เด็กหญิงอุมา นำใจ
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดเนินยาว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๐๕๒
เด็กหญิงเพชรลดา บัวเพชร

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดเนินยาว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๐๕๓

เด็กชายเมธี ปญญาหอม
๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดเนินยาว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๐๕๔

เด็กหญิงกชกร หอมหวาน
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดเนินยาว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๐๕๕

เด็กหญิงกณิการ์ พันวิชัย
๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดเนินยาว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๐๕๖
เด็กชายกรวิชญ์ พรหมจู

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดเนินยาว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๐๕๗

เด็กหญิงกันยารัตน์ ก้านชูวงค์
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดเนินยาว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๐๕๘

เด็กหญิงขวัญจิรา เผือนทอง

่

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดเนินยาว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๐๕๙

เด็กชายจักรพงศ์ โหมดมณี
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดเนินยาว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๐๖๐
เด็กหญิงจุฑากาญจน์ บุญคำ

๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดเนินยาว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๐๖๑

เด็กชายณภัทร โตเชือ

้

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดเนินยาว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๐๖๒

เด็กชายณัฐพงศ์ คงพะลัง
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดเนินยาว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๐๖๓

เด็กชายดนุพล วงษ์ทน
๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดเนินยาว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๐๖๔
เด็กชายธนพนธ์ ขันทอง

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดเนินยาว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๐๖๕

เด็กชายธนภัทร ภุมราดี

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดเนินยาว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๐๖๖

เด็กหญิงธนัชพร เสือไพรงาม

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดเนินยาว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๐๖๗

เด็กชายนนทกานต์ โพธิสาร
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดเนินยาว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๐๖๘
เด็กชายปฎิภาณ เกษแก้ว

๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดเนินยาว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๐๖๙

เด็กชายปฐพี แสงเพชร์
๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดเนินยาว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๐๗๐
เด็กชายปรัญชัย กระตุดนาค

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดเนินยาว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๐๗๑

เด็กหญิงปรียาภรณ์ ชมดง
๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดเนินยาว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๐๗๒
เด็กหญิงปทมาพร อัยแก้ว

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดเนินยาว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๐๗๓

เด็กหญิงปาณัสม์ ขาวฤกษ์
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดเนินยาว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๐๗๔

เด็กชายพงศกร ทัศนภักดิ

์

๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดเนินยาว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๐๗๕

เด็กหญิงพรรณกร บุญอินทร์
๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดเนินยาว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๐๗๖
เด็กหญิงพรไพลิน คำมีรักษ์

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดเนินยาว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๐๗๗

เด็กชายพัฒนภูมิ ผ่านศึกชะนะ
๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดเนินยาว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๐๗๘

เด็กชายพีรัชชัย หริมศิริ

่

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดเนินยาว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๐๗๙

เด็กชายภาคภูมิ จันครุฑ
๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดเนินยาว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๐๘๐
เด็กหญิงมนิสรา โพธิชม

์

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดเนินยาว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๐๘๑

เด็กหญิงวิไลลักษณ์ โนนสืบเผ่า
๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดเนินยาว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๐๘๒

เด็กชายวีรภัทร อินสกุล

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดเนินยาว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๐๘๓

เด็กชายศรัณยู ดวงทอง
๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดเนินยาว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๐๘๔
เด็กชายอธิปไตย เสียงเพราะ

๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดเนินยาว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๑๑๗ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๔๐๘๕

เด็กชายอัครพนธ์ ชัยมัง

่

๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดเนินยาว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๐๘๖

เด็กชายกฤษฎา ชืนแช่ม

่

๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดเนินยาว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๐๘๗
เด็กหญิงขวัญนภา โพธิมณี

์

๑๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดเนินยาว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๐๘๘

เด็กชายจักรกฤษณ์ กระฐินทอง
๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดเนินยาว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๐๘๙

เด็กหญิงจิดาภา เทียนสัมฤทธิ

์

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดเนินยาว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๐๙๐
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ตุ้มสุข

๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดเนินยาว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๐๙๑
เด็กหญิงชลธิชา ศรีชมเมือง

๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดเนินยาว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๐๙๒

เด็กชายชัยวัฒน์ ทองสุข
๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดเนินยาว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๐๙๓

เด็กชายณภัทร มงคลฟก
๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดเนินยาว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๐๙๔

เด็กหญิงดวงพร เพ็ชรสงคราม
๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดเนินยาว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๐๙๕
นางสาวดวงรัตน์ พันธุมิตร

๐๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดเนินยาว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๐๙๖

เด็กชายธนภัทร ซุ่มมาตร์
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดเนินยาว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๐๙๗

เด็กชายธราธิป บุญงาม
๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดเนินยาว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๐๙๘
เด็กหญิงธัญญาภรณ์ แสงมณี

๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดเนินยาว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๐๙๙
เด็กชายธีฆทัศน์ พินิจมนตรี

๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดเนินยาว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๑๐๐
เด็กชายธีรธาดา พร้อมแก้ว

๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดเนินยาว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๑๐๑

เด็กชายปราการ ประคองศรี
๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดเนินยาว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๑๐๒

เด็กชายพงศ์เทพ ประกอบเพชร์
๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดเนินยาว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๑๐๓ เด็กหญิงพรรณกาญจน์
ยานิน

๑๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดเนินยาว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๑๐๔

เด็กชายพศุตม์ โพธิสาพิมพ์
๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดเนินยาว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๑๐๕

เด็กหญิงพัชญ์ฐกัญ สุมนทา
๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดเนินยาว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๑๐๖

เด็กหญิงพิมพ์ภรณ์ โค้วดวงจันทร์
๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดเนินยาว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๑๐๗
เด็กชายภูริชกานต์ ม้วนไทยสงค์

๓๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดเนินยาว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๑๐๘

เด็กหญิงมัณฑณา เจริญสุข
๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดเนินยาว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๑๐๙

เด็กชายมิงขวัญ

่

ศรีจันทร์ดี
๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดเนินยาว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๑๑๐

เด็กชายวทัญยู พงษ์เกษม
๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดเนินยาว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๑๑๑

เด็กหญิงวรรณา ทองสุข
๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดเนินยาว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๑๑๒

เด็กหญิงวรวรรณ พงษ์ธัญญกรณ์
๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดเนินยาว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๑๑๓

เด็กหญิงวิภาดา ปนน้อย
๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดเนินยาว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๑๑๔

เด็กหญิงศุภธิดา บุญธรรม
๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดเนินยาว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๑๑๕

เด็กหญิงสุภาพร พิมทอง
๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดเนินยาว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๑๑๖

เด็กชายอดิศักดิ

์

พิมทอง
๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดเนินยาว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๑๑๗

เด็กชายอธิวัฒน์ พวงสายหยุด
๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดเนินยาว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๑๑๘

เด็กชายอนุชา ศาลา
๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดเนินยาว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๑๑๙

เด็กหญิงอัจชญา แสนสุข
๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดเนินยาว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๑๑๘ / ๒๗๙

้
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่

ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๔๑๒๐

เด็กหญิงอิทศริยา จำนงค์
๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดเนินยาว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๑๒๑

เด็กหญิงเบญจา ฟูบุญมา
๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดเนินยาว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๑๒๒

เด็กหญิงเมธาพร จันทร์มี
๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดเนินยาว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๑๒๓

เด็กหญิงนิชาภา ปล้องอ้วน
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดบ้านโคก  

ลบ ๒๔๕๙/๔๑๒๔

เด็กหญิงสุภชา นาคกุญชร

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดบ้านโคก  

ลบ ๒๔๕๙/๔๑๒๕

เด็กหญิงกนกพรรณ อุ่นทวง
๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดบ้านโคก  

ลบ ๒๔๕๙/๔๑๒๖

เด็กชายนิพนธ์ บรรจบราช
๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดบ้านโคก  

ลบ ๒๔๕๙/๔๑๒๗

เด็กหญิงประภัสสร เขียวต่าย
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดบ้านโคก  

ลบ ๒๔๕๙/๔๑๒๘

เด็กหญิงปรียาภรณ์ เสมาทอง
๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดบ้านโคก  

ลบ ๒๔๕๙/๔๑๒๙

เด็กหญิงปวีณา ใจกะสัน
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดบ้านโคก  

ลบ ๒๔๕๙/๔๑๓๐
เด็กหญิงวรรณษา บุญธรรม

๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดบ้านโคก  

ลบ ๒๔๕๙/๔๑๓๑

เด็กหญิงสิริวิมล มณีรัตน์
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดบ้านโคก  

ลบ ๒๔๕๙/๔๑๓๒

นางสาวนุจรี สุวรรณศรี
๒๔/๐๗/๒๕๔๐

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดบ้านโคก  

ลบ ๒๔๕๙/๔๑๓๓

เด็กชายกฤษณ์ เปรมสวัสดิ

์

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดสระตาแวว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๑๓๔

เด็กชายณัฐพล ธงอาษา
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดสระตาแวว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๑๓๕

เด็กหญิงณัฐมน กระต่ายโพธิ

์

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดสระตาแวว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๑๓๖

เด็กชายณัฐวัฒน์ เสือเทศ
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดสระตาแวว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๑๓๗

เด็กหญิงดลยา พุทธรุน

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดสระตาแวว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๑๓๘

เด็กชายนราวิชญ์ อินม่วง
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดสระตาแวว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๑๓๙

เด็กหญิงปรียาภรณ์ มรกรณ์
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดสระตาแวว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๑๔๐

เด็กชายพงศกร ชุนกองฮอ
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดสระตาแวว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๑๔๑

เด็กหญิงพรธิมา สงวนใจ
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดสระตาแวว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๑๔๒

เด็กหญิงพิมลรัตน์ เกรียวเงิน
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดสระตาแวว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๑๔๓

เด็กชายศรายุทธ เจริญสุข
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดสระตาแวว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๑๔๔

เด็กหญิงสุธินันท์ ยิมพราย

้

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดสระตาแวว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๑๔๕

เด็กหญิงแพรวา ภิรมย์หวาด
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดสระตาแวว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๑๔๖

เด็กหญิงกชกร สอนเครือ
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดสระตาแวว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๑๔๗
เด็กชายกมลทรรศน์ แจ่มจำรัส

๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดสระตาแวว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๑๔๘

เด็กชายจตุพล นามบุตร
๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดสระตาแวว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๑๔๙

เด็กหญิงฐิติพร พงษ์หญิง
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดสระตาแวว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๑๕๐
เด็กหญิงณัฐธิดา ศรีคำ

๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดสระตาแวว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๑๕๑

เด็กชายณัฐนันท์ สาระเวก
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดสระตาแวว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๑๕๒

เด็กหญิงดารกา พุทธรุน
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดสระตาแวว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๑๕๓

เด็กชายธนกูล เสือเทศ

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดสระตาแวว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๑๕๔

เด็กชายธนพนธ์ มะจรินแพง
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดสระตาแวว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๑๑๙ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๔๑๕๕

เด็กหญิงนพรัตน์ ครุฑนาค
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดสระตาแวว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๑๕๖

เด็กหญิงนันทพร เจริญสุข

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดสระตาแวว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๑๕๗

เด็กหญิงนารีรัตน์ จันทร์ผ่อง
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดสระตาแวว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๑๕๘
เด็กหญิงนิรัตติกานต์ สะพานแก้ว

๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดสระตาแวว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๑๕๙

เด็กหญิงนำทิพย์ รุ่งสว่าง
๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดสระตาแวว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๑๖๐

เด็กชายปฏิภาณ เปลียนสมัย

่

๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดสระตาแวว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๑๖๑

เด็กชายพงษ์ศิริ แผ่นเงิน
๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดสระตาแวว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๑๖๒

เด็กหญิงพิมพ์ชนก บุญเรือง
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดสระตาแวว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๑๖๓

เด็กหญิงวัชรินทร์ มรกรณ์
๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดสระตาแวว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๑๖๔

เด็กหญิงศศิวิมล สืบสอน
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดสระตาแวว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๑๖๕

เด็กหญิงอมิตา คำเกิด

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดสระตาแวว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๑๖๖

เด็กชายอัคคพล เกมกลาง
๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดสระตาแวว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๑๖๗

เด็กชายอิทธิเดช โกลีย์

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดสระตาแวว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๑๖๘

เด็กชายเจริญชัย แซ่ลี

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดสระตาแวว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๑๖๙

เด็กหญิงเพ็ญนภา โคมแก้ว
๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดสระตาแวว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๑๗๐

นางสาวมนฤดี เครือแก้ว
๑๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดสระตาแวว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๑๗๑

นางสาวณัฐกานต์ คุตะวัน
๒๘/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดสระตาแวว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๑๗๒

นางสาวนาฏยา ภูมิโขนก
๑๘/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดสระตาแวว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๑๗๓

นางสาวศรัณย์พร มีโถ

๑๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดสระตาแวว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๑๗๔

นายฐากูร อาจหาญ
๒๕/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดสระตาแวว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๑๗๕

นายธีรภัทร แก้วม่วง
๐๑/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดสระตาแวว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๑๗๖

นางสาวกัลยาณี ทองจันทร์
๒๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดหนองทรายขาว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๑๗๗

นางสาวขวัญแก้ว สายดำ
๐๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดหนองทรายขาว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๑๗๘

นายธนิศร ทับทอง

๒๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดหนองทรายขาว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๑๗๙

นายพงศกร ทองหล่อ
๑๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดหนองทรายขาว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๑๘๐

นายพงศธร คงเจริญ
๑๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดหนองทรายขาว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๑๘๑

นางสาวรัตนาวดี เชือท้าว

้

๐๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดหนองทรายขาว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๑๘๒

เด็กหญิงสุพัตตรา ชืนชวน

่

๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดหนองทรายขาว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๑๘๓

นายอนุกูล ชูจันทร์

๓๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดหนองทรายขาว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๑๘๔

นายณัฐกานต์ บุญล้อม
๐๗/๐๗/๒๕๔๐

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดหนองทรายขาว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๑๘๕

นายปฎิพล บุญประดิษฐ
๐๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดหนองทรายขาว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๑๘๖

นายมนู แหยมเจริญ
๑๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดหนองทรายขาว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๑๘๗

นางสาวสวรินทร์ กองบุญมา
๑๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดหนองทรายขาว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๑๘๘

นางสาวอมรรัตน์ จำเนียรทรง

๒๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดหนองทรายขาว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๑๘๙

นางสาวฉันท์สินี พีพืช
๓๑/๑๐/๒๕๔๐

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดหนองทรายขาว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๑๒๐ / ๒๗๙

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๔๑๙๐

นายชยางกูร กลันแตง

่

๒๑/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดหนองทรายขาว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๑๙๑

นายชินวัตร คำมีรักษ์
๑๒/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดหนองทรายขาว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๑๙๒

นายณัฐพงศ์ บอกบุญ
๐๗/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดหนองทรายขาว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๑๙๓

นายณัฐพล หลวงสิทธิ

์

๒๓/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดหนองทรายขาว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๑๙๔

นายนคเรศ นาคกุญชร
๐๙/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดหนองทรายขาว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๑๙๕

นางปภาวี ทองแก้ว
๑๐/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดหนองทรายขาว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๑๙๖

นายยุทธนา
บุญกาญจนพานิชย์ ๒๘/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดหนองทรายขาว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๑๙๗

นางสาววาสนา โพธิทอง

์

๑๙/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดหนองทรายขาว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๑๙๘

นางสาวศุภมาศ ขันทอง

๒๗/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดหนองทรายขาว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๑๙๙

นายเจษฎากร ฉลี
๐๘/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนปยะบุตร์ วัดหนองทรายขาว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๒๐๐
เด็กหญิงอรปรียา อุตส่าห์

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดงพลับ วัดสระเตยใหญ่  

ลบ ๒๔๕๙/๔๒๐๑

เด็กหญิงมนพร จันอังคาร
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนตำบลหินปก วัดหินปกใหญ่  

ลบ ๒๔๕๙/๔๒๐๒

เด็กหญิงอรปรีญา ธนาศรีวิมล
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนตำบลหินปก วัดหินปกใหญ่  

ลบ ๒๔๕๙/๔๒๐๓

เด็กชายธิเบต โคมแก้ว
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโปงแค วัดแหลมเพิม

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๒๐๔
เด็กหญิงพรนภา นาไพวัน

๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโปงแค วัดแหลมเพิม

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๒๐๕

เด็กหญิงธนัชพร เดชพงษ์
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางพึง

่

วัดบางพึง

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๒๐๖

เด็กหญิงอิสรียา นาคเสวก
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางพึง

่

วัดบางพึง

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๒๐๗

เด็กชายวรเมธ ดัดวงษ์
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคุ้งท่าเลา วัดมหาสอน  

ลบ ๒๔๕๙/๔๒๐๘
เด็กหญิงสุวิชาดา ตางาม

๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคุ้งท่าเลา วัดมหาสอน  

ลบ ๒๔๕๙/๔๒๐๙

เด็กชายอภินันท์ มงกุฎ
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคุ้งท่าเลา วัดมหาสอน  

ลบ ๒๔๕๙/๔๒๑๐

เด็กหญิงรุ่งนภา หินแก้ว
๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท้องคุ้ง วัดมหาสอน  

ลบ ๒๔๕๙/๔๒๑๑

เด็กหญิงศิริประภา สว่างแสง
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าช้าง วัดมหาสอน  

ลบ ๒๔๕๙/๔๒๑๒

เด็กหญิงสุภานัน จันทร์โม้

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าช้าง วัดมหาสอน  

ลบ ๒๔๕๙/๔๒๑๓

เด็กหญิงวิภาวี จิตธรรม
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าช้าง วัดมหาสอน  

ลบ ๒๔๕๙/๔๒๑๔

เด็กชายณัฐเดชา ธารีเวทย์
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเทพอำไพ วัดมหาสอน  

ลบ ๒๔๕๙/๔๒๑๕

เด็กหญิงสโรชา บุญเนตร์

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทพอำไพ วัดมหาสอน  

ลบ ๒๔๕๙/๔๒๑๖
เด็กหญิงอิสริยาภรณ์ ขุนทอง

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทพอำไพ วัดมหาสอน  

ลบ ๒๔๕๙/๔๒๑๗

เด็กหญิงจิรภิญญา พัดลม
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดธรรมิการาม วัดมหาสอน  

ลบ ๒๔๕๙/๔๒๑๘

เด็กหญิงชญาดา ชิดชอบ
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดธรรมิการาม วัดมหาสอน  

ลบ ๒๔๕๙/๔๒๑๙

เด็กชายธนภัทร เนตรสง่า
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดธรรมิการาม วัดมหาสอน  

ลบ ๒๔๕๙/๔๒๒๐
เด็กชายธีรภัทร คุ้มจันทร์

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดธรรมิการาม วัดมหาสอน  

ลบ ๒๔๕๙/๔๒๒๑

เด็กชายนันทพงศ์ ศรีตองอ่อน
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดธรรมิการาม วัดมหาสอน  

ลบ ๒๔๕๙/๔๒๒๒

เด็กชายนิธิค์ ปจฉิม
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดธรรมิการาม วัดมหาสอน  

ลบ ๒๔๕๙/๔๒๒๓

เด็กหญิงภิญญา ลอยเลิศ

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดธรรมิการาม วัดมหาสอน  

ลบ ๒๔๕๙/๔๒๒๔

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ พูนผล
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดธรรมิการาม วัดมหาสอน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๑๒๑ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๔๒๒๕

เด็กชายสิริณัฏฐ์ ภัชสิงห์สูง
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดธรรมิการาม วัดมหาสอน  

ลบ ๒๔๕๙/๔๒๒๖

เด็กชายจิตรกร หนูเผ่า
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดธรรมิการาม วัดมหาสอน  

ลบ ๒๔๕๙/๔๒๒๗

เด็กหญิงณิชรัตน์ บุญมี
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดธรรมิการาม วัดมหาสอน  

ลบ ๒๔๕๙/๔๒๒๘

เด็กหญิงปภาวรินท์ ร่มจำปา

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดธรรมิการาม วัดมหาสอน  

ลบ ๒๔๕๙/๔๒๒๙

เด็กหญิงเกศกัญญา วัชระ
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดธรรมิการาม วัดมหาสอน  

ลบ ๒๔๕๙/๔๒๓๐

เด็กหญิงมธุริน ศรีสง่า
๑๔/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดมหาสอน 'ไคยฤทธิวิทยานุสรณ์'

์

วัดมหาสอน  

ลบ ๒๔๕๙/๔๒๓๑

นายอารุณ แก้วสาริกา ๑/๘/๒๕๑๖

โรงเรียนวัดมหาสอน 'ไคยฤทธิวิทยานุสรณ์'

์

วัดมหาสอน  

ลบ ๒๔๕๙/๔๒๓๒

เด็กหญิงจิราภา วาจาจริง
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนางาม วัดหนองนางาม  

ลบ ๒๔๕๙/๔๒๓๓

เด็กชายชยพล กิจหิรัญ
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองนางาม วัดหนองนางาม  

ลบ ๒๔๕๙/๔๒๓๔

เด็กหญิงฐาปณี นิลกร
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนางาม วัดหนองนางาม  

ลบ ๒๔๕๙/๔๒๓๕

เด็กหญิงวรดา พึงบาง

่

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนางาม วัดหนองนางาม  

ลบ ๒๔๕๙/๔๒๓๖

เด็กชายธนพัฒน์ พงษ์วิจิตร
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนางาม วัดหนองนางาม  

ลบ ๒๔๕๙/๔๒๓๗

เด็กชายพีรพัฒน์ เพ็งหลี
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนางาม วัดหนองนางาม  

ลบ ๒๔๕๙/๔๒๓๘

เด็กหญิงณัฐกานต์ ถ้วยทอง
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนางาม วัดหนองนางาม  

ลบ ๒๔๕๙/๔๒๓๙

เด็กชายปยะภูมิ หุ่นอยู่
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนางาม วัดหนองนางาม  

ลบ ๒๔๕๙/๔๒๔๐

เด็กหญิงมนพร น้อยแก้ว
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนางาม วัดหนองนางาม  

ลบ ๒๔๕๙/๔๒๔๑

เด็กหญิงยลดา สังข์ทอง
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนางาม วัดหนองนางาม  

ลบ ๒๔๕๙/๔๒๔๒

เด็กหญิงเบญจมาศ จันทร์ใจ
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนางาม วัดหนองนางาม  

ลบ ๒๔๕๙/๔๒๔๓

เด็กชายสมพงษ์ ปาลวัฒน์ ๐/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลบ้านหมี

่

ดงน้อย  

ลบ ๒๔๕๙/๔๒๔๔

เด็กหญิงชนากานต์ ช้างน้อย ๐/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลบ้านหมี

่

ดงน้อย  

ลบ ๒๔๕๙/๔๒๔๕

เด็กชายธนิสร มันคง

่

๐/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลบ้านหมี

่

ดงน้อย  

ลบ ๒๔๕๙/๔๒๔๖

เด็กชายปยะวัฒน์ จรรยา ๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลบ้านหมี

่

ดงน้อย  

ลบ ๒๔๕๙/๔๒๔๗

เด็กหญิงจิรภิญญา ไตรสกุล ๐/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลบ้านหมี

่

ดงน้อย  

ลบ ๒๔๕๙/๔๒๔๘

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

แดงพุ ๐/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลบ้านหมี

่

ดงน้อย  

ลบ ๒๔๕๙/๔๒๔๙

เด็กชายคฑาวุฒิ ศรีเรือง
๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านหมี

่

ดงน้อย  

ลบ ๒๔๕๙/๔๒๕๐

เด็กชายณัฐภัทร โปร่งเจริญ ๐/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลบ้านหมี

่

ดงน้อย  

ลบ ๒๔๕๙/๔๒๕๑

เด็กชายธนิสร ชูน้อยใหญ่ ๐/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลบ้านหมี

่

ดงน้อย  

ลบ ๒๔๕๙/๔๒๕๒

เด็กหญิงสุรีรัตน์ ชืนชวน

่

๐/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลบ้านหมี

่

ดงน้อย  

ลบ ๒๔๕๙/๔๒๕๓

เด็กชายณัฐพล หนุนทรัพย์ ๐/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลบ้านหมี

่

ดงน้อย  

ลบ ๒๔๕๙/๔๒๕๔

เด็กหญิงสุดารัตน์ สารเวก ๐/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลบ้านหมี

่

ดงน้อย  

ลบ ๒๔๕๙/๔๒๕๕

เด็กหญิงปทิตตา เดือนฉาย ๐/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลบ้านหมี

่

ดงน้อย  

ลบ ๒๔๕๙/๔๒๕๖

เด็กชายณัฐพล เล็กน้อย ๐/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลบ้านหมี

่

ดงน้อย  

ลบ ๒๔๕๙/๔๒๕๗

เด็กชายวทัญู ชนะวงศ์ ๐/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลบ้านหมี

่

ดงน้อย  

ลบ ๒๔๕๙/๔๒๕๘

เด็กชายวัชสัณห์ จันทร์ทาโล ๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลบ้านหมี

่

ดงน้อย  

ลบ ๒๔๕๙/๔๒๕๙

เด็กชายอภิวัฒน์ กลัวกระโทก

้

๐/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลบ้านหมี

่

ดงน้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๑๒๒ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๔๒๖๐

เด็กชายเอกรินทร์ กันหาไชย ๐/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลบ้านหมี

่

ดงน้อย  

ลบ ๒๔๕๙/๔๒๖๑

เด็กชายธนพนธ์ กระออมแก้ว ๐/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลบ้านหมี

่

ดงน้อย  

ลบ ๒๔๕๙/๔๒๖๒

เด็กหญิงอารยา กระสายแก้ว
๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านหมี

่

ดงน้อย  

ลบ ๒๔๕๙/๔๒๖๓

เด็กชายธีรเดช ดวงสีแก้ว ๐/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลบ้านหมี

่

นาจาน  

ลบ ๒๔๕๙/๔๒๖๔

เด็กชายไกรวิชญ์ บุญมี ๐/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลบ้านหมี

่

นาจาน  

ลบ ๒๔๕๙/๔๒๖๕

เด็กหญิงอรณี ปนภาพันธ์
๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านหมี

่

นาจาน  

ลบ ๒๔๕๙/๔๒๖๖

เด็กหญิงรัตติกาล เบ็ญมาศ
๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านหมี

่

นาจาน  

ลบ ๒๔๕๙/๔๒๖๗

เด็กชายธนพล ศรีวิสุทธิ

์

๐/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลบ้านหมี

่

นาจาน  

ลบ ๒๔๕๙/๔๒๖๘

เด็กชายศิวกร ปานเกตุ ๐/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลบ้านหมี

่

นาจาน  

ลบ ๒๔๕๙/๔๒๖๙

เด็กหญิงธนพร สุจริตจันทร์ ๐/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลบ้านหมี

่

นาจาน  

ลบ ๒๔๕๙/๔๒๗๐
เด็กหญิงศุทธินี โทนสูงเนิน ๐/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลบ้านหมี

่

นาจาน  

ลบ ๒๔๕๙/๔๒๗๑

เด็กหญิงนงลักษณ์ บุญมา ๐/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลบ้านหมี

่

มหาสอน  

ลบ ๒๔๕๙/๔๒๗๒

เด็กหญิงชนกานต์ เชิดพงค์พันธุ์
๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านหมี

่

มหาสอน  

ลบ ๒๔๕๙/๔๒๗๓

เด็กหญิงสุพิชชา ไตรธรรม ๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลบ้านหมี

่

มหาสอน  

ลบ ๒๔๕๙/๔๒๗๔

เด็กหญิงณัฏฐณิชา เข็มทอง ๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลบ้านหมี

่

มหาสอน  

ลบ ๒๔๕๙/๔๒๗๕

เด็กหญิงอนัญญา จันทเวช ๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลบ้านหมี

่

มหาสอน  

ลบ ๒๔๕๙/๔๒๗๖

เด็กหญิงขวัญรัตน์ นามสง่า ๐/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลบ้านหมี

่

มหาสอน  

ลบ ๒๔๕๙/๔๒๗๗

เด็กหญิงสุปภร อึงกล้า

้

๐/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลบ้านหมี

่

มหาสอน  

ลบ ๒๔๕๙/๔๒๗๘

เด็กหญิงสุทินา พุ่มโพธิงาม

์

๐/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลบ้านหมี

่

มหาสอน  

ลบ ๒๔๕๙/๔๒๗๙

เด็กหญิงชนิตา สมภา ๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลบ้านหมี

่

มหาสอน  

ลบ ๒๔๕๙/๔๒๘๐

เด็กชายพรชัย คำหนุน
๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านหมี

่

มหาสอน  

ลบ ๒๔๕๙/๔๒๘๑

เด็กชายกันตธีร์ ม่วงมี ๐/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลบ้านหมี

่

มหาสอน  

ลบ ๒๔๕๙/๔๒๘๒

เด็กหญิงสุนันทา เลือนลอย

่

๐/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลบ้านหมี

่

มหาสอน  

ลบ ๒๔๕๙/๔๒๘๓

เด็กหญิงภัสสร์ศิร์ กันพุ่ม ๐/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลบ้านหมี

่

มหาสอน  

ลบ ๒๔๕๙/๔๒๘๔

เด็กชายก้องภพ ดีจันจ้อย ๐/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลบ้านหมี

่

มหาสอน  

ลบ ๒๔๕๙/๔๒๘๕

เด็กชายธีรภัทร คล้อยตาม ๐/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลบ้านหมี

่

มหาสอน  

ลบ ๒๔๕๙/๔๒๘๖

เด็กหญิงนภัสศรา บุญจันทร์ ๐/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลบ้านหมี

่

มหาสอน  

ลบ ๒๔๕๙/๔๒๘๗

เด็กหญิงยูถิกา พึงโพธิ

่ ์

๐/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลบ้านหมี

่

มหาสอน  

ลบ ๒๔๕๙/๔๒๘๘

เด็กหญิงวรันธร แจ่มแจ้ง ๐/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลบ้านหมี

่

มหาสอน  

ลบ ๒๔๕๙/๔๒๘๙

เด็กหญิงกัญญารัตน์ เฉลิมสุข ๐/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลบ้านหมี

่

มหาสอน  

ลบ ๒๔๕๙/๔๒๙๐
เด็กหญิงชุติมนต์ บุญธรรม ๐/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลบ้านหมี

่

มหาสอน  

ลบ ๒๔๕๙/๔๒๙๑

เด็กชายธีรพัฒน์ บุญรักษา ๐/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลบ้านหมี

่

มหาสอน  

ลบ ๒๔๕๙/๔๒๙๒

เด็กชายอรรถเดช เดือนฉาย ๐/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลบ้านหมี

่

มหาสอน  

ลบ ๒๔๕๙/๔๒๙๓

เด็กชายศุภโชค เอกชาตรี ๐/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลบ้านหมี

่

มหาสอน  

ลบ ๒๔๕๙/๔๒๙๔

เด็กหญิงวีรยา โพธิชู

์

๐/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลบ้านหมี

่

มหาสอน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๑๒๓ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๔๒๙๕

เด็กชายเจษฎา บุญมี ๐/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลบ้านหมี

่

มหาสอน  

ลบ ๒๔๕๙/๔๒๙๖

เด็กชายดุสิต แก้วรัตน์ ๐/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลบ้านหมี

่

มหาสอน  

ลบ ๒๔๕๙/๔๒๙๗

เด็กหญิงอุไรวรรณ ชืนชวน

่

๐/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลบ้านหมี

่

มหาสอน  

ลบ ๒๔๕๙/๔๒๙๘

เด็กหญิงสุภาภรณ์ ปนเทียน
๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลบ้านหมี

่

มหาสอน  

ลบ ๒๔๕๙/๔๒๙๙

เด็กชายเดชาวัต สนอ่อน ๐/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลบ้านหมี

่

มหาสอน  

ลบ ๒๔๕๙/๔๓๐๐
เด็กหญิงปยมน คำปอง ๐/๖/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาลบ้านหมี

่

มหาสอน  

ลบ ๒๔๕๙/๔๓๐๑
เด็กหญิงวีรชา ชิตารักษ์ ๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลบ้านหมี

่

สระใหญ่  

ลบ ๒๔๕๙/๔๓๐๒

เด็กหญิงบุณยานุช โค้วสุวรรณ ๐/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลบ้านหมี

่

สระใหญ่  

ลบ ๒๔๕๙/๔๓๐๓

เด็กชายจตุพล พุฒหอม ๐/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลบ้านหมี

่

สระใหญ่  

ลบ ๒๔๕๙/๔๓๐๔

เด็กชายธีรดนย์ พันธุฤทธิ

์

๐/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลบ้านหมี

่

สระใหญ่  

ลบ ๒๔๕๙/๔๓๐๕
เด็กหญิงศิริรัตน์ โกยเต็ม ๐/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลบ้านหมี

่

สระใหญ่  

ลบ ๒๔๕๙/๔๓๐๖

เด็กหญิงกัญรภา ฉัตราเขตต์ ๐/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลบ้านหมี

่

สระใหญ่  

ลบ ๒๔๕๙/๔๓๐๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ ศรีเอียม

่

๐/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลบ้านหมี

่

สระใหญ่  

ลบ ๒๔๕๙/๔๓๐๘

เด็กหญิงบัณฑิตา น้อยบุตดี ๐/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลบ้านหมี

่

สระใหญ่  

ลบ ๒๔๕๙/๔๓๐๙
เด็กหญิงชญานี หนูนิล ๐/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลบ้านหมี

่

สระใหญ่  

ลบ ๒๔๕๙/๔๓๑๐

เด็กชายสรวิชญ์ สุขประเสริฐ
๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านหมี

่

สระใหญ่  

ลบ ๒๔๕๙/๔๓๑๑

เด็กหญิงณัฐวัน นิลวรรณ์
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านหมี

่

วัดกลางสว่างอารมณ์
 

ลบ ๒๔๕๙/๔๓๑๒

เด็กชายดลยะวัตร วงปง
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านหมี

่

วัดกลางสว่างอารมณ์
 

ลบ ๒๔๕๙/๔๓๑๓

เด็กชายทองสัมฤทธิ

์

อำไพ
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านหมี

่

วัดกลางสว่างอารมณ์
 

ลบ ๒๔๕๙/๔๓๑๔

เด็กชายธนภัทร ปนเทียน
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านหมี

่

วัดกลางสว่างอารมณ์
 

ลบ ๒๔๕๙/๔๓๑๕

เด็กชายธีรชาติ โพธิทอง

์

๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านหมี

่

วัดกลางสว่างอารมณ์
 

ลบ ๒๔๕๙/๔๓๑๖

เด็กหญิงปภัสสร ชอบทำดี
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านหมี

่

วัดกลางสว่างอารมณ์
 

ลบ ๒๔๕๙/๔๓๑๗

เด็กหญิงสุกัญญา พันชารี
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านหมี

่

วัดกลางสว่างอารมณ์
 

ลบ ๒๔๕๙/๔๓๑๘

เด็กหญิงสุพรรณษา ภู่จิว

๋

๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านหมี

่

วัดกลางสว่างอารมณ์
 

ลบ ๒๔๕๙/๔๓๑๙

เด็กหญิงสโรชา ขอแก้ว
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านหมี

่

วัดกลางสว่างอารมณ์
 

ลบ ๒๔๕๙/๔๓๒๐

เด็กหญิงอรรัมภา เฮงสิ
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านหมี

่

วัดกลางสว่างอารมณ์
 

ลบ ๒๔๕๙/๔๓๒๑

เด็กหญิงอัญชิษฐา เพ็ชรเจริญ
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านหมี

่

วัดกลางสว่างอารมณ์
 

ลบ ๒๔๕๙/๔๓๒๒

ร้อยตรีชนะ สุขไมตรี
๖/๑๐/๒๔๙๑

โรงเรียนอนุบาลบ้านหมี

่

วัดกลางสว่างอารมณ์
 

ลบ ๒๔๕๙/๔๓๒๓

นางณัฐนันท์ พันธ์พฤกษ์ ๖/๒/๒๕๐๔ โรงเรียนอนุบาลบ้านหมี

่

วัดกลางสว่างอารมณ์
 

ลบ ๒๔๕๙/๔๓๒๔

นายทวิช ตรีเงิน

๒๕/๑๑/๒๕๑๖

โรงเรียนอนุบาลบ้านหมี

่

วัดกลางสว่างอารมณ์
 

ลบ ๒๔๕๙/๔๓๒๕

นางนพมาศ เฉือยอารมณ์

่

๑/๑/๒๔๙๘ โรงเรียนอนุบาลบ้านหมี

่

วัดกลางสว่างอารมณ์
 

ลบ ๒๔๕๙/๔๓๒๖

นางสาวบุญเหลือ ปนเทียน ๒๐/๕/๒๕๐๗ โรงเรียนอนุบาลบ้านหมี

่

วัดกลางสว่างอารมณ์
 

ลบ ๒๔๕๙/๔๓๒๗

นางปริฉัตร ศรีสุพรรณ
๑๙/๗/๒๕๐๓

โรงเรียนอนุบาลบ้านหมี

่

วัดกลางสว่างอารมณ์
 

ลบ ๒๔๕๙/๔๓๒๘

นายพงษ์ศักดิ

์

ปานขาว
๒๗/๕/๒๔๙๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านหมี

่

วัดกลางสว่างอารมณ์
 

ลบ ๒๔๕๙/๔๓๒๙

นายรำพรรณ นาโสม
๑๗/๙/๒๕๐๑

โรงเรียนอนุบาลบ้านหมี

่

วัดกลางสว่างอารมณ์
 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๑๒๔ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๔๓๓๐
นางสาววชิราพรรณ พันธุ์กำแหง

๑๘/๗/๒๕๒๘
โรงเรียนอนุบาลบ้านหมี

่

วัดกลางสว่างอารมณ์
 

ลบ ๒๔๕๙/๔๓๓๑

นายวิสุทธิ

์

บุญลัย
๑๑/๔/๒๕๐๕

โรงเรียนอนุบาลบ้านหมี

่

วัดกลางสว่างอารมณ์
 

ลบ ๒๔๕๙/๔๓๓๒

นายวิเชียร ปนเทียน
๒๗/๔/๒๔๙๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านหมี

่

วัดกลางสว่างอารมณ์
 

ลบ ๒๔๕๙/๔๓๓๓

นายวีรวัฒน์ จันทร์ทอง
๓๑/๑/๒๕๒๖

โรงเรียนอนุบาลบ้านหมี

่

วัดกลางสว่างอารมณ์
 

ลบ ๒๔๕๙/๔๓๓๔

นายสมบูรณ์ เฉือยอารมณ์

่

๑/๑/๒๔๙๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านหมี

่

วัดกลางสว่างอารมณ์
 

ลบ ๒๔๕๙/๔๓๓๕

นายสวัสดิ

์

ดวงสว่าง ๙/๓/๒๔๙๕ โรงเรียนอนุบาลบ้านหมี

่

วัดกลางสว่างอารมณ์
 

ลบ ๒๔๕๙/๔๓๓๖

นายสันติสุข เอียมรัศมี

่

๒๐/๑/๒๕๓๐ โรงเรียนอนุบาลบ้านหมี

่

วัดกลางสว่างอารมณ์
 

ลบ ๒๔๕๙/๔๓๓๗

นางสายยนต์ คำสี
๒๔/๖/๒๔๙๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านหมี

่

วัดกลางสว่างอารมณ์
 

ลบ ๒๔๕๙/๔๓๓๘

นางสาวสายสมร ดวงสว่าง
๑๓/๘/๒๕๑๑

โรงเรียนอนุบาลบ้านหมี

่

วัดกลางสว่างอารมณ์
 

ลบ ๒๔๕๙/๔๓๓๙

นางสาวสายสุนี บำรุงชน
๑๗/๙/๒๕๐๑

โรงเรียนอนุบาลบ้านหมี

่

วัดกลางสว่างอารมณ์
 

ลบ ๒๔๕๙/๔๓๔๐
นางอรัญญา ชมภูหอม ๕/๑/๒๕๐๗ โรงเรียนอนุบาลบ้านหมี

่

วัดกลางสว่างอารมณ์
 

ลบ ๒๔๕๙/๔๓๔๑

นายอาคม ศรีสุพรรณ ๑/๖/๒๕๑๓ โรงเรียนอนุบาลบ้านหมี

่

วัดกลางสว่างอารมณ์
 

ลบ ๒๔๕๙/๔๓๔๒

นางอุทัย ตริตรอง
๒๔/๘/๒๕๐๔

โรงเรียนอนุบาลบ้านหมี

่

วัดกลางสว่างอารมณ์
 

ลบ ๒๔๕๙/๔๓๔๓

นายเสนีย์ เหมือนโพธิ

์

๑๘/๑/๒๔๙๑
โรงเรียนอนุบาลบ้านหมี

่

วัดกลางสว่างอารมณ์
 

ลบ ๒๔๕๙/๔๓๔๔

นายแว่น พนมสวย ๑/๕/๒๔๙๑ โรงเรียนอนุบาลบ้านหมี

่

วัดกลางสว่างอารมณ์
 

ลบ ๒๔๕๙/๔๓๔๕

เด็กหญิงภัทราวดี จำปางาม
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนพิบูลปทมาคม วัดเชียงงาสง่างาม  

ลบ ๒๔๕๙/๔๓๔๖

เด็กหญิงแมงปอ พานรัมย์
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพิบูลปทมาคม วัดเชียงงาสง่างาม  

ลบ ๒๔๕๙/๔๓๔๗

เด็กหญิงนงลักษณ์ เสาร์วงษ์
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพิบูลปทมาคม วัดเชียงงาสง่างาม  

ลบ ๒๔๕๙/๔๓๔๘

เด็กชายสรชัย สร้อยสังวาลย์
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพิบูลปทมาคม วัดเชียงงาสง่างาม  

ลบ ๒๔๕๙/๔๓๔๙

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

พลวิเศษ
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพิบูลปทมาคม วัดเชียงงาสง่างาม  

ลบ ๒๔๕๙/๔๓๕๐

เด็กชายณัฐภัทร สีดาจันทร์
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านหมี

่

วัดเชียงงาสง่างาม  

ลบ ๒๔๕๙/๔๓๕๑

เด็กชายปองภพ ปญญามัง
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านหมี

่

วัดเชียงงาสง่างาม  

ลบ ๒๔๕๙/๔๓๕๒

เด็กชายสุทธิพงษ์ วงษ์เนตร
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านหมี

่

วัดเชียงงาสง่างาม  

ลบ ๒๔๕๙/๔๓๕๓

เด็กชายกิตติศักดิ

์

เต่าทอง
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลบ้านหมี

่

วัดโพนทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๔๓๕๔

เด็กชายธนกฤต ปาละวัฒน์
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านหมี

่

วัดโพนทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๔๓๕๕

เด็กชายอธิพงค์ อินเท้ง

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านหมี

่

วัดโพนทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๔๓๕๖

เด็กหญิงแพรทอง อ่วมเจริญ
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านหมี

่

วัดโพนทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๔๓๕๗

เด็กชายชนกนันท์ มูลเหล็ก

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหมีใหญ่

่

วัดสว่างอารมย์ (หอมแก้วอุทิศ)

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๓๕๘

เด็กชายธนันชัย นานคงแนบ
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหมีใหญ่

่

วัดสว่างอารมย์ (หอมแก้วอุทิศ)

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๓๕๙

เด็กชายธเนศพล จันทร์ปรีดา
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหมีใหญ่

่

วัดสว่างอารมย์ (หอมแก้วอุทิศ)

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๓๖๐
เด็กหญิงศศิวิมล ศรีโก่งธนู

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหมีใหญ่

่

วัดสว่างอารมย์ (หอมแก้วอุทิศ)

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๓๖๑

เด็กชายศักดิพล

์

แซ่ว่าง
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหมีใหญ่

่

วัดสว่างอารมย์ (หอมแก้วอุทิศ)

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๓๖๒

เด็กหญิงอชิรญาณ์ แย้มพจนา

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหมีใหญ่

่

วัดสว่างอารมย์ (หอมแก้วอุทิศ)

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๓๖๓

เด็กชายอภิชัย เจียรประดิษฐ์
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหมีใหญ่

่

วัดสว่างอารมย์ (หอมแก้วอุทิศ)

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๓๖๔

เด็กชายจิรายุ สงวนใจ
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหมีใหญ่

่

วัดสว่างอารมย์ (หอมแก้วอุทิศ)

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๑๒๕ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๔๓๖๕

เด็กชายพิทักษ์ เชือคำ

้

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหมีใหญ่

่

วัดสว่างอารมย์ (หอมแก้วอุทิศ)

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๓๖๖

เด็กหญิงนิชธาวัลย์ แจ้งวงษ์
๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสายห้วยแก้ว วัดสายห้วยแก้ว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๓๖๗

เด็กหญิงพิมพ์นิภา จันทร์นุ่ม
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสายห้วยแก้ว วัดสายห้วยแก้ว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๓๖๘

เด็กชายวงศธร จันทึก
๒๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสายห้วยแก้ว วัดสายห้วยแก้ว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๓๖๙

เด็กชายณัฐพล พานทอง
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสายห้วยแก้ว วัดสายห้วยแก้ว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๓๗๐

เด็กชายวีรภัทร แสงเทียน
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสายห้วยแก้ว วัดสายห้วยแก้ว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๓๗๑

เด็กชายทัตพงศ์ สีนวล

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองกระเบือง

้

วัดสายห้วยแก้ว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๓๗๒

เด็กหญิงธนพร แวนศิลา
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองกระเบือง

้

วัดสายห้วยแก้ว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๓๗๓

เด็กชายรัชชานนท์ ไพรวรรณ์
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองกระเบือง

้

วัดสายห้วยแก้ว  

ลบ ๒๔๕๙/๔๓๗๔

เด็กหญิงกนกรัตน์ นิลเต็ม
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีแก้วอนุกูล
วัดกำแพงประชาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๓๗๕

เด็กชายกฤตภาส อุ่นอนันต์

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีแก้วอนุกูล
วัดกำแพงประชาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๓๗๖
เด็กชายกฤษณะชาติ ดาวัลย์

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีแก้วอนุกูล
วัดกำแพงประชาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๓๗๗

เด็กชายจรณินท์ ทวินันท์
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีแก้วอนุกูล
วัดกำแพงประชาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๓๗๘

เด็กชายจิรภัทร ประภาสโนบล
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีแก้วอนุกูล
วัดกำแพงประชาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๓๗๙

เด็กชายจีระศักดิ

์

ดาระดาษ

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีแก้วอนุกูล
วัดกำแพงประชาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๓๘๐

เด็กชายชยากร เพ็งลาด
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีแก้วอนุกูล
วัดกำแพงประชาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๓๘๑

เด็กหญิงชลธิชา หล่อทอง
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีแก้วอนุกูล
วัดกำแพงประชาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๓๘๒

เด็กชายณกฤช ทวิชานุรักษ์
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีแก้วอนุกูล
วัดกำแพงประชาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๓๘๓

เด็กหญิงณัฐนวรรณ กระต่ายโพธิ

์

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีแก้วอนุกูล
วัดกำแพงประชาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๓๘๔

เด็กชายณัฐิวุฒิ กองสุรินทร์
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีแก้วอนุกูล
วัดกำแพงประชาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๓๘๕

เด็กชายธนกร ละออง
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีแก้วอนุกูล
วัดกำแพงประชาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๓๘๖

เด็กหญิงธัญพร รสฉำ
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีแก้วอนุกูล
วัดกำแพงประชาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๓๘๗

เด็กหญิงธัญยพร จันทร์ดี
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีแก้วอนุกูล
วัดกำแพงประชาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๓๘๘

เด็กหญิงนลินนิภา โพธิ
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีแก้วอนุกูล
วัดกำแพงประชาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๓๘๙

เด็กหญิงบาลิน เด่นไชย

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีแก้วอนุกูล
วัดกำแพงประชาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๓๙๐

เด็กหญิงปญจพาณ์ จันทร์ฉาย
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีแก้วอนุกูล
วัดกำแพงประชาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๓๙๑

เด็กหญิงปญจรัตน์ สุวรรณจันทร์
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีแก้วอนุกูล
วัดกำแพงประชาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๓๙๒

เด็กหญิงพรพรหม สร้างเหม
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีแก้วอนุกูล
วัดกำแพงประชาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๓๙๓

เด็กชายภาณุพงศ์ เอียมสอาด

่

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีแก้วอนุกูล
วัดกำแพงประชาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๓๙๔

เด็กชายยศวริศ
เจริญกิจวัฒนาชัย ๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีแก้วอนุกูล
วัดกำแพงประชาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๓๙๕

เด็กชายรพีภัทร สดับจิตร
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีแก้วอนุกูล
วัดกำแพงประชาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๓๙๖

เด็กหญิงรุ่งทิวา สะแพ
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีแก้วอนุกูล
วัดกำแพงประชาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๓๙๗

เด็กหญิงวรพิชชา ปูแก้ว

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีแก้วอนุกูล
วัดกำแพงประชาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๓๙๘

เด็กหญิงวรรณวดี คำวินัย
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีแก้วอนุกูล
วัดกำแพงประชาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๓๙๙

เด็กชายวิชา
จันทร์ดาประดิษฐ์ ๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีแก้วอนุกูล
วัดกำแพงประชาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๑๒๖ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๔๔๐๐
เด็กหญิงศรุตา น้อยประถม

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีแก้วอนุกูล
วัดกำแพงประชาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๔๐๑

เด็กชายศักดิดาชัย

์

กระโจมแก้ว
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีแก้วอนุกูล
วัดกำแพงประชาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๔๐๒
เด็กหญิงศิริรัตน์ จารุบูรณ์

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีแก้วอนุกูล
วัดกำแพงประชาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๔๐๓

เด็กหญิงสกุณา สายพิมจีน
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีแก้วอนุกูล
วัดกำแพงประชาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๔๐๔

เด็กหญิงสุกัญญา มลทา
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีแก้วอนุกูล
วัดกำแพงประชาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๔๐๕

เด็กหญิงสุภัชชา งามเลิศ
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีแก้วอนุกูล
วัดกำแพงประชาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๔๐๖
เด็กหญิงอาจารียา ช่างเพียร

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีแก้วอนุกูล
วัดกำแพงประชาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๔๐๗

เด็กหญิงเกศมณี เจริญสุข
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีแก้วอนุกูล
วัดกำแพงประชาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๔๐๘

เด็กหญิงแพรวา บัวตา
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีแก้วอนุกูล
วัดกำแพงประชาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๔๐๙

เด็กหญิงขวัญหทัย มงคลสุภา
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดรัตนาราม วัดโคกสำโรง  

ลบ ๒๔๕๙/๔๔๑๐
เด็กชายจักรพงษ์ ฝายธรรม

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดรัตนาราม วัดโคกสำโรง  

ลบ ๒๔๕๙/๔๔๑๑

เด็กหญิงจิตรานุช เกตุเมด
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดรัตนาราม วัดโคกสำโรง  

ลบ ๒๔๕๙/๔๔๑๒

เด็กหญิงศรินทิพย์ ผลเจริญ
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดรัตนาราม วัดโคกสำโรง  

ลบ ๒๔๕๙/๔๔๑๓

เด็กหญิงศิริพร รืนเลิศ

่

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรัตนาราม วัดโคกสำโรง  

ลบ ๒๔๕๙/๔๔๑๔

เด็กหญิงอรสา กระต่ายเทศ
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรัตนาราม วัดโคกสำโรง  

ลบ ๒๔๕๙/๔๔๑๕

เด็กหญิงเนตรดาว บุญพา
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรัตนาราม วัดโคกสำโรง  

ลบ ๒๔๕๙/๔๔๑๖

เด็กหญิงกัญญานัฐ โกมลเสน
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรัตนาราม วัดโคกสำโรง  

ลบ ๒๔๕๙/๔๔๑๗

เด็กหญิงชลธิชา พิมยาง

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดรัตนาราม วัดโคกสำโรง  

ลบ ๒๔๕๙/๔๔๑๘

เด็กชายชัยชนะ หุมบางลี

่

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรัตนาราม วัดโคกสำโรง  

ลบ ๒๔๕๙/๔๔๑๙

เด็กหญิงณัฐณิชา อัมพะปา

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรัตนาราม วัดโคกสำโรง  

ลบ ๒๔๕๙/๔๔๒๐

เด็กหญิงดาวริน บุญธรรม
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดรัตนาราม วัดโคกสำโรง  

ลบ ๒๔๕๙/๔๔๒๑

เด็กหญิงทัศนีย์ บุญคุ้ม
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรัตนาราม วัดโคกสำโรง  

ลบ ๒๔๕๙/๔๔๒๒

เด็กชายปญญาพล โพธิทอง

์

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดรัตนาราม วัดโคกสำโรง  

ลบ ๒๔๕๙/๔๔๒๓

เด็กชายปยพันธ์ สีวิลัย
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดรัตนาราม วัดโคกสำโรง  

ลบ ๒๔๕๙/๔๔๒๔
เด็กหญิงลัดดาวรรณ คำเครือ

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดรัตนาราม วัดโคกสำโรง  

ลบ ๒๔๕๙/๔๔๒๕

เด็กชายวีรชัย ภู่กลัน

่

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดรัตนาราม วัดโคกสำโรง  

ลบ ๒๔๕๙/๔๔๒๖

เด็กชายสิทธิพงษ์ เพ็ชรแผ้ว
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรัตนาราม วัดโคกสำโรง  

ลบ ๒๔๕๙/๔๔๒๗

เด็กหญิงอัจฉรา ศรีจาง
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรัตนาราม วัดโคกสำโรง  

ลบ ๒๔๕๙/๔๔๒๘

เด็กชายณธิเดช แก่นจันทร์หอม
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดพัฒนาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๔๔๒๙

เด็กชายณัฐภัทร เพิมพูล

่

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดพัฒนาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๔๔๓๐
เด็กชายภาณุวัฒน์ บุญมาวัตร์

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดพัฒนาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๔๔๓๑

เด็กหญิงสมฤดี ทองใบใหญ่
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดพัฒนาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๔๔๓๒

เด็กชายสุทธิพงษ์ แก้วล้อมกาย
๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดพัฒนาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๔๔๓๓

เด็กหญิงสุวรรณี เฮ้าชัยภูมิ
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดพัฒนาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๔๔๓๔

เด็กหญิงอรวรรณ พานทอง
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดพัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๑๒๗ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๔๔๓๕

เด็กชายธีรภัทร์ นาโสม
๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดพัฒนาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๔๔๓๖

เด็กชายนราธิป ขุนโขน
๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดพัฒนาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๔๔๓๗

เด็กชายบูรพา บุญศรี
๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดพัฒนาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๔๔๓๘

เด็กหญิงพิยดา บุญอ่อน
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดพัฒนาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๔๔๓๙

เด็กชายสามโชค เชิดชู
๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดพัฒนาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๔๔๔๐

เด็กชายสุระชัย มีอ่วม
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดพัฒนาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๔๔๔๑

เด็กหญิงเกศรินทร์ พวงมาลา

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดพัฒนาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๔๔๔๒

เด็กชายเริงชัย ใจเปนใหญ่
๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดพัฒนาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๔๔๔๓

เด็กชายกิตติศักดิ

์

นวนผ่อง
๑๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดพัฒนาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๔๔๔๔

เด็กชายดำรงค์ศักดิ

์

ขุนโขน
๑๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดพัฒนาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๔๔๔๕

เด็กชายปฎิพล ภาษีผล
๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดพัฒนาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๔๔๔๖

เด็กชายพิษณุ ประสานแก้ว
๒๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดพัฒนาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๔๔๔๗

เด็กชายพีระพันธ์ อินดร
๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดพัฒนาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๔๔๔๘
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ ศิริวงษ์ตระกูล

๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดพัฒนาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๔๔๔๙

นายไพสิฐ์ รวยสันเทียะ
๒๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดพัฒนาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๔๔๕๐

เด็กหญิงกัญญาณัฐ อำลา
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังจัน

่

วัดวังจัน

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๔๕๑

เด็กหญิงชลธิชา ลาไป
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังจัน

่

วัดวังจัน

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๔๕๒

เด็กหญิงฐิติรัตน์ ฟองงาม
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังจัน

่

วัดวังจัน

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๔๕๓

เด็กหญิงดวงกมล ขันทะกันชัย
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังจัน

่

วัดวังจัน

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๔๕๔

เด็กชายภูดิศ อุดมกิจพิพัฒน์
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังจัน

่

วัดวังจัน

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๔๕๕

เด็กหญิงสิริยากร กำเนิดสิงห์
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังจัน

่

วัดวังจัน

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๔๕๖

เด็กหญิงสุชาดา วิจิตรจันทร์
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังจัน

่

วัดวังจัน

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๔๕๗

เด็กหญิงสุพิชญา แสนโคต
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังจัน

่

วัดวังจัน

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๔๕๘

เด็กชายอมรเทพ บุญมา
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังจัน

่

วัดวังจัน

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๔๕๙

เด็กหญิงนุชนาฎ นามวี
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังจัน

่

วัดวังจัน

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๔๖๐

เด็กชายปฏิพล มันเหมือน

่

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังจัน

่

วัดวังจัน

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๔๖๑

เด็กหญิงภัทรวรรณ ทังพรม

่

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังจัน

่

วัดวังจัน

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๔๖๒

เด็กหญิงสุธิดา โสพรม
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังจัน

่

วัดวังจัน

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๔๖๓

เด็กหญิงอริศรา บุญมา
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังจัน

่

วัดวังจัน

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๔๖๔
เด็กหญิงอัจฉราวรรณ

หนูละหาน
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังจัน

่

วัดวังจัน

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๔๖๕

เด็กหญิงลักษมี เหล็กผา
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังหัวแหวน วัดวังโพรงเข้  

ลบ ๒๔๕๙/๔๔๖๖

เด็กหญิงวรัชยา ปาลสาร
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังหัวแหวน วัดวังโพรงเข้  

ลบ ๒๔๕๙/๔๔๖๗

เด็กหญิงณฐิกา ผ่อนปรน
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังหัวแหวน วัดวังโพรงเข้  

ลบ ๒๔๕๙/๔๔๖๘

เด็กชายนราธิป อ่อนสิงห์
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังหัวแหวน วัดวังโพรงเข้  

ลบ ๒๔๕๙/๔๔๖๙

เด็กชายรัตนตรัย เหล็กผา
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังหัวแหวน วัดวังโพรงเข้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๑๒๘ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๔๔๗๐

เด็กหญิงกชวรรณ ราชพัฒน์
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกสำโรง วัดสิงห์คูยาง  

ลบ ๒๔๕๙/๔๔๗๑

เด็กหญิงกรรณิกา สวัสดี
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกสำโรง วัดสิงห์คูยาง  

ลบ ๒๔๕๙/๔๔๗๒

เด็กหญิงจิราพัสตร์ จิระสินปราชญ์
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกสำโรง วัดสิงห์คูยาง  

ลบ ๒๔๕๙/๔๔๗๓

เด็กหญิงจีรนันท์ บุญทับ

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกสำโรง วัดสิงห์คูยาง  

ลบ ๒๔๕๙/๔๔๗๔

เด็กชายจีรภัทร คลังผา
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกสำโรง วัดสิงห์คูยาง  

ลบ ๒๔๕๙/๔๔๗๕

เด็กหญิงชณิดา อ่อนตา
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกสำโรง วัดสิงห์คูยาง  

ลบ ๒๔๕๙/๔๔๗๖

เด็กชายชนะโชติ คุณสอน
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกสำโรง วัดสิงห์คูยาง  

ลบ ๒๔๕๙/๔๔๗๗

เด็กชายชลาธิป ทรัพย์ล้อม
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกสำโรง วัดสิงห์คูยาง  

ลบ ๒๔๕๙/๔๔๗๘

เด็กชายณัฐวุฒิ แซงสียา
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกสำโรง วัดสิงห์คูยาง  

ลบ ๒๔๕๙/๔๔๗๙

เด็กชายดนุเดช แสนสนิท
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกสำโรง วัดสิงห์คูยาง  

ลบ ๒๔๕๙/๔๔๘๐
เด็กชายนพดล เข็มจัตุรัส

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกสำโรง วัดสิงห์คูยาง  

ลบ ๒๔๕๙/๔๔๘๑

เด็กหญิงนภัส สาตร์สมบูรณ์
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกสำโรง วัดสิงห์คูยาง  

ลบ ๒๔๕๙/๔๔๘๒

เด็กหญิงนริศรา ทิพย์สันเทียะ
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกสำโรง วัดสิงห์คูยาง  

ลบ ๒๔๕๙/๔๔๘๓

เด็กหญิงนิภรพรรณ บุญไกร
๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกสำโรง วัดสิงห์คูยาง  

ลบ ๒๔๕๙/๔๔๘๔

เด็กชายประทีป สีวิลัย
๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกสำโรง วัดสิงห์คูยาง  

ลบ ๒๔๕๙/๔๔๘๕

เด็กหญิงพรนภา โพธิพัฒน์

์

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกสำโรง วัดสิงห์คูยาง  

ลบ ๒๔๕๙/๔๔๘๖

เด็กชายพรูลิน สิทธิกรรม

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกสำโรง วัดสิงห์คูยาง  

ลบ ๒๔๕๙/๔๔๘๗

เด็กหญิงพัชรี สอ้าง
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกสำโรง วัดสิงห์คูยาง  

ลบ ๒๔๕๙/๔๔๘๘

เด็กชายภูวดล ทองขันธ์
๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกสำโรง วัดสิงห์คูยาง  

ลบ ๒๔๕๙/๔๔๘๙

เด็กหญิงศศิประภา ยามา
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกสำโรง วัดสิงห์คูยาง  

ลบ ๒๔๕๙/๔๔๙๐

เด็กหญิงศิริพร เชือน่วม

้

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกสำโรง วัดสิงห์คูยาง  

ลบ ๒๔๕๙/๔๔๙๑

เด็กหญิงสมฤทัย สุขมัน

่

๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกสำโรง วัดสิงห์คูยาง  

ลบ ๒๔๕๙/๔๔๙๒

เด็กชายสายชล เร่งรัด

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกสำโรง วัดสิงห์คูยาง  

ลบ ๒๔๕๙/๔๔๙๓

เด็กชายสิทธิชัย ประวัติ
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกสำโรง วัดสิงห์คูยาง  

ลบ ๒๔๕๙/๔๔๙๔

เด็กชายสุรบดินทร์ บุญแจ่ม
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกสำโรง วัดสิงห์คูยาง  

ลบ ๒๔๕๙/๔๔๙๕

เด็กชายเทพภมร เนินนาน
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกสำโรง วัดสิงห์คูยาง  

ลบ ๒๔๕๙/๔๔๙๖

เด็กหญิงจารุวรรณ คงสุขกาย
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกสำโรง วัดสิงห์คูยาง  

ลบ ๒๔๕๙/๔๔๙๗

เด็กชายจารุวิทย์ พรมษร
๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกสำโรง วัดสิงห์คูยาง  

ลบ ๒๔๕๙/๔๔๙๘

เด็กหญิงจิดาภา คลังผา
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกสำโรง วัดสิงห์คูยาง  

ลบ ๒๔๕๙/๔๔๙๙

เด็กหญิงจูณ น้อยเจริญ
๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกสำโรง วัดสิงห์คูยาง  

ลบ ๒๔๕๙/๔๕๐๐
เด็กหญิงชลพินทุ์ ผลทอง

๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกสำโรง วัดสิงห์คูยาง  

ลบ ๒๔๕๙/๔๕๐๑
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ สาคร

๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกสำโรง วัดสิงห์คูยาง  

ลบ ๒๔๕๙/๔๕๐๒

เด็กชายณัฐวุฒิ สาตร์สมบูรณ์
๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกสำโรง วัดสิงห์คูยาง  

ลบ ๒๔๕๙/๔๕๐๓

เด็กหญิงณิชารีย์ วงษาไชย
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกสำโรง วัดสิงห์คูยาง  

ลบ ๒๔๕๙/๔๕๐๔
เด็กชายทักษ์ดนัย อนุกูล

๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกสำโรง วัดสิงห์คูยาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๑๒๙ / ๒๗๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๔๕๐๕

เด็กชายธนวัฒน์ จันทร์อิม

่

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกสำโรง วัดสิงห์คูยาง  

ลบ ๒๔๕๙/๔๕๐๖

เด็กชายธนะชัย บุญธรรม
๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกสำโรง วัดสิงห์คูยาง  

ลบ ๒๔๕๙/๔๕๐๗
เด็กชายธีรพัตษ์ สุภาพรรณ์

๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกสำโรง วัดสิงห์คูยาง  

ลบ ๒๔๕๙/๔๕๐๘

เด็กชายนัฐพล ทองคำโพง
๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกสำโรง วัดสิงห์คูยาง  

ลบ ๒๔๕๙/๔๕๐๙

เด็กหญิงนันทวัลย์ เส่งสกุล
๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกสำโรง วัดสิงห์คูยาง  

ลบ ๒๔๕๙/๔๕๑๐

เด็กชายปกรณ์ สุวรรณ
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกสำโรง วัดสิงห์คูยาง  

ลบ ๒๔๕๙/๔๕๑๑

เด็กหญิงปทิตตา สายปญญา
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกสำโรง วัดสิงห์คูยาง  

ลบ ๒๔๕๙/๔๕๑๒

เด็กชายปรเมศ นามขันทอง

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกสำโรง วัดสิงห์คูยาง  

ลบ ๒๔๕๙/๔๕๑๓

เด็กหญิงปวีณา พุ่มลำเจียก
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกสำโรง วัดสิงห์คูยาง  

ลบ ๒๔๕๙/๔๕๑๔

เด็กชายปญญฤทธิ

์

สมชาติ
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกสำโรง วัดสิงห์คูยาง  

ลบ ๒๔๕๙/๔๕๑๕

เด็กชายพงษ์เพชร มะลิวัลย์
๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกสำโรง วัดสิงห์คูยาง  

ลบ ๒๔๕๙/๔๕๑๖

เด็กชายพรเทพ มีนุ้ย
๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกสำโรง วัดสิงห์คูยาง  

ลบ ๒๔๕๙/๔๕๑๗

เด็กชายพศุตม์ สิงห์ทอง
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกสำโรง วัดสิงห์คูยาง  

ลบ ๒๔๕๙/๔๕๑๘

เด็กหญิงมลฤดี ลาภสิบ
๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกสำโรง วัดสิงห์คูยาง  

ลบ ๒๔๕๙/๔๕๑๙

เด็กชายยศพันธ์ อำลา
๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกสำโรง วัดสิงห์คูยาง  

ลบ ๒๔๕๙/๔๕๒๐

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ ช่างตีทอง

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกสำโรง วัดสิงห์คูยาง  

ลบ ๒๔๕๙/๔๕๒๑

เด็กหญิงวันดี สะเอิง

้

๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกสำโรง วัดสิงห์คูยาง  

ลบ ๒๔๕๙/๔๕๒๒

เด็กชายวินัยธร สระกลาง
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกสำโรง วัดสิงห์คูยาง  

ลบ ๒๔๕๙/๔๕๒๓

เด็กชายวิสิษฐ์ พิรม
๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกสำโรง วัดสิงห์คูยาง  

ลบ ๒๔๕๙/๔๕๒๔

เด็กชายวุฒิพงษ์ พงษ์ภมร
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกสำโรง วัดสิงห์คูยาง  

ลบ ๒๔๕๙/๔๕๒๕

เด็กชายวุฒิพงษ์ สมพร

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกสำโรง วัดสิงห์คูยาง  

ลบ ๒๔๕๙/๔๕๒๖

เด็กชายสถาพร พิมศรี
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกสำโรง วัดสิงห์คูยาง  

ลบ ๒๔๕๙/๔๕๒๗

เด็กชายสมยศ เพ็งรัตน์

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกสำโรง วัดสิงห์คูยาง  

ลบ ๒๔๕๙/๔๕๒๘

เด็กชายสรวุฒิ แย้มชุมพร
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกสำโรง วัดสิงห์คูยาง  

ลบ ๒๔๕๙/๔๕๒๙

เด็กหญิงสายฝน ระวังภัย
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกสำโรง วัดสิงห์คูยาง  

ลบ ๒๔๕๙/๔๕๓๐

เด็กหญิงสุดารัตน์ เดชคำ
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกสำโรง วัดสิงห์คูยาง  

ลบ ๒๔๕๙/๔๕๓๑

เด็กหญิงสุพรรษา เสียมีแรง

้

๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกสำโรง วัดสิงห์คูยาง  

ลบ ๒๔๕๙/๔๕๓๒

เด็กหญิงสุพัตรา เสียมีแรง

้

๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกสำโรง วัดสิงห์คูยาง  

ลบ ๒๔๕๙/๔๕๓๓

เด็กหญิงสุภาพร พุ่มวิไล
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกสำโรง วัดสิงห์คูยาง  

ลบ ๒๔๕๙/๔๕๓๔

นายอดิเรก ดอกสี
๐๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนโคกสำโรง วัดสิงห์คูยาง  

ลบ ๒๔๕๙/๔๕๓๕

เด็กชายอติชาติ สุระชาติ
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกสำโรง วัดสิงห์คูยาง  

ลบ ๒๔๕๙/๔๕๓๖

เด็กหญิงอรพรรณ สิงห์ทอง
๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกสำโรง วัดสิงห์คูยาง  

ลบ ๒๔๕๙/๔๕๓๗

เด็กหญิงอริสรา สุรากลี
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกสำโรง วัดสิงห์คูยาง  

ลบ ๒๔๕๙/๔๕๓๘

เด็กหญิงเกวลิน ทรงงาม

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกสำโรง วัดสิงห์คูยาง  

ลบ ๒๔๕๙/๔๕๓๙

นายเจนณรงค์ ช้างอุปถัมภ์
๓๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนโคกสำโรง วัดสิงห์คูยาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๑๓๐ / ๒๗๙

้
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ลบ ๒๔๕๙/๔๕๔๐

เด็กชายเจษฎากร กุลดี
๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกสำโรง วัดสิงห์คูยาง  

ลบ ๒๔๕๙/๔๕๔๑

เด็กชายเจษฎาภรณ์ หงษ์ร่อน
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกสำโรง วัดสิงห์คูยาง  

ลบ ๒๔๕๙/๔๕๔๒

เด็กหญิงเทียรงาม แสงม่วง
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกสำโรง วัดสิงห์คูยาง  

ลบ ๒๔๕๙/๔๕๔๓
เด็กหญิงเบียแอนน่า ครอสเซ่น

๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกสำโรง วัดสิงห์คูยาง  

ลบ ๒๔๕๙/๔๕๔๔

เด็กชายชลสิทธิ

์

เข็มจัตุรัส

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกสำโรง วัดสิงห์คูยาง  

ลบ ๒๔๕๙/๔๕๔๕

เด็กชายณัฐพล อินเงิน
๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกสำโรง วัดสิงห์คูยาง  

ลบ ๒๔๕๙/๔๕๔๖

เด็กชายนนท์ปวิธ ศรีเฉลิม
๑๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกสำโรง วัดสิงห์คูยาง  

ลบ ๒๔๕๙/๔๕๔๗

เด็กหญิงพรทิพย์ ถมยา
๐๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนโคกสำโรง วัดสิงห์คูยาง  

ลบ ๒๔๕๙/๔๕๔๘

นายพีรพล ทองคำ
๐๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโคกสำโรง วัดสิงห์คูยาง  

ลบ ๒๔๕๙/๔๕๔๙

เด็กชายพีรพัฒน์ ไชยวุฒิ
๑๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกสำโรง วัดสิงห์คูยาง  

ลบ ๒๔๕๙/๔๕๕๐
เด็กชายสุขเกษม สุดตา

๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกสำโรง วัดสิงห์คูยาง  

ลบ ๒๔๕๙/๔๕๕๑

เด็กชายสุเมธ เหมือนวงษ์
๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกสำโรง วัดสิงห์คูยาง  

ลบ ๒๔๕๙/๔๕๕๒

เด็กชายคณัสนันท์ แจ่มผล
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา วัดวังจัน

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๕๕๓

เด็กชายฉันทพัฒน์ เกิดสุวรรณ์
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา วัดวังจัน

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๕๕๔

เด็กชายชานน เผ่าน้อย
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา วัดวังจัน

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๕๕๕

เด็กหญิงญาณิศา บำรุงลาน
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา วัดวังจัน

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๕๕๖

เด็กชายณภัทร แก้วหล้า
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา วัดวังจัน

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๕๕๗

เด็กชายณัฐพล ปาสาเนาว์
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา วัดวังจัน

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๕๕๘

เด็กชายณัฐพล หมวดกลาง
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา วัดวังจัน

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๕๕๙

เด็กหญิงดวงกมล วงษาไชย
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา วัดวังจัน

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๕๖๐

เด็กชายถิรวุฒิ แก้วเมือง

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา วัดวังจัน

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๕๖๑

เด็กหญิงทาริกา เพ็งจันทร์
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา วัดวังจัน

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๕๖๒

เด็กหญิงธนัญญา วงษาอำ
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา วัดวังจัน

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๕๖๓

เด็กชายธนารัตน์ ฝกบัว
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา วัดวังจัน

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๕๖๔

เด็กชายธีรเทพ สีดา
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา วัดวังจัน

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๕๖๕

เด็กหญิงนัทธภรณ์ ชินนบุต
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา วัดวังจัน

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๕๖๖

เด็กหญิงนิสา ดาราช
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา วัดวังจัน

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๕๖๗

เด็กชายปุญญพัฒน์ สุนทรปาน
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา วัดวังจัน

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๕๖๘

เด็กหญิงพรรธิภา อิงคะวะระ
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา วัดวังจัน

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๕๖๙

เด็กหญิงพัชรี สีสมุทร
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา วัดวังจัน

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๕๗๐
เด็กชายยศภัทร วิเชียร

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา วัดวังจัน

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๕๗๑

เด็กหญิงยุพาวัล มันพะแนง

่

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา วัดวังจัน

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๕๗๒

เด็กหญิงรษา ด่านขุนทศ
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา วัดวังจัน

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๕๗๓
เด็กหญิงวชิรญาภรณ์ สุทธิประภา

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา วัดวังจัน

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๕๗๔

เด็กชายศุภกร บุญลือ
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา วัดวังจัน

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๑๓๑ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๔๕๗๕

เด็กชายศุภเชษฐ์ ใบศรี
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา วัดวังจัน

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๕๗๖

เด็กหญิงสุกัญญา อ่อนนอก
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา วัดวังจัน

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๕๗๗

เด็กชายอัมรินทร์ เณรแก้ว
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา วัดวังจัน

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๕๗๘

เด็กชายเมธา เรืองหอม
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา วัดวังจัน

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๕๗๙

เด็กหญิงเมษญา บุญประจวบ
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา วัดวังจัน

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๕๘๐

เด็กหญิงเยาวรัตน์ ศรีพรม
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา วัดวังจัน

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๕๘๑
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ เกตุสลวย

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา วัดวังจัน

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๕๘๒

เด็กหญิงกชนิกา สำรี
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา วัดวังจัน

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๕๘๓

เด็กหญิงกนกวรรณ แสงสัมฤทธิ

์

๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา วัดวังจัน

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๕๘๔

เด็กชายกันตวิชญ์ เคจันทึก
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา วัดวังจัน

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๕๘๕

เด็กหญิงกานต์ธิดา คำมี
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา วัดวังจัน

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๕๘๖

เด็กหญิงชนพร จันทรา
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา วัดวังจัน

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๕๘๗

เด็กหญิงนีรชา เจริญใจ
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา วัดวังจัน

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๕๘๘

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ชมภู
๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา วัดวังจัน

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๕๘๙

เด็กหญิงวรนุช สุขใส
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา วัดวังจัน

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๕๙๐

เด็กหญิงวรภรณ์ ใจช่วง
๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา วัดวังจัน

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๕๙๑

เด็กหญิงวรรณษา ใจว่อง
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา วัดวังจัน

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๕๙๒

เด็กชายวรัท กอพงษ์
๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา วัดวังจัน

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๕๙๓

เด็กหญิงวรินยุพา ก่อกิจงาม

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา วัดวังจัน

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๕๙๔

เด็กหญิงวาสนา จำปา
๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา วัดวังจัน

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๕๙๕

เด็กหญิงวิจิตรา เจือจูล
๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา วัดวังจัน

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๕๙๖

เด็กชายวิชชุกร ธรรมราชา
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา วัดวังจัน

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๕๙๗

เด็กหญิงวิภาวรรณ มาภา
๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา วัดวังจัน

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๕๙๘

เด็กหญิงศิริปรียา ยามา
๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา วัดวังจัน

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๕๙๙

เด็กชายศุภชัย พิมนอก
๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา วัดวังจัน

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๖๐๐
เด็กชายสนทญา แล่งสนาม

๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา วัดวังจัน

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๖๐๑
เด็กชายสมรักษ์ สูงเจริญ

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา วัดวังจัน

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๖๐๒

เด็กชายสรภัญ สุวรรณ์
๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา วัดวังจัน

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๖๐๓

เด็กชายสัมฤทธิ

์

ลามัญ
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา วัดวังจัน

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๖๐๔

เด็กหญิงสิรินภร สุขมัน

่

๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา วัดวังจัน

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๖๐๕
เด็กชายสุธี ขุมคำ

๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา วัดวังจัน

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๖๐๖

เด็กชายสุธี ทินมณี
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา วัดวังจัน

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๖๐๗

เด็กหญิงสุภาวดี ภู่พวง
๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา วัดวังจัน

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๖๐๘

เด็กหญิงสุวิมล สุดพูล
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา วัดวังจัน

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๖๐๙
เด็กหญิงอารยา นานอก

๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา วัดวังจัน

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๑๓๒ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๔๖๑๐

เด็กหญิงพรนภัส บุญเกิด

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา วัดวังจัน

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๖๑๑

เด็กชายภานุกร กริงกลับ

่

๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา วัดวังจัน

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๖๑๒

เด็กหญิงสกาวเดือน สุระ
๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา วัดวังจัน

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๖๑๓

เด็กหญิงสุชาดา ทุมนาราช
๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา วัดวังจัน

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๖๑๔

นางสาวกฤษณา ระวิวรรณ์
๒๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา วัดวังจัน

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๖๑๕

นางสาวกัญญารัตน์ โพทูล
๒๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา วัดวังจัน

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๖๑๖

นางสาวกาญจนา แยกสันเทียะ
๑๙/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา วัดวังจัน

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๖๑๗

นางสาวกาญจนา แสนแก้ว
๒๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา วัดวังจัน

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๖๑๘

นางสาวกุลวดี พูลพังงา
๑๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา วัดวังจัน

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๖๑๙

นางสาวชลิตา กองพล
๑๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา วัดวังจัน

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๖๒๐
นายชัยวุฒิ จิอู๋

๐๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา วัดวังจัน

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๖๒๑

นายณัฐวัฒน์ สมยศ
๑๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา วัดวังจัน

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๖๒๒
นางสาวธัญญลักษณ์ เบ็ญจวรรณ

๑๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา วัดวังจัน

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๖๒๓

นางสาวธารารัตน์ ช้างร้าย
๓๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา วัดวังจัน

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๖๒๔

นายธีรภัทร เกศทองดี

๑๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา วัดวังจัน

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๖๒๕

นางสาวลักขณา จินตกสิกรรม
๑๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา วัดวังจัน

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๖๒๖

นางสาววรรณวิษา หากุหลาบ
๐๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา วัดวังจัน

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๖๒๗

นางสาววริศรา ร่มจำปา
๑๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา วัดวังจัน

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๖๒๘

นางสาววริษฐา ประจันบาล
๐๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา วัดวังจัน

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๖๒๙

นางสาวสุธินี เหมือนมีโชค
๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา วัดวังจัน

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๖๓๐

นายอนันต์ธนา แสนขาว

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา วัดวังจัน

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๖๓๑

นางสาวเวธินี พรรคพวก
๒๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา วัดวังจัน

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๖๓๒

นายไชยภัทร เฝาหนองดู่
๑๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา วัดวังจัน

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๖๓๓

นางสาวกรรณิกา บัวละออ
๑๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา วัดวังจัน

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๖๓๔

นายกิตติพงศ์ คำรัตน์

๒๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา วัดวังจัน

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๖๓๕

นางสาวจุติพร ศรีสุพรรณ์
๑๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา วัดวังจัน

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๖๓๖

นางสาวชนิสรา นาคแก้ว
๑๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา วัดวังจัน

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๖๓๗

นายชัชวาลย์ พันธถม
๑๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา วัดวังจัน

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๖๓๘

นางสาวชิชนาถ โพธิสุนทร

์

๑๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา วัดวังจัน

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๖๓๙

นางสาวญาณิศา แสงอ่อน
๒๐/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา วัดวังจัน

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๖๔๐
นางสาวดวงรัตน์ เกียรติกมเลศ

๒๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา วัดวังจัน

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๖๔๑

นางสาวทักษอร นุ่มอุปถัมภ์
๑๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา วัดวังจัน

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๖๔๒

นายธงชัย กองพรม
๑๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา วัดวังจัน

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๖๔๓

นายธนโชติ แก้วสว่าง
๑๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา วัดวังจัน

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๖๔๔

นางสาวธัญญารัตน์ สงค์คำพัน

๒๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา วัดวังจัน

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๑๓๓ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๔๖๔๕

นางสาวนุชนารถ ยังแช่ม
๑๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา วัดวังจัน

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๖๔๖

นางสาวปลายฟา อัมวงศา

๑๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา วัดวังจัน

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๖๔๗

นางสาวพิมพกานต์ โพทูล
๒๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา วัดวังจัน

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๖๔๘

นายภัทร สมมัง
๐๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา วัดวังจัน

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๖๔๙

นางสาวภัทราวดี สุวรรณหงษ์
๑๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา วัดวังจัน

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๖๕๐

นายภาณุพงค์ ศรีผ่อง
๐๗/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา วัดวังจัน

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๖๕๑

นายภาณุวัฒน์ ชมนาวัง
๐๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา วัดวังจัน

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๖๕๒

นายฤทธิเดช มาศรี
๐๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา วัดวังจัน

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๖๕๓

นางสาววรรณิกา สงวนทรัพย์
๓๐/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา วัดวังจัน

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๖๕๔

นางสาววัชรินทร์ จันที
๑๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา วัดวังจัน

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๖๕๕

นายวิเชียร สอนเครือ
๒๗/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา วัดวังจัน

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๖๕๖

นางสาวศิริพรรณ บัวลี
๒๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา วัดวังจัน

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๖๕๗

นางสาวสุกัญญา แย้มครวญ

๑๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา วัดวังจัน

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๖๕๘

นางสาวสุพรรษา บุญชืน

่

๑๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา วัดวังจัน

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๖๕๙

นางสาวสุพิชฌาย์ ทับพุ่ม
๐๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา วัดวังจัน

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๖๖๐

นายสุรเชษฐ์ สว่างเนตร
๐๕/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา วัดวังจัน

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๖๖๑

นางสาวอธิชา อยู่ซับซ้อน
๒๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา วัดวังจัน

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๖๖๒

นางสาวอรุโณทัย วงษ์ศร
๑๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา วัดวังจัน

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๖๖๓

นางสาวอัญชรี อ่อนวงษ์
๑๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา วัดวังจัน

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๖๖๔

นางสาวอัญชลี กลันแตง

่

๓๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา วัดวังจัน

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๖๖๕

นางสาวอิศลา เรืองไชย
๑๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา วัดวังจัน

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๖๖๖

นางสาวเจนจิรา เจริญมาก
๐๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา วัดวังจัน

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๖๖๗

นายเฉลิมชัย เอียมประเสริฐ

่

๒๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา วัดวังจัน

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๖๖๘

นายกิตติชัย จันทร
๑๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา วัดวังจัน

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๖๖๙

นางสาวจันทิมา มีอ่วม
๑๕/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา วัดวังจัน

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๖๗๐

นายณัฐนันท์ พันธุ์หว้า
๐๑/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา วัดวังจัน

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๖๗๑

นางสาวปยนุช จารุครุฑ
๐๗/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา วัดวังจัน

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๖๗๒

นางสาวมณีวรรณ รสโหมด
๒๗/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา วัดวังจัน

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๖๗๓

นางสาววนารัตน์ ช้างแก้ว
๑๗/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา วัดวังจัน

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๖๗๔

นายสรวิชญ์ วรรณทะโก
๒๒/๑๐/๒๕๔๐

โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา วัดวังจัน

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๖๗๕

นางสาวสุพรรษา ลอดเผือก
๐๖/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา วัดวังจัน

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๖๗๖

นางสาวอุษณีย์ อุ่นรัมย์
๒๐/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา วัดวังจัน

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๖๗๗

นางสาวเพียรดาว อินผล

๑๘/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา วัดวังจัน

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๖๗๘

เด็กหญิงกฤติยาณี แก้วอาสา
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดโคกสำโรง  

ลบ ๒๔๕๙/๔๖๗๙

เด็กหญิงณาตาลี รอดเสวก

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดโคกสำโรง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๑๓๔ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๔๖๘๐

เด็กหญิงทิพย์อำพร มีอ่วม
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยโปง วัดโคกสำโรง  

ลบ ๒๔๕๙/๔๖๘๑

เด็กหญิงณัฐธิดา กุศลจิตร
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนทศธรรมศึกษา วัดนิมิตมงคล  

ลบ ๒๔๕๙/๔๖๘๒

เด็กหญิงชืนกมล

่

ไทรสลุง
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนทศธรรมศึกษา วัดนิมิตมงคล  

ลบ ๒๔๕๙/๔๖๘๓

เด็กหญิงณัฐธิดา ขนเม่น
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนทศธรรมศึกษา วัดนิมิตมงคล  

ลบ ๒๔๕๙/๔๖๘๔

เด็กชายธนเดช พรหมทองนาค
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนทศธรรมศึกษา วัดนิมิตมงคล  

ลบ ๒๔๕๙/๔๖๘๕

เด็กหญิงนภารัตน์ บางเพ็ชร
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนทศธรรมศึกษา วัดนิมิตมงคล  

ลบ ๒๔๕๙/๔๖๘๖

เด็กหญิงพิมวิภา เปยนุ่ม
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนทศธรรมศึกษา วัดนิมิตมงคล  

ลบ ๒๔๕๙/๔๖๘๗

เด็กหญิงอัจฉรา ปราศจาก
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนทศธรรมศึกษา วัดนิมิตมงคล  

ลบ ๒๔๕๙/๔๖๘๘

เด็กชายอรรถพล มาแก้ว
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนทศธรรมศึกษา วัดนิมิตมงคล  

ลบ ๒๔๕๙/๔๖๘๙

เด็กชายบุญมี เพียรจำ
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาทับควาย วัดวรรณวราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๔๖๙๐
เด็กชายนันทพงษ์ สีดา

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาทับควาย วัดวรรณวราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๔๖๙๑

เด็กชายสุเกษม ชาญชลา
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาทับควาย วัดวรรณวราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๔๖๙๒

เด็กชายอนุภัทร ขำศรี
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาทับควาย วัดวรรณวราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๔๖๙๓

เด็กชายอัษฏาวุธ บุญพา
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาทับควาย วัดวรรณวราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๔๖๙๔

เด็กหญิงเกศรินทร์ สวนกุหลาบ
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาทับควาย วัดวรรณวราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๔๖๙๕

เด็กหญิงเนตรนภา ผิวสายคำ
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาทับควาย วัดวรรณวราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๔๖๙๖

เด็กชายเอกลักษณ์ พุฒหอม
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาทับควาย วัดวรรณวราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๔๖๙๗

เด็กชายไกรสร เชือมัน

้ ่

๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาทับควาย วัดวรรณวราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๔๖๙๘

เด็กชายจักรพงษ์ เอียมเทียม

่

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาทับควาย วัดวรรณวราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๔๖๙๙

เด็กชายจิรศักดิ

์

ประเสริฐศรี
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาทับควาย วัดวรรณวราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๔๗๐๐
เด็กหญิงพรพนา พันธุบุตร

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาทับควาย วัดวรรณวราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๔๗๐๑

เด็กหญิงพรรณราย กระตุดเงิน
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาทับควาย วัดวรรณวราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๔๗๐๒
เด็กชายระพีพัฒน์ โกมล

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาทับควาย วัดวรรณวราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๔๗๐๓

เด็กหญิงเจนจิรา โตนำ
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาทับควาย วัดวรรณวราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๔๗๐๔

เด็กชายเฉลิมศักดิ

์

ศรีสุวรรณ
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาทับควาย วัดวรรณวราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๔๗๐๕

เด็กหญิงสมิตา เผ่าน้อย
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลุมข้าว
วัดศรีสุวรรณรัตนาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๗๐๖
เด็กหญิงสุริพร มีการุณ

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลุมข้าว
วัดศรีสุวรรณรัตนาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๗๐๗

เด็กชายสุรเชษฐ์ นวลประเสริฐ
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลุมข้าว
วัดศรีสุวรรณรัตนาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๗๐๘

เด็กชายพงศธร ปอมบุบผา

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหลุมข้าว
วัดศรีสุวรรณรัตนาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๗๐๙

เด็กหญิงจรมณ พันธุ์แน่น
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาสะพานนาค วัดศิริมงคล  

ลบ ๒๔๕๙/๔๗๑๐
เด็กหญิงฐิติกานต์ ภักดีศรี

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาสะพานนาค วัดศิริมงคล  

ลบ ๒๔๕๙/๔๗๑๑
เด็กหญิงธัญญาลักษณ์

ทองสาย
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาสะพานนาค วัดศิริมงคล  

ลบ ๒๔๕๙/๔๗๑๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ มิตรอุดม
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาสะพานนาค วัดศิริมงคล  

ลบ ๒๔๕๙/๔๗๑๓

เด็กชายนฤพัทธิ

์

ศิริอ่อน
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาสะพานนาค วัดศิริมงคล  

ลบ ๒๔๕๙/๔๗๑๔

เด็กหญิงประภาพร แผ่นทอง
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาสะพานนาค วัดศิริมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๑๓๕ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๔๗๑๕

เด็กหญิงพิชนาฏ พิมพา
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาสะพานนาค วัดศิริมงคล  

ลบ ๒๔๕๙/๔๗๑๖

เด็กหญิงมานิตา สีมณี
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาสะพานนาค วัดศิริมงคล  

ลบ ๒๔๕๙/๔๗๑๗

เด็กชายรัฐภูมิ เงินพันธ์
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาสะพานนาค วัดศิริมงคล  

ลบ ๒๔๕๙/๔๗๑๘

เด็กชายสมศักดิ

์

สีมณี
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาสะพานนาค วัดศิริมงคล  

ลบ ๒๔๕๙/๔๗๑๙

เด็กหญิงอติกานต๋

์

สุขเอียม

่

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาสะพานนาค วัดศิริมงคล  

ลบ ๒๔๕๙/๔๗๒๐

เด็กชายอนุพัฒน์ จันทา
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาสะพานนาค วัดศิริมงคล  

ลบ ๒๔๕๙/๔๗๒๑

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

คำทา
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาสะพานนาค วัดศิริมงคล  

ลบ ๒๔๕๙/๔๗๒๒

เด็กชายคณิศร หมอโอสถ
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาสะพานนาค วัดศิริมงคล  

ลบ ๒๔๕๙/๔๗๒๓

เด็กชายฐิราชัย คุ้มแสง
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาสะพานนาค วัดศิริมงคล  

ลบ ๒๔๕๙/๔๗๒๔

เด็กหญิงณัฐนิชา ลาวรรณ์
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาสะพานนาค วัดศิริมงคล  

ลบ ๒๔๕๙/๔๗๒๕

เด็กชายณัฐวุฒิ บุญฤทธิ

์

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาสะพานนาค วัดศิริมงคล  

ลบ ๒๔๕๙/๔๗๒๖

เด็กหญิงนภาพร แผ่นทอง
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาสะพานนาค วัดศิริมงคล  

ลบ ๒๔๕๙/๔๗๒๗

เด็กชายนัฐวุธ บุตรศรี
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาสะพานนาค วัดศิริมงคล  

ลบ ๒๔๕๙/๔๗๒๘

เด็กชายปภาวิน ทาปา
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาสะพานนาค วัดศิริมงคล  

ลบ ๒๔๕๙/๔๗๒๙

เด็กหญิงปาณิสรา สีมะณี
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาสะพานนาค วัดศิริมงคล  

ลบ ๒๔๕๙/๔๗๓๐

เด็กชายปรติ ไพรวัน
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาสะพานนาค วัดศิริมงคล  

ลบ ๒๔๕๙/๔๗๓๑

เด็กชายผดุงพล ด่วนพล
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาสะพานนาค วัดศิริมงคล  

ลบ ๒๔๕๙/๔๗๓๒

เด็กหญิงพรรนิสา แสงหิรัญ

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาสะพานนาค วัดศิริมงคล  

ลบ ๒๔๕๙/๔๗๓๓

เด็กหญิงพัชราภา สิทธิกรรม
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาสะพานนาค วัดศิริมงคล  

ลบ ๒๔๕๙/๔๗๓๔

เด็กหญิงมนฑกานต์ พุ่มงาม
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาสะพานนาค วัดศิริมงคล  

ลบ ๒๔๕๙/๔๗๓๕

เด็กหญิงลลิตา จันทร
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาสะพานนาค วัดศิริมงคล  

ลบ ๒๔๕๙/๔๗๓๖

เด็กชายอนวัทย์ หอมยามเย็น
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาสะพานนาค วัดศิริมงคล  

ลบ ๒๔๕๙/๔๗๓๗

เด็กชายอิทธิเดช สีดา
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาสะพานนาค วัดศิริมงคล  

ลบ ๒๔๕๙/๔๗๓๘

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

สีแดง
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาสะพานนาค วัดศิริมงคล  

ลบ ๒๔๕๙/๔๗๓๙

เด็กหญิงเสาวรส สำราญลักษณ์
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาสะพานนาค วัดศิริมงคล  

ลบ ๒๔๕๙/๔๗๔๐

เด็กหญิงญาณิศา ชาวสวน
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังขอนขว้าง
วัดห้วยวัวตายสามัคคี

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๗๔๑

เด็กชายธีรภัทร ขุมทอง
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังขอนขว้าง
วัดห้วยวัวตายสามัคคี

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๗๔๒

เด็กชายพีระพงษ์ ปานสะอาด
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังขอนขว้าง
วัดห้วยวัวตายสามัคคี

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๗๔๓

เด็กชายวชิรญาณ์ คำพิมพา
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังขอนขว้าง
วัดห้วยวัวตายสามัคคี

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๗๔๔

เด็กหญิงวารุณี สีสมุทร
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังขอนขว้าง
วัดห้วยวัวตายสามัคคี

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๗๔๕

เด็กชายทินกร ภูมี
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังขอนขว้าง
วัดห้วยวัวตายสามัคคี

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๗๔๖

เด็กหญิงประวีณา คำพรหม
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังขอนขว้าง
วัดห้วยวัวตายสามัคคี

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๗๔๗

เด็กชายชิษณุพงษ์ ทองมีค่า
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด วัดเขาจรเข้  

ลบ ๒๔๕๙/๔๗๔๘

เด็กชายนัทชา พุ่มอินทร์
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด วัดเขาจรเข้  

ลบ ๒๔๕๙/๔๗๔๙

เด็กชายนพดล พันธุ์นุช
๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด วัดเขาจรเข้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๑๓๖ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๔๗๕๐

นายสุเมธ เดชคำ
๑๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด วัดเขาจรเข้  

ลบ ๒๔๕๙/๔๗๕๑

เด็กชายอำนาจ กาบแก้ว
๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด วัดเขาจรเข้  

ลบ ๒๔๕๙/๔๗๕๒

เด็กชายกฤษณพงศ์ ปานทอง
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า วัดราชบรรทม  

ลบ ๒๔๕๙/๔๗๕๓

เด็กหญิงกันยารัตน์ ซับเจียม
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า วัดราชบรรทม  

ลบ ๒๔๕๙/๔๗๕๔

เด็กหญิงจีรัชยา เหนียงจิตต์

่

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า วัดราชบรรทม  

ลบ ๒๔๕๙/๔๗๕๕

เด็กชายธนากร เหนียงจิตต์

่

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า วัดราชบรรทม  

ลบ ๒๔๕๙/๔๗๕๖

เด็กหญิงธวัลรัตน์ โตดีลัง
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า วัดราชบรรทม  

ลบ ๒๔๕๙/๔๗๕๗

เด็กชายนันทยศ อาจขำ
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า วัดราชบรรทม  

ลบ ๒๔๕๙/๔๗๕๘

เด็กชายปริชญ์ แท่นสูงเนิน
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า วัดราชบรรทม  

ลบ ๒๔๕๙/๔๗๕๙

เด็กชายพงศกร กรรณาริก
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า วัดราชบรรทม  

ลบ ๒๔๕๙/๔๗๖๐
เด็กหญิงพัชรธิดา สอนสะติ

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า วัดราชบรรทม  

ลบ ๒๔๕๙/๔๗๖๑

เด็กชายภูวนาท จันทร์นาน
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า วัดราชบรรทม  

ลบ ๒๔๕๙/๔๗๖๒

เด็กชายวรฤทธิ

์

ใยเจริญ
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า วัดราชบรรทม  

ลบ ๒๔๕๙/๔๗๖๓

เด็กหญิงวรัญญา ชอบเทียว

่

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า วัดราชบรรทม  

ลบ ๒๔๕๙/๔๗๖๔

เด็กชายวรายุทธ์ ภุมรินทร์
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า วัดราชบรรทม  

ลบ ๒๔๕๙/๔๗๖๕

เด็กชายวิธวินท์ เสือโต
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า วัดราชบรรทม  

ลบ ๒๔๕๙/๔๗๖๖

เด็กหญิงศราศิณี สังข์ทอง
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า วัดราชบรรทม  

ลบ ๒๔๕๙/๔๗๖๗

เด็กชายสรชัย จันทร์สุข
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า วัดราชบรรทม  

ลบ ๒๔๕๙/๔๗๖๘

เด็กชายสิทธินันท์ ชูทิพย์
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า วัดราชบรรทม  

ลบ ๒๔๕๙/๔๗๖๙

เด็กชายสุรนันท์ ชารีงาม
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า วัดราชบรรทม  

ลบ ๒๔๕๙/๔๗๗๐

เด็กชายสุรพัศ คำกรุย
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า วัดราชบรรทม  

ลบ ๒๔๕๙/๔๗๗๑

เด็กหญิงสุวนันท์ หนักแน่น
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า วัดราชบรรทม  

ลบ ๒๔๕๙/๔๗๗๒

เด็กหญิงสุวิมล อ่อนศรี
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า วัดราชบรรทม  

ลบ ๒๔๕๙/๔๗๗๓

เด็กชายเสฎฐวุฒิ ซับเจียม
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า วัดราชบรรทม  

ลบ ๒๔๕๙/๔๗๗๔

เด็กหญิงโชษิตา หิรัญเขต

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า วัดราชบรรทม  

ลบ ๒๔๕๙/๔๗๗๕

เด็กชายณัฐวุฒิ ทองเกิด
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า วัดราชบรรทม  

ลบ ๒๔๕๙/๔๗๗๖
เด็กหญิงทิพย์ลาวัลย์ สดับจิตร์

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า วัดราชบรรทม  

ลบ ๒๔๕๙/๔๗๗๗

เด็กชายธีรพล เย็นจิตร
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า วัดราชบรรทม  

ลบ ๒๔๕๙/๔๗๗๘

เด็กหญิงนิพาดา ทองคำ
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า วัดราชบรรทม  

ลบ ๒๔๕๙/๔๗๗๙

เด็กหญิงสะไบทิพย์ เขียววิลัย

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า วัดราชบรรทม  

ลบ ๒๔๕๙/๔๗๘๐
เด็กหญิงเกสรา แก้วโสด

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า วัดราชบรรทม  

ลบ ๒๔๕๙/๔๗๘๑

เด็กชายเสฏฐวุฒิ นันทวิจารณ์
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า วัดราชบรรทม  

ลบ ๒๔๕๙/๔๗๘๒

เด็กชายกฤษติพงษ์ กริงกลับ

่

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า วัดราชบรรทม  

ลบ ๒๔๕๙/๔๗๘๓

เด็กชายธนภัทร วงษ์เขียน
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า วัดราชบรรทม  

ลบ ๒๔๕๙/๔๗๘๔

เด็กชายธีรเจต พิมพ์ทอง
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า วัดราชบรรทม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๑๓๗ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๔๗๘๕

เด็กชายพีรนันท์ ทรัพย์เจียม
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า วัดราชบรรทม  

ลบ ๒๔๕๙/๔๗๘๖

เด็กชายรามิล ปานน่วม
๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า วัดราชบรรทม  

ลบ ๒๔๕๙/๔๗๘๗

เด็กชายสิทธิกมล เพ็งลาด
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า วัดราชบรรทม  

ลบ ๒๔๕๙/๔๗๘๘

เด็กหญิงอารีรัตน์ วิศิษฎ์เวทย์
๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า วัดราชบรรทม  

ลบ ๒๔๕๙/๔๗๘๙

เด็กชายเจษฎากร โกฏค้างพูล
๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า วัดราชบรรทม  

ลบ ๒๔๕๙/๔๗๙๐

เด็กชายภาคิน โคกสลุง
๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า วัดราชบรรทม  

ลบ ๒๔๕๙/๔๗๙๑

เด็กหญิงสุวนันท์ ทัดทอง
๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า วัดราชบรรทม  

ลบ ๒๔๕๙/๔๗๙๒

เด็กชายกฤษฎา ทองคำ
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสะแกราบ วัดลินทอง

้

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๗๙๓

เด็กชายกวิน อาจปอง
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสะแกราบ วัดลินทอง

้

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๗๙๔

เด็กชายก้องภพ จันทร์ที
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสะแกราบ วัดลินทอง

้

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๗๙๕

เด็กหญิงขวัญชนก ขลัง
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสะแกราบ วัดลินทอง

้

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๗๙๖

เด็กหญิงจริณพร หลวงเขียว
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสะแกราบ วัดลินทอง

้

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๗๙๗

เด็กชายณัฐภูมิ นาคสุข
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสะแกราบ วัดลินทอง

้

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๗๙๘

เด็กชายธนาวุฒิ เกิดผล
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสะแกราบ วัดลินทอง

้

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๗๙๙

เด็กชายปฏิฌาณ มุ่งอ้อมกลาง
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสะแกราบ วัดลินทอง

้

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๘๐๐
เด็กหญิงปยฉัตร กางกรณ์

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสะแกราบ วัดลินทอง

้

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๘๐๑

เด็กหญิงผ่องนภา มีสันทัด
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสะแกราบ วัดลินทอง

้

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๘๐๒

เด็กหญิงพลอย ดำสง่า
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสะแกราบ วัดลินทอง

้

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๘๐๓
เด็กชายพัฒนไชย ศรีสุข

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสะแกราบ วัดลินทอง

้

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๘๐๔

เด็กชายพีรายุ ฤทธิไธสง

์

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสะแกราบ วัดลินทอง

้

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๘๐๕

เด็กหญิงพุฒิธาดา โพธิทอง

์

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสะแกราบ วัดลินทอง

้

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๘๐๖

เด็กชายภราดร ศิริไพบูลย์
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสะแกราบ วัดลินทอง

้

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๘๐๗
เด็กชายภานุวัฒน์ บุญแจ่ม

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสะแกราบ วัดลินทอง

้

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๘๐๘

เด็กหญิงมุกดา สังคะอ้น
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสะแกราบ วัดลินทอง

้

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๘๐๙

เด็กชายรังสรรค์ ทองมาเต็ม
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสะแกราบ วัดลินทอง

้

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๘๑๐

เด็กหญิงวนิดา อำมาตมนตรี
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสะแกราบ วัดลินทอง

้

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๘๑๑

เด็กหญิงศิริวการณ์ สิตสันเทียะ
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสะแกราบ วัดลินทอง

้

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๘๑๒

เด็กชายสัณหณัฐ เจ็กกลัด
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสะแกราบ วัดลินทอง

้

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๘๑๓

เด็กหญิงสิริมา บุญเกตุ
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสะแกราบ วัดลินทอง

้

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๘๑๔

เด็กชายสุรชัย อาดสกุล
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสะแกราบ วัดลินทอง

้

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๘๑๕

เด็กชายสุรวุธ เดชบุญ
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสะแกราบ วัดลินทอง

้

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๘๑๖

เด็กหญิงอรทัย ทองสุข
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสะแกราบ วัดลินทอง

้

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๘๑๗

เด็กชายอรรถพร ศิริธรรม
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสะแกราบ วัดลินทอง

้

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๘๑๘

เด็กชายเมธา เมืองเกิด
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสะแกราบ วัดลินทอง

้

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๘๑๙

เด็กชายเสกสรรค์ เผือกแก้ว
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสะแกราบ วัดลินทอง

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๑๓๘ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๔๘๒๐

เด็กชายแสวง เต็งทอง
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสะแกราบ วัดลินทอง

้

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๘๒๑

เด็กชายไกรวิชญ์ เกือกูล

้

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสะแกราบ วัดลินทอง

้

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๘๒๒

เด็กหญิงจิรกานต์ ทองทุ้ย
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสะแกราบ วัดลินทอง

้

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๘๒๓

เด็กชายณัฐนนท์ ไพรงาม

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสะแกราบ วัดลินทอง

้

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๘๒๔

เด็กชายณัฐวุฒิ เหมือนจินดา
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสะแกราบ วัดลินทอง

้

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๘๒๕

เด็กชายธิเบศร์ อยู่ดี

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสะแกราบ วัดลินทอง

้

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๘๒๖

เด็กหญิงนิฐาภรณ์ นาคสุข
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสะแกราบ วัดลินทอง

้

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๘๒๗

เด็กชายพรวนัส เกือกูล

้

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสะแกราบ วัดลินทอง

้

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๘๒๘

เด็กชายภาคภูมิ นิมเชือ

่ ้

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสะแกราบ วัดลินทอง

้

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๘๒๙
เด็กหญิงภานุชนารถ บุญอ้อย

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสะแกราบ วัดลินทอง

้

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๘๓๐
เด็กหญิงวรรณนิภา ปนแก้ว

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสะแกราบ วัดลินทอง

้

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๘๓๑

เด็กชายวายุ ยาภัย
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสะแกราบ วัดลินทอง

้

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๘๓๒

เด็กชายศราวุฒิ ชีพันธ์
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสะแกราบ วัดลินทอง

้

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๘๓๓

เด็กหญิงศากุณ บุญเกตุ
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสะแกราบ วัดลินทอง

้

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๘๓๔

เด็กหญิงสุพรรษา กองทอง
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสะแกราบ วัดลินทอง

้

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๘๓๕

เด็กหญิงสุรัตน์ดา แปนซือ

่

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสะแกราบ วัดลินทอง

้

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๘๓๖

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ทองใบใหญ่
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสะแกราบ วัดลินทอง

้

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๘๓๗

เด็กชายอ๊อฟ หารเอียม

่

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสะแกราบ วัดลินทอง

้

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๘๓๘

เด็กชายโชคชัย ชูเชือ

้

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสะแกราบ วัดลินทอง

้

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๘๓๙

เด็กชายกฤษฎา ศรีสุขใส
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสะแกราบ วัดลินทอง

้

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๘๔๐

เด็กชายธีรพล บุญเรือง
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสะแกราบ วัดลินทอง

้

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๘๔๑

เด็กชายชัชวาล นำมโคตร์
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสะแกราบ วัดลินทอง

้

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๘๔๒

เด็กชายภีรพล ศรีสุขใส
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสะแกราบ วัดลินทอง

้

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๘๔๓

เด็กหญิงมณฑิรา พัดเงิน
๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสะแกราบ วัดลินทอง

้

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๘๔๔

เด็กชายรุ่งเรือง เสนา
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสะแกราบ วัดลินทอง

้

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๘๔๕

เด็กหญิงสุมาลี กงจิว

๋

๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสะแกราบ วัดลินทอง

้

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๘๔๖

เด็กหญิงสุวรรณา แปนซือ

่

๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสะแกราบ วัดลินทอง

้

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๘๔๗

เด็กหญิงธัญชนก ประทุมเกตุ
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสะพานคง วัดลินทอง

้

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๘๔๘

เด็กหญิงปนมนัส ศิลาประเสริฐ
๑๔/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสะพานคง วัดลินทอง

้

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๘๔๙

เด็กชายราชพฤกษ์ สุขดา
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสะพานคง วัดลินทอง

้

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๘๕๐
เด็กหญิงศศิกานต์ อิมด้วยบุญ

่

๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสะพานคง วัดลินทอง

้

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๘๕๑

เด็กหญิงสุกัลยา หลวงวงศ์
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสะพานคง วัดลินทอง

้

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๘๕๒

เด็กชายคมสันต์ แก้วคงวงษ์
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสะพานคง วัดลินทอง

้

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๘๕๓

เด็กหญิงจรรยพร สุขดา
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสะพานคง วัดลินทอง

้

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๘๕๔

เด็กหญิงฉันทิสา ไข่ม่วง
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสะพานคง วัดลินทอง

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๑๓๙ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๔๘๕๕

เด็กชายชนะชัย เดชพ่วง
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสะพานคง วัดลินทอง

้

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๘๕๖

เด็กหญิงณัฐมล ทุมมาโต
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสะพานคง วัดลินทอง

้

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๘๕๗

เด็กหญิงณิชากร อ่อนนุ่ม
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสะพานคง วัดลินทอง

้

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๘๕๘

เด็กชายธีรภัทร รอดตาเสน

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสะพานคง วัดลินทอง

้

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๘๕๙

เด็กหญิงนพรัตน์ บุตตะโคตร์
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสะพานคง วัดลินทอง

้

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๘๖๐

เด็กหญิงนันทลิกา บุตตะโคตร
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสะพานคง วัดลินทอง

้

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๘๖๑

เด็กชายพูกัน ทองดี
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสะพานคง วัดลินทอง

้

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๘๖๒

เด็กชายวรุตม์ นะมูลมอง
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสะพานคง วัดลินทอง

้

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๘๖๓

เด็กชายศราวุธ โพธิทอง

์

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสะพานคง วัดลินทอง

้

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๘๖๔

เด็กหญิงสุพัตรา หนิมสุข
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสะพานคง วัดลินทอง

้

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๘๖๕

เด็กหญิงอนันดา จันทะสุข
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสะพานคง วัดลินทอง

้

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๘๖๖

เด็กชายอภิรักษ์ สีหา
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสะพานคง วัดลินทอง

้

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๘๖๗

เด็กหญิงชุติกาญจน์ บัวเชย
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสะพานคง วัดลินทอง

้

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๘๖๘
เด็กหญิงโชติกาญจน์ จันทร์แก้ว

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสะพานคง วัดลินทอง

้

 

ลบ ๒๔๕๙/๔๘๖๙

เด็กชายเดโช จันทบาล
๐๘/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดแก้วจันทราราม

แก้วจันทราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๔๘๗๐

เด็กชายฐิติกร พงศ์เพชรดา
๐๑/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดแก้วจันทราราม

แก้วจันทราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๔๘๗๑

เด็กชายชัยชนะ เซวาซิงห์
๒๓/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดแก้วจันทราราม

แก้วจันทราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๔๘๗๒

เด็กหญิงสุวณีย์ เสงียมจิตร์

่

๐๓/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดแก้วจันทราราม
แก้วจันทราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๔๘๗๓

เด็กชายรัชชานนท์ พูลเอียม

่

๐๘/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดแก้วจันทราราม
แก้วจันทราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๔๘๗๔

เด็กชายอำพล สีทากูล
๑๒/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดแก้วจันทราราม

แก้วจันทราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๔๘๗๕

เด็กชายชวลิต สายทอง
๒๐/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดแก้วจันทราราม

แก้วจันทราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๔๘๗๖

เด็กชายณัฐพล ศรีวิชัย
๑๑/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดแก้วจันทราราม

แก้วจันทราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๔๘๗๗

เด็กชายจักรพล โพธิทอง

์

๒๒/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดแก้วจันทราราม
แก้วจันทราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๔๘๗๘

เด็กชายพีระพงษ์ มาสะอาด

๒๕/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดแก้วจันทราราม

แก้วจันทราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๔๘๗๙

เด็กหญิงกชศกร จันทร์อินทร์
๒๐/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดแก้วจันทราราม

แก้วจันทราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๔๘๘๐

เด็กชายพิภัทร์พงษ์ นาคบดีสิน
๐๑/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดแก้วจันทราราม

แก้วจันทราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๔๘๘๑

เด็กชายธนัส สมสุวรรณ

๒๙/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดแก้วจันทราราม
แก้วจันทราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๔๘๘๒

เด็กชายกฤษณะ สวนสุข
๐๙/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดแก้วจันทราราม

แก้วจันทราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๔๘๘๓

เด็กชายปรัชญา นันทะศรี
๐๘/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดแก้วจันทราราม

แก้วจันทราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๔๘๘๔

เด็กชายพงศภัค จันทะวงษ์
๑๙/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดแก้วจันทราราม

แก้วจันทราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๔๘๘๕

เด็กชายชัยปญญา บัวลี
๐๗/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดแก้วจันทราราม

แก้วจันทราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๔๘๘๖
เด็กหญิงกัญญาพัชร อินทรโสด

๐๔/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดแก้วจันทราราม
แก้วจันทราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๔๘๘๗
เด็กหญิงกัญญารัตน์ มาอินทร์

๑๙/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดแก้วจันทราราม
แก้วจันทราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๔๘๘๘

เด็กหญิงพัณณิตา ศีติสาร

๒๗/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดแก้วจันทราราม
แก้วจันทราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๔๘๘๙

เด็กหญิงประภาพร ประกัน
๑๖/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดแก้วจันทราราม

แก้วจันทราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๑๔๐ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๔๘๙๐

เด็กหญิงพรนภา ยังแช่ม
๐๕/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดแก้วจันทราราม

แก้วจันทราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๔๘๙๑

เด็กหญิงพรลภัส จิตจำนงค์
๐๓/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดแก้วจันทราราม

แก้วจันทราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๔๘๙๒

เด็กชายญาณพล ภู่พวง
๒๑/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดแก้วจันทราราม

แก้วจันทราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๔๘๙๓

เด็กชายศุภพงษ์ มีนา
๒๒/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดแก้วจันทราราม

แก้วจันทราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๔๘๙๔

เด็กชายคณานนท์ อิงคนินันท์
๑๔/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดแก้วจันทราราม

แก้วจันทราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๔๘๙๕

เด็กชายรัชชานนท์ ช้างร้าย
๐๕/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดแก้วจันทราราม

แก้วจันทราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๔๘๙๖

เด็กชายชยายศ บุญปน
๓๐/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดแก้วจันทราราม

แก้วจันทราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๔๘๙๗

เด็กชายอชิตะพล ปนบรรจง
๓๐/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดแก้วจันทราราม

แก้วจันทราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๔๘๙๘

เด็กชายณวฬรรสน์ พยุง

๒๙/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดแก้วจันทราราม
แก้วจันทราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๔๘๙๙

เด็กชายชาญวิทย์ สุขมัน

่

๐๑/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดแก้วจันทราราม
แก้วจันทราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๔๙๐๐
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ช้างแก้ว
๐๑/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดแก้วจันทราราม

แก้วจันทราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๔๙๐๑

เด็กชายนพเก้า คำวงษา
๑๗/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดแก้วจันทราราม

แก้วจันทราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๔๙๐๒

เด็กหญิงพัชรภรณ์ พูลเพิม

่

๐๖/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดแก้วจันทราราม
แก้วจันทราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๔๙๐๓

เด็กหญิงรัฐนันท์ ศรีอินทร์
๒๒/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดแก้วจันทราราม

แก้วจันทราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๔๙๐๔
เด็กหญิงกิตติยา ทองน้อย

๒๒/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดแก้วจันทราราม
แก้วจันทราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๔๙๐๕

เด็กหญิงกัลยา ลาลี
๒๗/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดแก้วจันทราราม

แก้วจันทราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๔๙๐๖

เด็กหญิงฐานิตา นาคตระกูล
๐๗/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดแก้วจันทราราม

แก้วจันทราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๔๙๐๗
เด็กหญิงณัฐฑาทิพย์ ดีเพ็ชร

๑๔/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดแก้วจันทราราม
แก้วจันทราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๔๙๐๘
เด็กหญิงนภัสวรรณ งอกงาม

๒๐/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดแก้วจันทราราม
แก้วจันทราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๔๙๐๙

เด็กหญิงวราภรณ์ สิงหล
๐๒/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดแก้วจันทราราม

แก้วจันทราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๔๙๑๐

เด็กหญิงวิยดา วัฒนา
๑๕/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดแก้วจันทราราม

แก้วจันทราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๔๙๑๑

เด็กหญิงศิมาพร ช่วยชิด
๑๙/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดแก้วจันทราราม

แก้วจันทราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๔๙๑๒

เด็กหญิงจุไรภัทร กลำโภชน์
๑๐/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดแก้วจันทราราม

แก้วจันทราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๔๙๑๓

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ทรงงาม
๑๑/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดแก้วจันทราราม

แก้วจันทราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๔๙๑๔

เด็กหญิงธนภัทร ทองอินทร์
๑๕/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดแก้วจันทราราม

แก้วจันทราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๔๙๑๕
เด็กหญิงประกายดาว กระต่ายโพธิ

์

๒๐/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดแก้วจันทราราม
แก้วจันทราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๔๙๑๖

เด็กหญิงญาณิศา ศรีสร้อย
๓๑/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดแก้วจันทราราม

แก้วจันทราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๔๙๑๗
เด็กหญิงวัฒนาภรณ์ ปานแสงทอง

๑๖/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดแก้วจันทราราม
แก้วจันทราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๔๙๑๘

เด็กหญิงศุจินัท บุญอยู่

๒๘/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดแก้วจันทราราม
แก้วจันทราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๔๙๑๙

เด็กหญิงภัคจิรา ประกอบกิจ
๐๘/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดแก้วจันทราราม

แก้วจันทราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๔๙๒๐
เด็กหญิงพัชรพร พรมพรึก

๒๘/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดแก้วจันทราราม
แก้วจันทราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๔๙๒๑

เด็กหญิงแสงเดือน มโนชัย
๑๔/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดแก้วจันทราราม

แก้วจันทราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๔๙๒๒

เด็กชายธนภัทร สังวรประดิษฐ์
๑๑/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดแก้วจันทราราม

แก้วจันทราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๔๙๒๓

เด็กชายพีรพัฒน์ ฉัตรทอง
๐๒/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดแก้วจันทราราม

แก้วจันทราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๔๙๒๔

เด็กชายฑิฆัมพร สุวรรณโน
๒๖/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดแก้วจันทราราม

แก้วจันทราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๑๔๑ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๔๙๒๕

เด็กชายธนพล ทองเย็น
๐๘/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดแก้วจันทราราม

แก้วจันทราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๔๙๒๖

เด็กชายอิสระพงษ์ จิตรีงาม
๐๓/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดแก้วจันทราราม

แก้วจันทราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๔๙๒๗

เด็กชายรพีภัทร อ่อนนุ่ม
๒๘/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดแก้วจันทราราม

แก้วจันทราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๔๙๒๘

เด็กชายพีรพัฒน์ เกตุเกิด
๑๐/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดแก้วจันทราราม

แก้วจันทราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๔๙๒๙

เด็กชายจักรพงษ์ กลินสังข์

่

๑๗/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดแก้วจันทราราม
แก้วจันทราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๔๙๓๐

เด็กชายณัฐชนน สินกลำ
๒๔/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดแก้วจันทราราม

แก้วจันทราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๔๙๓๑

เด็กชายธนัชพร เพ็งพิมพ์
๑๖/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดแก้วจันทราราม

แก้วจันทราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๔๙๓๒

เด็กชายพศวัต พิบูลฤทธิ

์

๐๔/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดแก้วจันทราราม
แก้วจันทราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๔๙๓๓

เด็กชายอนุศรณ์ อยู่ซับซ้อน
๒๖/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดแก้วจันทราราม

แก้วจันทราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๔๙๓๔

เด็กหญิงอุไรพร ประวัติ

๒๕/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดแก้วจันทราราม
แก้วจันทราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๔๙๓๕

เด็กหญิงนภัสสร คำวงษา

๑๕/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดแก้วจันทราราม
แก้วจันทราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๔๙๓๖

เด็กหญิงเบญจพร บุญนุ่ม
๑๗/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดแก้วจันทราราม

แก้วจันทราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๔๙๓๗
เด็กหญิงพรรณพัชรา ทราบสุข

๑๗/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดแก้วจันทราราม
แก้วจันทราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๔๙๓๘

เด็กหญิงศุภรดา มีอ่วม
๑๘/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดแก้วจันทราราม

แก้วจันทราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๔๙๓๙

เด็กหญิงวรรณภา มิตรไทย
๐๕/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดแก้วจันทราราม

แก้วจันทราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๔๙๔๐

เด็กหญิงจินตนา สีเขียว
๒๑/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดแก้วจันทราราม

แก้วจันทราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๔๙๔๑

เด็กหญิงศรสวรรค์ แสนประสิทธิ

์

๒๙/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดแก้วจันทราราม
แก้วจันทราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๔๙๔๒

เด็กหญิงสุวลี กุญแจทอง
๓๐/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดแก้วจันทราราม

แก้วจันทราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๔๙๔๓

เด็กชายสารินท์ พึงพ่วง

่

๓๐/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดแก้วจันทราราม
แก้วจันทราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๔๙๔๔

เด็กชายอัจฉริยะ บาลเย็น
๑๔/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดแก้วจันทราราม

แก้วจันทราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๔๙๔๕

เด็กหญิงพรสวรรค์ แสงทอง
๒๙/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดแก้วจันทราราม

แก้วจันทราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๔๙๔๖

เด็กหญิงมณฑิกา แสนบุญศิริ
๐๕/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดแก้วจันทราราม

แก้วจันทราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๔๙๔๗

เด็กหญิงนารีรัตน์ บุญเชือ

้

๐๒/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดแก้วจันทราราม
แก้วจันทราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๔๙๔๘

เด็กหญิงชุติธิดา เข็มงาม
๐๙/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดแก้วจันทราราม

แก้วจันทราราม  

ลบ ๒๔๕๙/๔๙๔๙

เด็กหญิงอรอนงค์ โชติสกุล
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนจารึกล้อมวิทยา สิงห์คูยาง  

ลบ ๒๔๕๙/๔๙๕๐

เด็กหญิงธมลวรรณ เต็มกุศลวงศ์
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนจารึกล้อมวิทยา สิงห์คูยาง  

ลบ ๒๔๕๙/๔๙๕๑

เด็กหญิงอัญชิษฐา ธรรมราชา
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจารึกล้อมวิทยา สิงห์คูยาง  

ลบ ๒๔๕๙/๔๙๕๒

เด็กหญิงธัญพิชชา สิงหา
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจารึกล้อมวิทยา สิงห์คูยาง  

ลบ ๒๔๕๙/๔๙๕๓

เด็กชายณชพล เขียวสมบัติ
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนจารึกล้อมวิทยา สิงห์คูยาง  

ลบ ๒๔๕๙/๔๙๕๔

เด็กหญิงณัฐนิชา หว่างไม้
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนจารึกล้อมวิทยา สิงห์คูยาง  

ลบ ๒๔๕๙/๔๙๕๕

เด็กชายพีรภัทร ช้างน้อย
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจารึกล้อมวิทยา สิงห์คูยาง  

ลบ ๒๔๕๙/๔๙๕๖

เด็กชายธนภัทร ชืนบาน

่

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจารึกล้อมวิทยา สิงห์คูยาง  

ลบ ๒๔๕๙/๔๙๕๗

เด็กชายอรรถวิท แสงสวรรค์
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจารึกล้อมวิทยา สิงห์คูยาง  

ลบ ๒๔๕๙/๔๙๕๘

เด็กชายนรภัทร มีสันทัด
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนจารึกล้อมวิทยา สิงห์คูยาง  

ลบ ๒๔๕๙/๔๙๕๙

เด็กชายวรรณธร มากสาคร
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนจารึกล้อมวิทยา สิงห์คูยาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๑๔๒ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๔๙๖๐

เด็กชายศักดิพัฒน์

์

เสนาะอาจ
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนจารึกล้อมวิทยา สิงห์คูยาง  

ลบ ๒๔๕๙/๔๙๖๑

เด็กชายธนภูมิ วิทยา
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนจารึกล้อมวิทยา สิงห์คูยาง  

ลบ ๒๔๕๙/๔๙๖๒

เด็กหญิงณิชาพัชร์ พงษ์สละ
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนจารึกล้อมวิทยา สิงห์คูยาง  

ลบ ๒๔๕๙/๔๙๖๓

เด็กหญิงภัทรวดี ทองอร่าม
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนจารึกล้อมวิทยา สิงห์คูยาง  

ลบ ๒๔๕๙/๔๙๖๔

เด็กหญิงภัทรพร แก่นโต
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนจารึกล้อมวิทยา สิงห์คูยาง  

ลบ ๒๔๕๙/๔๙๖๕

เด็กหญิงธัญชนก อธิพรหม
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนจารึกล้อมวิทยา สิงห์คูยาง  

ลบ ๒๔๕๙/๔๙๖๖

เด็กหญิงณัฏฐา บุญตา
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนจารึกล้อมวิทยา สิงห์คูยาง  

ลบ ๒๔๕๙/๔๙๖๗

เด็กชายภัทรดนัย โพธิทอง

์

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนจารึกล้อมวิทยา สิงห์คูยาง  

ลบ ๒๔๕๙/๔๙๖๘

เด็กหญิงปรียาภรณ์ ดาราช

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจารึกล้อมวิทยา สิงห์คูยาง  

ลบ ๒๔๕๙/๔๙๖๙

เด็กหญิงปณิชา อินอ้น

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจารึกล้อมวิทยา สิงห์คูยาง  

ลบ ๒๔๕๙/๔๙๗๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์ จันทร์กมล

๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนจารึกล้อมวิทยา สิงห์คูยาง  

ลบ ๒๔๕๙/๔๙๗๑

เด็กหญิงณัฐธิดา แก้วโสด
๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนจารึกล้อมวิทยา สิงห์คูยาง  

ลบ ๒๔๕๙/๔๙๗๒

เด็กหญิงนบนอบ ปนปน
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนจารึกล้อมวิทยา สิงห์คูยาง  

ลบ ๒๔๕๙/๔๙๗๓

เด็กหญิงกฤตยา อุ้ยลี
๐๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนจารึกล้อมวิทยา สิงห์คูยาง  

ลบ ๒๔๕๙/๔๙๗๔

เด็กชายจิตรเทพ คำสถิตย์
๑๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนจารึกล้อมวิทยา สิงห์คูยาง  

ลบ ๒๔๕๙/๔๙๗๕

เด็กหญิงจิรัชญา ภักดี
๐๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนจารึกล้อมวิทยา สิงห์คูยาง  

ลบ ๒๔๕๙/๔๙๗๖

เด็กชายชิษณุพงศ์ โพธิเจริญ

์

๒๒/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเขาเตียน มิตรภาพที 134

่

วัดเกาะรี  

ลบ ๒๔๕๙/๔๙๗๗

เด็กชายธันวา อุบล
๐๖/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเขาเตียน มิตรภาพที 134

่

วัดเกาะรี  

ลบ ๒๔๕๙/๔๙๗๘

เด็กชายพงศกร เจริญพานิช
๒๙/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเขาเตียน มิตรภาพที 134

่

วัดเกาะรี  

ลบ ๒๔๕๙/๔๙๗๙

เด็กชายพชร บูรณสูต
๑๗/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเขาเตียน มิตรภาพที 134

่

วัดเกาะรี  

ลบ ๒๔๕๙/๔๙๘๐

เด็กหญิงพรพรหม อินทะทรัพย์
๐๔/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเขาเตียน มิตรภาพที 134

่

วัดเกาะรี  

ลบ ๒๔๕๙/๔๙๘๑

เด็กชายเตชะนันต์ อิมขำ

่

๒๗/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเขาเตียน มิตรภาพที 134

่

วัดเกาะรี  

ลบ ๒๔๕๙/๔๙๘๒

เด็กชายธวัช ฉัตรทอง
๑๓/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเขาเตียน มิตรภาพที 134

่

วัดเกาะรี  

ลบ ๒๔๕๙/๔๙๘๓

เด็กชายปรวิศ ทูเกาะพลุก
๒๖/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเขาเตียน มิตรภาพที 134

่

วัดเกาะรี  

ลบ ๒๔๕๙/๔๙๘๔

เด็กหญิงปาลิตา อยู่ยืน
๑๓/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเขาเตียน มิตรภาพที 134

่

วัดเกาะรี  

ลบ ๒๔๕๙/๔๙๘๕

เด็กชายนัธวุฒิ พันสายออ
๐๔/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเขาเตียน มิตรภาพที 134

่

วัดเกาะรี  

ลบ ๒๔๕๙/๔๙๘๖

เด็กชายสิทธิชัย คล้ายคลึง
๑๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเขาเตียน มิตรภาพที 134

่

วัดเกาะรี  

ลบ ๒๔๕๙/๔๙๘๗

เด็กหญิงกชกร เอือมเก็บ

้

๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงมะรุม วัดเกาะรี  

ลบ ๒๔๕๙/๔๙๘๘

เด็กชายชนะชัย คำพงษ์
๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงมะรุม วัดเกาะรี  

ลบ ๒๔๕๙/๔๙๘๙

เด็กหญิงธนัญญา บุญอ้อย
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงมะรุม วัดเกาะรี  

ลบ ๒๔๕๙/๔๙๙๐
เด็กชายธีรภัทร เสวะขุนทศ

๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงมะรุม วัดเกาะรี  

ลบ ๒๔๕๙/๔๙๙๑

เด็กชายวีระยุทธ วิทยา

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงมะรุม วัดเกาะรี  

ลบ ๒๔๕๙/๔๙๙๒

เด็กหญิงสุภาภรณ์ แก้วมนตรี
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงมะรุม วัดเกาะรี  

ลบ ๒๔๕๙/๔๙๙๓

เด็กชายอดิศร ติดบุตร
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงมะรุม วัดเกาะรี  

ลบ ๒๔๕๙/๔๙๙๔

เด็กหญิงอรนภา แก่นเผือก
๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงมะรุม วัดเกาะรี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๑๔๓ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๔๙๙๕

เด็กหญิงเมธาวี คงเหลียม

่

๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงมะรุม วัดเกาะรี  

ลบ ๒๔๕๙/๔๙๙๖

เด็กชายไชยวัฒน์ แจ่มใส
๐๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงมะรุม วัดเกาะรี  

ลบ ๒๔๕๙/๔๙๙๗

เด็กชายอนุวัต พระรามเงิน
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงมะรุม วัดเกาะรี  

ลบ ๒๔๕๙/๔๙๙๘

เด็กชายนัฐวุฒิ ม้วนทอง
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะกุดหว้า วัดเกาะรี  

ลบ ๒๔๕๙/๔๙๙๙

เด็กหญิงนริศรา ปนปน
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะกุดหว้า วัดเกาะรี  

ลบ ๒๔๕๙/๕๐๐๐
เด็กหญิงฑิฆัมพร สร้อยจิตร

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพุม่วง วัดเกาะรี  

ลบ ๒๔๕๙/๕๐๐๑
เด็กชายนวพล ศิริจรรยา

๐๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านพุม่วง วัดเกาะรี  

ลบ ๒๔๕๙/๕๐๐๒
เด็กหญิงภิมนมาศ เหล่ารอด

๐๕/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านพุม่วง วัดเกาะรี  

ลบ ๒๔๕๙/๕๐๐๓
เด็กชายเอกพันธ์ แตงชุ่ม

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพุม่วง วัดเกาะรี  

ลบ ๒๔๕๙/๕๐๐๔
เด็กชายต้นกล้า เจริญพร

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุม่วง วัดเกาะรี  

ลบ ๒๔๕๙/๕๐๐๕
เด็กชายสันติสุข ฝายแก้ว

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุม่วง วัดเกาะรี  

ลบ ๒๔๕๙/๕๐๐๖
เด็กชายอธิวัฒน์ อนันต์สุวรรณ

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุม่วง วัดเกาะรี  

ลบ ๒๔๕๙/๕๐๐๗
เด็กหญิงกัลยา แย้มขำ

๐๗/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านมะม่วงเจ็ดต้น วัดเกาะรี  

ลบ ๒๔๕๙/๕๐๐๘
เด็กหญิงจิราวรรณ แปนอำ

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะม่วงเจ็ดต้น วัดเกาะรี  

ลบ ๒๔๕๙/๕๐๐๙
เด็กชายณัฐวุธ แผลงศร

๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะม่วงเจ็ดต้น วัดเกาะรี  

ลบ ๒๔๕๙/๕๐๑๐
เด็กชายธัญธร เจียมสงวน

๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมะม่วงเจ็ดต้น วัดเกาะรี  

ลบ ๒๔๕๙/๕๐๑๑

เด็กหญิงปาลิตา คงพันธ์
๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมะม่วงเจ็ดต้น วัดเกาะรี  

ลบ ๒๔๕๙/๕๐๑๒

เด็กชายภคิน อิมวงศ์

่

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะม่วงเจ็ดต้น วัดเกาะรี  

ลบ ๒๔๕๙/๕๐๑๓
เด็กชายรัฐภูมิ ชูโฉม

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะม่วงเจ็ดต้น วัดเกาะรี  

ลบ ๒๔๕๙/๕๐๑๔

เด็กหญิงวธัญญา วรรณกลาง
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะม่วงเจ็ดต้น วัดเกาะรี  

ลบ ๒๔๕๙/๕๐๑๕

เด็กชายศุภวิชญ์ สุทธิใจ
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะม่วงเจ็ดต้น วัดเกาะรี  

ลบ ๒๔๕๙/๕๐๑๖

เด็กหญิงสุมนรัตน์ โต๊ะเงิน
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมะม่วงเจ็ดต้น วัดเกาะรี  

ลบ ๒๔๕๙/๕๐๑๗
เด็กชายอังคพล บุญรุนโพ

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะม่วงเจ็ดต้น วัดเกาะรี  

ลบ ๒๔๕๙/๕๐๑๘

เด็กชายเอกชัย พูลสวัสดิ

์

๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมะม่วงเจ็ดต้น วัดเกาะรี  

ลบ ๒๔๕๙/๕๐๑๙

เด็กชายระพีพัฒน์ เอียมทรัพย์

่

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะม่วงเจ็ดต้น วัดเกาะรี  

ลบ ๒๔๕๙/๕๐๒๐
เด็กชายธีรภัทร ไตรมลตรี

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะม่วงเจ็ดต้น วัดเกาะรี  

ลบ ๒๔๕๙/๕๐๒๑
เด็กหญิงสิริวิมล โต๊ะเงิน

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะม่วงเจ็ดต้น วัดเกาะรี  

ลบ ๒๔๕๙/๕๐๒๒
เด็กหญิงกนกกาญจน์ สุขเจริญ

๐๔/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังไผ่ วัดเกาะรี  

ลบ ๒๔๕๙/๕๐๒๓

เด็กหญิงกัณฐิกา เงินคล
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังไผ่ วัดเกาะรี  

ลบ ๒๔๕๙/๕๐๒๔

เด็กหญิงกุสุมา บุญอ้อย
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังไผ่ วัดเกาะรี  

ลบ ๒๔๕๙/๕๐๒๕
เด็กหญิงดวงกมล ปราบภัย

๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังไผ่ วัดเกาะรี  

ลบ ๒๔๕๙/๕๐๒๖

เด็กหญิงธนภรณ์ เปลียนพิทักษ์

่

๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังไผ่ วัดเกาะรี  

ลบ ๒๔๕๙/๕๐๒๗

เด็กชายธนากร ดวงจันทร์
๐๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังไผ่ วัดเกาะรี  

ลบ ๒๔๕๙/๕๐๒๘

เด็กหญิงนลินี สิงห์โต
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังไผ่ วัดเกาะรี  

ลบ ๒๔๕๙/๕๐๒๙
เด็กชายนิรุช อ่อนสา

๒๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังไผ่ วัดเกาะรี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๑๔๔ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๕๐๓๐
เด็กหญิงพรธิดา ศรีสงคราม

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังไผ่ วัดเกาะรี  

ลบ ๒๔๕๙/๕๐๓๑

เด็กชายพีรภูมิ โพธิสาลี
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังไผ่ วัดเกาะรี  

ลบ ๒๔๕๙/๕๐๓๒
เด็กหญิงภครพร นกกาศักดิ

์

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังไผ่ วัดเกาะรี  

ลบ ๒๔๕๙/๕๐๓๓

เด็กชายระวี เติมทอง

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังไผ่ วัดเกาะรี  

ลบ ๒๔๕๙/๕๐๓๔

เด็กหญิงรุ่งนภา ล่ามแก้ว
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังไผ่ วัดเกาะรี  

ลบ ๒๔๕๙/๕๐๓๕

เด็กชายวรากร ศิริมา
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังไผ่ วัดเกาะรี  

ลบ ๒๔๕๙/๕๐๓๖
เด็กชายวีรชัย โห้ไทย

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังไผ่ วัดเกาะรี  

ลบ ๒๔๕๙/๕๐๓๗

เด็กชายศุภกร หินนอก
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังไผ่ วัดเกาะรี  

ลบ ๒๔๕๙/๕๐๓๘

เด็กชายศุภณัฐ ยนต์อินทร์
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังไผ่ วัดเกาะรี  

ลบ ๒๔๕๙/๕๐๓๙

เด็กหญิงวิมพ์วิภา สะท้านวัตร
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังไผ่ วัดเกาะรี  

ลบ ๒๔๕๙/๕๐๔๐
เด็กหญิงสุนิสา นุชงาม

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังไผ่ วัดเกาะรี  

ลบ ๒๔๕๙/๕๐๔๑

เด็กชายกิตติพงษ์ ม่วงนนทะศรี
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังไผ่ วัดเกาะรี  

ลบ ๒๔๕๙/๕๐๔๒
เด็กหญิงกัญญาพัชร วิลัยลักษ์

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงยอ วัดโปงยอ  

ลบ ๒๔๕๙/๕๐๔๓

เด็กหญิงชมพูนุท โอษฐ์กลาง
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงยอ วัดโปงยอ  

ลบ ๒๔๕๙/๕๐๔๔
เด็กชายณัฐพล บุญทัด

๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงยอ วัดโปงยอ  

ลบ ๒๔๕๙/๕๐๔๕
เด็กหญิงพลอยพรรณ์ ยอดเงิน

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงยอ วัดโปงยอ  

ลบ ๒๔๕๙/๕๐๔๖

เด็กชายภัทรภณ ชายะกุล
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงยอ วัดโปงยอ  

ลบ ๒๔๕๙/๕๐๔๗

เด็กหญิงภัทรศรี แหยมพุ่ม

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงยอ วัดโปงยอ  

ลบ ๒๔๕๙/๕๐๔๘
เด็กชายรัฐภูมิ ศรีมาตร์

๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงยอ วัดโปงยอ  

ลบ ๒๔๕๙/๕๐๔๙

เด็กหญิงวรัทยา ศรีมาตร์
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงยอ วัดโปงยอ  

ลบ ๒๔๕๙/๕๐๕๐
เด็กชายอธิวัฒน์ สดับจิตร์

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงยอ วัดโปงยอ  

ลบ ๒๔๕๙/๕๐๕๑

เด็กหญิงอรญา สดับจิตร์
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงยอ วัดโปงยอ  

ลบ ๒๔๕๙/๕๐๕๒
เด็กชายจิรายุส ผาพิมพ์

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงยอ วัดโปงยอ  

ลบ ๒๔๕๙/๕๐๕๓

เด็กหญิงวริศรา ขุนทอง
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงยอ วัดโปงยอ  

ลบ ๒๔๕๙/๕๐๕๔

เด็กชายธนากร สุขสว่าง
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงยอ วัดโปงยอ  

ลบ ๒๔๕๙/๕๐๕๕

เด็กชายกฤตพร อิมใจ

่

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังเพลิง วัดราษฎร์อุษาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๐๕๖
เด็กชายกฤษณา ฉิมเกตุ

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังเพลิง วัดราษฎร์อุษาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๐๕๗

เด็กชายกันตวิชญ์ ยิมน้อย

้

๖/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านวังเพลิง วัดราษฎร์อุษาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๐๕๘

เด็กชายจักรกฤษณ์ เขียนโคกกรวด
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังเพลิง วัดราษฎร์อุษาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๐๕๙

เด็กชายจิรกิตติ

์

ชอบค้าขาย
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังเพลิง วัดราษฎร์อุษาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๐๖๐
เด็กชายชนะชัย หงษ์ร่อน

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังเพลิง วัดราษฎร์อุษาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๐๖๑

เด็กหญิงชุติกาญจน์ สิทธิเสือ
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังเพลิง วัดราษฎร์อุษาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๐๖๒

เด็กหญิงญาณิษา สว่างโคตร
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังเพลิง วัดราษฎร์อุษาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๐๖๓

เด็กชายฐิติกร หาสุนทรี
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังเพลิง วัดราษฎร์อุษาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๐๖๔
เด็กชายณัฐพงษ์ รู้สมกาย

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังเพลิง วัดราษฎร์อุษาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๑๔๕ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๕๐๖๕

เด็กชายณัฐวัตร บุตรจินดา

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังเพลิง วัดราษฎร์อุษาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๐๖๖

เด็กชายณัลทวัฒน์ ใจว่อง
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังเพลิง วัดราษฎร์อุษาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๐๖๗
เด็กชายธนดล สุวรรณศรี

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังเพลิง วัดราษฎร์อุษาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๐๖๘

เด็กชายธนวัฒน์ พึงวิทย์

่

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังเพลิง วัดราษฎร์อุษาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๐๖๙

เด็กหญิงธาราวดี นาคบุตร
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังเพลิง วัดราษฎร์อุษาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๐๗๐
เด็กชายธีรพงศ์ จันทร์อักษร

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังเพลิง วัดราษฎร์อุษาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๐๗๑
เด็กชายนนทวัธ โฉมสุข

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังเพลิง วัดราษฎร์อุษาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๐๗๒

เด็กหญิงนภัสสร คงสอาด

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังเพลิง วัดราษฎร์อุษาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๐๗๓

เด็กหญิงนารดา พรมศรี
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังเพลิง วัดราษฎร์อุษาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๐๗๔
เด็กหญิงปภาวรินทร์ เชียงแสงทอง

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังเพลิง วัดราษฎร์อุษาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๐๗๕
เด็กหญิงปทมา ดิสา

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังเพลิง วัดราษฎร์อุษาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๐๗๖

เด็กหญิงพรฑิพา สุขส่ง
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังเพลิง วัดราษฎร์อุษาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๐๗๗

เด็กหญิงพลอยศิริ ศิริจันทร์
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังเพลิง วัดราษฎร์อุษาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๐๗๘

เด็กชายภานุวัฒน์ พ่วงเจริญ

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังเพลิง วัดราษฎร์อุษาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๐๗๙
เด็กชายมงคล สงวนพรหม

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังเพลิง วัดราษฎร์อุษาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๐๘๐
เด็กหญิงมณฑิตา อนันต์สลุง

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังเพลิง วัดราษฎร์อุษาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๐๘๑

เด็กหญิงรังสิมา คงบรรทัด
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังเพลิง วัดราษฎร์อุษาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๐๘๒

เด็กชายรัฐภูมิ โอนอ่อน
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังเพลิง วัดราษฎร์อุษาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๐๘๓
เด็กชายรัฐศาสตร์ ช่างเหล็ก

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังเพลิง วัดราษฎร์อุษาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๐๘๔

เด็กชายวงศกร สมบุญ
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังเพลิง วัดราษฎร์อุษาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๐๘๕

เด็กชายวรรณชาติ บุญมา
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังเพลิง วัดราษฎร์อุษาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๐๘๖

เด็กหญิงวราพร คุ้มแสง
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังเพลิง วัดราษฎร์อุษาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๐๘๗
เด็กหญิงวิจิตตรา เปลียสงค์

่

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังเพลิง วัดราษฎร์อุษาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๐๘๘

เด็กชายวิชาญ สุขหนู
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังเพลิง วัดราษฎร์อุษาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๐๘๙

เด็กหญิงวิภาดา พุ่มพวง
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังเพลิง วัดราษฎร์อุษาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๐๙๐
เด็กชายศรายุธ บุญอ้อย

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังเพลิง วัดราษฎร์อุษาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๐๙๑
เด็กหญิงศิริพร อมรึก

๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังเพลิง วัดราษฎร์อุษาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๐๙๒

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ฟกขาว
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังเพลิง วัดราษฎร์อุษาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๐๙๓

เด็กชายศิวนาถ บัวอินทร์
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังเพลิง วัดราษฎร์อุษาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๐๙๔

เด็กหญิงสรัลพร จัตตุลาภา
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังเพลิง วัดราษฎร์อุษาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๐๙๕
เด็กชายสหรัฐ เสรีวงค์

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังเพลิง วัดราษฎร์อุษาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๐๙๖

เด็กชายสาธิต สีหะวงษ์
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังเพลิง วัดราษฎร์อุษาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๐๙๗

เด็กหญิงสุภัสสรา นาคน้อย

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังเพลิง วัดราษฎร์อุษาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๐๙๘

เด็กชายสุระศักดิ

์

คงท่าช้าง
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังเพลิง วัดราษฎร์อุษาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๐๙๙
เด็กชายอณุศิษฏ์ อิมคำ

่

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังเพลิง วัดราษฎร์อุษาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๑๔๖ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๕๑๐๐
เด็กชายอนาวิล วงค์เดือน

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังเพลิง วัดราษฎร์อุษาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๑๐๑

เด็กชายอภินันท์ ลาภเกิด
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังเพลิง วัดราษฎร์อุษาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๑๐๒
เด็กชายอภิสิทธิ

์

นาคแก้ว
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังเพลิง วัดราษฎร์อุษาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๑๐๓

เด็กชายอาทิตย์ เอียมพิชัย

่

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังเพลิง วัดราษฎร์อุษาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๑๐๔

เด็กชายอายุธศักดิ

์

คูณหาร
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังเพลิง วัดราษฎร์อุษาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๑๐๕

เด็กหญิงกนกวรรณ จำปาดี
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังเพลิง วัดราษฎร์อุษาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๑๐๖
เด็กหญิงกมลมณี เมืองบุญ

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังเพลิง วัดราษฎร์อุษาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๑๐๗
เด็กหญิงกมลลักษณ์ สร้อยพูล

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังเพลิง วัดราษฎร์อุษาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๑๐๘

เด็กชายกรวิชญ์ ชืนชมบุญ

่

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังเพลิง วัดราษฎร์อุษาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๑๐๙

เด็กหญิงกัลยาณี คงสถิตย์
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังเพลิง วัดราษฎร์อุษาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๑๑๐
เด็กหญิงชลธิชา ชัยศรี

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังเพลิง วัดราษฎร์อุษาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๑๑๑

เด็กหญิงชวัลลักษณ์ นาทองถม
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังเพลิง วัดราษฎร์อุษาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๑๑๒

เด็กชายชัยสิทธิ

์

มีสันทัด
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังเพลิง วัดราษฎร์อุษาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๑๑๓

เด็กหญิงฐิตวันต์ สอนเชญ
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังเพลิง วัดราษฎร์อุษาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๑๑๔

เด็กชายณัฐกานต์ กิงแก้ว

่

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังเพลิง วัดราษฎร์อุษาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๑๑๕

เด็กหญิงณัฐชา พรมต้นวงษ์
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังเพลิง วัดราษฎร์อุษาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๑๑๖

เด็กหญิงณัฐสุดา สำลี

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังเพลิง วัดราษฎร์อุษาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๑๑๗

เด็กหญิงธวัลรัตน์ ลาภเกิด
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังเพลิง วัดราษฎร์อุษาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๑๑๘

เด็กชายธีรภัทร นาคผู้

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังเพลิง วัดราษฎร์อุษาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๑๑๙

เด็กหญิงนงลักษณ์ แสงเพ็ง
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังเพลิง วัดราษฎร์อุษาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๑๒๐

เด็กชายนพรัตน์ ภู่บัว
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังเพลิง วัดราษฎร์อุษาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๑๒๑

เด็กหญิงนพวรรณ ศรีทรง
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังเพลิง วัดราษฎร์อุษาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๑๒๒

เด็กหญิงนภัสกร กริงกลับ

่

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังเพลิง วัดราษฎร์อุษาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๑๒๓

เด็กชายนิติพล บุญอ้อย
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังเพลิง วัดราษฎร์อุษาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๑๒๔

เด็กหญิงบัณฑิตา โพธิเงิน

์

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังเพลิง วัดราษฎร์อุษาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๑๒๕

เด็กชายบุณชนัยชล เพ็ชรรัตน์
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังเพลิง วัดราษฎร์อุษาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๑๒๖

เด็กหญิงปนัดดา ธรรมตะศิลา
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังเพลิง วัดราษฎร์อุษาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๑๒๗

เด็กหญิงปราณี สีฟอง
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังเพลิง วัดราษฎร์อุษาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๑๒๘

เด็กหญิงปรานอม สีฟอง
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังเพลิง วัดราษฎร์อุษาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๑๒๙

เด็กหญิงปยวรรณ พุ่มพวง
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังเพลิง วัดราษฎร์อุษาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๑๓๐
เด็กชายปยวัสส์ พานมะลิ

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังเพลิง วัดราษฎร์อุษาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๑๓๑

เด็กหญิงพิยดา สียม
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังเพลิง วัดราษฎร์อุษาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๑๓๒

เด็กชายพีรพัฒน์ สายปญญา
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังเพลิง วัดราษฎร์อุษาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๑๓๓

เด็กชายภานุวัฒน์ ท้าวดี
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังเพลิง วัดราษฎร์อุษาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๑๓๔

เด็กชายภุชงค์ แสงบุญ
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังเพลิง วัดราษฎร์อุษาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๑๔๗ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๕๑๓๕

เด็กชายภูธเนศ คุณสมบัติ
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังเพลิง วัดราษฎร์อุษาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๑๓๖

เด็กชายภูรินท์ อิงคนินันท์

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังเพลิง วัดราษฎร์อุษาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๑๓๗

เด็กชายมนตรี อินทรี
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังเพลิง วัดราษฎร์อุษาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๑๓๘

เด็กชายมาโนช พุฒต้น
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังเพลิง วัดราษฎร์อุษาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๑๓๙

เด็กหญิงรติมา พัดเสือ
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังเพลิง วัดราษฎร์อุษาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๑๔๐

เด็กชายรัชชานนท์ คุ้มขลิบ
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังเพลิง วัดราษฎร์อุษาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๑๔๑

เด็กหญิงรุ่งทิวา เกลือนกลาด

่

๓๐/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านวังเพลิง วัดราษฎร์อุษาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๑๔๒

เด็กหญิงลลิตา อร่าม
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังเพลิง วัดราษฎร์อุษาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๑๔๓
เด็กหญิงลักษ์ศิณาพร สงวนพรหม

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังเพลิง วัดราษฎร์อุษาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๑๔๔

เด็กหญิงวชิรญาณ์ อ่อนสันทัด
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังเพลิง วัดราษฎร์อุษาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๑๔๕

เด็กหญิงวริศรา เสถียรจังหรีด
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังเพลิง วัดราษฎร์อุษาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๑๔๖

เด็กหญิงวิลาวัลย์ ภู่ประดิษฐ
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังเพลิง วัดราษฎร์อุษาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๑๔๗

เด็กหญิงสุชัญญา สีบุญชู

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังเพลิง วัดราษฎร์อุษาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๑๔๘

เด็กหญิงสุพรรณษา ชาติขยัน
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังเพลิง วัดราษฎร์อุษาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๑๔๙

เด็กหญิงสุภัตทรา สุทสัมฤทธิ

์

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังเพลิง วัดราษฎร์อุษาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๑๕๐

เด็กหญิงอนงค์พร นิลละออ
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังเพลิง วัดราษฎร์อุษาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๑๕๑

เด็กชายอนุสรณ์ การุณ
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังเพลิง วัดราษฎร์อุษาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๑๕๒

เด็กหญิงอรณัส โอษฐ์กลาง
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังเพลิง วัดราษฎร์อุษาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๑๕๓

เด็กหญิงเกษมณี โยติง
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังเพลิง วัดราษฎร์อุษาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๑๕๔

เด็กหญิงเมษญา ม่วงไทย
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังเพลิง วัดราษฎร์อุษาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๑๕๕

เด็กหญิงโสรยา ธรรยาวัฒนา

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังเพลิง วัดราษฎร์อุษาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๑๕๖

เด็กชายกงพัฒน์ สำลี
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังเพลิง วัดราษฎร์อุษาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๑๕๗

เด็กหญิงกวิสรา พระรามเงิน
๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังเพลิง วัดราษฎร์อุษาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๑๕๘

เด็กชายณัฐพงศ์ แก้วเพชร
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังเพลิง วัดราษฎร์อุษาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๑๕๙

เด็กหญิงรวิสรา ศิริ
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังเพลิง วัดราษฎร์อุษาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๑๖๐

เด็กชายวรราช คงจริง
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังเพลิง วัดราษฎร์อุษาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๑๖๑

เด็กชายวันชัย ศรีมณฑล

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังเพลิง วัดราษฎร์อุษาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๑๖๒

เด็กชายอนุภัทร แสนภูมิ
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังเพลิง วัดราษฎร์อุษาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๑๖๓

เด็กหญิงวิไลพร บุญศิริ
๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังเพลิง วัดราษฎร์อุษาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๑๖๔

เด็กหญิงจันธิวา วรขันธ์
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองม่วงวิทยา วัดวาปอัมพาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๑๖๕

เด็กหญิงจิรัชยา ศรีสุวรรณ
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองม่วงวิทยา วัดวาปอัมพาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๑๖๖

เด็กชายภูตะวัน อังคนาวิน
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองม่วงวิทยา วัดวาปอัมพาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๑๖๗

เด็กหญิงโชติรช เสมอเหมือน
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองม่วงวิทยา วัดวาปอัมพาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๑๖๘

เด็กหญิงญานิกา ไผ่แก้ว
๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองม่วงวิทยา วัดวาปอัมพาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๑๖๙

เด็กหญิงทิพย์สุดา คำฝอย
๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองม่วงวิทยา วัดวาปอัมพาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๑๔๘ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๕๑๗๐

เด็กหญิงนริศรา แก้วบุญน้อย
๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองม่วงวิทยา วัดวาปอัมพาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๑๗๑

เด็กชายนิภัทร์ แท่นทอง
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองม่วงวิทยา วัดวาปอัมพาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๑๗๒

เด็กหญิงปภาวดี สุขม่วง
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองม่วงวิทยา วัดวาปอัมพาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๑๗๓
เด็กชายปวรรณวัฒน์ น้อยดี

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองม่วงวิทยา วัดวาปอัมพาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๑๗๔

เด็กชายพงศกร กลินด้วง

่

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองม่วงวิทยา วัดวาปอัมพาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๑๗๕

เด็กชายยุทธนันท์ ปานสมบุญ
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองม่วงวิทยา วัดวาปอัมพาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๑๗๖

เด็กชายอนิวัต แซ่ม้า
๑๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองม่วงวิทยา วัดวาปอัมพาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๑๗๗

เด็กหญิงจันทราภา นาคนวล

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองม่วงวิทยา วัดวาปอัมพาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๑๗๘

เด็กหญิงจิราพร มนต์ประเสริฐ
๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองม่วงวิทยา วัดวาปอัมพาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๑๗๙

เด็กหญิงชนิดา อุดมพานิชย์
๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองม่วงวิทยา วัดวาปอัมพาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๑๘๐
เด็กหญิงชนิตา อภัยโรจน์

๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองม่วงวิทยา วัดวาปอัมพาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๑๘๑
เด็กหญิงธัญญาลักษณ์

เลิศหงิม
๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองม่วงวิทยา วัดวาปอัมพาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๑๘๒

เด็กชายนิรนันท์ รอดทองดี
๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองม่วงวิทยา วัดวาปอัมพาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๑๘๓

เด็กหญิงลัดดาพร รวยสันเทียะ
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองม่วงวิทยา วัดวาปอัมพาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๑๘๔

เด็กหญิงอภิญญา โพธิตุ้ย
๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองม่วงวิทยา วัดวาปอัมพาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๑๘๕

เด็กชายอัษฏา อินทรพาณิชย์
๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองม่วงวิทยา วัดวาปอัมพาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๑๘๖

นายกนกศักดิ

์

ประโรกิจจักร์
๑๑/๑๐/๒๕๒๘

โรงเรียนหนองม่วงวิทยา วัดวาปอัมพาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๑๘๗

นางสาวจารุวรรณ พันธ์แสน
๐๕/๐๖/๒๕๒๒

โรงเรียนหนองม่วงวิทยา วัดวาปอัมพาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๑๘๘

นางสาวจารุวรรณ เจียมสกุล
๒๑/๐๗/๒๕๒๘

โรงเรียนหนองม่วงวิทยา วัดวาปอัมพาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๑๘๙

นางสาวปญจมา ธรรมเจริญ
๒๗/๐๘/๒๕๒๖

โรงเรียนหนองม่วงวิทยา วัดวาปอัมพาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๑๙๐

นายยุทธนา ลมสูงเนิน
๑๓/๐๔/๒๕๒๘

โรงเรียนหนองม่วงวิทยา วัดวาปอัมพาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๑๙๑

นางสาววิรุฬห์รัตน์ เรียนเวช
๒๕/๐๒/๒๕๓๑

โรงเรียนหนองม่วงวิทยา วัดวาปอัมพาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๑๙๒

นางสาวศนิ สุขแก้ว
๑๐/๐๑/๒๕๒๘

โรงเรียนหนองม่วงวิทยา วัดวาปอัมพาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๑๙๓

นายศิรพัทร์ สินมา

๒๒/๑๑/๒๕๒๓

โรงเรียนหนองม่วงวิทยา วัดวาปอัมพาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๑๙๔

นางสาวอริศรา มีสกุล
๑๐/๐๙/๒๕๒๙

โรงเรียนหนองม่วงวิทยา วัดวาปอัมพาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๑๙๕

นางสาวอิติการ ย่านส้ม
๒๐/๑๒/๒๕๓๔

โรงเรียนหนองม่วงวิทยา วัดวาปอัมพาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๑๙๖

เด็กหญิงศิรินทิพย์ นิลสุพัตร

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 วัดศรีรัตนาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๑๙๗

เด็กหญิงเพ็ญศิริ นิตย์อดุลย์
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 วัดศรีรัตนาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๑๙๘

เด็กหญิงชุตินันท์ แซ่หยาง
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 วัดศรีรัตนาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๑๙๙

เด็กหญิงชุติมา ฉำช้าง
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 วัดศรีรัตนาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๒๐๐
เด็กหญิงพนิดา ผึงดี

้

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 วัดศรีรัตนาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๒๐๑

เด็กหญิงภาณุมาศ แซ่หยาง
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 วัดศรีรัตนาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๒๐๒

เด็กหญิงศิริรักษ์ แซ่ว่าง
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 วัดศรีรัตนาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๒๐๓

เด็กชายสุทิวัส คำภา
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 วัดศรีรัตนาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๒๐๔
เด็กหญิงเรน ไม่มีนามสกุล

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 วัดศรีรัตนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๑๔๙ / ๒๗๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๕๒๐๕

เด็กหญิงกนกกร มาอำ
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 วัดศรีรัตนาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๒๐๖

เด็กหญิงธนพร บุตตะคุ
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 วัดศรีรัตนาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๒๐๗
เด็กหญิงเจนจิรา ตามกุศล

๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 วัดศรีรัตนาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๒๐๘

เด็กหญิงจิตตานันท์ แก้วตระกูล

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 วัดศรีรัตนาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๒๐๙

เด็กหญิงชุติกาญจน์ มาดสมบัติ
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 วัดศรีรัตนาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๒๑๐

เด็กหญิงญาณิศา ตันพานิช

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 วัดศรีรัตนาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๒๑๑

เด็กหญิงปนัทดา เชือแก้ว

้

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 วัดศรีรัตนาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๒๑๒

เด็กชายพรชัย บุทาม
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 วัดศรีรัตนาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๒๑๓

เด็กชายพัฒนพล ดวงทองคำ

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 วัดศรีรัตนาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๒๑๔

เด็กหญิงพิมพิศา แซ่ว่าง
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 วัดศรีรัตนาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๒๑๕

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

แซ่ลี
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 วัดศรีรัตนาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๒๑๖

เด็กหญิงนฤกัญญา จิรสุนทรรัตน์
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 วัดศรีรัตนาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๒๑๗

เด็กหญิงนิตยา รวมปน
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 วัดศรีรัตนาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๒๑๘

เด็กชายณภัทร สุนทรชัยบูรณ์
๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 วัดศรีรัตนาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๒๑๙

เด็กหญิงณัฐนรี แสงประเสริฐ
๑๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 วัดศรีรัตนาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๒๒๐

นางสาวทิพย์พมาศ ปญญา

๑๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 วัดศรีรัตนาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๒๒๑

เด็กหญิงธนวรรณ วงษา
๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 วัดศรีรัตนาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๒๒๒

นางสาววรานุช นาคจันทร์
๑๐/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 วัดหนองพิกุลทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๒๒๓

เด็กหญิงกชกร ทานะจิตต์
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนทองทาบพิทยา วัดหนองตาแดง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๒๒๔

เด็กหญิงกนกวรรณ จานุกูล
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนทองทาบพิทยา วัดหนองตาแดง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๒๒๕

เด็กหญิงกมลวรรณ จานุกูล
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนทองทาบพิทยา วัดหนองตาแดง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๒๒๖

เด็กชายกรณ์ โชติอำไพกรณ์
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนทองทาบพิทยา วัดหนองตาแดง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๒๒๗

เด็กชายกฤติธี วังคีรี
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนทองทาบพิทยา วัดหนองตาแดง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๒๒๘

เด็กชายกวินภพ สงวนหมู่
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนทองทาบพิทยา วัดหนองตาแดง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๒๒๙

เด็กหญิงกัญจนพร โพธิเอียม

์ ่

๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนทองทาบพิทยา วัดหนองตาแดง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๒๓๐
เด็กหญิงกัญจน์รัตน์ คล้อยนาค

๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนทองทาบพิทยา วัดหนองตาแดง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๒๓๑

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ด้วงทองสุข
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนทองทาบพิทยา วัดหนองตาแดง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๒๓๒

เด็กหญิงกัญฐณา วุฒไพศาล
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนทองทาบพิทยา วัดหนองตาแดง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๒๓๓

เด็กชายกันตภณ สนองบุญ
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนทองทาบพิทยา วัดหนองตาแดง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๒๓๔

เด็กชายกานต์กิตติ ดวงจันทร์

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนทองทาบพิทยา วัดหนองตาแดง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๒๓๕

เด็กชายกิตติกวิน งามสวัสดิ

์

๐๒/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนทองทาบพิทยา วัดหนองตาแดง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๒๓๖

เด็กชายกิตติภณ พัฒนพงศ์
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนทองทาบพิทยา วัดหนองตาแดง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๒๓๗

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ฉิมช้าง
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนทองทาบพิทยา วัดหนองตาแดง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๒๓๘

เด็กหญิงกุลธิดา แซ่ลิม

้

๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนทองทาบพิทยา วัดหนองตาแดง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๒๓๙

เด็กหญิงกุลนันท์ ศรีเจริญ
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนทองทาบพิทยา วัดหนองตาแดง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๑๕๐ / ๒๗๙
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ลบ ๒๔๕๙/๕๒๔๐

เด็กหญิงกุสุมาสพ์ เกิดช่อ
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนทองทาบพิทยา วัดหนองตาแดง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๒๔๑

เด็กชายคุณากร หมีแสง
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนทองทาบพิทยา วัดหนองตาแดง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๒๔๒

เด็กชายจิรยุทธ สพานแก้ว
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนทองทาบพิทยา วัดหนองตาแดง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๒๔๓

เด็กหญิงจิรัชยา ฉำสดใส

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนทองทาบพิทยา วัดหนองตาแดง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๒๔๔

เด็กชายจิรเดช เดือนวงษ์
๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนทองทาบพิทยา วัดหนองตาแดง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๒๔๕

เด็กชายชญานนท์ ลักษณสัมฤทธิ

์

๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนทองทาบพิทยา วัดหนองตาแดง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๒๔๖

เด็กหญิงชนัญชิตา เปปอม
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนทองทาบพิทยา วัดหนองตาแดง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๒๔๗

เด็กหญิงชนิศา กล้วยดี
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนทองทาบพิทยา วัดหนองตาแดง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๒๔๘

เด็กหญิงชลิตา กอกัน
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนทองทาบพิทยา วัดหนองตาแดง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๒๔๙

เด็กชายชาญวิทย์ พัฒนจันทร์

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนทองทาบพิทยา วัดหนองตาแดง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๒๕๐
เด็กหญิงญาณินท์ จินดากุล

๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนทองทาบพิทยา วัดหนองตาแดง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๒๕๑

เด็กหญิงฐิญาภัช สุดสิน
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนทองทาบพิทยา วัดหนองตาแดง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๒๕๒

เด็กชายณฐพงษ์ อินยิม

้

๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนทองทาบพิทยา วัดหนองตาแดง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๒๕๓

เด็กหญิงณปภัช ม่วงแพร
๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนทองทาบพิทยา วัดหนองตาแดง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๒๕๔

เด็กหญิงณภัทร กอกัน
๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนทองทาบพิทยา วัดหนองตาแดง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๒๕๕

เด็กชายณภัทร ลุนจักร์
๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนทองทาบพิทยา วัดหนองตาแดง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๒๕๖

เด็กชายณภัทร สุขศรี
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนทองทาบพิทยา วัดหนองตาแดง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๒๕๗

เด็กหญิงณหทัย กองทอง
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนทองทาบพิทยา วัดหนองตาแดง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๒๕๘

เด็กหญิงณัฏฐธิดา โอสถ
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนทองทาบพิทยา วัดหนองตาแดง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๒๕๙
เด็กหญิงณัฐกาญจน์ จันรักษ์

่

๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนทองทาบพิทยา วัดหนองตาแดง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๒๖๐

เด็กหญิงณัฐธิดา ราชวงษ์
๐๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนทองทาบพิทยา วัดหนองตาแดง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๒๖๑

เด็กชายณัฐธีร์ รงคะวิชัยรุจน์
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนทองทาบพิทยา วัดหนองตาแดง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๒๖๒

เด็กชายณัฐพัฒน์ พูลมี
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนทองทาบพิทยา วัดหนองตาแดง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๒๖๓

เด็กหญิงณัฐรัตน์ อโนดาษ
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนทองทาบพิทยา วัดหนองตาแดง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๒๖๔

เด็กหญิงณิชาภัทร ศรีจัตุรัส
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนทองทาบพิทยา วัดหนองตาแดง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๒๖๕

เด็กหญิงดารัตน์ พรมประดิษฐ
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนทองทาบพิทยา วัดหนองตาแดง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๒๖๖

เด็กชายตรีวิทย์ บุญกูล
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนทองทาบพิทยา วัดหนองตาแดง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๒๖๗

เด็กชายถิรพุทธิ

์

ภิรมย์ยา
๐๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนทองทาบพิทยา วัดหนองตาแดง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๒๖๘

เด็กหญิงทักษพร แจ้งจีน
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนทองทาบพิทยา วัดหนองตาแดง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๒๖๙

เด็กชายธนกฤต สาระโภชน์
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนทองทาบพิทยา วัดหนองตาแดง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๒๗๐
เด็กหญิงธนพร อ่อนโนน

๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนทองทาบพิทยา วัดหนองตาแดง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๒๗๑

เด็กชายธนภัทร มุ่งชนะ
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนทองทาบพิทยา วัดหนองตาแดง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๒๗๒

เด็กชายธนภูมิ สุวรรณคง
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนทองทาบพิทยา วัดหนองตาแดง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๒๗๓

เด็กชายธนวัฒน์ งามเลิศ
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนทองทาบพิทยา วัดหนองตาแดง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๒๗๔

เด็กหญิงธนัญญา คำสวัสดิ

์

๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนทองทาบพิทยา วัดหนองตาแดง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๑๕๑ / ๒๗๙
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ลบ ๒๔๕๙/๕๒๗๕

เด็กชายธนากร คำบาง
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนทองทาบพิทยา วัดหนองตาแดง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๒๗๖

เด็กชายธรรมรงค์ พรมบิดา
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนทองทาบพิทยา วัดหนองตาแดง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๒๗๗

เด็กหญิงธันย์ชนก ตันเหลียง

้

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนทองทาบพิทยา วัดหนองตาแดง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๒๗๘

เด็กชายธันวา คำภิยศ

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนทองทาบพิทยา วัดหนองตาแดง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๒๗๙

เด็กชายธีรพงศ์ เล็กภักดี
๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนทองทาบพิทยา วัดหนองตาแดง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๒๘๐

เด็กชายธีรวัฒน์ สังคหัตถากร
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนทองทาบพิทยา วัดหนองตาแดง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๒๘๑

เด็กชายธีร์กวิน ระทวย
๐๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนทองทาบพิทยา วัดหนองตาแดง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๒๘๒

เด็กชายธีร์รัชกิจ พูนวสุวงศา
๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนทองทาบพิทยา วัดหนองตาแดง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๒๘๓

เด็กหญิงนพวรรณ ปนประเสริฐ
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนทองทาบพิทยา วัดหนองตาแดง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๒๘๔

เด็กหญิงนริชา พึงพร

่

๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนทองทาบพิทยา วัดหนองตาแดง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๒๘๕

เด็กชายนรินทร์ภัสร์ ผาพิมพ์

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนทองทาบพิทยา วัดหนองตาแดง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๒๘๖

เด็กหญิงนลินนิภา กันโพงาม
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนทองทาบพิทยา วัดหนองตาแดง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๒๘๗

เด็กชายนัทธพงศ์ มีพันธ์

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนทองทาบพิทยา วัดหนองตาแดง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๒๘๘

เด็กชายนันทพงศ์ มีแสง
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนทองทาบพิทยา วัดหนองตาแดง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๒๘๙

เด็กชายนิติพงศ์ เห็มจัตุลัด
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนทองทาบพิทยา วัดหนองตาแดง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๒๙๐

เด็กหญิงนิพาดา ภิรมย์
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนทองทาบพิทยา วัดหนองตาแดง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๒๙๑

เด็กหญิงนิวารินทร์ พวงวงษา
๐๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนทองทาบพิทยา วัดหนองตาแดง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๒๙๒

เด็กหญิงนิศากร บุตรศรี

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนทองทาบพิทยา วัดหนองตาแดง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๒๙๓

เด็กชายบัญชาการ ภูชมชืน

่

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนทองทาบพิทยา วัดหนองตาแดง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๒๙๔

เด็กหญิงบัณฑิตา มูลหญ้าแพรก
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนทองทาบพิทยา วัดหนองตาแดง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๒๙๕

เด็กหญิงบุษกร เด่นดวง
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนทองทาบพิทยา วัดหนองตาแดง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๒๙๖

เด็กหญิงบุษราคัม ปญญาคม

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนทองทาบพิทยา วัดหนองตาแดง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๒๙๗

เด็กชายปฏิภาณ บุญประจวบ
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนทองทาบพิทยา วัดหนองตาแดง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๒๙๘

เด็กชายประกฤษฎิ

์

วงษ์สมบัติ
๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนทองทาบพิทยา วัดหนองตาแดง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๒๙๙

เด็กชายปลวัชร หลงทอง
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนทองทาบพิทยา วัดหนองตาแดง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๓๐๐
เด็กชายปวีพงษ์ พึงโพธิ

่ ์

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนทองทาบพิทยา วัดหนองตาแดง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๓๐๑
เด็กหญิงปญญรัตน์ สมพงษ์

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนทองทาบพิทยา วัดหนองตาแดง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๓๐๒

เด็กหญิงปญญสิริย์ มูลชาลี
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนทองทาบพิทยา วัดหนองตาแดง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๓๐๓

เด็กชายปาราเมศ ต่อเติม

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนทองทาบพิทยา วัดหนองตาแดง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๓๐๔

เด็กหญิงปยาอร พิมพา

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนทองทาบพิทยา วัดหนองตาแดง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๓๐๕
เด็กหญิงปุญยภา อยู่เย็น

๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนทองทาบพิทยา วัดหนองตาแดง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๓๐๖

เด็กหญิงพชรดา เล้าประชา
๑๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนทองทาบพิทยา วัดหนองตาแดง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๓๐๗

เด็กหญิงพรพรรณ โพธิเงิน

์

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนทองทาบพิทยา วัดหนองตาแดง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๓๐๘

เด็กหญิงพศิกา ตโมพุทศิริ
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนทองทาบพิทยา วัดหนองตาแดง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๓๐๙
เด็กชายพัทธดลย์ สุ่มสา

๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนทองทาบพิทยา วัดหนองตาแดง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๑๕๒ / ๒๗๙
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ลบ ๒๔๕๙/๕๓๑๐

เด็กชายพิชชากร จันทร์ทองใส
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนทองทาบพิทยา วัดหนองตาแดง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๓๑๑

เด็กหญิงพิมพ์ชนก พลเจริญ
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนทองทาบพิทยา วัดหนองตาแดง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๓๑๒

เด็กชายพีรยณัฏฐ์ มูลเชือ

้

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนทองทาบพิทยา วัดหนองตาแดง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๓๑๓

เด็กชายภัทรพล บุญหนัก
๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนทองทาบพิทยา วัดหนองตาแดง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๓๑๔

เด็กชายภาณุวัฒน์ ชมภู
๐๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนทองทาบพิทยา วัดหนองตาแดง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๓๑๕

เด็กหญิงภาราวดี สิงห์พันธ์
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนทองทาบพิทยา วัดหนองตาแดง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๓๑๖

เด็กหญิงภิญญดา พันธง
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนทองทาบพิทยา วัดหนองตาแดง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๓๑๗

เด็กหญิงภิราภรณ์ คงแจ้ง
๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนทองทาบพิทยา วัดหนองตาแดง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๓๑๘

เด็กชายภูรินท์ อุดมพืช
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนทองทาบพิทยา วัดหนองตาแดง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๓๑๙

เด็กหญิงมนัสนันท์ สะแก

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนทองทาบพิทยา วัดหนองตาแดง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๓๒๐
เด็กหญิงมนัสนันท์ สิวนัด

้

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนทองทาบพิทยา วัดหนองตาแดง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๓๒๑

เด็กชายมนุเชษฐ์ จำเนียรกิจ

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนทองทาบพิทยา วัดหนองตาแดง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๓๒๒

เด็กหญิงยุพารัตน์ วัฒนะโกษีย์
๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนทองทาบพิทยา วัดหนองตาแดง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๓๒๓

เด็กชายระพีพัฒน์ คำโสภา
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนทองทาบพิทยา วัดหนองตาแดง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๓๒๔

เด็กหญิงรุจิรดา ผลฉาย
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนทองทาบพิทยา วัดหนองตาแดง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๓๒๕

เด็กหญิงลภัสรดา หุ้มทองคำ
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนทองทาบพิทยา วัดหนองตาแดง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๓๒๖

เด็กหญิงลลิดา มูลสันเทียะ
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนทองทาบพิทยา วัดหนองตาแดง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๓๒๗

เด็กชายวงศธร งามสวัสดิ

์

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนทองทาบพิทยา วัดหนองตาแดง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๓๒๘

เด็กชายวรภพ แพรเมือง
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนทองทาบพิทยา วัดหนองตาแดง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๓๒๙

เด็กหญิงวรัชยา นวลรักษา
๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนทองทาบพิทยา วัดหนองตาแดง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๓๓๐

เด็กชายวรัญชิต ทองจุล
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนทองทาบพิทยา วัดหนองตาแดง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๓๓๑

เด็กชายวรัญู คล้ายทอง

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนทองทาบพิทยา วัดหนองตาแดง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๓๓๒

เด็กชายวรากร โพธิหิรัญ

์

๐๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนทองทาบพิทยา วัดหนองตาแดง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๓๓๓

เด็กหญิงวศินี มณีลำ
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนทองทาบพิทยา วัดหนองตาแดง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๓๓๔

เด็กชายวสิน สุขประเสริฐ
๐๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนทองทาบพิทยา วัดหนองตาแดง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๓๓๕

เด็กชายวัชระ พุทชงค์
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนทองทาบพิทยา วัดหนองตาแดง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๓๓๖

เด็กหญิงวิชญาดา นพเก้า
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนทองทาบพิทยา วัดหนองตาแดง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๓๓๗

เด็กหญิงวิภาดา วงษ์ษาชัย
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนทองทาบพิทยา วัดหนองตาแดง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๓๓๘

เด็กหญิงวิไลลักษณ์ โพธิบุญ

์

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนทองทาบพิทยา วัดหนองตาแดง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๓๓๙

เด็กหญิงศศิธร แก้วแวว
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนทองทาบพิทยา วัดหนองตาแดง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๓๔๐
เด็กชายศุภรากร เฉลยศาสตร์

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนทองทาบพิทยา วัดหนองตาแดง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๓๔๑

เด็กชายศุภวัฒน์ สีสุข
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนทองทาบพิทยา วัดหนองตาแดง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๓๔๒

เด็กชายศุภากร รืนอุรา

่

๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนทองทาบพิทยา วัดหนองตาแดง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๓๔๓

เด็กหญิงศุภิสรา ราชวงค์
๐๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนทองทาบพิทยา วัดหนองตาแดง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๓๔๔

เด็กชายสรสิช พิมพ์ทอง
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนทองทาบพิทยา วัดหนองตาแดง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๑๕๓ / ๒๗๙
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ลบ ๒๔๕๙/๕๓๔๕

เด็กชายสหภาพ ใยกะมุข

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนทองทาบพิทยา วัดหนองตาแดง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๓๔๖

เด็กชายสิทธิชัย แก้วทอง
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนทองทาบพิทยา วัดหนองตาแดง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๓๔๗

เด็กหญิงสิริยากร หนูชัย
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนทองทาบพิทยา วัดหนองตาแดง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๓๔๘

เด็กหญิงสิริวิมล สีสุข
๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนทองทาบพิทยา วัดหนองตาแดง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๓๔๙

เด็กชายสิริศักดิ

์

กมลศิลป

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนทองทาบพิทยา วัดหนองตาแดง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๓๕๐

เด็กหญิงสุกฤตา เมืองดี
๐๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนทองทาบพิทยา วัดหนองตาแดง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๓๕๑

เด็กชายสุขิตกุล อุดมพงษ์
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนทองทาบพิทยา วัดหนองตาแดง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๓๕๒

เด็กหญิงสุทธิตา พรประดับ
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนทองทาบพิทยา วัดหนองตาแดง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๓๕๓

เด็กหญิงสุภัสสร ปญญาพล
๐๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนทองทาบพิทยา วัดหนองตาแดง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๓๕๔

เด็กหญิงสุภาพร นาคตระกูล
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนทองทาบพิทยา วัดหนองตาแดง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๓๕๕

เด็กหญิงสุมิตา บุญลา
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนทองทาบพิทยา วัดหนองตาแดง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๓๕๖

เด็กชายสุรชัช สุขสวัสดิ

์

๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนทองทาบพิทยา วัดหนองตาแดง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๓๕๗

เด็กชายสุรธัช คนมัน

่

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนทองทาบพิทยา วัดหนองตาแดง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๓๕๘

เด็กชายสุรยุทธ์ เหมือนเอียม

่

๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนทองทาบพิทยา วัดหนองตาแดง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๓๕๙

เด็กหญิงหทัยภัทร สีสด
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนทองทาบพิทยา วัดหนองตาแดง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๓๖๐

เด็กชายอธิภัทร คงสัมฤทธิ

์

๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนทองทาบพิทยา วัดหนองตาแดง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๓๖๑

เด็กชายอนุวัฒน์ ช้างน้อย
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนทองทาบพิทยา วัดหนองตาแดง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๓๖๒

เด็กหญิงอภิญญา แก้วสีโส
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนทองทาบพิทยา วัดหนองตาแดง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๓๖๓

เด็กชายอภิยุต เครือแสง
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนทองทาบพิทยา วัดหนองตาแดง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๓๖๔

เด็กหญิงอภิสรา ปนแหลม
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนทองทาบพิทยา วัดหนองตาแดง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๓๖๕

เด็กชายอภิสิทธิ

์

มังกรทอง
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนทองทาบพิทยา วัดหนองตาแดง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๓๖๖

เด็กหญิงอรจิรา ทองดี

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนทองทาบพิทยา วัดหนองตาแดง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๓๖๗

เด็กชายอรรถพล บุญชืน

่

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนทองทาบพิทยา วัดหนองตาแดง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๓๖๘

เด็กหญิงอลิษา ปญญา
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนทองทาบพิทยา วัดหนองตาแดง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๓๖๙

เด็กหญิงอาทิตญา สิงหะ
๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนทองทาบพิทยา วัดหนองตาแดง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๓๗๐

เด็กหญิงเกศสุดา ทองคง
๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนทองทาบพิทยา วัดหนองตาแดง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๓๗๑

เด็กชายเตชิต ขวัญยืน
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนทองทาบพิทยา วัดหนองตาแดง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๓๗๒

เด็กชายเตชินท์ แสงเมฆ
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนทองทาบพิทยา วัดหนองตาแดง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๓๗๓

เด็กหญิงเปมิกา รอดศรีสมุทร
๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนทองทาบพิทยา วัดหนองตาแดง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๓๗๔

เด็กหญิงเปมิกา แสงม่วง
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนทองทาบพิทยา วัดหนองตาแดง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๓๗๕

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา โถสำริต
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนทองทาบพิทยา วัดหนองตาแดง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๓๗๖

เด็กหญิงโชติกา เฟองฟู
๐๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนทองทาบพิทยา วัดหนองตาแดง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๓๗๗

เด็กหญิงญาณิศา มีเจตนา
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนทองทาบพิทยา วัดหนองตาแดง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๓๗๘

เด็กชายนนทวัฒน์ จันทา
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนทองทาบพิทยา วัดหนองตาแดง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๓๗๙

เด็กชายนฤพัทธ์ จำปางาม
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนทองทาบพิทยา วัดหนองตาแดง  
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ลบ ๒๔๕๙/๕๓๘๐

เด็กชายปภิณวิช สังพาลี
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนทองทาบพิทยา วัดหนองตาแดง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๓๘๑

เด็กชายปรีชาพร เจ็กสูงเนิน
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนทองทาบพิทยา วัดหนองตาแดง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๓๘๒

เด็กหญิงปาลิตา นอกตะแบก
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนทองทาบพิทยา วัดหนองตาแดง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๓๘๓

เด็กชายพลวัฒน์ ใจเย็น
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนทองทาบพิทยา วัดหนองตาแดง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๓๘๔

เด็กหญิงสุณิสา แซ่โค้ว
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนทองทาบพิทยา วัดหนองตาแดง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๓๘๕

เด็กหญิงอภิชญา ศรีมณี
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนทองทาบพิทยา วัดหนองตาแดง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๓๘๖

เด็กหญิงอภิญญา พันธ์เณร
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนทองทาบพิทยา วัดหนองตาแดง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๓๘๗

เด็กชายอัครวินท์ คงพันธ์
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนทองทาบพิทยา วัดหนองตาแดง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๓๘๘

เด็กหญิงโชติมา คล้อยนาค
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนทองทาบพิทยา วัดหนองตาแดง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๓๘๙

เด็กชายพรพรหม สมหวัง
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทองทาบพิทยา วัดหนองตาแดง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๓๙๐
เด็กชายสุรศักดิ

์

มนตรี
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนทองทาบพิทยา วัดหนองตาแดง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๓๙๑

เด็กหญิงแพรพรรณ เชาว์ไว
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนทองทาบพิทยา วัดหนองตาแดง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๓๙๒

เด็กหญิงณัฎฐธิดา ฮวบสกุล
๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไร่ทรัพย์เจริญ วัดบ่อเสมา  

ลบ ๒๔๕๙/๕๓๙๓

เด็กหญิงธนพร สระใส
๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไร่ทรัพย์เจริญ วัดบ่อเสมา  

ลบ ๒๔๕๙/๕๓๙๔

เด็กชายธนากร พูดดี
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไร่ทรัพย์เจริญ วัดบ่อเสมา  

ลบ ๒๔๕๙/๕๓๙๕

เด็กชายดลฤทธิ

์

ไชยลินฟา

้

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่ทรัพย์เจริญ วัดบ่อเสมา  

ลบ ๒๔๕๙/๕๓๙๖

เด็กชายณัฐนนท์ เสือเจริญ
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางโทน วัดยางโทนสามัคคี  

ลบ ๒๔๕๙/๕๓๙๗

เด็กหญิงทัศศิณา ดอกรักษ์
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางโทน วัดยางโทนสามัคคี  

ลบ ๒๔๕๙/๕๓๙๘

เด็กหญิงธนัชชา มาดทอง

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางโทน วัดยางโทนสามัคคี  

ลบ ๒๔๕๙/๕๓๙๙

เด็กหญิงธมนวรรณ สีนา
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางโทน วัดยางโทนสามัคคี  

ลบ ๒๔๕๙/๕๔๐๐
เด็กหญิงธัชพรรณ สีนา

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางโทน วัดยางโทนสามัคคี  

ลบ ๒๔๕๙/๕๔๐๑

เด็กชายนพเกล้า คล้อยนาค
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางโทน วัดยางโทนสามัคคี  

ลบ ๒๔๕๙/๕๔๐๒
เด็กชายพิชัยยุทธ หลิมน้อย

่

๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางโทน วัดยางโทนสามัคคี  

ลบ ๒๔๕๙/๕๔๐๓

เด็กชายวชิรพงษ์ พูลโคก
๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางโทน วัดยางโทนสามัคคี  

ลบ ๒๔๕๙/๕๔๐๔

เด็กหญิงสลิลทิพย์ เสือแก้ว
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางโทน วัดยางโทนสามัคคี  

ลบ ๒๔๕๙/๕๔๐๕

เด็กหญิงสุธิดา ทับธานี
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางโทน วัดยางโทนสามัคคี  

ลบ ๒๔๕๙/๕๔๐๖
เด็กหญิงอรปรียา ผุสดี

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางโทน วัดยางโทนสามัคคี  

ลบ ๒๔๕๙/๕๔๐๗

เด็กหญิงเรืองทิพย์ สุดโต
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางโทน วัดยางโทนสามัคคี  

ลบ ๒๔๕๙/๕๔๐๘

เด็กชายเศกสรรค์ เทพชะวงค์
๐๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางโทน วัดยางโทนสามัคคี  

ลบ ๒๔๕๙/๕๔๐๙

เด็กหญิงโสรเนตร พรรณหาญ
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางโทน วัดยางโทนสามัคคี  

ลบ ๒๔๕๙/๕๔๑๐
เด็กชายกิตติพงษ์ อโนดาษ

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางโทน วัดยางโทนสามัคคี  

ลบ ๒๔๕๙/๕๔๑๑

เด็กหญิงจิราวรรณ เพ็ชร์ดี
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางโทน วัดยางโทนสามัคคี  

ลบ ๒๔๕๙/๕๔๑๒

เด็กหญิงชลธิชา เจียมเงิน
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางโทน วัดยางโทนสามัคคี  

ลบ ๒๔๕๙/๕๔๑๓

เด็กหญิงญานิกา มีปญญา
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางโทน วัดยางโทนสามัคคี  

ลบ ๒๔๕๙/๕๔๑๔

เด็กหญิงดวงกมล อ่วมม้วน
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางโทน วัดยางโทนสามัคคี  
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ลบ ๒๔๕๙/๕๔๑๕

เด็กชายถนะพล มังวงษ์
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางโทน วัดยางโทนสามัคคี  

ลบ ๒๔๕๙/๕๔๑๖

เด็กชายธีร์ คำกัน

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางโทน วัดยางโทนสามัคคี  

ลบ ๒๔๕๙/๕๔๑๗
เด็กหญิงนานาวรรณ ดอกรักษ์

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางโทน วัดยางโทนสามัคคี  

ลบ ๒๔๕๙/๕๔๑๘

เด็กหญิงพรรณธิชา เจียมเงิน
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางโทน วัดยางโทนสามัคคี  

ลบ ๒๔๕๙/๕๔๑๙

เด็กหญิงภารดี แซ่หมี

่

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางโทน วัดยางโทนสามัคคี  

ลบ ๒๔๕๙/๕๔๒๐

เด็กหญิงมนัสนันท์ ทองเหลืองสุข

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางโทน วัดยางโทนสามัคคี  

ลบ ๒๔๕๙/๕๔๒๑

เด็กหญิงยุพารัตน์ ทองสุก
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางโทน วัดยางโทนสามัคคี  

ลบ ๒๔๕๙/๕๔๒๒

เด็กชายวีรยุทธ
พานทองวัฒนกุล

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางโทน วัดยางโทนสามัคคี  

ลบ ๒๔๕๙/๕๔๒๓

เด็กชายวุฒิชัย สังข์โต
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางโทน วัดยางโทนสามัคคี  

ลบ ๒๔๕๙/๕๔๒๔

เด็กชายฉัตรชารี พุ่มเกษม
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางโทน วัดยางโทนสามัคคี  

ลบ ๒๔๕๙/๕๔๒๕

เด็กชายตะวัน ศรีสุข

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางโทน วัดยางโทนสามัคคี  

ลบ ๒๔๕๙/๕๔๒๖

เด็กชายพงศธร สังข์เอียม

่

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางโทน วัดยางโทนสามัคคี  

ลบ ๒๔๕๙/๕๔๒๗

เด็กชายพิศุทธ์ สว่างวัน
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางโทน วัดยางโทนสามัคคี  

ลบ ๒๔๕๙/๕๔๒๘

เด็กชายวัชระพล สุตโต
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางโทน วัดยางโทนสามัคคี  

ลบ ๒๔๕๙/๕๔๒๙

เด็กชายอาราม เจียมเงิน
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางโทน วัดยางโทนสามัคคี  

ลบ ๒๔๕๙/๕๔๓๐

เด็กหญิงสุภาพร ยากระโทก
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางโทน วัดยางโทนสามัคคี  

ลบ ๒๔๕๙/๕๔๓๑

เด็กชายสุรชัช หงษ์เวียงจันทร์
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางโทน วัดยางโทนสามัคคี  

ลบ ๒๔๕๙/๕๔๓๒

เด็กหญิงอมรา แซ่หมี

่

๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านยางโทน วัดยางโทนสามัคคี  

ลบ ๒๔๕๙/๕๔๓๓

เด็กชายเกริกพล ชาลีรักษ์
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชอนสมบูรณ์ วัดศรีรัตนาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๔๓๔

เด็กหญิงทักษิณา บัวทอง

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชอนสมบูรณ์ วัดศรีรัตนาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๔๓๕
เด็กชายเจษฏาภรณ์ จานสิบสี

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชอนสมบูรณ์ วัดศรีรัตนาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๔๓๖

เด็กหญิงกัณญาภัค ม่วงใหม่
๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไก่ห้าว วัดหนองไก่ห้าว  

ลบ ๒๔๕๙/๕๔๓๗

เด็กชายกิตติพงษ์ นามพรม
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไก่ห้าว วัดหนองไก่ห้าว  

ลบ ๒๔๕๙/๕๔๓๘

เด็กชายวันเฉลิม แผ่นเงิน
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไก่ห้าว วัดหนองไก่ห้าว  

ลบ ๒๔๕๙/๕๔๓๙

เด็กชายธง คันศร
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไก่ห้าว วัดหนองไก่ห้าว  

ลบ ๒๔๕๙/๕๔๔๐

เด็กชายจิรายุ แสนหาญชัย
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะแบก วัดหนองตะแบก  

ลบ ๒๔๕๙/๕๔๔๑

เด็กหญิงบุษบง คงชัย
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะแบก วัดหนองตะแบก  

ลบ ๒๔๕๙/๕๔๔๒

เด็กหญิงปยาพัทธ์ แซ่ว้าน
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะแบก วัดหนองตะแบก  

ลบ ๒๔๕๙/๕๔๔๓

เด็กชายพชรพล
สว่างยอดฟาเจริญ ๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะแบก วัดหนองตะแบก  

ลบ ๒๔๕๙/๕๔๔๔

เด็กชายวงศกร คงเจริญ
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองตะแบก วัดหนองตะแบก  

ลบ ๒๔๕๙/๕๔๔๕

เด็กหญิงศิริวรรณา แซ่จ้าง
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะแบก วัดหนองตะแบก  

ลบ ๒๔๕๙/๕๔๔๖

เด็กชายเฉลิมวุฒิ สุขจันทร์
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะแบก วัดหนองตะแบก  

ลบ ๒๔๕๙/๕๔๔๗

เด็กหญิงดวงกมล แซ่ม้า
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะแบก วัดหนองตะแบก  

ลบ ๒๔๕๙/๕๔๔๘

เด็กชายธนากร แซ่ย่าง
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะแบก วัดหนองตะแบก  

ลบ ๒๔๕๙/๕๔๔๙

เด็กชายนาวิน คีรีรัตน์สกุล
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะแบก วัดหนองตะแบก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๑๕๖ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๕๔๕๐

เด็กหญิงประภาพร หลวงมัจฉา

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะแบก วัดหนองตะแบก  

ลบ ๒๔๕๙/๕๔๕๑

เด็กหญิงอภิสรา เดชศิริ
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะแบก วัดหนองตะแบก  

ลบ ๒๔๕๙/๕๔๕๒
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ แซ่ว่าง

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะแบก วัดหนองตะแบก  

ลบ ๒๔๕๙/๕๔๕๓

เด็กชายกฤตกร แซ่เฮ่อ

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะแบก วัดหนองตะแบก  

ลบ ๒๔๕๙/๕๔๕๔

เด็กชายต้นกล้า ปนมี
๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดหนองม่วง วัดร่มจำปาวนาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๔๕๕

เด็กหญิงนฤมล สงวนสุข
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวัดหนองม่วง วัดร่มจำปาวนาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๔๕๖

เด็กชายนิเวศน์ เอมอ่อน
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดหนองม่วง วัดร่มจำปาวนาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๔๕๗

เด็กชายสุวพัชญ์ ภาคภูมิสุธีพงศ์
๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดหนองม่วง วัดร่มจำปาวนาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๔๕๘

เด็กหญิงเบญจมาศ ศรีภูเวียง

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดหนองม่วง วัดร่มจำปาวนาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๔๕๙

เด็กหญิงญาณิศา กลมกล่อม
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดหนองม่วง วัดร่มจำปาวนาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๔๖๐
เด็กหญิงสิตานัน รอดระงับ

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดหนองม่วง วัดร่มจำปาวนาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๔๖๑

เด็กหญิงสุพิชญา ปองอัฐ
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดหนองม่วง วัดร่มจำปาวนาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๔๖๒

เด็กหญิงพิชญวดี ปองฉิม
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดหนองม่วง วัดร่มจำปาวนาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๔๖๓

เด็กหญิงวรรณวิสา ชูกุศล
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดหนองม่วง วัดร่มจำปาวนาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๔๖๔

เด็กชายสาธิต บุญมี
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดหนองม่วง วัดร่มจำปาวนาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๔๖๕

เด็กหญิงสุพรรณษา เอมอ่อน
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดหนองม่วง วัดร่มจำปาวนาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๔๖๖

เด็กชายอนุพัตร์ นงนุช
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดหนองม่วง วัดร่มจำปาวนาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๔๖๗

เด็กหญิงธัญศิริ หวังเชือ

้

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแก้วประทานพรวิทยา วัดหนองระเริง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๔๖๘

เด็กชายกริน ชมรืน

่

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนแก้วประทานพรวิทยา วัดหนองระเริง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๔๖๙

เด็กชายกฤษกร วิลาสสูงไกล
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนแก้วประทานพรวิทยา วัดหนองระเริง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๔๗๐

เด็กชายกฤษกร เยาวเรศ
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนแก้วประทานพรวิทยา วัดหนองระเริง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๔๗๑

เด็กชายกฤษฎา แตกสกุล
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนแก้วประทานพรวิทยา วัดหนองระเริง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๔๗๒

เด็กชายกฤษณะ เพ็ชรแก้ว
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนแก้วประทานพรวิทยา วัดหนองระเริง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๔๗๓
เด็กหญิงกัญญาภัทร ศิริรัตน์

๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนแก้วประทานพรวิทยา วัดหนองระเริง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๔๗๔

เด็กชายกันตพงศ์ แสนพันธ์
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนแก้วประทานพรวิทยา วัดหนองระเริง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๔๗๕

เด็กหญิงกัลยรัตน์ วงศ์สายลือ
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแก้วประทานพรวิทยา วัดหนองระเริง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๔๗๖

เด็กชายกิตติศักดิ

์

บัณฑิต
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนแก้วประทานพรวิทยา วัดหนองระเริง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๔๗๗

เด็กหญิงจันทิมา เสนาพิจิตร
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนแก้วประทานพรวิทยา วัดหนองระเริง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๔๗๘

เด็กหญิงจิตรทิพย์ แซ่หว้า
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนแก้วประทานพรวิทยา วัดหนองระเริง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๔๗๙

เด็กหญิงจินตนา เพชรพราว
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนแก้วประทานพรวิทยา วัดหนองระเริง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๔๘๐
เด็กหญิงชนม์นิภา พูลจีน

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนแก้วประทานพรวิทยา วัดหนองระเริง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๔๘๑

เด็กหญิงชนิกันต์ สีหาราช
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนแก้วประทานพรวิทยา วัดหนองระเริง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๔๘๒

เด็กชายชนิตพล จันทรมณฑล
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนแก้วประทานพรวิทยา วัดหนองระเริง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๔๘๓

เด็กชายชนุดม แสนประสิทธิ

์

๐๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนแก้วประทานพรวิทยา วัดหนองระเริง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๔๘๔

เด็กหญิงชลิตา สุขชืน

่

๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนแก้วประทานพรวิทยา วัดหนองระเริง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๑๕๗ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๕๔๘๕

เด็กชายชาญวิทย์ แซ่ท้าว
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนแก้วประทานพรวิทยา วัดหนองระเริง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๔๘๖

เด็กชายณรากรณ์ พุทธรักษา
๐๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนแก้วประทานพรวิทยา วัดหนองระเริง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๔๘๗

เด็กหญิงณัชชา แซ่ยัง

้

๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนแก้วประทานพรวิทยา วัดหนองระเริง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๔๘๘

เด็กหญิงณัฐชา วงศ์สีดา
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนแก้วประทานพรวิทยา วัดหนองระเริง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๔๘๙

เด็กชายณัฐพนธ์ ตาจันทร์
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนแก้วประทานพรวิทยา วัดหนองระเริง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๔๙๐

เด็กชายณัฐวัตร ชาลีรักษ์
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนแก้วประทานพรวิทยา วัดหนองระเริง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๔๙๑

เด็กชายณัฐวุฒิ น่วมโต
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนแก้วประทานพรวิทยา วัดหนองระเริง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๔๙๒

เด็กชายณัฐวุติ นาคสกุล
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนแก้วประทานพรวิทยา วัดหนองระเริง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๔๙๓

เด็กหญิงณิชาชนก มานะภู
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนแก้วประทานพรวิทยา วัดหนองระเริง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๔๙๔

เด็กชายดุษิต พวงจีน
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนแก้วประทานพรวิทยา วัดหนองระเริง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๔๙๕

เด็กหญิงตรีสรา บุญไม้
๑๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนแก้วประทานพรวิทยา วัดหนองระเริง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๔๙๖

เด็กหญิงทิพานัน งามเลิศ
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนแก้วประทานพรวิทยา วัดหนองระเริง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๔๙๗

เด็กชายธนภัทร โพธิยิม

์ ้

๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนแก้วประทานพรวิทยา วัดหนองระเริง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๔๙๘

เด็กชายธีระภัทร์ วีระแก้ว
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนแก้วประทานพรวิทยา วัดหนองระเริง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๔๙๙

เด็กชายธีรเดช เปรมศรี
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนแก้วประทานพรวิทยา วัดหนองระเริง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๕๐๐
เด็กชายนครินทร์ ปานเกษม

๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนแก้วประทานพรวิทยา วัดหนองระเริง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๕๐๑

เด็กหญิงนรีกานต์ เพ็ชร์รักษ์
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนแก้วประทานพรวิทยา วัดหนองระเริง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๕๐๒

เด็กหญิงนฤมล วาอุบล
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนแก้วประทานพรวิทยา วัดหนองระเริง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๕๐๓
เด็กชายนัฐวุฒิ พ่วงโพธิ

์

๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนแก้วประทานพรวิทยา วัดหนองระเริง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๕๐๔

เด็กหญิงนันทัชพร เฉยเกิด
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนแก้วประทานพรวิทยา วัดหนองระเริง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๕๐๕

เด็กหญิงนันท์นภัส ใจเฉือย

่

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนแก้วประทานพรวิทยา วัดหนองระเริง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๕๐๖

เด็กหญิงบุษกร สิงห์พิมพ์
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนแก้วประทานพรวิทยา วัดหนองระเริง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๕๐๗
เด็กชายปรมี สังเขป

๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนแก้วประทานพรวิทยา วัดหนองระเริง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๕๐๘

เด็กหญิงประภัสรา ทองปราง
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนแก้วประทานพรวิทยา วัดหนองระเริง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๕๐๙

เด็กชายปวเรศ เกิดศรี
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนแก้วประทานพรวิทยา วัดหนองระเริง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๕๑๐

เด็กหญิงปาณิศา เทศโล

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนแก้วประทานพรวิทยา วัดหนองระเริง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๕๑๑

เด็กชายปยพงษ์ ยิมแช่ม

้

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนแก้วประทานพรวิทยา วัดหนองระเริง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๕๑๒

เด็กชายปยวัฒน์ ออมสอมสี
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนแก้วประทานพรวิทยา วัดหนองระเริง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๕๑๓

เด็กชายพัชรพล คชรัตน์
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนแก้วประทานพรวิทยา วัดหนองระเริง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๕๑๔

เด็กชายพิชชากร เติมตัวรำ
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนแก้วประทานพรวิทยา วัดหนองระเริง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๕๑๕

เด็กชายพีรพัฒน์ พวงทอง
๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนแก้วประทานพรวิทยา วัดหนองระเริง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๕๑๖

เด็กชายพีรพัฒน์ เพ็ชรคง
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนแก้วประทานพรวิทยา วัดหนองระเริง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๕๑๗

เด็กหญิงฟาใส รักษาศีล
๑๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนแก้วประทานพรวิทยา วัดหนองระเริง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๕๑๘

เด็กชายภูริณัฐ นาคทองอินทร์
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนแก้วประทานพรวิทยา วัดหนองระเริง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๕๑๙

เด็กชายภูรินท์ นำผึง

้

๐๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนแก้วประทานพรวิทยา วัดหนองระเริง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๑๕๘ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๕๕๒๐

เด็กหญิงรัชฎา อินทร์เสวก
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนแก้วประทานพรวิทยา วัดหนองระเริง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๕๒๑

เด็กหญิงรุ่งนภา ชืนยัง

่

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนแก้วประทานพรวิทยา วัดหนองระเริง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๕๒๒

เด็กหญิงลลิตา เก้าสกุล

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนแก้วประทานพรวิทยา วัดหนองระเริง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๕๒๓

เด็กชายวัณชนะ แก้วประโคน

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนแก้วประทานพรวิทยา วัดหนองระเริง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๕๒๔

เด็กชายวีรภัทร แซ่เฮ่อ
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนแก้วประทานพรวิทยา วัดหนองระเริง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๕๒๕

เด็กชายศราวุธ คงเอียง
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนแก้วประทานพรวิทยา วัดหนองระเริง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๕๒๖

เด็กหญิงศศิภา ธงวิลัย
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนแก้วประทานพรวิทยา วัดหนองระเริง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๕๒๗

เด็กชายศิริมงคล อ่อนละมัย
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนแก้วประทานพรวิทยา วัดหนองระเริง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๕๒๘

เด็กชายสมปอง แซ่ย่าง

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแก้วประทานพรวิทยา วัดหนองระเริง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๕๒๙

เด็กชายสมพงษ์ เสาะสาย
๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนแก้วประทานพรวิทยา วัดหนองระเริง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๕๓๐
เด็กหญิงสมรตี ปานบัว

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนแก้วประทานพรวิทยา วัดหนองระเริง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๕๓๑

เด็กชายสัจจกร ทองเลิศ
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนแก้วประทานพรวิทยา วัดหนองระเริง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๕๓๒

เด็กหญิงสิราวรรณ แบ่งส่วน
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนแก้วประทานพรวิทยา วัดหนองระเริง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๕๓๓

เด็กชายสิริศักดิ

์

คงมี
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนแก้วประทานพรวิทยา วัดหนองระเริง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๕๓๔

เด็กหญิงสุชานันท์ กลินมะลิ

่

๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนแก้วประทานพรวิทยา วัดหนองระเริง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๕๓๕

เด็กหญิงสุชานาฏ วโรรส
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนแก้วประทานพรวิทยา วัดหนองระเริง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๕๓๖

เด็กชายสุธินันท์ โมกศิริ
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนแก้วประทานพรวิทยา วัดหนองระเริง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๕๓๗

เด็กหญิงสุภาวดี เถือนถำ

่

๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนแก้วประทานพรวิทยา วัดหนองระเริง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๕๓๘

เด็กหญิงสุภิญญา เครือแจ้ง
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนแก้วประทานพรวิทยา วัดหนองระเริง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๕๓๙

เด็กชายสุรชาติ เสาร์บุตร
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนแก้วประทานพรวิทยา วัดหนองระเริง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๕๔๐

เด็กชายสุเทพ ทับทิมศรี
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนแก้วประทานพรวิทยา วัดหนองระเริง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๕๔๑

เด็กหญิงหัทยา เสาร์บุตร

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนแก้วประทานพรวิทยา วัดหนองระเริง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๕๔๒

เด็กชายอติชาติ ใสปน
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนแก้วประทานพรวิทยา วัดหนองระเริง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๕๔๓

เด็กหญิงอันนา กันภัย
๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนแก้วประทานพรวิทยา วัดหนองระเริง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๕๔๔

เด็กหญิงอินทิรา หาญประเทศ
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนแก้วประทานพรวิทยา วัดหนองระเริง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๕๔๕

เด็กหญิงเชษฐ์ธิดา แซ่ม้า
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนแก้วประทานพรวิทยา วัดหนองระเริง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๕๔๖

เด็กหญิงเปรมจิตร สุดใจ
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนแก้วประทานพรวิทยา วัดหนองระเริง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๕๔๗
เด็กหญิงเพชราภรณ์ กล้าดี

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนแก้วประทานพรวิทยา วัดหนองระเริง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๕๔๘

เด็กหญิงเหมือนฝน รุ่งแสง
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนแก้วประทานพรวิทยา วัดหนองระเริง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๕๔๙

เด็กหญิงแก้วกัลยา กอพงษ์
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนแก้วประทานพรวิทยา วัดหนองระเริง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๕๕๐
เด็กชายโภคิน ดวงแก้ว

๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนแก้วประทานพรวิทยา วัดหนองระเริง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๕๕๑

เด็กชายชนาภัทร จันทรมณฑล
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนแก้วประทานพรวิทยา วัดหนองระเริง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๕๕๒

เด็กหญิงชุติมา แซ่ม้า

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแก้วประทานพรวิทยา วัดหนองระเริง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๕๕๓

เด็กชายธนพล ธนโชติพนา
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนแก้วประทานพรวิทยา วัดหนองระเริง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๕๕๔

เด็กหญิงนพจิรา แซ่เฮ่อ
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแก้วประทานพรวิทยา วัดหนองระเริง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๑๕๙ / ๒๗๙

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๕๕๕๕

เด็กหญิงภาพิมล แซ่เกอ
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนแก้วประทานพรวิทยา วัดหนองระเริง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๕๕๖

เด็กหญิงรัชนก แซ่หาญ
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแก้วประทานพรวิทยา วัดหนองระเริง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๕๕๗

เด็กชายคมสัน แซ่ว่าง
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนแก้วประทานพรวิทยา วัดหนองระเริง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๕๕๘

เด็กชายทัตพงศ์ นาคบุตร
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแก้วประทานพรวิทยา วัดหนองระเริง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๕๕๙

เด็กหญิงนวรัตน์ เพชรอดุลย์เดชา
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนแก้วประทานพรวิทยา วัดหนองระเริง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๕๖๐

เด็กหญิงนันทิกานต์ บุตรสาวงษ์
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแก้วประทานพรวิทยา วัดหนองระเริง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๕๖๑

เด็กหญิงปลิดา แซ่เฮ่อ
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแก้วประทานพรวิทยา วัดหนองระเริง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๕๖๒

เด็กชายรัชพล อนันทนะ
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนแก้วประทานพรวิทยา วัดหนองระเริง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๕๖๓

เด็กชายวิรุฬห์ ชกรณ์วงค์พาน

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแก้วประทานพรวิทยา วัดหนองระเริง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๕๖๔

เด็กชายสิทธิกร วิญญกูล
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแก้วประทานพรวิทยา วัดหนองระเริง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๕๖๕

เด็กชายอนิวัต แซ่หว้า
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนแก้วประทานพรวิทยา วัดหนองระเริง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๕๖๖

เด็กชายกณภัทร บุญมาก
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม วัดคีรีนาครัตนาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๕๖๗

เด็กหญิงกนกวรรณ อ้นวงษ์
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม วัดคีรีนาครัตนาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๕๖๘

เด็กชายจักรพรรดิ

์

แสงสว่าง
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม วัดคีรีนาครัตนาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๕๖๙

เด็กหญิงชมพูนุช จำรัส
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม วัดคีรีนาครัตนาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๕๗๐

เด็กหญิงณัฐชนันท์ เนียมประเสริฐ
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม วัดคีรีนาครัตนาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๕๗๑

เด็กหญิงณัฐมล คำชัย
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม วัดคีรีนาครัตนาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๕๗๒

เด็กชายทนากรณ์ สีหะนาค
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม วัดคีรีนาครัตนาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๕๗๓

เด็กหญิงทัสนีย์ จิตจำนงค์
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม วัดคีรีนาครัตนาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๕๗๔

เด็กชายธีรชาติ คุณโน
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม วัดคีรีนาครัตนาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๕๗๕

เด็กหญิงนันทวัน ชนะชัย
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม วัดคีรีนาครัตนาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๕๗๖

เด็กชายพงศธร กอกัน
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม วัดคีรีนาครัตนาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๕๗๗

เด็กหญิงพรรณี สัตรีจันทรา
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม วัดคีรีนาครัตนาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๕๗๘

เด็กชายภูตะวัน แสงสิทธิ

์

๐๓/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม วัดคีรีนาครัตนาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๕๗๙

เด็กหญิงมณีรัตน์ จันทร์นำใส
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม วัดคีรีนาครัตนาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๕๘๐

เด็กหญิงรพีพร อินทะ
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม วัดคีรีนาครัตนาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๕๘๑

เด็กหญิงรสสุคนธ์ ยินดี
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม วัดคีรีนาครัตนาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๕๘๒

เด็กหญิงรุจีรัตน์ เขียนเจริญ
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม วัดคีรีนาครัตนาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๕๘๓

เด็กหญิงลดาวรรณ หอมหวล
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม วัดคีรีนาครัตนาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๕๘๔

เด็กหญิงศุภัทรชญา ภูนาเชียง
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม วัดคีรีนาครัตนาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๕๘๕

เด็กชายสัญชัย ใสสอาด
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม วัดคีรีนาครัตนาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๕๘๖

เด็กหญิงสุพรรณษา อุดมทรัพย์
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม วัดคีรีนาครัตนาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๕๘๗

เด็กหญิงเกศรารัตน์ ทองเอก
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม วัดคีรีนาครัตนาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๕๘๘

เด็กชายเจนวิทย์ ภูธร
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม วัดคีรีนาครัตนาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๕๘๙

เด็กหญิงจิตรกัญญา ศาสตราคม
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม วัดคีรีนาครัตนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๑๖๐ / ๒๗๙
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๕๕๙๐

เด็กหญิงดาราวีร์ วงศ์แผ่น
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม วัดคีรีนาครัตนาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๕๙๑

เด็กหญิงธิดารัตน์ แก้วม่วง
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม วัดคีรีนาครัตนาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๕๙๒

เด็กหญิงนภัสสร ทองบุตร

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม วัดคีรีนาครัตนาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๕๙๓

เด็กหญิงปุณยาพร รักใคร่
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม วัดคีรีนาครัตนาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๕๙๔

เด็กชายพีรวัฒน์ แซ่โค้ว
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม วัดคีรีนาครัตนาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๕๙๕

เด็กหญิงรัศมี พุ่มพานทอง
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม วัดคีรีนาครัตนาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๕๙๖

เด็กหญิงวาสนา คงไชย
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม วัดคีรีนาครัตนาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๕๙๗

เด็กหญิงสุวรรณี วงค์เมือง
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม วัดคีรีนาครัตนาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๕๙๘
เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ พัดเงิน

๑๔/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม วัดคีรีนาครัตนาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๕๙๙

เด็กหญิงอิงฟา แสงสิทธิ

์

๑๒/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม วัดคีรีนาครัตนาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๖๐๐
เด็กหญิงเนตรนภา บุญอยู่

๒๖/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม วัดคีรีนาครัตนาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๖๐๑

เด็กชายพงศ์ไกร พรมตา
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม วัดคีรีนาครัตนาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๖๐๒

เด็กชายวงศกร บัวงาม
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม วัดคีรีนาครัตนาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๖๐๓

เด็กหญิงปรีญานุช จำหรัด
๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม วัดคีรีนาครัตนาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๖๐๔
เด็กหญิงวรรณกานต์ สงเคราะห์

๑๕/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม วัดคีรีนาครัตนาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๕๖๐๕
เด็กหญิงกนกกาญจน์ โพธิสุวรรณ์

์

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนยงศ์สุรีศึกษา วัดชอนสารเดช  

ลบ ๒๔๕๙/๕๖๐๖

เด็กชายกรวิทย์ จิตตรักษา
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนยงศ์สุรีศึกษา วัดชอนสารเดช  

ลบ ๒๔๕๙/๕๖๐๗

เด็กชายกฤาณากร สายธรณี
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนยงศ์สุรีศึกษา วัดชอนสารเดช  

ลบ ๒๔๕๙/๕๖๐๘ เด็กชายกิจชุณหกาญจน์

พุทธรตนวงศ์
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนยงศ์สุรีศึกษา วัดชอนสารเดช  

ลบ ๒๔๕๙/๕๖๐๙

เด็กชายกิตติธัช คงพยันต์
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนยงศ์สุรีศึกษา วัดชอนสารเดช  

ลบ ๒๔๕๙/๕๖๑๐

เด็กชายคฑาวุฒิ เผือกพันธุ์
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนยงศ์สุรีศึกษา วัดชอนสารเดช  

ลบ ๒๔๕๙/๕๖๑๑

เด็กชายจักรภัทร ศรีสุขเจริญ
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนยงศ์สุรีศึกษา วัดชอนสารเดช  

ลบ ๒๔๕๙/๕๖๑๒

เด็กหญิงจิรสุตา แซ่เม้า
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนยงศ์สุรีศึกษา วัดชอนสารเดช  

ลบ ๒๔๕๙/๕๖๑๓

เด็กหญิงจิรัชญา หยดย้อย
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนยงศ์สุรีศึกษา วัดชอนสารเดช  

ลบ ๒๔๕๙/๕๖๑๔

เด็กหญิงจิราพร สุขสวัสดิ

์

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนยงศ์สุรีศึกษา วัดชอนสารเดช  

ลบ ๒๔๕๙/๕๖๑๕

เด็กหญิงจิราภรณ์ ภู่ไชย์
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนยงศ์สุรีศึกษา วัดชอนสารเดช  

ลบ ๒๔๕๙/๕๖๑๖

เด็กชายจีรวัฒน์ จันทนา

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนยงศ์สุรีศึกษา วัดชอนสารเดช  

ลบ ๒๔๕๙/๕๖๑๗

เด็กชายชนากร ชุมแสง
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนยงศ์สุรีศึกษา วัดชอนสารเดช  

ลบ ๒๔๕๙/๕๖๑๘

เด็กหญิงชนิสรา วงษ์คำ
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนยงศ์สุรีศึกษา วัดชอนสารเดช  

ลบ ๒๔๕๙/๕๖๑๙

เด็กหญิงชมพูนุช คงเทียง

่

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนยงศ์สุรีศึกษา วัดชอนสารเดช  

ลบ ๒๔๕๙/๕๖๒๐
เด็กหญิงชลธิชา งามขำ

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนยงศ์สุรีศึกษา วัดชอนสารเดช  

ลบ ๒๔๕๙/๕๖๒๑

เด็กชายชัชพงศ์ วรขม
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนยงศ์สุรีศึกษา วัดชอนสารเดช  

ลบ ๒๔๕๙/๕๖๒๒

เด็กชายฐิสิทธิ

์

สังข์วงษ์
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนยงศ์สุรีศึกษา วัดชอนสารเดช  

ลบ ๒๔๕๙/๕๖๒๓

เด็กชายณพวิทย์ เทียนสี
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนยงศ์สุรีศึกษา วัดชอนสารเดช  

ลบ ๒๔๕๙/๕๖๒๔

เด็กหญิงณัฐกมล จำปางาม
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนยงศ์สุรีศึกษา วัดชอนสารเดช  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๑๖๑ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๕๖๒๕

เด็กหญิงณัฐธีรา กลีบบัว
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนยงศ์สุรีศึกษา วัดชอนสารเดช  

ลบ ๒๔๕๙/๕๖๒๖

เด็กชายณัฐภัทร โฉมเฉลา
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนยงศ์สุรีศึกษา วัดชอนสารเดช  

ลบ ๒๔๕๙/๕๖๒๗

เด็กชายณัฐวุฒิ เผือกพงษ์

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนยงศ์สุรีศึกษา วัดชอนสารเดช  

ลบ ๒๔๕๙/๕๖๒๘

เด็กชายณัฐสิธัณ สังข์วงษ์
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนยงศ์สุรีศึกษา วัดชอนสารเดช  

ลบ ๒๔๕๙/๕๖๒๙

เด็กชายธนกฤต แท่งทอง
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนยงศ์สุรีศึกษา วัดชอนสารเดช  

ลบ ๒๔๕๙/๕๖๓๐

เด็กชายธนพนษ์ ทรัพย์เลิศ
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนยงศ์สุรีศึกษา วัดชอนสารเดช  

ลบ ๒๔๕๙/๕๖๓๑

เด็กหญิงธนภรณ์ ลอดเผือก

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนยงศ์สุรีศึกษา วัดชอนสารเดช  

ลบ ๒๔๕๙/๕๖๓๒

เด็กหญิงธนัชชา สะพานแก้ว

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนยงศ์สุรีศึกษา วัดชอนสารเดช  

ลบ ๒๔๕๙/๕๖๓๓

เด็กชายธนาธรณ์ ผิวนิล
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนยงศ์สุรีศึกษา วัดชอนสารเดช  

ลบ ๒๔๕๙/๕๖๓๔

เด็กชายธีรพงษ์ แตงไทย
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนยงศ์สุรีศึกษา วัดชอนสารเดช  

ลบ ๒๔๕๙/๕๖๓๕

เด็กชายธีรวัฒน์ แหลมหลัก
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนยงศ์สุรีศึกษา วัดชอนสารเดช  

ลบ ๒๔๕๙/๕๖๓๖

เด็กชายธีรากรชัย วงศ์อินทร์
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนยงศ์สุรีศึกษา วัดชอนสารเดช  

ลบ ๒๔๕๙/๕๖๓๗

เด็กชายนฤมิต อ่อนอิม

่

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนยงศ์สุรีศึกษา วัดชอนสารเดช  

ลบ ๒๔๕๙/๕๖๓๘

เด็กหญิงนฤษมล แปนสีทอง
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนยงศ์สุรีศึกษา วัดชอนสารเดช  

ลบ ๒๔๕๙/๕๖๓๙

เด็กหญิงบงกชกร จันเกตุ
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนยงศ์สุรีศึกษา วัดชอนสารเดช  

ลบ ๒๔๕๙/๕๖๔๐
เด็กหญิงบรรจงรัตน์ แซ่อึง

้

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนยงศ์สุรีศึกษา วัดชอนสารเดช  

ลบ ๒๔๕๙/๕๖๔๑

เด็กหญิงบัณฑิตา สิวนัด

้

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนยงศ์สุรีศึกษา วัดชอนสารเดช  

ลบ ๒๔๕๙/๕๖๔๒

เด็กหญิงบัณฑิตา เชือเกตุ

้

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนยงศ์สุรีศึกษา วัดชอนสารเดช  

ลบ ๒๔๕๙/๕๖๔๓

เด็กหญิงปวีณ์ธิดา กลินมะลิ

่

๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนยงศ์สุรีศึกษา วัดชอนสารเดช  

ลบ ๒๔๕๙/๕๖๔๔

เด็กชายปญจพล สาธุเสน
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนยงศ์สุรีศึกษา วัดชอนสารเดช  

ลบ ๒๔๕๙/๕๖๔๕

เด็กหญิงปาริชาติ น้อยสกุล
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนยงศ์สุรีศึกษา วัดชอนสารเดช  

ลบ ๒๔๕๙/๕๖๔๖

เด็กชายปุณณวิช นัดดาพรหม
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนยงศ์สุรีศึกษา วัดชอนสารเดช  

ลบ ๒๔๕๙/๕๖๔๗
เด็กชายพนัสบดินทร์ พุทธรตนวงศ์

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนยงศ์สุรีศึกษา วัดชอนสารเดช  

ลบ ๒๔๕๙/๕๖๔๘

เด็กชายพลศรุต มากผล
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนยงศ์สุรีศึกษา วัดชอนสารเดช  

ลบ ๒๔๕๙/๕๖๔๙

เด็กชายพัชรพล เหล็กพูน

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนยงศ์สุรีศึกษา วัดชอนสารเดช  

ลบ ๒๔๕๙/๕๖๕๐

เด็กหญิงพัชรินทร์ สายธรณี
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนยงศ์สุรีศึกษา วัดชอนสารเดช  

ลบ ๒๔๕๙/๕๖๕๑

เด็กชายพิทวัส มากเสมอ
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนยงศ์สุรีศึกษา วัดชอนสารเดช  

ลบ ๒๔๕๙/๕๖๕๒

เด็กชายพิพัฒน์ จิตรหาญ
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนยงศ์สุรีศึกษา วัดชอนสารเดช  

ลบ ๒๔๕๙/๕๖๕๓

เด็กหญิงพิมพ์ชนก พางาม
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนยงศ์สุรีศึกษา วัดชอนสารเดช  

ลบ ๒๔๕๙/๕๖๕๔

เด็กหญิงภคพร โตงาม
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนยงศ์สุรีศึกษา วัดชอนสารเดช  

ลบ ๒๔๕๙/๕๖๕๕

เด็กหญิงภัทรมน แก่นเฟอง
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนยงศ์สุรีศึกษา วัดชอนสารเดช  

ลบ ๒๔๕๙/๕๖๕๖

เด็กชายภากร พวงทอง
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนยงศ์สุรีศึกษา วัดชอนสารเดช  

ลบ ๒๔๕๙/๕๖๕๗

เด็กชายภานุวัฒน์ สีดานำเทียง

่

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนยงศ์สุรีศึกษา วัดชอนสารเดช  

ลบ ๒๔๕๙/๕๖๕๘

เด็กหญิงภาวินี เรืองศรี
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนยงศ์สุรีศึกษา วัดชอนสารเดช  

ลบ ๒๔๕๙/๕๖๕๙

เด็กชายภูมิพัฒน์ แสนสุข
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนยงศ์สุรีศึกษา วัดชอนสารเดช  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๑๖๒ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๕๖๖๐

เด็กชายภูวพัชร ศรีทา
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนยงศ์สุรีศึกษา วัดชอนสารเดช  

ลบ ๒๔๕๙/๕๖๖๑

เด็กชายมนตรี บุญช่วย
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนยงศ์สุรีศึกษา วัดชอนสารเดช  

ลบ ๒๔๕๙/๕๖๖๒

เด็กชายรตน เกตุพรม
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนยงศ์สุรีศึกษา วัดชอนสารเดช  

ลบ ๒๔๕๙/๕๖๖๓

เด็กชายรัฐภูมิ คุ้มมัคคุ้ม
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนยงศ์สุรีศึกษา วัดชอนสารเดช  

ลบ ๒๔๕๙/๕๖๖๔

เด็กชายลัทธพล บุญส่ง
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนยงศ์สุรีศึกษา วัดชอนสารเดช  

ลบ ๒๔๕๙/๕๖๖๕

เด็กหญิงวชิราภรณ์ จันทร์สุข
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนยงศ์สุรีศึกษา วัดชอนสารเดช  

ลบ ๒๔๕๙/๕๖๖๖

เด็กหญิงวรัชญ์ชา กุลธรรัตนา
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนยงศ์สุรีศึกษา วัดชอนสารเดช  

ลบ ๒๔๕๙/๕๖๖๗

เด็กหญิงวริศรา แก้วสาคร
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนยงศ์สุรีศึกษา วัดชอนสารเดช  

ลบ ๒๔๕๙/๕๖๖๘

เด็กหญิงวารุณี กลัดพันธ์
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนยงศ์สุรีศึกษา วัดชอนสารเดช  

ลบ ๒๔๕๙/๕๖๖๙

เด็กชายวิษณุ หล่อเหลียม

่

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนยงศ์สุรีศึกษา วัดชอนสารเดช  

ลบ ๒๔๕๙/๕๖๗๐
เด็กหญิงศวิตา อย่างสวย

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนยงศ์สุรีศึกษา วัดชอนสารเดช  

ลบ ๒๔๕๙/๕๖๗๑

เด็กหญิงศศิวิมล จาดกลาง
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนยงศ์สุรีศึกษา วัดชอนสารเดช  

ลบ ๒๔๕๙/๕๖๗๒

เด็กหญิงศิริพร แก้วแก่น

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนยงศ์สุรีศึกษา วัดชอนสารเดช  

ลบ ๒๔๕๙/๕๖๗๓

เด็กหญิงศิริวรรณ์ อำแสง
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนยงศ์สุรีศึกษา วัดชอนสารเดช  

ลบ ๒๔๕๙/๕๖๗๔

เด็กชายศุภกิจ ลานำคำ
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนยงศ์สุรีศึกษา วัดชอนสารเดช  

ลบ ๒๔๕๙/๕๖๗๕

เด็กชายศุภณัฐ ดาวธง
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนยงศ์สุรีศึกษา วัดชอนสารเดช  

ลบ ๒๔๕๙/๕๖๗๖

เด็กชายศุภศิลป พิกุลขาว
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนยงศ์สุรีศึกษา วัดชอนสารเดช  

ลบ ๒๔๕๙/๕๖๗๗

เด็กชายสหรัฐ เลิศไกร
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนยงศ์สุรีศึกษา วัดชอนสารเดช  

ลบ ๒๔๕๙/๕๖๗๘

เด็กชายสิริวัฒน์ พุฒแซม
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนยงศ์สุรีศึกษา วัดชอนสารเดช  

ลบ ๒๔๕๙/๕๖๗๙

เด็กหญิงสุธาสินี จอกลอย
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนยงศ์สุรีศึกษา วัดชอนสารเดช  

ลบ ๒๔๕๙/๕๖๘๐

เด็กชายสุภกิณห์ แก้วนำเชียว

่

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนยงศ์สุรีศึกษา วัดชอนสารเดช  

ลบ ๒๔๕๙/๕๖๘๑

เด็กชายสุรเชษฐ์ วัยวงษ์ศักดิ

์

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนยงศ์สุรีศึกษา วัดชอนสารเดช  

ลบ ๒๔๕๙/๕๖๘๒

เด็กชายหัสวรรต สิมมาลี
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนยงศ์สุรีศึกษา วัดชอนสารเดช  

ลบ ๒๔๕๙/๕๖๘๓

เด็กหญิงอภิญญา ศิริ
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนยงศ์สุรีศึกษา วัดชอนสารเดช  

ลบ ๒๔๕๙/๕๖๘๔

เด็กชายอภิวิชญ์ อรรคราช
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนยงศ์สุรีศึกษา วัดชอนสารเดช  

ลบ ๒๔๕๙/๕๖๘๕

เด็กหญิงอภิสรา แสนสะอาด
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนยงศ์สุรีศึกษา วัดชอนสารเดช  

ลบ ๒๔๕๙/๕๖๘๖

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ภู่เกตุ
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนยงศ์สุรีศึกษา วัดชอนสารเดช  

ลบ ๒๔๕๙/๕๖๘๗

เด็กหญิงอรวรรยา กรมรอด
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนยงศ์สุรีศึกษา วัดชอนสารเดช  

ลบ ๒๔๕๙/๕๖๘๘

เด็กหญิงเดือนเพ็ญ ศรีไพร
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนยงศ์สุรีศึกษา วัดชอนสารเดช  

ลบ ๒๔๕๙/๕๖๘๙

เด็กหญิงเพชรลดา บุญยัง
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนยงศ์สุรีศึกษา วัดชอนสารเดช  

ลบ ๒๔๕๙/๕๖๙๐
เด็กหญิงเพ็ญพิสุทธิ

์

ทองเหลืองสุข
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนยงศ์สุรีศึกษา วัดชอนสารเดช  

ลบ ๒๔๕๙/๕๖๙๑

เด็กชายเศรษฐพงศ์ สุขจันทร์
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนยงศ์สุรีศึกษา วัดชอนสารเดช  

ลบ ๒๔๕๙/๕๖๙๒

เด็กชายชัชชม วรขม
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนยงศ์สุรีศึกษา วัดชอนสารเดช  

ลบ ๒๔๕๙/๕๖๙๓

นางสาวกมลพัชร สุขอร่าม
๑๔/๐๑/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง

วัดสวนสวรรค์  

ลบ ๒๔๕๙/๕๖๙๔

นางสาวกาญจนา มหาวังสวัสดิ

์

๐๗/๑๑/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง

วัดสวนสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๑๖๓ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๕๖๙๕

นางสาวเบญญาภา เงินดี
๒๒/๐๖/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง

วัดสวนสวรรค์  

ลบ ๒๔๕๙/๕๖๙๖

นางสาวณัฐฐินันท์ แสวงวงค์
๒๒/๐๒/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง

วัดสวนสวรรค์  

ลบ ๒๔๕๙/๕๖๙๗

นายกนกพล ริดใย
๐๙/๑๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง

วัดสวนสวรรค์  

ลบ ๒๔๕๙/๕๖๙๘

นางสาวกนกวรรณ พันธ์บัว
๑๔/๐๒/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง

วัดสวนสวรรค์  

ลบ ๒๔๕๙/๕๖๙๙

นายกฤษณะ กุลเผือก
๑๒/๐๖/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง

วัดสวนสวรรค์  

ลบ ๒๔๕๙/๕๗๐๐
นายกษมา ขวัญสุข

๒๑/๐๔/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง

วัดสวนสวรรค์  

ลบ ๒๔๕๙/๕๗๐๑
นายกันติทัต สัมฤทธิ

์

๒๒/๑๒/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง

วัดสวนสวรรค์  

ลบ ๒๔๕๙/๕๗๐๒

นายกิตติวัฒน์ เจริญพร้อม
๒๙/๐๙/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง

วัดสวนสวรรค์  

ลบ ๒๔๕๙/๕๗๐๓

นายก่อเกียรติ โยธาภักดี
๐๓/๐๓/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง

วัดสวนสวรรค์  

ลบ ๒๔๕๙/๕๗๐๔

นายคมศักดิ

์

วงษ์นุช

๒๙/๑๒/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง

วัดสวนสวรรค์  

ลบ ๒๔๕๙/๕๗๐๕
นายจักรพันธ์ บุญพินิจ

๒๔/๐๒/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง

วัดสวนสวรรค์  

ลบ ๒๔๕๙/๕๗๐๖

นางสาวจิรัชญา ดีพิจารณ์
๒๘/๐๗/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง

วัดสวนสวรรค์  

ลบ ๒๔๕๙/๕๗๐๗

นางสาวจุฑาทิพย์ ศรีบัวแก้ว
๑๕/๑๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง

วัดสวนสวรรค์  

ลบ ๒๔๕๙/๕๗๐๘

นางสาวจุฑารัตน์ ไพโรจน์
๐๓/๐๕/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง

วัดสวนสวรรค์  

ลบ ๒๔๕๙/๕๗๐๙
นางสาวชญานนท์ คล้ายท่าโรง

๒๒/๐๖/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง

วัดสวนสวรรค์  

ลบ ๒๔๕๙/๕๗๑๐

นายชญานิน นำดอกไม้
๑๐/๐๙/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง

วัดสวนสวรรค์  

ลบ ๒๔๕๙/๕๗๑๑

นางสาวชนิดา มันสติ

่

๒๒/๐๙/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง

วัดสวนสวรรค์  

ลบ ๒๔๕๙/๕๗๑๒

นางสาวชลธิชา เณรแขก
๒๗/๐๑/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง

วัดสวนสวรรค์  

ลบ ๒๔๕๙/๕๗๑๓

นายชัชชัย ปานฉิม
๑๑/๐๔/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง

วัดสวนสวรรค์  

ลบ ๒๔๕๙/๕๗๑๔

นายชัยธวัช เสริฐประสงค์
๑๓/๐๖/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง

วัดสวนสวรรค์  

ลบ ๒๔๕๙/๕๗๑๕

นายชาคริต จันทร์ฟก
๐๘/๑๒/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง

วัดสวนสวรรค์  

ลบ ๒๔๕๙/๕๗๑๖

นายชามา บำรุงเพชร
๒๑/๐๓/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง

วัดสวนสวรรค์  

ลบ ๒๔๕๙/๕๗๑๗

นายณัชพล คงคารักษ์
๑๓/๐๗/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง

วัดสวนสวรรค์  

ลบ ๒๔๕๙/๕๗๑๘

นางสาวณัฐกานต์ ตุ่นรัมย์
๐๗/๐๔/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง

วัดสวนสวรรค์  

ลบ ๒๔๕๙/๕๗๑๙

นางสาวณัฐธิดา นาวงค์สา
๐๘/๑๑/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง

วัดสวนสวรรค์  

ลบ ๒๔๕๙/๕๗๒๐

นายณัฐวุฒิ ผาจีน
๐๘/๐๓/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง

วัดสวนสวรรค์  

ลบ ๒๔๕๙/๕๗๒๑

นายณัฐวุฒิ แถวทิม
๑๐/๐๖/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง

วัดสวนสวรรค์  

ลบ ๒๔๕๙/๕๗๒๒

นายทศพร บุญมา
๒๐/๐๕/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง

วัดสวนสวรรค์  

ลบ ๒๔๕๙/๕๗๒๓

นายทักษ์ทวี กลันเชือ

่ ้

๑๖/๐๗/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง

วัดสวนสวรรค์  

ลบ ๒๔๕๙/๕๗๒๔

นายธนกร ต่ายเถาว์
๐๖/๐๒/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง

วัดสวนสวรรค์  

ลบ ๒๔๕๙/๕๗๒๕

นายธนกฤต ปนสีทอง
๐๑/๐๕/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง

วัดสวนสวรรค์  

ลบ ๒๔๕๙/๕๗๒๖

นางสาวธนพนธ์ วาสิกสูตร์
๐๒/๑๒/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง

วัดสวนสวรรค์  

ลบ ๒๔๕๙/๕๗๒๗

นางสาวธนพร วงโกย
๒๘/๐๗/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง

วัดสวนสวรรค์  

ลบ ๒๔๕๙/๕๗๒๘

นายธนวิน เพียรดี
๐๙/๐๕/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง

วัดสวนสวรรค์  

ลบ ๒๔๕๙/๕๗๒๙

นายธนากร ทิพย์ด้วง
๑๙/๐๘/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง

วัดสวนสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๑๖๔ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๕๗๓๐

นายธนากร เต้มีย์
๑๘/๐๖/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง

วัดสวนสวรรค์  

ลบ ๒๔๕๙/๕๗๓๑

นายธนโชติ จิตเสนาะ
๐๒/๑๑/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง

วัดสวนสวรรค์  

ลบ ๒๔๕๙/๕๗๓๒

นายธนโชติ เกตุอยู่
๑๓/๐๙/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง

วัดสวนสวรรค์  

ลบ ๒๔๕๙/๕๗๓๓

นายธัญกร ทิมยิม

้

๒๘/๐๘/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง

วัดสวนสวรรค์  

ลบ ๒๔๕๙/๕๗๓๔

นายธันยบูรณ์ แซ่ย่าง
๐๕/๑๐/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง

วัดสวนสวรรค์  

ลบ ๒๔๕๙/๕๗๓๕

นายธีรพงษ์ เทศนา
๐๖/๐๑/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง

วัดสวนสวรรค์  

ลบ ๒๔๕๙/๕๗๓๖

นายธีรพันธ์ นิมพัด

่

๐๓/๑๑/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง

วัดสวนสวรรค์  

ลบ ๒๔๕๙/๕๗๓๗

นายธีรภัทร ภู่อุณฑโร
๑๕/๐๑/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง

วัดสวนสวรรค์  

ลบ ๒๔๕๙/๕๗๓๘

นายนคเรศ พิลึก
๑๗/๐๓/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง

วัดสวนสวรรค์  

ลบ ๒๔๕๙/๕๗๓๙

นายนนทกร บุญเรือน
๐๖/๐๗/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง

วัดสวนสวรรค์  

ลบ ๒๔๕๙/๕๗๔๐
นายนพกร วานะติ

๒๔/๐๙/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง

วัดสวนสวรรค์  

ลบ ๒๔๕๙/๕๗๔๑

นายนพดล เพตรา
๒๖/๐๖/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง

วัดสวนสวรรค์  

ลบ ๒๔๕๙/๕๗๔๒

นายนพดล แจ่มแจ้ง
๑๒/๐๔/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง

วัดสวนสวรรค์  

ลบ ๒๔๕๙/๕๗๔๓

นายนพพร กลัดสิงห์
๑๖/๐๙/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง

วัดสวนสวรรค์  

ลบ ๒๔๕๙/๕๗๔๔

นางสาวนฤมล จิตรจักร์

๒๕/๑๒/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง

วัดสวนสวรรค์  

ลบ ๒๔๕๙/๕๗๔๕

นายนัฏฐวุฒิ ขาวนวล
๑๑/๐๗/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง

วัดสวนสวรรค์  

ลบ ๒๔๕๙/๕๗๔๖

นายนันทพงษ์ ศิริเฉิดฉันท์
๑๕/๑๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง

วัดสวนสวรรค์  

ลบ ๒๔๕๙/๕๗๔๗

นายนันทวัตร ชาติสุทธิ
๒๒/๐๕/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง

วัดสวนสวรรค์  

ลบ ๒๔๕๙/๕๗๔๘

นางสาวนิพาวัน แสงดี
๐๒/๐๙/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง

วัดสวนสวรรค์  

ลบ ๒๔๕๙/๕๗๔๙

นางสาวนิรชา เต่าแก้ว
๑๑/๐๖/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง

วัดสวนสวรรค์  

ลบ ๒๔๕๙/๕๗๕๐

นางสาวนำทิพย์ ระวิงทอง
๑๙/๐๒/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง

วัดสวนสวรรค์  

ลบ ๒๔๕๙/๕๗๕๑

นางสาวบัณฑิตา โทนสังข์อินทร์
๐๖/๐๗/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง

วัดสวนสวรรค์  

ลบ ๒๔๕๙/๕๗๕๒

นายบุตรธกร คุ้มสุด
๐๓/๑๑/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง

วัดสวนสวรรค์  

ลบ ๒๔๕๙/๕๗๕๓

นายประกาศิต เถือนม่วง

่

๓๐/๐๘/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง

วัดสวนสวรรค์  

ลบ ๒๔๕๙/๕๗๕๔

นางสาวปรียาภรณ์ เรืองเพ็ช

๒๗/๑๒/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง

วัดสวนสวรรค์  

ลบ ๒๔๕๙/๕๗๕๕

นางสาวปทมา ทิพย์รักษ์
๒๓/๐๖/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง

วัดสวนสวรรค์  

ลบ ๒๔๕๙/๕๗๕๖

นายปาณิศา สมสอน
๐๑/๐๙/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง

วัดสวนสวรรค์  

ลบ ๒๔๕๙/๕๗๕๗

นายพศวรรษ อ่อนช้อย
๑๘/๐๔/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง

วัดสวนสวรรค์  

ลบ ๒๔๕๙/๕๗๕๘

นายพิพัฒพงศ์ โพธิประยูร

์

๒๗/๑๒/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง

วัดสวนสวรรค์  

ลบ ๒๔๕๙/๕๗๕๙

นายพิเชษฐ แก้วมา
๒๗/๐๗/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง

วัดสวนสวรรค์  

ลบ ๒๔๕๙/๕๗๖๐
นายพีรพล มูลชาลี

๐๗/๐๓/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง

วัดสวนสวรรค์  

ลบ ๒๔๕๙/๕๗๖๑

นายพีรภัทร์ พันธุ์สวัสดิ

์

๒๙/๐๖/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง

วัดสวนสวรรค์  

ลบ ๒๔๕๙/๕๗๖๒

นายพุฒิพงษ์ ชูชาติ
๐๑/๑๑/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง

วัดสวนสวรรค์  

ลบ ๒๔๕๙/๕๗๖๓

นางสาวภัทราภา แก่นจักร์
๑๓/๐๗/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง

วัดสวนสวรรค์  

ลบ ๒๔๕๙/๕๗๖๔

นางสาวภูมินเรศ บุญพินิจ
๐๕/๐๙/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง

วัดสวนสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๑๖๕ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๕๗๖๕

นายภูริเดช สิวนัด

้

๑๗/๐๑/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง

วัดสวนสวรรค์  

ลบ ๒๔๕๙/๕๗๖๖

นางสาวมนฤดี กำเนิดวนาลัย
๐๒/๑๑/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง

วัดสวนสวรรค์  

ลบ ๒๔๕๙/๕๗๖๗

นายมานะ บุญนาค
๑๒/๐๒/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง

วัดสวนสวรรค์  

ลบ ๒๔๕๙/๕๗๖๘

นายมารุต สุขน่วม
๒๓/๐๘/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง

วัดสวนสวรรค์  

ลบ ๒๔๕๙/๕๗๖๙

นางสาวมีนตรา สังขสาตร์
๒๗/๐๒/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง

วัดสวนสวรรค์  

ลบ ๒๔๕๙/๕๗๗๐

นางสาวมุทิตา ชูรัตน์
๐๔/๐๗/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง

วัดสวนสวรรค์  

ลบ ๒๔๕๙/๕๗๗๑

นางสาวยมลพร ผลทอง
๒๘/๐๗/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง

วัดสวนสวรรค์  

ลบ ๒๔๕๙/๕๗๗๒

นางสาวรณพร วงษ์ชัย
๐๙/๐๕/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง

วัดสวนสวรรค์  

ลบ ๒๔๕๙/๕๗๗๓

นางสาวรัชดาภรณ์ บุญคำ
๒๖/๐๘/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง

วัดสวนสวรรค์  

ลบ ๒๔๕๙/๕๗๗๔

นายรัฐธรรมนูญ นาคตระกูล
๑๐/๐๓/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง

วัดสวนสวรรค์  

ลบ ๒๔๕๙/๕๗๗๕

นายรัฐพงษ์ มีทรัพย์
๒๗/๐๙/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง

วัดสวนสวรรค์  

ลบ ๒๔๕๙/๕๗๗๖

นางสาวรัตนา นุชรอด
๐๘/๐๓/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง

วัดสวนสวรรค์  

ลบ ๒๔๕๙/๕๗๗๗

นางสาวรินรดา เฉลิมบุญ
๑๐/๐๔/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง

วัดสวนสวรรค์  

ลบ ๒๔๕๙/๕๗๗๘

นางสาวลลิตา ทองเกล็ด

๑๕/๑๑/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง

วัดสวนสวรรค์  

ลบ ๒๔๕๙/๕๗๗๙

นางสาวลาวัณย์ นวลเจริญ
๒๖/๑๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง

วัดสวนสวรรค์  

ลบ ๒๔๕๙/๕๗๘๐

นายวรากร สำริด
๑๔/๑๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง

วัดสวนสวรรค์  

ลบ ๒๔๕๙/๕๗๘๑

นายวสิน ดวงสี
๒๑/๐๒/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง

วัดสวนสวรรค์  

ลบ ๒๔๕๙/๕๗๘๒

นางสาววิยะดา ศรีอุดร

๓๑/๑๒/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง

วัดสวนสวรรค์  

ลบ ๒๔๕๙/๕๗๘๓

นายวิโรจน์ ลักษณะสกุล
๐๖/๐๒/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง

วัดสวนสวรรค์  

ลบ ๒๔๕๙/๕๗๘๔

นายวีรพล บุญสุยา
๒๙/๐๙/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง

วัดสวนสวรรค์  

ลบ ๒๔๕๙/๕๗๘๕

นายวีรยุทธ ยังรักษา

๒๗/๑๒/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง

วัดสวนสวรรค์  

ลบ ๒๔๕๙/๕๗๘๖

นายวีระชัย พรมมา
๐๑/๐๙/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง

วัดสวนสวรรค์  

ลบ ๒๔๕๙/๕๗๘๗

นายวุฒิชัย บุญวัฒน์
๐๗/๐๖/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง

วัดสวนสวรรค์  

ลบ ๒๔๕๙/๕๗๘๘

นายศรัณย์ แก้วรัตนะ
๑๘/๐๕/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง

วัดสวนสวรรค์  

ลบ ๒๔๕๙/๕๗๘๙

นายศิขรินทร์ อ่อนศรี
๐๑/๑๑/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง

วัดสวนสวรรค์  

ลบ ๒๔๕๙/๕๗๙๐

นายศิริศักดิ

์

ศรีสุภาพ
๒๐/๐๔/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง

วัดสวนสวรรค์  

ลบ ๒๔๕๙/๕๗๙๑

นายศุภากร โชติพรม
๒๕/๐๘/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง

วัดสวนสวรรค์  

ลบ ๒๔๕๙/๕๗๙๒

นายศุภโชค พิมปลี
๑๑/๐๓/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง

วัดสวนสวรรค์  

ลบ ๒๔๕๙/๕๗๙๓

นางสาวสรามล จันทร์ศรี
๒๐/๐๓/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง

วัดสวนสวรรค์  

ลบ ๒๔๕๙/๕๗๙๔

นายสารินท์ แซ่เท้า
๐๙/๑๐/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง

วัดสวนสวรรค์  

ลบ ๒๔๕๙/๕๗๙๕

นายสิทธิโชค ลาเสือ

๑๖/๑๑/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง

วัดสวนสวรรค์  

ลบ ๒๔๕๙/๕๗๙๖

นางสาวสุกัญญา นาสวน
๑๑/๐๓/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง

วัดสวนสวรรค์  

ลบ ๒๔๕๙/๕๗๙๗

นางสาวสุทธิตา พรมมี
๐๔/๐๒/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง

วัดสวนสวรรค์  

ลบ ๒๔๕๙/๕๗๙๘

นายสุทธิพงษ์ บัวทองคำ
๐๗/๑๑/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง

วัดสวนสวรรค์  

ลบ ๒๔๕๙/๕๗๙๙

นางสาวสุทธิวรรณ ฟกปญญา
๒๖/๐๕/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง

วัดสวนสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๑๖๖ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๕๘๐๐
นางสาวสุนิตา แย้มเดช

๒๗/๐๓/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง

วัดสวนสวรรค์  

ลบ ๒๔๕๙/๕๘๐๑

นางสาวสุนิสา ทองดี
๑๔/๐๑/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง

วัดสวนสวรรค์  

ลบ ๒๔๕๙/๕๘๐๒
นางสาวสุพรรษา มังกรแก้ว

๑๐/๑๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง

วัดสวนสวรรค์  

ลบ ๒๔๕๙/๕๘๐๓

นางสาวสุมิสตา คันซอทอง
๑๔/๐๘/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง

วัดสวนสวรรค์  

ลบ ๒๔๕๙/๕๘๐๔

นายสุริยา สอนสุข
๐๗/๐๖/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง

วัดสวนสวรรค์  

ลบ ๒๔๕๙/๕๘๐๕

นางสาวสุรีพร วิลาสสูงไกล
๒๐/๐๒/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง

วัดสวนสวรรค์  

ลบ ๒๔๕๙/๕๘๐๖
นายสุรเดช สวัสดิ

์

๒๐/๐๗/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง

วัดสวนสวรรค์  

ลบ ๒๔๕๙/๕๘๐๗

นางสาวสุวนันท์ เพสาลี

๑๓/๑๑/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง

วัดสวนสวรรค์  

ลบ ๒๔๕๙/๕๘๐๘

นายสุวพัชร สายพิมพ์
๐๙/๐๖/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง

วัดสวนสวรรค์  

ลบ ๒๔๕๙/๕๘๐๙

นายสุเมธ พรมบิดา
๐๖/๑๒/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง

วัดสวนสวรรค์  

ลบ ๒๔๕๙/๕๘๑๐
นายหัสวรรษ มณีเนียม

๐๑/๐๒/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง

วัดสวนสวรรค์  

ลบ ๒๔๕๙/๕๘๑๑

นายอนุชา ศรีสมบัติ
๑๔/๐๒/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง

วัดสวนสวรรค์  

ลบ ๒๔๕๙/๕๘๑๒

นายอนุวัฒน์ คนคล่อง
๒๑/๐๕/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง

วัดสวนสวรรค์  

ลบ ๒๔๕๙/๕๘๑๓

นายอภิชาติ มณีอินทร์

๒๙/๑๒/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง

วัดสวนสวรรค์  

ลบ ๒๔๕๙/๕๘๑๔

นายอภิวัฒน์ เหง่าทอง

๓๑/๑๒/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง

วัดสวนสวรรค์  

ลบ ๒๔๕๙/๕๘๑๕

นายอภิสิทธิ

์

ทองหล่อ
๒๐/๑๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง

วัดสวนสวรรค์  

ลบ ๒๔๕๙/๕๘๑๖

นายอภิเชษฐ์ บุญเกตุ
๑๗/๐๕/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง

วัดสวนสวรรค์  

ลบ ๒๔๕๙/๕๘๑๗

นายอมรฤทธิ

์

ยนต์จอหอ
๐๖/๑๒/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง

วัดสวนสวรรค์  

ลบ ๒๔๕๙/๕๘๑๘

นางสาวอริสา โพธิทอง

์

๒๐/๐๔/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง

วัดสวนสวรรค์  

ลบ ๒๔๕๙/๕๘๑๙

นายอัฐพล สะดวก

๒๕/๑๑/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง

วัดสวนสวรรค์  

ลบ ๒๔๕๙/๕๘๒๐

นายอัษฎาวุธ จันโสธร
๒๔/๐๗/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง

วัดสวนสวรรค์  

ลบ ๒๔๕๙/๕๘๒๑

นางสาวอาทิตยา บุญทิพย์จำปา
๐๘/๐๔/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง

วัดสวนสวรรค์  

ลบ ๒๔๕๙/๕๘๒๒

นายอาทิตย์ กลีบนิล

๓๑/๑๒/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง

วัดสวนสวรรค์  

ลบ ๒๔๕๙/๕๘๒๓

นายอาทิตย์ ฉันทานุมัติ
๑๖/๐๘/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง

วัดสวนสวรรค์  

ลบ ๒๔๕๙/๕๘๒๔

นายอำนาจ พหลยุทธ์
๑๔/๑๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง

วัดสวนสวรรค์  

ลบ ๒๔๕๙/๕๘๒๕

นางสาวอิสรียา ดอยชัยภูมิ
๒๑/๐๙/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง

วัดสวนสวรรค์  

ลบ ๒๔๕๙/๕๘๒๖

นายเกรียรติศักดิ

์

บุญภาพ
๒๑/๐๗/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง

วัดสวนสวรรค์  

ลบ ๒๔๕๙/๕๘๒๗

นายเกศมณี เบญจกวิน
๑๖/๑๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง

วัดสวนสวรรค์  

ลบ ๒๔๕๙/๕๘๒๘

นายเตวิช ขวัญสุข

๑๙/๑๒/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง

วัดสวนสวรรค์  

ลบ ๒๔๕๙/๕๘๒๙

นางสาวเปรมฤทัย ทัพไทยดี
๐๕/๑๑/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง

วัดสวนสวรรค์  

ลบ ๒๔๕๙/๕๘๓๐
นางสาวเอนกพงษ์ อยู่สุข

๐๗/๑๑/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง

วัดสวนสวรรค์  

ลบ ๒๔๕๙/๕๘๓๑

นางสาวแพรวพันธ์ ศรีธัญรัตน์

๒๕/๑๑/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง

วัดสวนสวรรค์  

ลบ ๒๔๕๙/๕๘๓๒

นางสาวไข่มุก ศรีพูล

๑๖/๑๑/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง

วัดสวนสวรรค์  

ลบ ๒๔๕๙/๕๘๓๓

นางสาวไพรลิน งามขำ

๒๘/๑๒/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง

วัดสวนสวรรค์  

ลบ ๒๔๕๙/๕๘๓๔

นายชัชธพล ช่างทอง
๑๙/๐๒/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง

วัดสวนสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๑๖๗ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๕๘๓๕

นางสาวณัฐกมล โทนหมือน
๐๖/๑๒/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง

วัดสวนสวรรค์  

ลบ ๒๔๕๙/๕๘๓๖

นายณัฐวุฒิ พรรณขาม
๐๗/๐๗/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง

วัดสวนสวรรค์  

ลบ ๒๔๕๙/๕๘๓๗

นายณัฐวุฒิ อยู่เอียม

่

๑๘/๐๘/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง

วัดสวนสวรรค์  

ลบ ๒๔๕๙/๕๘๓๘

นายธนวัฒน์ เอียวสกุล

๊

๒๒/๑๒/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง

วัดสวนสวรรค์  

ลบ ๒๔๕๙/๕๘๓๙

นายนนทนันท์ สรรพ์สุขเติม
๒๒/๐๙/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง

วัดสวนสวรรค์  

ลบ ๒๔๕๙/๕๘๔๐

นางสาวนาฎรัชดา เกิดหนองสังข์
๐๕/๐๘/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง

วัดสวนสวรรค์  

ลบ ๒๔๕๙/๕๘๔๑

นางสาวปนัดดา ปอมน้อย
๐๓/๐๑/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง

วัดสวนสวรรค์  

ลบ ๒๔๕๙/๕๘๔๒

นายปริญญา สุพรม
๑๕/๐๔/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง

วัดสวนสวรรค์  

ลบ ๒๔๕๙/๕๘๔๓

นางสาวพรจิต วิลาศสูงไกล
๑๕/๐๑/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง

วัดสวนสวรรค์  

ลบ ๒๔๕๙/๕๘๔๔

นายพรพิพัฒน์ เชือรอด

้

๐๓/๐๘/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง

วัดสวนสวรรค์  

ลบ ๒๔๕๙/๕๘๔๕

นายภาณุมาศ แก้วจันทร์
๐๖/๑๑/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง

วัดสวนสวรรค์  

ลบ ๒๔๕๙/๕๘๔๖

นางสาวสุธาสินี กันภุมมา
๒๔/๐๘/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง

วัดสวนสวรรค์  

ลบ ๒๔๕๙/๕๘๔๗

นางสาวอารีรัตน์ แสงผ่อง
๒๙/๐๘/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง

วัดสวนสวรรค์  

ลบ ๒๔๕๙/๕๘๔๘

นายสุภกิต พรหมศร
๑๕/๐๑/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง

วัดสวนสวรรค์  

ลบ ๒๔๕๙/๕๘๔๙

นายอดิลักษณ์ ศักดิศรี

์

๑๗/๐๒/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง

วัดสวนสวรรค์  

ลบ ๒๔๕๙/๕๘๕๐

นายอานนท์ แย้มเดช
๑๕/๑๐/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง

วัดสวนสวรรค์  

ลบ ๒๔๕๙/๕๘๕๑

นายธรรมธร ผาสุขพรรณ์
๒๖/๐๑/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง

วัดสวนสวรรค์  

ลบ ๒๔๕๙/๕๘๕๒

นางสาวนิตยา สินมัน

่

๐๙/๐๒/๒๕๔๐ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง

วัดสวนสวรรค์  

ลบ ๒๔๕๙/๕๘๕๓

นายเทวา ถินพระงาม
๒๒/๐๓/๒๕๔๐ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง

วัดสวนสวรรค์  

ลบ ๒๔๕๙/๕๘๕๔

นายโภชะนะ สมัครวงศ์
๒๓/๐๘/๒๕๔๐ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง

วัดสวนสวรรค์  

ลบ ๒๔๕๙/๕๘๕๕

นางสาวอรวรรณ คำภิยศ
๓๐/๑๐/๒๕๓๙ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง

วัดสวนสวรรค์  

ลบ ๒๔๕๙/๕๘๕๖

เด็กหญิงญาดา เจริญมาก
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่านจันทร์ วัดทุ่งท่าช้าง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๘๕๗

เด็กชายนภัสกร แก้วฉัยยา
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่านจันทร์ วัดทุ่งท่าช้าง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๘๕๘

เด็กหญิงอรัญยา กลินทอง

่

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่านจันทร์ วัดทุ่งท่าช้าง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๘๕๙

เด็กหญิงอริษา ทวดขุนทด
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่านจันทร์ วัดทุ่งท่าช้าง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๘๖๐

เด็กชายอานุภาพ โคตรเวียง
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่านจันทร์ วัดทุ่งท่าช้าง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๘๖๑

เด็กหญิงญานิกา พรมพุทธ
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งท่าช้าง วัดทุ่งท่าช้าง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๘๖๒

เด็กหญิงณัฐลดา เถือนถำ

่

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งท่าช้าง วัดทุ่งท่าช้าง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๘๖๓

เด็กชายชญานนท์ มีแสง
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งท่าช้าง วัดทุ่งท่าช้าง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๘๖๔

เด็กหญิงธนพร วงเมือง
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งท่าช้าง วัดทุ่งท่าช้าง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๘๖๕

เด็กหญิงนาฏยา ปนทองคำ
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งท่าช้าง วัดทุ่งท่าช้าง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๘๖๖

เด็กหญิงนิชาภัทร ทองหัวไผ่
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งท่าช้าง วัดทุ่งท่าช้าง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๘๖๗

เด็กหญิงมุทิตา ดารายิง

่

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งท่าช้าง วัดทุ่งท่าช้าง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๘๖๘

เด็กหญิงวราภรณ์ มังกรทอง
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งท่าช้าง วัดทุ่งท่าช้าง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๘๖๙

เด็กหญิงสุภาวดี ปนแหลม
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งท่าช้าง วัดทุ่งท่าช้าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๑๖๘ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๕๘๗๐
เด็กหญิงเบญจวรรณ เมืองเรือง

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งท่าช้าง วัดทุ่งท่าช้าง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๘๗๑

เด็กหญิงนันทิตา สิกขาจารย์
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังแขม วัดทุ่งท่าช้าง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๘๗๒

เด็กหญิงนำฝน บุญซ้อน
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังแขม วัดทุ่งท่าช้าง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๘๗๓

เด็กหญิงมนต์นภา พันธถม
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังแขม วัดทุ่งท่าช้าง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๘๗๔

เด็กหญิงกมลนันท์ หริงจันทร์

่

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังแขม วัดทุ่งท่าช้าง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๘๗๕

เด็กหญิงณัฐธิดา บุญอ้อย
๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังแขม วัดทุ่งท่าช้าง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๘๗๖

เด็กหญิงธณัฐภรณ์ ฉิมนาคพันธ์
๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังแขม วัดทุ่งท่าช้าง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๘๗๗

เด็กชายพิพัฒน์ บุตรนิล
๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังแขม วัดทุ่งท่าช้าง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๘๗๘

เด็กชายศรัณย์ บัวลอย

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังแขม วัดทุ่งท่าช้าง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๘๗๙

เด็กชายกฤติธี ปนทองคำ
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์ วัดทุ่งท่าช้าง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๘๘๐
เด็กชายกิติศักดิ

์

คุ้มตระกูล
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์ วัดทุ่งท่าช้าง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๘๘๑

เด็กหญิงจันทกานต์ เจริญมาก
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์ วัดทุ่งท่าช้าง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๘๘๒

เด็กหญิงฐิติมา น้อยนาค
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์ วัดทุ่งท่าช้าง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๘๘๓

เด็กชายณัฐพงศ์ บัวศรี
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์ วัดทุ่งท่าช้าง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๘๘๔

เด็กชายปวริศร์ บุญหล้า
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์ วัดทุ่งท่าช้าง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๘๘๕

เด็กชายพงศกร มังกรทอง
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์ วัดทุ่งท่าช้าง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๘๘๖

เด็กหญิงพรนภา กลินตลบ

่

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์ วัดทุ่งท่าช้าง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๘๘๗

เด็กชายรพีภัทร ดำเนินลอย
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์ วัดทุ่งท่าช้าง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๘๘๘

เด็กหญิงสุกัญญา บุญยิง

่

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์ วัดทุ่งท่าช้าง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๘๘๙

เด็กหญิงอารีรัตน์ เหมือนจินดา
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์ วัดทุ่งท่าช้าง  

ลบ ๒๔๕๙/๕๘๙๐

เด็กหญิงนภัสสร พิกุลเงิน
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยเขว้า
วัดห้วยเขว้าเจริญธรรม

 

ลบ ๒๔๕๙/๕๘๙๑

เด็กชายชัยชนะ ราชวัฒฐา
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่

วัดอัมพุมัญยาราม (ห้วยใหญ่)

 

ลบ ๒๔๕๙/๕๘๙๒

เด็กชายธีรวัฒน์ คตเข็ม
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่

วัดอัมพุมัญยาราม (ห้วยใหญ่)

 

ลบ ๒๔๕๙/๕๘๙๓

เด็กหญิงนิภาพร จันทร
๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่

วัดอัมพุมัญยาราม (ห้วยใหญ่)

 

ลบ ๒๔๕๙/๕๘๙๔

เด็กชายรัชชานนท์ รุ่งสันเทียะ
๑๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่

วัดอัมพุมัญยาราม (ห้วยใหญ่)

 

ลบ ๒๔๕๙/๕๘๙๕

เด็กหญิงรุ่งวิภา เบ็ญมาศ
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่

วัดอัมพุมัญยาราม (ห้วยใหญ่)

 

ลบ ๒๔๕๙/๕๘๙๖

เด็กชายอัญธพงษ์ สร้อยวัน
๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่

วัดอัมพุมัญยาราม (ห้วยใหญ่)

 

ลบ ๒๔๕๙/๕๘๙๗

เด็กชายอานนท์ ทิพย์แสง

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่

วัดอัมพุมัญยาราม (ห้วยใหญ่)

 

ลบ ๒๔๕๙/๕๘๙๘

เด็กหญิงขวัญเรือน บุญอาจ
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่

วัดอัมพุมัญยาราม (ห้วยใหญ่)

 

ลบ ๒๔๕๙/๕๘๙๙

เด็กหญิงณัฐกฤตา คนมัน

่

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมหาโพธิ วัดกระดานเลือน

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๕๙๐๐
เด็กหญิงพรรณิดา ดวงศิริ

๐๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านมหาโพธิ วัดกระดานเลือน

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๕๙๐๑

เด็กชายศุภกฤษณ์ บุญถม
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมหาโพธิ วัดกระดานเลือน

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๕๙๐๒

เด็กชายสรศักดิ

์

งามประเสริฐ
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมหาโพธิ วัดกระดานเลือน

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๕๙๐๓

เด็กชายหิรัณย์ภัค คนซือ

่

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมหาโพธิ วัดกระดานเลือน

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๕๙๐๔
เด็กหญิงอมลวรรณ สังข์ทอง

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมหาโพธิ วัดกระดานเลือน

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๑๖๙ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๕๙๐๕

เด็กชายจิรวัฒน์ ร้ายกลับดี
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมหาโพธิ วัดกระดานเลือน

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๕๙๐๖

เด็กหญิงพรทิพย์ อ่อนตา

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมหาโพธิ วัดกระดานเลือน

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๕๙๐๗
เด็กชายพัชรพล บุญถม

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมหาโพธิ วัดกระดานเลือน

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๕๙๐๘

เด็กชายสาธิต โพลังกา
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมหาโพธิ วัดกระดานเลือน

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๕๙๐๙

เด็กหญิงจีรารัตน์ งามเลิศ
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมหาโพธิ วัดกระดานเลือน

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๕๙๑๐

เด็กชายสายชล เรืองศรี

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมหาโพธิ วัดกระดานเลือน

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๕๙๑๑

เด็กหญิงนิจจารีย์ ตะวงษา
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลอง
วัดโพธิกลางบ้านคลอง

์

 

ลบ ๒๔๕๙/๕๙๑๒

เด็กหญิงนิตยา บุตรทอง
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลอง
วัดโพธิกลางบ้านคลอง

์

 

ลบ ๒๔๕๙/๕๙๑๓

เด็กชายศุภวิชญ์ เอียมสง่า

่

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลอง
วัดโพธิกลางบ้านคลอง

์

 

ลบ ๒๔๕๙/๕๙๑๔

เด็กชายเรวัฒน์ ดวงศิริ
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลอง
วัดโพธิกลางบ้านคลอง

์

 

ลบ ๒๔๕๙/๕๙๑๕

เด็กชายกฤษณะ เกิดนุ่น
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลอง
วัดโพธิกลางบ้านคลอง

์

 

ลบ ๒๔๕๙/๕๙๑๖

เด็กหญิงชลธิชา บัวกองท้าว

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลอง
วัดโพธิกลางบ้านคลอง

์

 

ลบ ๒๔๕๙/๕๙๑๗

เด็กหญิงนริสรา สินทร
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลอง
วัดโพธิกลางบ้านคลอง

์

 

ลบ ๒๔๕๙/๕๙๑๘

เด็กชายสรศักดิ

์

ใจตรงกล้า
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลอง
วัดโพธิกลางบ้านคลอง

์

 

ลบ ๒๔๕๙/๕๙๑๙

เด็กชายสหภาพ ใจเหียม

้

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลอง
วัดโพธิกลางบ้านคลอง

์

 

ลบ ๒๔๕๙/๕๙๒๐

เด็กชายสายฟา กอกัน
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลอง
วัดโพธิกลางบ้านคลอง

์

 

ลบ ๒๔๕๙/๕๙๒๑

เด็กหญิงกริยาวดี ดารายิง

่

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสร้างพัฒนา วัดสระใหญ่  

ลบ ๒๔๕๙/๕๙๒๒

เด็กหญิงกัญญาวีร์ วิจิตรพันธุ์
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสร้างพัฒนา วัดสระใหญ่  

ลบ ๒๔๕๙/๕๙๒๓

เด็กหญิงกันยามาส จันเจ็ก
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสร้างพัฒนา วัดสระใหญ่  

ลบ ๒๔๕๙/๕๙๒๔

เด็กชายกิตติศักดิ

์

เพราะชม

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสร้างพัฒนา วัดสระใหญ่  

ลบ ๒๔๕๙/๕๙๒๕

เด็กชายจตุรภัทร ดีไล้
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสร้างพัฒนา วัดสระใหญ่  

ลบ ๒๔๕๙/๕๙๒๖

เด็กชายจิรกร ชอบค้าขาย
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสร้างพัฒนา วัดสระใหญ่  

ลบ ๒๔๕๙/๕๙๒๗

เด็กชายจิรายุส จันทร
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสร้างพัฒนา วัดสระใหญ่  

ลบ ๒๔๕๙/๕๙๒๘

เด็กหญิงชมพูนุท ทองคำ
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสร้างพัฒนา วัดสระใหญ่  

ลบ ๒๔๕๙/๕๙๒๙

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ระเบียบ
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสร้างพัฒนา วัดสระใหญ่  

ลบ ๒๔๕๙/๕๙๓๐

เด็กชายฐานทัต สวงโท
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสร้างพัฒนา วัดสระใหญ่  

ลบ ๒๔๕๙/๕๙๓๑

เด็กหญิงฐานิศร ทองเรือง
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสร้างพัฒนา วัดสระใหญ่  

ลบ ๒๔๕๙/๕๙๓๒

เด็กชายฐิติพันธ์ ใจหาญ
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสร้างพัฒนา วัดสระใหญ่  

ลบ ๒๔๕๙/๕๙๓๓

เด็กชายณัฐพล กล้วยดี
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสร้างพัฒนา วัดสระใหญ่  

ลบ ๒๔๕๙/๕๙๓๔

เด็กชายณัฐพล คำสด
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสร้างพัฒนา วัดสระใหญ่  

ลบ ๒๔๕๙/๕๙๓๕

เด็กชายณัฐวุฒิ แย้มเอิบสิน
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสร้างพัฒนา วัดสระใหญ่  

ลบ ๒๔๕๙/๕๙๓๖

เด็กหญิงทิพยาภรณ์ มังกรทอง
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสร้างพัฒนา วัดสระใหญ่  

ลบ ๒๔๕๙/๕๙๓๗

เด็กหญิงทิพย์เกสร พานเพชรสกุล

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสร้างพัฒนา วัดสระใหญ่  

ลบ ๒๔๕๙/๕๙๓๘

เด็กหญิงธนภรณ์ ปาเตีย

้

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสร้างพัฒนา วัดสระใหญ่  

ลบ ๒๔๕๙/๕๙๓๙

เด็กชายธนภัทร ระหว่างขุนทด
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสร้างพัฒนา วัดสระใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๑๗๐ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๕๙๔๐

เด็กหญิงธีริศรา รักบุญ
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสร้างพัฒนา วัดสระใหญ่  

ลบ ๒๔๕๙/๕๙๔๑

เด็กหญิงธุวพร ยืนทน
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสร้างพัฒนา วัดสระใหญ่  

ลบ ๒๔๕๙/๕๙๔๒

เด็กชายนนทพัทธ์ สังวาลย์

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสร้างพัฒนา วัดสระใหญ่  

ลบ ๒๔๕๙/๕๙๔๓

เด็กชายนนทวัฒน์ บุญลาด
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสร้างพัฒนา วัดสระใหญ่  

ลบ ๒๔๕๙/๕๙๔๔

เด็กหญิงนันชิตา ชอบคุย
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสร้างพัฒนา วัดสระใหญ่  

ลบ ๒๔๕๙/๕๙๔๕

เด็กหญิงนิภาวรรณ แมลงเม่า
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสร้างพัฒนา วัดสระใหญ่  

ลบ ๒๔๕๙/๕๙๔๖

เด็กหญิงปรายฝน สันโดษ
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสร้างพัฒนา วัดสระใหญ่  

ลบ ๒๔๕๙/๕๙๔๗

เด็กหญิงปวีณา คำคูณ
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสร้างพัฒนา วัดสระใหญ่  

ลบ ๒๔๕๙/๕๙๔๘

เด็กหญิงปาราตรี เพ็งคุ้ม
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสร้างพัฒนา วัดสระใหญ่  

ลบ ๒๔๕๙/๕๙๔๙

เด็กชายพนมกร บุญอ้อย

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสร้างพัฒนา วัดสระใหญ่  

ลบ ๒๔๕๙/๕๙๕๐
เด็กหญิงพนิดา วงษ์รัตน์

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสร้างพัฒนา วัดสระใหญ่  

ลบ ๒๔๕๙/๕๙๕๑

เด็กหญิงพรนัชชา ทองดี
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสร้างพัฒนา วัดสระใหญ่  

ลบ ๒๔๕๙/๕๙๕๒

เด็กหญิงพรรณนิภา จงสวัสดิ

์

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสร้างพัฒนา วัดสระใหญ่  

ลบ ๒๔๕๙/๕๙๕๓

เด็กชายพันธุกร งามเลิศ
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสร้างพัฒนา วัดสระใหญ่  

ลบ ๒๔๕๙/๕๙๕๔

เด็กหญิงพิชญา ประดาสุข
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสร้างพัฒนา วัดสระใหญ่  

ลบ ๒๔๕๙/๕๙๕๕

เด็กชายพิสิทธิชัย ใจเฉือย

่

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสร้างพัฒนา วัดสระใหญ่  

ลบ ๒๔๕๙/๕๙๕๖

เด็กชายพีรวิชญ์ วิงสกุล
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสร้างพัฒนา วัดสระใหญ่  

ลบ ๒๔๕๙/๕๙๕๗

เด็กชายภูชิต ทองสุขดี
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสร้างพัฒนา วัดสระใหญ่  

ลบ ๒๔๕๙/๕๙๕๘

เด็กชายภูวนาถ มังกรทอง
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสร้างพัฒนา วัดสระใหญ่  

ลบ ๒๔๕๙/๕๙๕๙

เด็กชายภูวไนย มังกรทอง
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสร้างพัฒนา วัดสระใหญ่  

ลบ ๒๔๕๙/๕๙๖๐

เด็กชายรัฐภูมิ อ่อนนุ่ม
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสร้างพัฒนา วัดสระใหญ่  

ลบ ๒๔๕๙/๕๙๖๑

เด็กหญิงรัตชณี ทรัพย์นิมิตร
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสร้างพัฒนา วัดสระใหญ่  

ลบ ๒๔๕๙/๕๙๖๒ เด็กหญิงวรรณทกานต์
บุญชืน

่

๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสร้างพัฒนา วัดสระใหญ่  

ลบ ๒๔๕๙/๕๙๖๓

เด็กหญิงวรรณนิภา ทักษิณ

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสร้างพัฒนา วัดสระใหญ่  

ลบ ๒๔๕๙/๕๙๖๔

เด็กหญิงวิไลพร พุททาย
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสร้างพัฒนา วัดสระใหญ่  

ลบ ๒๔๕๙/๕๙๖๕

เด็กชายศิลา สิงหา
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสร้างพัฒนา วัดสระใหญ่  

ลบ ๒๔๕๙/๕๙๖๖

เด็กหญิงสาธินี อยู่กระทุ่ม
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสร้างพัฒนา วัดสระใหญ่  

ลบ ๒๔๕๙/๕๙๖๗

เด็กชายสิรดนัย เพ็ชร์เกิด
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสร้างพัฒนา วัดสระใหญ่  

ลบ ๒๔๕๙/๕๙๖๘

เด็กหญิงสุชานันท์ อุ่นเกิด
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสร้างพัฒนา วัดสระใหญ่  

ลบ ๒๔๕๙/๕๙๖๙

เด็กหญิงสุทัตตา คำพลึก
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสร้างพัฒนา วัดสระใหญ่  

ลบ ๒๔๕๙/๕๙๗๐
เด็กชายอชิรวิทย์ สุระเสน

๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสร้างพัฒนา วัดสระใหญ่  

ลบ ๒๔๕๙/๕๙๗๑

เด็กชายอธิชา บุตรดี
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสร้างพัฒนา วัดสระใหญ่  

ลบ ๒๔๕๙/๕๙๗๒

เด็กหญิงอภิรดี นาคพุ่ม
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสร้างพัฒนา วัดสระใหญ่  

ลบ ๒๔๕๙/๕๙๗๓

เด็กหญิงอมลวรรณ พ่วงพี
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสร้างพัฒนา วัดสระใหญ่  

ลบ ๒๔๕๙/๕๙๗๔

เด็กชายอรรถชัย โพธิงาม

์

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสร้างพัฒนา วัดสระใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๑๗๑ / ๒๗๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๕๙๗๕

เด็กหญิงเกศรินทร์ ชอบค้าขาย
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสร้างพัฒนา วัดสระใหญ่  

ลบ ๒๔๕๙/๕๙๗๖

เด็กหญิงเจนธีรา ปญญา

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสร้างพัฒนา วัดสระใหญ่  

ลบ ๒๔๕๙/๕๙๗๗

เด็กหญิงเสาวภา อุบป
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสร้างพัฒนา วัดสระใหญ่  

ลบ ๒๔๕๙/๕๙๗๘

เด็กหญิงกนกวรรณ กันเกิด
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสร้างพัฒนา วัดสระใหญ่  

ลบ ๒๔๕๙/๕๙๗๙

เด็กชายกิตติศักดิ

์

บุญอ้อย
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสร้างพัฒนา วัดสระใหญ่  

ลบ ๒๔๕๙/๕๙๘๐

เด็กหญิงทักษพร เต็มหัตถ์

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสร้างพัฒนา วัดสระใหญ่  

ลบ ๒๔๕๙/๕๙๘๑

เด็กชายทัตเทพ จันทร์แดง
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสร้างพัฒนา วัดสระใหญ่  

ลบ ๒๔๕๙/๕๙๘๒

เด็กชายธนชัย เสงียมตน

่

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสร้างพัฒนา วัดสระใหญ่  

ลบ ๒๔๕๙/๕๙๘๓

เด็กชายธนวัฒน์ สร้อยพูล
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสร้างพัฒนา วัดสระใหญ่  

ลบ ๒๔๕๙/๕๙๘๔

เด็กชายธนารักษ์ ชาญสูงเนิน
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสร้างพัฒนา วัดสระใหญ่  

ลบ ๒๔๕๙/๕๙๘๕

เด็กชายธวัชชัย พิมพ์ประสาน
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสร้างพัฒนา วัดสระใหญ่  

ลบ ๒๔๕๙/๕๙๘๖

เด็กชายนรินทร์ ทรัพย์สกุล
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสร้างพัฒนา วัดสระใหญ่  

ลบ ๒๔๕๙/๕๙๘๗

เด็กชายพีรัชชัย พุกซือ

่

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสร้างพัฒนา วัดสระใหญ่  

ลบ ๒๔๕๙/๕๙๘๘

เด็กชายมนัญชัย คูหา
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสร้างพัฒนา วัดสระใหญ่  

ลบ ๒๔๕๙/๕๙๘๙

เด็กชายมินธาดา เขียงลาย
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสร้างพัฒนา วัดสระใหญ่  

ลบ ๒๔๕๙/๕๙๙๐

เด็กหญิงสิรินทรา คำนนท์
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสร้างพัฒนา วัดสระใหญ่  

ลบ ๒๔๕๙/๕๙๙๑

เด็กชายอนิวรรตน์ ศรีพันธ์
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสร้างพัฒนา วัดสระใหญ่  

ลบ ๒๔๕๙/๕๙๙๒

เด็กชายกฤตติกร แก่นบัวแก้ว
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสร้างพัฒนา วัดสระใหญ่  

ลบ ๒๔๕๙/๕๙๙๓

เด็กชายนพดล ก่องนอก
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสร้างพัฒนา วัดสระใหญ่  

ลบ ๒๔๕๙/๕๙๙๔

เด็กชายสุเรนทร เทียนทอง
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสร้างพัฒนา วัดสระใหญ่  

ลบ ๒๔๕๙/๕๙๙๕

เด็กหญิงเกตน์นิภา โกฎค้างพลู
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสร้างพัฒนา วัดสระใหญ่  

ลบ ๒๔๕๙/๕๙๙๖

เด็กหญิงณัฐสุดา คนซือ

่

๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสร้างพัฒนา วัดสระใหญ่  

ลบ ๒๔๕๙/๕๙๙๗

เด็กชายจิรายุ อบปญญา
๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสร้างพัฒนา วัดสระใหญ่  

ลบ ๒๔๕๙/๕๙๙๘

เด็กหญิงกรรณิการ์ นาสินพร้อม
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกเจริญวิทยา วัดโคกเจริญ  

ลบ ๒๔๕๙/๕๙๙๙

เด็กหญิงจิรัฐติกาล ภูอวด
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกเจริญวิทยา วัดโคกเจริญ  

ลบ ๒๔๕๙/๖๐๐๐
เด็กชายธนดล สุขวงษ์

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกเจริญวิทยา วัดโคกเจริญ  

ลบ ๒๔๕๙/๖๐๐๑
เด็กชายธนากร ศรีคำ

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกเจริญวิทยา วัดโคกเจริญ  

ลบ ๒๔๕๙/๖๐๐๒
เด็กหญิงธัญชนก แสงจันทร์

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกเจริญวิทยา วัดโคกเจริญ  

ลบ ๒๔๕๙/๖๐๐๓
เด็กชายธีรพันธ์ หลวงหัตยา

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกเจริญวิทยา วัดโคกเจริญ  

ลบ ๒๔๕๙/๖๐๐๔
เด็กชายนพรัตน์ ถินไผ่บูลย์

๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกเจริญวิทยา วัดโคกเจริญ  

ลบ ๒๔๕๙/๖๐๐๕
เด็กชายนันทพงศ์ นนทีอุทก

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกเจริญวิทยา วัดโคกเจริญ  

ลบ ๒๔๕๙/๖๐๐๖
เด็กชายนันทวัฒน์ เรือนเพชร

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกเจริญวิทยา วัดโคกเจริญ  

ลบ ๒๔๕๙/๖๐๐๗
เด็กหญิงนันทิตา นาคเกษม

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกเจริญวิทยา วัดโคกเจริญ  

ลบ ๒๔๕๙/๖๐๐๘
เด็กชายนิติภูมิ ภูจอมแส

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกเจริญวิทยา วัดโคกเจริญ  

ลบ ๒๔๕๙/๖๐๐๙
เด็กหญิงปวริศา คงสมหวัง

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกเจริญวิทยา วัดโคกเจริญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๑๗๒ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๖๐๑๐
เด็กหญิงปารัตนดา ใจดี

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกเจริญวิทยา วัดโคกเจริญ  

ลบ ๒๔๕๙/๖๐๑๑

เด็กชายพรพิศิษฐ์ เบ้าศรี
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกเจริญวิทยา วัดโคกเจริญ  

ลบ ๒๔๕๙/๖๐๑๒
เด็กหญิงพัตรพิมล ประจิตร

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกเจริญวิทยา วัดโคกเจริญ  

ลบ ๒๔๕๙/๖๐๑๓

เด็กหญิงพิมพ์วิภา รักษาพล
๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกเจริญวิทยา วัดโคกเจริญ  

ลบ ๒๔๕๙/๖๐๑๔

เด็กหญิงระพีพรรณ อินทร์นาง
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกเจริญวิทยา วัดโคกเจริญ  

ลบ ๒๔๕๙/๖๐๑๕

เด็กหญิงรุ่งรรินท์ ผิวฟก
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกเจริญวิทยา วัดโคกเจริญ  

ลบ ๒๔๕๙/๖๐๑๖
เด็กชายวงศกร วงศ์อามาตย์

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกเจริญวิทยา วัดโคกเจริญ  

ลบ ๒๔๕๙/๖๐๑๗

เด็กชายวรัญู กำเพ็ชร
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกเจริญวิทยา วัดโคกเจริญ  

ลบ ๒๔๕๙/๖๐๑๘

เด็กหญิงวิลาวัณย์ หาดธรรม
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกเจริญวิทยา วัดโคกเจริญ  

ลบ ๒๔๕๙/๖๐๑๙

เด็กหญิงศกาวรัตน์ ศิริพันธ์
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกเจริญวิทยา วัดโคกเจริญ  

ลบ ๒๔๕๙/๖๐๒๐
เด็กหญิงศศิธร ฉัตรทอง

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกเจริญวิทยา วัดโคกเจริญ  

ลบ ๒๔๕๙/๖๐๒๑

เด็กหญิงศศิประภา ฉายพล
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกเจริญวิทยา วัดโคกเจริญ  

ลบ ๒๔๕๙/๖๐๒๒

เด็กชายศักดิเฉลิม

์

สุขประเสริฐ
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกเจริญวิทยา วัดโคกเจริญ  

ลบ ๒๔๕๙/๖๐๒๓

เด็กหญิงศิริรัตน์ พูลถม
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกเจริญวิทยา วัดโคกเจริญ  

ลบ ๒๔๕๙/๖๐๒๔
เด็กหญิงศิริลักษณ์ พรหมวาศ

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกเจริญวิทยา วัดโคกเจริญ  

ลบ ๒๔๕๙/๖๐๒๕

เด็กชายสิรภพ พรมษร
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกเจริญวิทยา วัดโคกเจริญ  

ลบ ๒๔๕๙/๖๐๒๖

เด็กหญิงสุกัญญา มุละสีวะ
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกเจริญวิทยา วัดโคกเจริญ  

ลบ ๒๔๕๙/๖๐๒๗

เด็กหญิงสุขใจ ยามวัน
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกเจริญวิทยา วัดโคกเจริญ  

ลบ ๒๔๕๙/๖๐๒๘
เด็กหญิงสุชานาถ พันแจ่ม

๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกเจริญวิทยา วัดโคกเจริญ  

ลบ ๒๔๕๙/๖๐๒๙

เด็กชายสุทธิราช สิมมา
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกเจริญวิทยา วัดโคกเจริญ  

ลบ ๒๔๕๙/๖๐๓๐
เด็กหญิงสุภาพร วงษ์ไสว

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกเจริญวิทยา วัดโคกเจริญ  

ลบ ๒๔๕๙/๖๐๓๑

เด็กชายสุวิวัฒน์ ธนะศิริวัฒน์
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกเจริญวิทยา วัดโคกเจริญ  

ลบ ๒๔๕๙/๖๐๓๒
เด็กชายอนุวัฒน์ เกตุผุดผ่อง

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกเจริญวิทยา วัดโคกเจริญ  

ลบ ๒๔๕๙/๖๐๓๓

เด็กหญิงอภิสรา เหล่าทองสาร
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกเจริญวิทยา วัดโคกเจริญ  

ลบ ๒๔๕๙/๖๐๓๔

เด็กชายอัครชา เพ็งลาภ
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกเจริญวิทยา วัดโคกเจริญ  

ลบ ๒๔๕๙/๖๐๓๕

เด็กหญิงเกตุมณี ภูกองชนะ
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกเจริญวิทยา วัดโคกเจริญ  

ลบ ๒๔๕๙/๖๐๓๖
เด็กชายเจษฎาพร ศรีหงษ์

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกเจริญวิทยา วัดโคกเจริญ  

ลบ ๒๔๕๙/๖๐๓๗

เด็กชายเมธี สะกุลราช
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกเจริญวิทยา วัดโคกเจริญ  

ลบ ๒๔๕๙/๖๐๓๘
เด็กหญิงเหมือนดาว อ่วมอิม

่

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกเจริญวิทยา วัดโคกเจริญ  

ลบ ๒๔๕๙/๖๐๓๙

เด็กหญิงแพรวรุ้ง หาเวียง
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกเจริญวิทยา วัดโคกเจริญ  

ลบ ๒๔๕๙/๖๐๔๐
เด็กหญิงนพรัตน์ ประเสริฐไทย

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกเจริญวิทยา วัดโคกเจริญ  

ลบ ๒๔๕๙/๖๐๔๑

เด็กชายจิรายุ ดาวขุนทด
๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกเจริญวิทยา วัดโคกเจริญ  

ลบ ๒๔๕๙/๖๐๔๒

นางสาวนุจิรา อ้นวงษ์
๑๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนโคกเจริญวิทยา วัดโคกเจริญ  

ลบ ๒๔๕๙/๖๐๔๓

นายวรัญู สิทธิน้อย

์

๑๐/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนโคกเจริญวิทยา วัดโคกเจริญ  

ลบ ๒๔๕๙/๖๐๔๔
เด็กหญิงธนาภา ผิวอร่าม

๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทะเลทอง วัดทะเลทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๑๗๓ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๖๐๔๕

เด็กหญิงวาสนา กงแก้ว
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทะเลทอง วัดทะเลทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๖๐๔๖

เด็กหญิงกรรณิกา กลินจำปา

่

๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกเจริญวิทยา วัดพุกะชัด  

ลบ ๒๔๕๙/๖๐๔๗
เด็กชายกิตติพันธุ์ มนตรี

๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกเจริญวิทยา วัดพุกะชัด  

ลบ ๒๔๕๙/๖๐๔๘

เด็กหญิงชนณิชา ประสิทธินอก

์

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกเจริญวิทยา วัดพุกะชัด  

ลบ ๒๔๕๙/๖๐๔๙

เด็กชายณัฐพงษ์ สุขม่วง
๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกเจริญวิทยา วัดพุกะชัด  

ลบ ๒๔๕๙/๖๐๕๐
เด็กหญิงทิพรดา แจงเจริญ

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกเจริญวิทยา วัดพุกะชัด  

ลบ ๒๔๕๙/๖๐๕๑
เด็กหญิงธิติพร มุมขุนทด

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกเจริญวิทยา วัดพุกะชัด  

ลบ ๒๔๕๙/๖๐๕๒

เด็กชายนพดล แจ้งกระจ่าง
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกเจริญวิทยา วัดพุกะชัด  

ลบ ๒๔๕๙/๖๐๕๓

เด็กหญิงนุชนภา ภู่โต
๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกเจริญวิทยา วัดพุกะชัด  

ลบ ๒๔๕๙/๖๐๕๔

เด็กหญิงปยะพร พิบูลพงษ์
๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกเจริญวิทยา วัดพุกะชัด  

ลบ ๒๔๕๙/๖๐๕๕
เด็กหญิงปนมนัส ลันดา

๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกเจริญวิทยา วัดพุกะชัด  

ลบ ๒๔๕๙/๖๐๕๖

เด็กชายพงสัญญ์ คำมี
๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกเจริญวิทยา วัดพุกะชัด  

ลบ ๒๔๕๙/๖๐๕๗

เด็กชายพิทยุตม์ แสนอามาตย์
๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกเจริญวิทยา วัดพุกะชัด  

ลบ ๒๔๕๙/๖๐๕๘

เด็กชายภาณุพงศ์ นิมคง

่

๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกเจริญวิทยา วัดพุกะชัด  

ลบ ๒๔๕๙/๖๐๕๙
เด็กหญิงรัตนา รัตนะทิพย์

๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกเจริญวิทยา วัดพุกะชัด  

ลบ ๒๔๕๙/๖๐๖๐
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

ช่อมะลิ
๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกเจริญวิทยา วัดพุกะชัด  

ลบ ๒๔๕๙/๖๐๖๑

เด็กชายชัชวาล เทพรักษา
๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกเจริญวิทยา วัดพุกะชัด  

ลบ ๒๔๕๙/๖๐๖๒

เด็กชายธวัชชัย วัฒนะโกษีย์
๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกเจริญวิทยา วัดพุกะชัด  

ลบ ๒๔๕๙/๖๐๖๓
เด็กหญิงนพรัตน์ สุดาจันทร์

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกเจริญวิทยา วัดพุกะชัด  

ลบ ๒๔๕๙/๖๐๖๔

เด็กชายพุทธิพร สิทธิน้อย

์

๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกเจริญวิทยา วัดพุกะชัด  

ลบ ๒๔๕๙/๖๐๖๕

เด็กชายศตวรรษ ภูบรม
๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกเจริญวิทยา วัดพุกะชัด  

ลบ ๒๔๕๙/๖๐๖๖

เด็กหญิงสุกัญญา แสงปญญา
๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกเจริญวิทยา วัดพุกะชัด  

ลบ ๒๔๕๙/๖๐๖๗
เด็กหญิงสุภาพร ดวดไธสง

๑๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกเจริญวิทยา วัดพุกะชัด  

ลบ ๒๔๕๙/๖๐๖๘

เด็กหญิงฉัตรกมล น้อยสันเทียะ
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังตาอินทร์ วัดวังตาอินทร์  

ลบ ๒๔๕๙/๖๐๖๙

เด็กหญิงนุชนาฎ พอพันดุง

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังตาอินทร์ วัดวังตาอินทร์  

ลบ ๒๔๕๙/๖๐๗๐
เด็กหญิงรมิตา พลวิเศษ

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังตาอินทร์ วัดวังตาอินทร์  

ลบ ๒๔๕๙/๖๐๗๑
เด็กหญิงวนาวรรณ พันทะนี

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังตาอินทร์ วัดวังตาอินทร์  

ลบ ๒๔๕๙/๖๐๗๒

เด็กหญิงวรัมพร อึงตระกูล

๊

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังตาอินทร์ วัดวังตาอินทร์  

ลบ ๒๔๕๙/๖๐๗๓

เด็กชายวริศนันท์ ดาราช
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังตาอินทร์ วัดวังตาอินทร์  

ลบ ๒๔๕๙/๖๐๗๔

เด็กชายวันเฉลิม หันสันเทียะ
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังตาอินทร์ วัดวังตาอินทร์  

ลบ ๒๔๕๙/๖๐๗๕
เด็กหญิงวาสนา พรมมาก

๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังตาอินทร์ วัดวังตาอินทร์  

ลบ ๒๔๕๙/๖๐๗๖

เด็กชายวุฒิกร เทพกรรณ

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังตาอินทร์ วัดวังตาอินทร์  

ลบ ๒๔๕๙/๖๐๗๗

เด็กหญิงศศิธร ดานขุนทด
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังตาอินทร์ วัดวังตาอินทร์  

ลบ ๒๔๕๙/๖๐๗๘

เด็กหญิงศุภวรรณ์ คำโพก
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังตาอินทร์ วัดวังตาอินทร์  

ลบ ๒๔๕๙/๖๐๗๙
เด็กหญิงอรจิรา วันทอง

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังตาอินทร์ วัดวังตาอินทร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๑๗๔ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๖๐๘๐
เด็กหญิงอรทัย ปานสุวรรณ

๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังตาอินทร์ วัดวังตาอินทร์  

ลบ ๒๔๕๙/๖๐๘๑

เด็กชายอรรคพล สิมขุนทด
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังตาอินทร์ วัดวังตาอินทร์  

ลบ ๒๔๕๙/๖๐๘๒
เด็กหญิงอารยา เหิงขุนทด

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังตาอินทร์ วัดวังตาอินทร์  

ลบ ๒๔๕๙/๖๐๘๓

เด็กชายเฉลิมวุฒิ สังวาลย์ศรี
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังตาอินทร์ วัดวังตาอินทร์  

ลบ ๒๔๕๙/๖๐๘๔

เด็กหญิงกณิกา พันขุนทด
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังตาอินทร์ วัดวังตาอินทร์  

ลบ ๒๔๕๙/๖๐๘๕

เด็กหญิงณัฐกานต์ นงสันเทียะ
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังตาอินทร์ วัดวังตาอินทร์  

ลบ ๒๔๕๙/๖๐๘๖
เด็กหญิงณัฐณิชา ใจผ่องใส

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังตาอินทร์ วัดวังตาอินทร์  

ลบ ๒๔๕๙/๖๐๘๗

เด็กหญิงวริศรา แสงรอด
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังตาอินทร์ วัดวังตาอินทร์  

ลบ ๒๔๕๙/๖๐๘๘

เด็กหญิงเปรมิกา พรมมาก
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังตาอินทร์ วัดวังตาอินทร์  

ลบ ๒๔๕๙/๖๐๘๙

เด็กหญิงณัฐฐินันท์ บานสันเทียะ
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังตาอินทร์ วัดวังตาอินทร์  

ลบ ๒๔๕๙/๖๐๙๐
เด็กหญิงดาหวัน เชิญกลาง

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังตาอินทร์ วัดวังตาอินทร์  

ลบ ๒๔๕๙/๖๐๙๑

เด็กหญิงธิษณามดี ดู่สันเทียะ
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังตาอินทร์ วัดวังตาอินทร์  

ลบ ๒๔๕๙/๖๐๙๒

เด็กหญิงวรกมล ปราชนาม
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังตาอินทร์ วัดวังตาอินทร์  

ลบ ๒๔๕๙/๖๐๙๓

เด็กหญิงสุธารส จันทร์ขุด
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังตาอินทร์ วัดวังตาอินทร์  

ลบ ๒๔๕๙/๖๐๙๔
เด็กหญิงใบเตย เหิงขุนทด

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังตาอินทร์ วัดวังตาอินทร์  

ลบ ๒๔๕๙/๖๐๙๕

เด็กหญิงมุจรินทร์ บัวสิม
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังตาอินทร์ วัดวังตาอินทร์  

ลบ ๒๔๕๙/๖๐๙๖

เด็กชายสมพงษ์ พรมมาก
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังตาอินทร์ วัดวังตาอินทร์  

ลบ ๒๔๕๙/๖๐๙๗

เด็กชายทรงสิทธิ

์

นอขุนทด

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังตาอินทร์ วัดวังตาอินทร์  

ลบ ๒๔๕๙/๖๐๙๘
เด็กหญิงชญาภา วาชัยศรี

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางราก
วัดสามัคคีประชาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๐๙๙

เด็กหญิงปทมา ทองอุ่นเรือน

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางราก
วัดสามัคคีประชาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๑๐๐
เด็กหญิงพัชรพร สุขนอก

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางราก
วัดสามัคคีประชาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๑๐๑

เด็กหญิงมินตรา เพ็งพิภาค
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางราก
วัดสามัคคีประชาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๑๐๒
เด็กหญิงรัชดาภรณ์ ไชยประสิทธิ

์

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางราก
วัดสามัคคีประชาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๑๐๓

เด็กหญิงรุ่งนภา อินทร์เจริญ
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางราก
วัดสามัคคีประชาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๑๐๔

เด็กหญิงวิภาพร วังสันเทียะ
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางราก
วัดสามัคคีประชาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๑๐๕

เด็กหญิงสายนำผึง

้

ปานพรม
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางราก
วัดสามัคคีประชาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๑๐๖
เด็กหญิงกัลยกร จันทร์นา

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางราก
วัดสามัคคีประชาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๑๐๗

เด็กหญิงชุติมา เหิกขุนทด
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางราก
วัดสามัคคีประชาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๑๐๘

เด็กหญิงออมสิน บัวลอย
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางราก
วัดสามัคคีประชาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๑๐๙

เด็กหญิงกัลย์สุดา ความหมัน

่

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางราก
วัดสามัคคีประชาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๑๑๐
เด็กหญิงจันทกานต์ คงสวัสดิ

์

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางราก
วัดสามัคคีประชาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๑๑๑

เด็กชายจิรวัฒน์ หวังแซงกลาง
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางราก
วัดสามัคคีประชาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๑๑๒

เด็กชายชนินทร คนตรง
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางราก
วัดสามัคคีประชาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๑๑๓

เด็กชายธนาโชค เกษมหา
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางราก
วัดสามัคคีประชาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๑๑๔

เด็กชายพชร เห็งขุนทด
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางราก
วัดสามัคคีประชาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๑๗๕ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๖๑๑๕

เด็กหญิงมนธกานต์ พิณเสนาะ
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางราก
วัดสามัคคีประชาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๑๑๖

เด็กหญิงสุมิตรา สุหร่าย
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางราก
วัดสามัคคีประชาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๑๑๗

เด็กหญิงอนุสรา อินต๊ะจา
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางราก
วัดสามัคคีประชาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๑๑๘

เด็กหญิงอมรรัตน์ ผ่องสันเทียะ
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางราก
วัดสามัคคีประชาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๑๑๙

เด็กหญิงเนตรนภา คำกอง
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางราก
วัดสามัคคีประชาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๑๒๐

เด็กชายโชคชัย โพชวัตน์
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางราก
วัดสามัคคีประชาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๑๒๑

นายกำพลศักดิ

์

ทาแปง ๓/๙/๒๕๑๖ โรงเรียนบ้านยางราก
วัดสามัคคีประชาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๑๒๒

นางวิภา แสงรอด
๗/๑๒/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านยางราก
วัดสามัคคีประชาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๑๒๓

นางสาววิมลสิริ ใจเฉือย

่

๒๗/๙/๒๕๒๗
โรงเรียนบ้านยางราก

วัดสามัคคีประชาราม
 

ลบ ๒๔๕๙/๖๑๒๔

เด็กหญิงชิดกมล แสงทอง
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนยางรากวิทยา
วัดสามัคคีประชาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๑๒๕

เด็กหญิงณัฐวดี บานสันเทียะ
๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนยางรากวิทยา
วัดสามัคคีประชาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๑๒๖

เด็กชายณัฐวุฒิ มังมา

่

๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนยางรากวิทยา
วัดสามัคคีประชาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๑๒๗

เด็กหญิงนภสร บุญจันทร์
๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนยางรากวิทยา
วัดสามัคคีประชาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๑๒๘

เด็กหญิงสุกัญญา เมตตา
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนยางรากวิทยา
วัดสามัคคีประชาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๑๒๙

เด็กหญิงเพชรดารา สมนึก
๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนยางรากวิทยา
วัดสามัคคีประชาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๑๓๐

เด็กหญิงนารีรัตน์ บัวเล็ก
๑๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนยางรากวิทยา
วัดสามัคคีประชาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๑๓๑

เด็กชายนิพนธ์ รักงาม

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนยางรากวิทยา
วัดสามัคคีประชาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๑๓๒

เด็กหญิงนิรมล พรมมน
๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนยางรากวิทยา
วัดสามัคคีประชาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๑๓๓

เด็กชายบุญฤทธิ

์

วงษศรี

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนยางรากวิทยา
วัดสามัคคีประชาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๑๓๔

เด็กชายปณิธาน ใจซือ

่

๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนยางรากวิทยา
วัดสามัคคีประชาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๑๓๕

เด็กหญิงสุธิดา พาที
๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนยางรากวิทยา
วัดสามัคคีประชาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๑๓๖

นางสาวนิชธาวัลย์ วาชัยศรี
๒๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนยางรากวิทยา
วัดสามัคคีประชาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๑๓๗

นายวีระวัฒน์ ระนาท
๑๙/๐๔/๒๕๑๑

โรงเรียนยางรากวิทยา
วัดสามัคคีประชาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๑๓๘

เด็กหญิงกฤติกา ตาเม่น

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกแสมสาร วัดโคกกลุ่ม  

ลบ ๒๔๕๙/๖๑๓๙

เด็กหญิงวิชิตา เข็มทอง
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกแสมสาร วัดโคกสันคู  

ลบ ๒๔๕๙/๖๑๔๐

เด็กหญิงธันย์ชนก พลากิจ
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกแสมสาร วัดโคกสันคู  

ลบ ๒๔๕๙/๖๑๔๑

เด็กหญิงนริศรา จอนเจนค้า
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกแสมสาร วัดโคกสันคู  

ลบ ๒๔๕๙/๖๑๔๒

เด็กชายนฤพล ชมภู
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกแสมสาร วัดโคกสันคู  

ลบ ๒๔๕๙/๖๑๔๓

เด็กหญิงพิมลวรรณ มุ้ยห้วยแก้ว
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกแสมสาร วัดโคกสันคู  

ลบ ๒๔๕๙/๖๑๔๔

เด็กหญิงวนัชพร เพียช่อ
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกแสมสาร วัดโคกสันคู  

ลบ ๒๔๕๙/๖๑๔๕

เด็กหญิงวาสนา นิลละออ

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกแสมสาร วัดโคกสันคู  

ลบ ๒๔๕๙/๖๑๔๖

เด็กหญิงศุณิษา แพน้อย
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกแสมสาร วัดโคกสันคู  

ลบ ๒๔๕๙/๖๑๔๗

เด็กชายสรรพสิริ ปลังไปล่

่

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกแสมสาร วัดโคกสันคู  

ลบ ๒๔๕๙/๖๑๔๘

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ขนันไทย
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกแสมสาร วัดโคกสันคู  

ลบ ๒๔๕๙/๖๑๔๙

เด็กหญิงอรุณรัตน์ ต้นกันยา
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกแสมสาร วัดโคกสันคู  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๑๗๖ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๖๑๕๐

เด็กหญิงเบญญาภา พรมโลก
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกแสมสาร วัดโคกสันคู  

ลบ ๒๔๕๙/๖๑๕๑

เด็กชายเอกฉัตร วุ่นคง
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกแสมสาร วัดโคกสันคู  

ลบ ๒๔๕๙/๖๑๕๒

เด็กหญิงโสรยา ศรีเอก
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกแสมสาร วัดโคกสันคู  

ลบ ๒๔๕๙/๖๑๕๓

เด็กชายจำเนียร เพียมูล
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุกะชัด วัดพุกะชัด  

ลบ ๒๔๕๙/๖๑๕๔

เด็กชายศุภโชค แช่มชืน

่

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพุกะชัด วัดพุกะชัด  

ลบ ๒๔๕๙/๖๑๕๕

เด็กชายอติชาติ แก้วคำ
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพุกะชัด วัดพุกะชัด  

ลบ ๒๔๕๙/๖๑๕๖

เด็กชายอธิยุต บุญมัน

่

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุกะชัด วัดพุกะชัด  

ลบ ๒๔๕๙/๖๑๕๗

เด็กหญิงฐิตาภรณ์ กองคำ
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพุกะชัด วัดพุกะชัด  

ลบ ๒๔๕๙/๖๑๕๘

เด็กหญิงรจนา โพธิงาม

์

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุกะชัด วัดพุกะชัด  

ลบ ๒๔๕๙/๖๑๕๙

เด็กหญิงณัฐธิดา มงคล

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองมะค่า วัดคลองกระชาย  

ลบ ๒๔๕๙/๖๑๖๐
เด็กหญิงธัญพิชชา เอียมชู

่

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมะค่า วัดคลองกระชาย  

ลบ ๒๔๕๙/๖๑๖๑

เด็กหญิงปวีณา สุดรัก

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองมะค่า วัดคลองกระชาย  

ลบ ๒๔๕๙/๖๑๖๒

เด็กหญิงมาลิณี ชำนาญ

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองมะค่า วัดคลองกระชาย  

ลบ ๒๔๕๙/๖๑๖๓

เด็กหญิงรัชนีกร ทาษีธง
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมะค่า วัดคลองกระชาย  

ลบ ๒๔๕๙/๖๑๖๔

เด็กหญิงสุภัตตรา จงดี
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมะค่า วัดคลองกระชาย  

ลบ ๒๔๕๙/๖๑๖๕

เด็กหญิงหทัยรัตน์ เพิมพูล

่

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองมะค่า วัดคลองกระชาย  

ลบ ๒๔๕๙/๖๑๖๖

เด็กหญิงอนุสรา คำพีระ
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองมะค่า วัดคลองกระชาย  

ลบ ๒๔๕๙/๖๑๖๗

เด็กหญิงเรวรินทร์ พึงสว่าง

่

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองมะค่า วัดคลองกระชาย  

ลบ ๒๔๕๙/๖๑๖๘

เด็กหญิงจารุวรรณ ไม้สันเทียะ
๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองมะค่า วัดคลองกระชาย  

ลบ ๒๔๕๙/๖๑๖๙

เด็กชายดนุพร นาคสุข
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองมะค่า วัดคลองกระชาย  

ลบ ๒๔๕๙/๖๑๗๐

เด็กหญิงสุชาดา โสพรม
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองมะค่า วัดคลองกระชาย  

ลบ ๒๔๕๙/๖๑๗๑

เด็กหญิงอังคณา เข็มทอง
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองมะค่า วัดคลองกระชาย  

ลบ ๒๔๕๙/๖๑๗๒

เด็กชายกิตติพงศ์ โตไตย์
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำโปงเพชร วัดลำโปงเพชร  

ลบ ๒๔๕๙/๖๑๗๓

เด็กหญิงขวัญสุดา เกิดศรี
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำโปงเพชร วัดลำโปงเพชร  

ลบ ๒๔๕๙/๖๑๗๔

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

บุญศรี
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำโปงเพชร วัดลำโปงเพชร  

ลบ ๒๔๕๙/๖๑๗๕

เด็กหญิงธิติมา หาดธรรม
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำโปงเพชร วัดลำโปงเพชร  

ลบ ๒๔๕๙/๖๑๗๖

เด็กหญิงพัชราพร สีแสง
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำโปงเพชร วัดลำโปงเพชร  

ลบ ๒๔๕๙/๖๑๗๗

เด็กหญิงภาวินี กันเกตุ
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำโปงเพชร วัดลำโปงเพชร  

ลบ ๒๔๕๙/๖๑๗๘

เด็กชายมนัส คนพิมาย
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำโปงเพชร วัดลำโปงเพชร  

ลบ ๒๔๕๙/๖๑๗๙

เด็กหญิงศศิธร ผลทิม
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำโปงเพชร วัดลำโปงเพชร  

ลบ ๒๔๕๙/๖๑๘๐
เด็กหญิงกัญญาพัชร โตสุข

๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองมะค่า วัดหนองมะค่า  

ลบ ๒๔๕๙/๖๑๘๑

เด็กหญิงปาจรีย์ วารีหลัง

่

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมะค่า วัดหนองมะค่า  

ลบ ๒๔๕๙/๖๑๘๒
เด็กหญิงลักษณ์ชนก ศิลารักษ์

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมะค่า วัดหนองมะค่า  

ลบ ๒๔๕๙/๖๑๘๓

เด็กหญิงสุมินตรา ดุสิต
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมะค่า วัดหนองมะค่า  

ลบ ๒๔๕๙/๖๑๘๔

เด็กหญิงยุภาดา สุขเพราะนา
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองมะค่า วัดหนองมะค่า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๑๗๗ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๖๑๘๕

เด็กชายวันเฉลิม ธรรมดา
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองมะค่า วัดหนองมะค่า  

ลบ ๒๔๕๙/๖๑๘๖

เด็กชายพิชิต บัวทอง
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาราบ วัดเขาราบกุตราช  

ลบ ๒๔๕๙/๖๑๘๗

เด็กหญิงสุจิรา ทองสุขดี
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาราบ วัดเขาราบกุตราช  

ลบ ๒๔๕๙/๖๑๘๘

เด็กหญิงจันทรา เมคนิคโคลล์
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสระเพลง วัดสระเพลง  

ลบ ๒๔๕๙/๖๑๘๙

เด็กชายณัฐพงษ์ แสงชุมภู
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระเพลง วัดสระเพลง  

ลบ ๒๔๕๙/๖๑๙๐

เด็กชายนัฏฐพล รับสันเทียะ

๊

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสระเพลง วัดสระเพลง  

ลบ ๒๔๕๙/๖๑๙๑
เด็กหญิงประกายดาว บุญเรือง

๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสระเพลง วัดสระเพลง  

ลบ ๒๔๕๙/๖๑๙๒

เด็กชายพิภัช ภู่เจริญ
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสระเพลง วัดสระเพลง  

ลบ ๒๔๕๙/๖๑๙๓

เด็กหญิงวรรณิษา แก้วปยบุตร
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสระเพลง วัดสระเพลง  

ลบ ๒๔๕๙/๖๑๙๔

เด็กหญิงฉันทิสา มุ่งเขืองกลาง

่

๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระเพลง วัดหัวเขาสามัคคี  

ลบ ๒๔๕๙/๖๑๙๕

เด็กหญิงภัทรธิดา วารีนิล
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระเพลง วัดหัวเขาสามัคคี  

ลบ ๒๔๕๙/๖๑๙๖

เด็กหญิงสุกัญญา บุตดาวงศ์
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระเพลง วัดหัวเขาสามัคคี  

ลบ ๒๔๕๙/๖๑๙๗

เด็กหญิงสุนิสา แจ่มแจ้ง

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระเพลง วัดหัวเขาสามัคคี  

ลบ ๒๔๕๙/๖๑๙๘

เด็กหญิงอมรวดี แจ้งสันเทียะ
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระเพลง วัดหัวเขาสามัคคี  

ลบ ๒๔๕๙/๖๑๙๙

เด็กหญิงกนกกร โชสูงเนิน

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระเพลง วัดหัวเขาสามัคคี  

ลบ ๒๔๕๙/๖๒๐๐
เด็กหญิงชลธิชา สระประทุม

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระเพลง วัดหัวเขาสามัคคี  

ลบ ๒๔๕๙/๖๒๐๑

เด็กชายณัฐพล อินทร์ทรัพย์
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระเพลง วัดหัวเขาสามัคคี  

ลบ ๒๔๕๙/๖๒๐๒

เด็กชายตะวัน บุญเรือง
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระเพลง วัดหัวเขาสามัคคี  

ลบ ๒๔๕๙/๖๒๐๓
เด็กหญิงนุศรา คงมา

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระเพลง วัดหัวเขาสามัคคี  

ลบ ๒๔๕๙/๖๒๐๔

เด็กหญิงปรายฟา ใจดี
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระเพลง วัดหัวเขาสามัคคี  

ลบ ๒๔๕๙/๖๒๐๕

เด็กชายปวัฐ ชมภูวิเศษ
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระเพลง วัดหัวเขาสามัคคี  

ลบ ๒๔๕๙/๖๒๐๖

เด็กหญิงภัทธรวดี จรรยา
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระเพลง วัดหัวเขาสามัคคี  

ลบ ๒๔๕๙/๖๒๐๗
เด็กหญิงวารินทร์ เณรทอง

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระเพลง วัดหัวเขาสามัคคี  

ลบ ๒๔๕๙/๖๒๐๘

เด็กหญิงแพรพิไล สิงห์ใส
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระเพลง วัดหัวเขาสามัคคี  

ลบ ๒๔๕๙/๖๒๐๙

เด็กหญิงโชติกา โนนชาติ
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระเพลง วัดหัวเขาสามัคคี  

ลบ ๒๔๕๙/๖๒๑๐

เด็กหญิงโยธิตา สุขศิริ
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระเพลง วัดหัวเขาสามัคคี  

ลบ ๒๔๕๙/๖๒๑๑

เด็กหญิงศิริรัตน์ ขอสุข
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระเพลง วัดหัวเขาสามัคคี  

ลบ ๒๔๕๙/๖๒๑๒

เด็กชายสรสิทธิ

์

แสงฤทธิ

์

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระเพลง วัดหัวเขาสามัคคี  

ลบ ๒๔๕๙/๖๒๑๓

เด็กชายพนาเพชร โตเขียว
๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสระเพลง วัดหัวเขาสามัคคี  

ลบ ๒๔๕๙/๖๒๑๔

เด็กชายสราวุฒิ ใจชืน

่

๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสระเพลง วัดหัวเขาสามัคคี  

ลบ ๒๔๕๙/๖๒๑๕

เด็กหญิงสุรัตนา มหิรัญ
๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสระเพลง วัดหัวเขาสามัคคี  

ลบ ๒๔๕๙/๖๒๑๖

เด็กหญิงจิรวรรณ กลันกสิกรณ์

่

๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสระเพลง วัดหัวเขาสามัคคี  

ลบ ๒๔๕๙/๖๒๑๗

เด็กชายนิธิพล อ่อนน้อม
๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสระเพลง วัดหัวเขาสามัคคี  

ลบ ๒๔๕๙/๖๒๑๘

เด็กชายกิตติธัช ยุดพวก
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดีลัง วัดดีลัง  

ลบ ๒๔๕๙/๖๒๑๙

เด็กชายชนะชัย รสหอมดี
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดีลัง วัดดีลัง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๑๗๘ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๖๒๒๐

เด็กหญิงชลธิชา บุญช่วย
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดีลัง วัดดีลัง  

ลบ ๒๔๕๙/๖๒๒๑

เด็กชายชัยสิทธิ

์

พัดเงิน

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดีลัง วัดดีลัง  

ลบ ๒๔๕๙/๖๒๒๒

เด็กหญิงทิพชาดา ช้างวงศ์
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดีลัง วัดดีลัง  

ลบ ๒๔๕๙/๖๒๒๓

เด็กชายธนากร ประจงแต่ง
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดีลัง วัดดีลัง  

ลบ ๒๔๕๙/๖๒๒๔

เด็กชายธีรภัทร เจริญผล
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดีลัง วัดดีลัง  

ลบ ๒๔๕๙/๖๒๒๕

เด็กชายธีรเทพ แจ้งมรคา
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดีลัง วัดดีลัง  

ลบ ๒๔๕๙/๖๒๒๖

เด็กชายนพพร รักบุญ
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดีลัง วัดดีลัง  

ลบ ๒๔๕๙/๖๒๒๗

เด็กชายนพรัตน์ ไกรสิทธิ

์

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดีลัง วัดดีลัง  

ลบ ๒๔๕๙/๖๒๒๘

เด็กชายนวพล น้อยสุวรรณ
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดีลัง วัดดีลัง  

ลบ ๒๔๕๙/๖๒๒๙

เด็กหญิงนิชาดา เอียมสะอาด

่

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดีลัง วัดดีลัง  

ลบ ๒๔๕๙/๖๒๓๐
เด็กชายนุชากร ทองเย็น

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดีลัง วัดดีลัง  

ลบ ๒๔๕๙/๖๒๓๑

เด็กชายปฏิภาณ สวัสดี
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดีลัง วัดดีลัง  

ลบ ๒๔๕๙/๖๒๓๒

เด็กชายปรัชญา ภู่อาจ

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดีลัง วัดดีลัง  

ลบ ๒๔๕๙/๖๒๓๓
เด็กชายพงษ์รภีพัฒน์ คำพฤกษ์

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดีลัง วัดดีลัง  

ลบ ๒๔๕๙/๖๒๓๔

เด็กชายพรศักดิ

์

เวียงอินทร์
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดีลัง วัดดีลัง  

ลบ ๒๔๕๙/๖๒๓๕

เด็กหญิงพัชราพร ขำพิมพ์
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดีลัง วัดดีลัง  

ลบ ๒๔๕๙/๖๒๓๖

เด็กหญิงพัฒนิตา อาจดีลัง
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดีลัง วัดดีลัง  

ลบ ๒๔๕๙/๖๒๓๗

เด็กชายภาณุพงศ์ แหวนวงค์
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดีลัง วัดดีลัง  

ลบ ๒๔๕๙/๖๒๓๘

เด็กชายรพีภัทร เย็นจิตร
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดีลัง วัดดีลัง  

ลบ ๒๔๕๙/๖๒๓๙

เด็กหญิงวราภรณ์ ทำทอง
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดีลัง วัดดีลัง  

ลบ ๒๔๕๙/๖๒๔๐

เด็กชายวันชัย แช่มช้อย
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดีลัง วัดดีลัง  

ลบ ๒๔๕๙/๖๒๔๑

เด็กชายวัศพล อยู่ยืน
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดีลัง วัดดีลัง  

ลบ ๒๔๕๙/๖๒๔๒

เด็กชายวายุภักดิ

์

สงวนงาม
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดีลัง วัดดีลัง  

ลบ ๒๔๕๙/๖๒๔๓

เด็กหญิงศศิภา เรียงสันเทียะ
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดีลัง วัดดีลัง  

ลบ ๒๔๕๙/๖๒๔๔

เด็กชายศุภณัฐ สังข์ทอง

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดีลัง วัดดีลัง  

ลบ ๒๔๕๙/๖๒๔๕

เด็กชายสิทธิพงศ์ อุ้ยหา
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดีลัง วัดดีลัง  

ลบ ๒๔๕๙/๖๒๔๖

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

อุ้ยหา
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดีลัง วัดดีลัง  

ลบ ๒๔๕๙/๖๒๔๗

เด็กชายสิทธิเดช แสงพูเวียง
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดีลัง วัดดีลัง  

ลบ ๒๔๕๙/๖๒๔๘

เด็กหญิงสุภาวดี ทองคง
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดีลัง วัดดีลัง  

ลบ ๒๔๕๙/๖๒๔๙

เด็กชายอนาวิน สวนดอกไม้
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดีลัง วัดดีลัง  

ลบ ๒๔๕๙/๖๒๕๐
เด็กชายอนุชา ทองลิม

้

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดีลัง วัดดีลัง  

ลบ ๒๔๕๙/๖๒๕๑

เด็กหญิงอัษชรภรณ์ เย็นจิต
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดีลัง วัดดีลัง  

ลบ ๒๔๕๙/๖๒๕๒

เด็กชายเขตโสภณ ทองอิม

่

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดีลัง วัดดีลัง  

ลบ ๒๔๕๙/๖๒๕๓

เด็กชายเมธา ทองคง
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดีลัง วัดดีลัง  

ลบ ๒๔๕๙/๖๒๕๔

เด็กหญิงณิชา มุ่งชนะ
๒๔/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา วัดพรหมรังษี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๑๗๙ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๖๒๕๕
เด็กหญิงกนกกาญจน์ หรัดดี

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา วัดพรหมรังษี  

ลบ ๒๔๕๙/๖๒๕๖

เด็กชายกิตติคม ขจรอรุณกิจ
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา วัดพรหมรังษี  

ลบ ๒๔๕๙/๖๒๕๗

เด็กชายกิตตินันท์ เพ็งสลุง
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา วัดพรหมรังษี  

ลบ ๒๔๕๙/๖๒๕๘

เด็กหญิงกุศลิน สมฤทธิจินดา

์

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา วัดพรหมรังษี  

ลบ ๒๔๕๙/๖๒๕๙

เด็กหญิงขวัญตา ชากัน
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา วัดพรหมรังษี  

ลบ ๒๔๕๙/๖๒๖๐

เด็กชายจิรศักดิ

์

ทศพร
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา วัดพรหมรังษี  

ลบ ๒๔๕๙/๖๒๖๑

เด็กหญิงจีราภา ทันประโยชน์
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา วัดพรหมรังษี  

ลบ ๒๔๕๙/๖๒๖๒

เด็กหญิงจุฑานาท แคนสา
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา วัดพรหมรังษี  

ลบ ๒๔๕๙/๖๒๖๓

เด็กหญิงจุฑามาศ จูสวัสดิ

์

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา วัดพรหมรังษี  

ลบ ๒๔๕๙/๖๒๖๔

เด็กหญิงชลนันท์ รอสูงเนิน
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา วัดพรหมรังษี  

ลบ ๒๔๕๙/๖๒๖๕

เด็กหญิงชุติกาญจน์ อู่ทอง
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา วัดพรหมรังษี  

ลบ ๒๔๕๙/๖๒๖๖ เด็กหญิงณัฐชยาบวรภัค
กาญจนาวงศ์ธร

๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา วัดพรหมรังษี  

ลบ ๒๔๕๙/๖๒๖๗

เด็กหญิงณัฐธิชา อัปการัตน์
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา วัดพรหมรังษี  

ลบ ๒๔๕๙/๖๒๖๘

เด็กหญิงธัญยรัตน์ อัครวิไลพร
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา วัดพรหมรังษี  

ลบ ๒๔๕๙/๖๒๖๙

เด็กชายนภัสพล ยาวะสิทธิ

์

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา วัดพรหมรังษี  

ลบ ๒๔๕๙/๖๒๗๐

เด็กชายนฤสรณ์ ฤทธิประเสริฐ

์

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา วัดพรหมรังษี  

ลบ ๒๔๕๙/๖๒๗๑

เด็กชายนวพล จูเจีย

่

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา วัดพรหมรังษี  

ลบ ๒๔๕๙/๖๒๗๒

เด็กหญิงนารีรัตน์ งันขุนทด
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา วัดพรหมรังษี  

ลบ ๒๔๕๙/๖๒๗๓

เด็กชายนิรุตน์ บุญมาเจริญ
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา วัดพรหมรังษี  

ลบ ๒๔๕๙/๖๒๗๔

เด็กชายนุติรัตน์ เพ็ชรรัตน์
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา วัดพรหมรังษี  

ลบ ๒๔๕๙/๖๒๗๕

เด็กหญิงบุษญมาส ฟูบุญมา

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา วัดพรหมรังษี  

ลบ ๒๔๕๙/๖๒๗๖

เด็กชายปณภณ ศรนิกร
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา วัดพรหมรังษี  

ลบ ๒๔๕๙/๖๒๗๗

เด็กชายปณวัฒน์ จิวโพธิเจริญ

์

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา วัดพรหมรังษี  

ลบ ๒๔๕๙/๖๒๗๘

เด็กหญิงปทมพร คุณพิบูลย์

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา วัดพรหมรังษี  

ลบ ๒๔๕๙/๖๒๗๙

เด็กหญิงปานวาด ไกรทอง
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา วัดพรหมรังษี  

ลบ ๒๔๕๙/๖๒๘๐

เด็กชายปยังกูร พงษ์ขำ
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา วัดพรหมรังษี  

ลบ ๒๔๕๙/๖๒๘๑

เด็กหญิงพัชธนันท์ วิริยะพันธ์
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา วัดพรหมรังษี  

ลบ ๒๔๕๙/๖๒๘๒

เด็กหญิงพิชชาภา คงสินธุ์
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา วัดพรหมรังษี  

ลบ ๒๔๕๙/๖๒๘๓

เด็กหญิงพิชญดา อรรถวัน
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา วัดพรหมรังษี  

ลบ ๒๔๕๙/๖๒๘๔

เด็กชายภาคกลาง ทองวิลา
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา วัดพรหมรังษี  

ลบ ๒๔๕๙/๖๒๘๕

เด็กหญิงยุรดา ทองคำพันธ์
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา วัดพรหมรังษี  

ลบ ๒๔๕๙/๖๒๘๖

เด็กหญิงวรางคณา จรเทศ
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา วัดพรหมรังษี  

ลบ ๒๔๕๙/๖๒๘๗

เด็กหญิงวิภารัตน์ ดัดวงษ์
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา วัดพรหมรังษี  

ลบ ๒๔๕๙/๖๒๘๘

เด็กหญิงศศิกาญจน์ อ่อนสลุง
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา วัดพรหมรังษี  

ลบ ๒๔๕๙/๖๒๘๙
เด็กหญิงศุภาลักษณ์ สุมาลัย

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา วัดพรหมรังษี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๑๘๐ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๖๒๙๐

เด็กชายสรวิชญ์ ทรัพย์สินชัย
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา วัดพรหมรังษี  

ลบ ๒๔๕๙/๖๒๙๑

เด็กชายสิรวิชญ์ มาพรม

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา วัดพรหมรังษี  

ลบ ๒๔๕๙/๖๒๙๒

เด็กหญิงสุจิตรา สิงห์นิกร
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา วัดพรหมรังษี  

ลบ ๒๔๕๙/๖๒๙๓

เด็กชายสุนทร ไวว่อง
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา วัดพรหมรังษี  

ลบ ๒๔๕๙/๖๒๙๔

เด็กหญิงสุภิญญา เฉยโพธิ

์

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา วัดพรหมรังษี  

ลบ ๒๔๕๙/๖๒๙๕

เด็กชายสุเมธ กองธูป
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา วัดพรหมรังษี  

ลบ ๒๔๕๙/๖๒๙๖

เด็กชายอาชวิน มูลมณี
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา วัดพรหมรังษี  

ลบ ๒๔๕๙/๖๒๙๗

เด็กชายเมธวัฒน์ บุญประเสริฐ

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา วัดพรหมรังษี  

ลบ ๒๔๕๙/๖๒๙๘

เด็กหญิงไปรยา คมพุดซา
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา วัดพรหมรังษี  

ลบ ๒๔๕๙/๖๒๙๙

เด็กชายกฤษณะ หย่างถึง ๘/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนพรหมรังษี วัดพรหมรังษี  

ลบ ๒๔๕๙/๖๓๐๐
เด็กหญิงจิรพรรณ กลินศรีสุข

่

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมรังษี วัดพรหมรังษี  

ลบ ๒๔๕๙/๖๓๐๑

เด็กชายจิรายุทธ น้อยเจริญ ๕/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนพรหมรังษี วัดพรหมรังษี  

ลบ ๒๔๕๙/๖๓๐๒

เด็กหญิงจิวาลักษณ์ วงษ์เพ็ชร
๒๓/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนพรหมรังษี วัดพรหมรังษี  

ลบ ๒๔๕๙/๖๓๐๓

เด็กหญิงชลฏา ละเขียว
๒๐/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมรังษี วัดพรหมรังษี  

ลบ ๒๔๕๙/๖๓๐๔
เด็กหญิงชุติมา คงสถาน

๒๓/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนพรหมรังษี วัดพรหมรังษี  

ลบ ๒๔๕๙/๖๓๐๕

เด็กชายณัฐพล ผูกเกษร ๒/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนพรหมรังษี วัดพรหมรังษี  

ลบ ๒๔๕๙/๖๓๐๖

เด็กหญิงดวงพร อุ้มบุญ
๑๘/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมรังษี วัดพรหมรังษี  

ลบ ๒๔๕๙/๖๓๐๗

เด็กชายธนาวุฒิ วัตรวิเชียร ๒/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนพรหมรังษี วัดพรหมรังษี  

ลบ ๒๔๕๙/๖๓๐๘
เด็กชายนภดล บุญตา

๒/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนพรหมรังษี วัดพรหมรังษี  

ลบ ๒๔๕๙/๖๓๐๙

เด็กชายบุญอนันต์ แสงจันทร์ ๕/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมรังษี วัดพรหมรังษี  

ลบ ๒๔๕๙/๖๓๑๐

เด็กหญิงบุษกร คำจันดี ๖/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนพรหมรังษี วัดพรหมรังษี  

ลบ ๒๔๕๙/๖๓๑๑

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ตันตระกูล
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนพรหมรังษี วัดพรหมรังษี  

ลบ ๒๔๕๙/๖๓๑๒

เด็กหญิงพิมพ์ชนก รินทา ๗/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนพรหมรังษี วัดพรหมรังษี  

ลบ ๒๔๕๙/๖๓๑๓

เด็กหญิงรุ่งทิวา ลาดี
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมรังษี วัดพรหมรังษี  

ลบ ๒๔๕๙/๖๓๑๔

เด็กหญิงสุพัชษา แจ้งนคร
๑๖/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมรังษี วัดพรหมรังษี  

ลบ ๒๔๕๙/๖๓๑๕

เด็กชายกิตติธัช ง้าวบ้านเกาะ
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมรังษี วัดพรหมรังษี  

ลบ ๒๔๕๙/๖๓๑๖

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ปนแก้ว
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมรังษี วัดพรหมรังษี  

ลบ ๒๔๕๙/๖๓๑๗

เด็กหญิงชนิดา ศรีบุระ
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมรังษี วัดพรหมรังษี  

ลบ ๒๔๕๙/๖๓๑๘

เด็กหญิงภูริษา มาลา
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมรังษี วัดพรหมรังษี  

ลบ ๒๔๕๙/๖๓๑๙

เด็กหญิงวรกมล ดอกไม้
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมรังษี วัดพรหมรังษี  

ลบ ๒๔๕๙/๖๓๒๐
เด็กชายสรวิชญ์ ทำดี

๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพรหมรังษี วัดพรหมรังษี  

ลบ ๒๔๕๙/๖๓๒๑

เด็กหญิงกวินทิพย์ คูณรักษ์
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนซอย 12 สาย 4 ซ้าย วัดเมตตาธรรม  

ลบ ๒๔๕๙/๖๓๒๒

เด็กหญิงจุฑามาศ ทองศิลป
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสีซับศรีเจริญธรรม

่

วัดถำวิเวกศรีสวัสดิ

์

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๓๒๓

เด็กชายฉันทวัฒน์ น้อยไทย
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสีซับศรีเจริญธรรม

่

วัดถำวิเวกศรีสวัสดิ

์

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๓๒๔

เด็กชายชัชวาล จินแส

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสีซับศรีเจริญธรรม

่

วัดถำวิเวกศรีสวัสดิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๑๘๑ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๖๓๒๕

เด็กหญิงณัฐชา ถาวรทัศน์

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสีซับศรีเจริญธรรม

่

วัดถำวิเวกศรีสวัสดิ

์

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๓๒๖

เด็กหญิงณัฐมน พลเขียว
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสีซับศรีเจริญธรรม

่

วัดถำวิเวกศรีสวัสดิ

์

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๓๒๗

เด็กหญิงนัฐชา ทองสินธุ์
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสีซับศรีเจริญธรรม

่

วัดถำวิเวกศรีสวัสดิ

์

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๓๒๘

เด็กชายอภิรัตน์ กสิจินดา
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสีซับศรีเจริญธรรม

่

วัดถำวิเวกศรีสวัสดิ

์

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๓๒๙

เด็กหญิงอัญดาริน เมืองแสน
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสีซับศรีเจริญธรรม

่

วัดถำวิเวกศรีสวัสดิ

์

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๓๓๐

เด็กหญิงอุษา ทองศิลป
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสีซับศรีเจริญธรรม

่

วัดถำวิเวกศรีสวัสดิ

์

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๓๓๑

เด็กชายจักรกริช เทียงตรง

่

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสีซับศรีเจริญธรรม

่

วัดถำวิเวกศรีสวัสดิ

์

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๓๓๒

เด็กหญิงจินดารัตน์ สูงสุด
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสีซับศรีเจริญธรรม

่

วัดถำวิเวกศรีสวัสดิ

์

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๓๓๓

เด็กหญิงนันทรัตน์ เพ็งเพชร
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสีซับศรีเจริญธรรม

่

วัดถำวิเวกศรีสวัสดิ

์

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๓๓๔

เด็กหญิงพิมพ์วรีย์ มีประยูร
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสีซับศรีเจริญธรรม

่

วัดถำวิเวกศรีสวัสดิ

์

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๓๓๕

เด็กหญิงอริสา หมู่ทอง
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสีซับศรีเจริญธรรม

่

วัดถำวิเวกศรีสวัสดิ

์

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๓๓๖

เด็กชายอิทธิพล กองอุนนท์
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสีซับศรีเจริญธรรม

่

วัดถำวิเวกศรีสวัสดิ

์

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๓๓๗

เด็กหญิงเกสรา บุรี
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสีซับศรีเจริญธรรม

่

วัดถำวิเวกศรีสวัสดิ

์

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๓๓๘

เด็กชายเสมอชัย ผุยทา
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสีซับศรีเจริญธรรม

่

วัดถำวิเวกศรีสวัสดิ

์

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๓๓๙

เด็กหญิงสิริกัญญา อินทรี
๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสีซับศรีเจริญธรรม

่

วัดถำวิเวกศรีสวัสดิ

์

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๓๔๐

เด็กชายณัฐวีร์ สิงหะ

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสีซับศรีเจริญธรรม

่

วัดถำวิเวกศรีสวัสดิ

์

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๓๔๑

เด็กหญิงธัญญธร สุขประเสริฐ
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนขุนรามวิทยา วัดอุทุมพรวนาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๖๓๔๒

เด็กหญิงศุภิสรา เศษวงศ์
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนขุนรามวิทยา วัดอุทุมพรวนาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๖๓๔๓

เด็กหญิงสิชากร บรรเทาทุกข์
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนขุนรามวิทยา วัดอุทุมพรวนาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๖๓๔๔

เด็กหญิงสุภาวดี ศิริสานต์

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนขุนรามวิทยา วัดอุทุมพรวนาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๖๓๔๕

เด็กชายอนุวัฒน์ ยิงกว่าชาติ

่

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนขุนรามวิทยา วัดอุทุมพรวนาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๖๓๔๖

เด็กหญิงอินทิรา ภิรมยา
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนขุนรามวิทยา วัดอุทุมพรวนาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๖๓๔๗

เด็กหญิงทักษิณา จันทะเสมา
๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนขุนรามวิทยา วัดอุทุมพรวนาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๖๓๔๘

เด็กหญิงอนุวดี กิงขจร

่

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนขุนรามวิทยา วัดอุทุมพรวนาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๖๓๔๙

เด็กชายอรรถพล วงษ์ศรี
๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนขุนรามวิทยา วัดอุทุมพรวนาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๖๓๕๐

เด็กชายกณวรรธน์ ซุง
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๓๕๑

เด็กหญิงกนกกร ชูวงษ์
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๓๕๒

เด็กหญิงกนกพรรณ ตุลาทอง

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๓๕๓

เด็กหญิงกนกวรรณ อุส่าห์ดี
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๓๕๔

เด็กหญิงกนกวรรณ โอภาษี
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๓๕๕

เด็กหญิงกมลรัตน์ พิมพา
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๓๕๖

เด็กชายกริชติศักดิ

์

ลานคำแหง
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๓๕๗

เด็กชายกฤษดา เตชนันท์
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๓๕๘

เด็กหญิงกัญญารัตน์ สุขประเสริฐ
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๓๕๙

เด็กหญิงกัญญารัตน์ เยียวรัมย์
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๑๘๒ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๖๓๖๐

เด็กหญิงกันต์ฤทัย เซียะสกุล
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๓๖๑

เด็กหญิงกัลยกร เงินสันเทียะ
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๓๖๒

เด็กหญิงกานดา เชือมัน

้ ่

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๓๖๓

เด็กชายกิตติภณ จงสืบสุข

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๓๖๔

เด็กชายกิตติภพ สิงห์แก้ว
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๓๖๕

เด็กชายกิตติศักดิ

์

กิตติศัพท์ขจร
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๓๖๖

เด็กชายกิติพงศ์ ยินดี
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๓๖๗

เด็กหญิงคณิตา ตังคณิตานนท์
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๓๖๘

เด็กชายคเชนทร์ คำสอน
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๓๖๙

เด็กชายจตุรภัทร ตราชู
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๓๗๐
เด็กหญิงจรัญญา บุญจันทร์

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๓๗๑

เด็กชายจาฏุพัจน์ จำมัน

่

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๓๗๒

เด็กชายจารุวัฒน์ หนูน้อย
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๓๗๓

เด็กหญิงจิณณพัต คตน่วม
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๓๗๔

เด็กหญิงจิดาภา ทำกินดี

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๓๗๕

เด็กหญิงจิรนันท์ สุทธิชัย

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๓๗๖

เด็กชายจิรภัทร สุขสมบูรณ์
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๓๗๗

เด็กหญิงจิราภา ชินทรักษา
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๓๗๘

เด็กหญิงจุฑามณี ดวงเงิน
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๓๗๙

เด็กหญิงจุฑามาศ นาคำ
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๓๘๐

เด็กหญิงจุฑามาส ขันนาค
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๓๘๑

เด็กหญิงจุไรรัตน์ ปอมสุวรรณ์
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๓๘๒

เด็กหญิงชญาดา แย้มอิม

่

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๓๘๓

เด็กหญิงชญาดา ใจชืน

้

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๓๘๔

เด็กหญิงชนาภา กลินสุคนธ์

่

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๓๘๕

เด็กหญิงชนาภา สวัสดี

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๓๘๖

เด็กหญิงชนิกานต์ ยอดคำตัน
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๓๘๗

เด็กหญิงชนิสรา ไวทรง
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๓๘๘

เด็กหญิงชลดา อิมใจ

่

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๓๘๙

เด็กชายชลศักดิ

์

ลพนิกร
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๓๙๐
เด็กชายชลสิทธิ

์

กิมนวน

้

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๓๙๑

เด็กชายชลสิทธิ

์

บัวคำ
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๓๙๒

เด็กชายชัยพร แต่งตัว
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๓๙๓

เด็กชายชัยวัฒน์ ชัยวัฒนพาณิชย์
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๓๙๔

เด็กชายชาญวิทย์ เงินสลุง
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๑๘๓ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๖๓๙๕

เด็กชายชิษณุพงศ์ จันทร์ภิรมย์
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๓๙๖

เด็กชายฐิติพงค์ มอมขุนทด
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๓๙๗

เด็กชายณภัทร เกตุคำศรียศกร
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๓๙๘

เด็กชายณภัทร เงินอุปถัมภ์
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๓๙๙

เด็กหญิงณัฏฐวรรณ ศิริสลุง
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๔๐๐
เด็กหญิงณัฏฐ์ชุดา สลุงอยู่ดาสิริ

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๔๐๑
เด็กหญิงณัฐกานต์ สูงใหญ่

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๔๐๒

เด็กหญิงณัฐชา ลาดสลุง
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๔๐๓

เด็กชายณัฐชา เพศสุวรรณ์
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๔๐๔

เด็กหญิงณัฐชา แพทองคำ
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๔๐๕
เด็กหญิงณัฐณิชา กรองแก้ว

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๔๐๖

เด็กชายณัฐพงษ์ บุญอำพล
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๔๐๗

เด็กชายณัฐพนธ์ เข็มดา
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๔๐๘

เด็กชายณัฐพล กอบวิยะกร
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๔๐๙
เด็กชายณัฐพล ด้วงประเสริฐ

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๔๑๐

เด็กชายณัฐพล ใจชืน

้

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๔๑๑

เด็กชายณัฐภัทร เงินอุปถัมภ์
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๔๑๒

เด็กหญิงณัฐมล นันโต
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๔๑๓

เด็กชายณัฐวัตร ทองขาว
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๔๑๔

เด็กชายณัฐวุฒิ ใจชืน

่

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๔๑๕

เด็กหญิงณัธกานต์ ชัยเดช
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๔๑๖

เด็กหญิงณิชนันทน์ บาร์คอส
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๔๑๗

เด็กชายดนุเดช เอือสลุง

้

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๔๑๘

เด็กหญิงดวงกมล ไชยทองศรี
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๔๑๙

เด็กหญิงทอฝน พันธ์นุช
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๔๒๐

เด็กหญิงทัศนีย์ ใจคง
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๔๒๑

เด็กชายทิพย์สัณห์ นิมสังข์

่

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๔๒๒

เด็กหญิงธนนันท์ จันลา
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๔๒๓

เด็กชายธนวัฒน์ หงษ์สะต้น
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๔๒๔

เด็กชายธนวัฒน์ แย้มเจิม
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๔๒๕

เด็กชายธนวิทย์ สรรพสิทธิ

์

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๔๒๖

เด็กหญิงธนัชชา เจริญศรี
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๔๒๗

เด็กชายธนากร จันทร์แตง
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๔๒๘

เด็กชายธมกร สรรพสิทธิ

์

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๔๒๙

เด็กชายธัญเทพ เจริญสุข
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๑๘๔ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๖๔๓๐

เด็กหญิงธันชนก สานกลาง
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๔๓๑

เด็กหญิงธันญาพร อินทร์พล

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๔๓๒

เด็กหญิงธันยาภรณ์ ทรัพย์สุริจ
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๔๓๓

เด็กหญิงธิดาพร จันทรติวงศ์
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๔๓๔

เด็กหญิงธิดารัตน์ ราญฎร

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๔๓๕

เด็กหญิงธิดารัตน์ ใจภักดี
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๔๓๖

เด็กชายธิติวุฒิ คงสมบูรณ์
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๔๓๗

เด็กชายธิปไตย มาลัยวงค์
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๔๓๘

เด็กหญิงธีรดา แววสว่าง
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๔๓๙

เด็กชายนภัสรพี เหนียงจิต

่

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๔๔๐
เด็กหญิงนริษรา ทิมบ่อแร่

๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๔๔๑

เด็กหญิงนฤมล กลินสุคนธ์

่

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๔๔๒

เด็กหญิงนัชชา ไชยหงษ์
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๔๔๓

เด็กหญิงนัฐกานต์ สังข์แก้ว
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๔๔๔

เด็กหญิงนิชารัตน์ ใยเย็น
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๔๔๕

เด็กชายนิภัทร์ ทรัพย์ทีพึง

่ ่

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๔๔๖

เด็กชายบุญญฤทธิ

์

อรุโณทัย
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๔๔๗

เด็กหญิงบุษกร คำพลึก
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๔๔๘

เด็กหญิงบุษกร จงเทพ
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๔๔๙

เด็กชายบูรพา สมบัติทยานนท์
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๔๕๐

เด็กชายประณิธาณ สมบุญ
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๔๕๑

เด็กชายประพจน์ วัดน้อย
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๔๕๒

เด็กหญิงปรัชญาพร คามะนา
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๔๕๓

เด็กชายปริญญา หูกขุนทด

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๔๕๔

เด็กหญิงปรียาภา หาทางลาน

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๔๕๕

เด็กชายปวริศ สลุงโครพ

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๔๕๖

เด็กหญิงปวันรัตน์ ยาตาแสง
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๔๕๗

เด็กหญิงปารวี นิมฟก

่

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๔๕๘

เด็กหญิงปาริฉัตร สีรงณ์
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๔๕๙

เด็กหญิงปาริชาติ วงษาหาร
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๔๖๐
เด็กหญิงปาลิตา ปรางค์นอก

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๔๖๑

เด็กชายปยวัฒน์ ฉัตรเพ็งศรี
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๔๖๒

เด็กชายพงศธร
ปญญาโชคคณากุล ๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๔๖๓

เด็กชายพงศ์พีระ รุ่งโรจน์พาณิชย์
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๔๖๔

เด็กชายพชรพล เถือนวงษ์

่

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๑๘๕ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๖๔๖๕

เด็กหญิงพรชิตา ทองอ่อน

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๔๖๖

เด็กหญิงพรทิพา เจริญสลุง

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๔๖๗

เด็กหญิงพรประภา อินรองพล
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๔๖๘

เด็กหญิงพรพิมล บุญอำพล
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๔๖๙

เด็กหญิงพรรณทิวา หวังจุลกลาง

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๔๗๐

เด็กชายพรเทพ บุญศรีโรจน์
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๔๗๑

เด็กชายพศวีร์ สิงห์เถือน

่

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๔๗๒

เด็กหญิงพัชราภา วงษ์สลุง
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๔๗๓

เด็กชายพันทกานต์ กุณธูป
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๔๗๔

เด็กชายพิชชากร เถือนวงษ์

่

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๔๗๕

เด็กหญิงพิชามญชุ์ สร้อยศรี
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๔๗๖

เด็กชายพิชิตชัย พานพบ
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๔๗๗

เด็กชายพีระภัทร เทียวประสงค์

่

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๔๗๘

เด็กหญิงพุธิตา เฉลยอาจ
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๔๗๙

เด็กชายภัควัฒน์ เครือจันตา
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๔๘๐

เด็กชายภัทรพล สิทธิราช
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๔๘๑

เด็กหญิงภัทรภร ชุมพร
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๔๘๒

เด็กหญิงภัทราวดี ผดุงหมาย
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๔๘๓

เด็กหญิงภูริชญา บุญมี
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๔๘๔

เด็กหญิงภูริชญา เหรียญทอง
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๔๘๕

เด็กหญิงภูริชยา ทนลาน
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๔๘๖

เด็กชายภูริต ตรงธรรมกิจ
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๔๘๗

เด็กชายภูวมินทร์ หอมสนิท
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๔๘๘

เด็กชายมงคล ตอมพุทรา
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๔๘๙

เด็กหญิงมนฤทัย ทองเย็น
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๔๙๐

เด็กหญิงมาลินี กาวิละ
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๔๙๑

เด็กชายมินฑฎา แจ้งทอง
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๔๙๒

เด็กหญิงมินตรา เชยวิจิตร
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๔๙๓

เด็กชายยศพล ขำวงษ์
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๔๙๔

เด็กหญิงยุวพร บัวหอม
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๔๙๕

เด็กชายรพีพัฒน์ ทัพมาลัย
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๔๙๖

เด็กชายระพีภัทร โตดีลัง
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๔๙๗

เด็กหญิงรัญชิดา บุญโฉม
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๔๙๘

เด็กชายรุ่งอนันต์ ทองเกิด
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๔๙๙

เด็กหญิงรุ้งตะวัน จิตจำนงค์
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๑๘๖ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๖๕๐๐
เด็กชายวรพงศ์ สีลา

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๕๐๑

เด็กชายวรพงศ์ อยู่ประจำ
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๕๐๒
เด็กชายวรพจน์ สีลา

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๕๐๓

เด็กหญิงวรรณษา คำพลึก
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๕๐๔

เด็กหญิงวริศรา ศรีสุข
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๕๐๕

เด็กชายวศิน อ่อนพรม
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๕๐๖
เด็กชายวัชระพล ลัดดี

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๕๐๗

เด็กหญิงวันทนีย์ เอกนิล
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๕๐๘

เด็กหญิงวันวิษา ขยันสลุง

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๕๐๙

เด็กหญิงวันวิสา แสนกล้า
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๕๑๐
เด็กหญิงวันวิสาข์ ปรีดา

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๕๑๑

เด็กชายวาทิต สุขสลุง
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๕๑๒

เด็กชายวิระยะ ศรีสุมาลัย
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๕๑๓

เด็กหญิงวิลาสินี เฮงประเสริฐ
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๕๑๔

เด็กชายวีรภัทร ตรีเกษม
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๕๑๕

เด็กชายวีรภัทร ไชยทาง
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๕๑๖

เด็กชายศรัณยพงค์ จารุเพ็ง
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๕๑๗

เด็กหญิงศศิประภา เฉลิมพจน์
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๕๑๘

เด็กชายศักดิธัช ปนเอก
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๕๑๙

เด็กหญิงศิรภัสสร มันคง

่

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๕๒๐

เด็กหญิงศิรินทิพย์ ปญญาสิทธิ

์

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๕๒๑

เด็กชายศุภกร สิงห์คะเชนทร์
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๕๒๒

เด็กชายศุภวิชญ์ ลำเลิศ
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๕๒๓

เด็กหญิงศุภิสรา พุ่มไสว
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๕๒๔

เด็กชายสมเจตน์ มหาหิงค์
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๕๒๕

เด็กชายสรวิชญ์ วงษ์มณี
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๕๒๖

เด็กชายสรเดช หลวงหล้า
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๕๒๗

เด็กชายสหภาพ โพธิรืน

์ ่

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๕๒๘

เด็กชายสิทธิพงษ์ แซ่โค้ว
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๕๒๙

เด็กหญิงสิริวิภา ยิงเจริญ

่

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๕๓๐
เด็กหญิงสุขวิมล การะวงษ์

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๕๓๑
เด็กหญิงสุจิตราภรณ์ เฉลยพงษ์

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๕๓๒

เด็กหญิงสุชาวดี พงษ์ภมร
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๕๓๓

เด็กหญิงสุนีรัตน์ อภิชัย
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๕๓๔

เด็กหญิงสุปรีญา แก้วฤทธิ

์

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๑๘๗ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๖๕๓๕

เด็กหญิงสุพิชย์ชา พูนหลำ
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๕๓๖

เด็กหญิงสุภัสสร อินสอาด
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๕๓๗

เด็กหญิงสุภาพร สิงห์คำ
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๕๓๘

เด็กหญิงสุภารัตน์ ชำนาญกุล
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๕๓๙

เด็กหญิงสุภาวดี อุ่นเสนีย์
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๕๔๐

เด็กหญิงอชิรญาณ์ ร้ายกลับดี
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๕๔๑

เด็กชายอนุรักษ์ กัญญารัตน์
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๕๔๒

เด็กชายอนุวัติ ยุนิลาธนกิจ
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๕๔๓

เด็กหญิงอนุสา ประจงแต่ง
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๕๔๔

เด็กหญิงอภัสรา ผาสุริวงศ์
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๕๔๕

เด็กชายอภินันท์ ฤคณีย์
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๕๔๖

เด็กชายอภิรักษ์ พวงมาลา
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๕๔๗

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ผดุงนึก
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๕๔๘

เด็กชายอภิสิทธิ

์

โนนดี
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๕๔๙

เด็กหญิงอมรรัตน์ คำเตือนใจ
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๕๕๐

เด็กหญิงอมรรัตน์ อินต๊ะกาวิล
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๕๕๑

เด็กหญิงอริศรา ทำลานดี
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๕๕๒

เด็กชายอวิรุทธ์ นาคมณี
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๕๕๓

เด็กชายอังกูร เสือสง่า
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๕๕๔

เด็กหญิงอังคณา งามมา
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๕๕๕

เด็กหญิงอังคณา พรมสโร
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๕๕๖

เด็กหญิงอัญธิกา พวงมาลัย
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๕๕๗

เด็กหญิงอาทิตยา อ่อนสลุง

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๕๕๘
เด็กชายอำนาจมงคล กันตา

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๕๕๙

เด็กชายอิทธิพล บุญชู
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๕๖๐

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

สุขโพรง
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๕๖๑
เด็กชายเกียรติอนันต์ มันสลุง

่

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๕๖๒

เด็กชายเชิดศักดิ

์

แก่นจันทร์
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๕๖๓

เด็กหญิงเบญจรัตน์ เนตรมาลี
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๕๖๔

เด็กหญิงเมธาวดี สนันเมือง

่

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๕๖๕

เด็กหญิงเยาวภา แวดอุดม
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๕๖๖

เด็กหญิงเยาวเรศ นุ่มอุรา
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๕๖๗

เด็กชายเศกสรรค์ สุตตันติปฎก
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๕๖๘

เด็กชายเอกพล มาตยาคุณ
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๕๖๙

เด็กหญิงแพรวา โต๊ะสัมฤทธิ

์

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๑๘๘ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๖๕๗๐

เด็กชายโชคชัย มงคลเกาะ
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๕๗๑

เด็กหญิงกรรธิมา ฉายเนตร
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๕๗๒

เด็กชายกฤษฎิเมธัส

์

มาลัยวงษ์
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๕๗๓

เด็กชายกฤษณะ สมฟอม
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๕๗๔

เด็กชายจารุกิตติ

์

ล้อมวงษ์
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๕๗๕

เด็กชายจิรวัฒน์ เทพทา
๒๔/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๕๗๖

เด็กหญิงชลฤดี เกิดผล
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๕๗๗

เด็กชายฐานุกรณ์ สัจธรรม

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๕๗๘

เด็กชายฐิติกร วาจาอ่อน
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๕๗๙

เด็กหญิงธัญรัตน์ ธรรมทินนา
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๕๘๐
เด็กหญิงธัญวรัตม์ พูลสนาม

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๕๘๑

เด็กชายปวริศ ก้อนทอง
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๕๘๒

เด็กหญิงพิมพิกา ชูศรี
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๕๘๓

เด็กชายพีระเดช คุ้มบัว
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๕๘๔

เด็กหญิงรจนา ศรีปญญา

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๕๘๕

เด็กชายรัชชานนท์ ศิริสลุง
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๕๘๖

เด็กชายรัฐพล ผลไธสง
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๕๘๗

เด็กชายศตานนท์ ใจยะ
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๕๘๘

เด็กหญิงศศิธร พุ่มพวง
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๕๘๙

เด็กชายศิริชัย กรสุพรรณ์
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๕๙๐

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ดวงศรี
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๕๙๑

เด็กชายศุภากร อุบลทัศน์
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๕๙๒

เด็กชายอนุวัฒน์ ใจชืน

้

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๕๙๓

เด็กหญิงอภิชญา บุตรดีโสดา
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๕๙๔

เด็กหญิงอัยศรินทร์ สำราญสุข
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๕๙๕

เด็กชายอิทธิพันธ์ มีสุข
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๕๙๖

เด็กชายธนเกียรติ อยู่เย็น
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๕๙๗

เด็กชายอนุวัฒน์ สีนา
๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๕๙๘

เด็กชายเวทิศ คงสุข
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๕๙๙

เด็กชายคุณากร สลุงอยู่
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกสลุงวิทยา วัดโคกสำราญ  

ลบ ๒๔๕๙/๖๖๐๐
เด็กหญิงมิงขวัญ

่

อนันต์สลุง
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกสลุงวิทยา วัดโคกสำราญ  

ลบ ๒๔๕๙/๖๖๐๑
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ดิดสลุง

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกสลุงวิทยา วัดโคกสำราญ  

ลบ ๒๔๕๙/๖๖๐๒

เด็กหญิงสุดารัตน์ จิวประเสริฐ
๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกสลุงวิทยา วัดโคกสำราญ  

ลบ ๒๔๕๙/๖๖๐๓

เด็กหญิงปรียากร แสนมนตรี

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกสลุงวิทยา วัดโคกสำราญ  

ลบ ๒๔๕๙/๖๖๐๔
นางสาวธันยพร แหยมเจริญ

๑๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนโคกสลุงวิทยา วัดโคกสำราญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๑๘๙ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๖๖๐๕

เด็กหญิงพิยดา โพธิเลีย

์

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาขวาง วัดโคกสำราญ  

ลบ ๒๔๕๙/๖๖๐๖

เด็กหญิงรุ่งอรุณ ไชยหนองแข้
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาขวาง วัดโคกสำราญ  

ลบ ๒๔๕๙/๖๖๐๗
เด็กหญิงเบญญากร พบประสาท

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาขวาง วัดโคกสำราญ  

ลบ ๒๔๕๙/๖๖๐๘

เด็กหญิงชนาภา สลุงอยู่
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกสลุง วัดโคกสำราญ  

ลบ ๒๔๕๙/๖๖๐๙

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

บุญทรงธรรม
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกสลุง วัดโคกสำราญ  

ลบ ๒๔๕๙/๖๖๑๐

เด็กหญิงธันย์ชนก ขยันสลุง
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกสลุง วัดโคกสำราญ  

ลบ ๒๔๕๙/๖๖๑๑

เด็กหญิงศตกมล พิลาเกตุ
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกสลุง วัดโคกสำราญ  

ลบ ๒๔๕๙/๖๖๑๒

เด็กหญิงสุดารัตน์ จ่าจำรูญ

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกสลุง วัดโคกสำราญ  

ลบ ๒๔๕๙/๖๖๑๓

เด็กหญิงฤทัยรัตน์ ชวดสลุง
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกสลุง วัดโคกสำราญ  

ลบ ๒๔๕๙/๖๖๑๔

เด็กชายสุรศักดิ

์

หนูสลุง
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกสลุง วัดโคกสำราญ  

ลบ ๒๔๕๙/๖๖๑๕

เด็กหญิงกิงมณี

่

สลุงอยู่

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองตามิง

่

วัดโคกสำราญ  

ลบ ๒๔๕๙/๖๖๑๖

เด็กชายก้องภพ อนันต์สลุง
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองตามิง

่

วัดโคกสำราญ  

ลบ ๒๔๕๙/๖๖๑๗

เด็กหญิงขนิษฐา ย่องไธสง
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองตามิง

่

วัดโคกสำราญ  

ลบ ๒๔๕๙/๖๖๑๘

เด็กชายจักรพันธุ์ นาคะ
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองตามิง

่

วัดโคกสำราญ  

ลบ ๒๔๕๙/๖๖๑๙

เด็กหญิงจิรัฐติกาล พันจู
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองตามิง

่

วัดโคกสำราญ  

ลบ ๒๔๕๙/๖๖๒๐

เด็กหญิงฉัตรมณี สุขสลุง
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองตามิง

่

วัดโคกสำราญ  

ลบ ๒๔๕๙/๖๖๒๑

เด็กหญิงชญานี บุญสิบ
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองตามิง

่

วัดโคกสำราญ  

ลบ ๒๔๕๙/๖๖๒๒

เด็กหญิงชาลิดา เพ็งแดง
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองตามิง

่

วัดโคกสำราญ  

ลบ ๒๔๕๙/๖๖๒๓

เด็กหญิงชาลินีย์ สลุงอยู่

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองตามิง

่

วัดโคกสำราญ  

ลบ ๒๔๕๙/๖๖๒๔

เด็กชายชีวธันย์ กิงเนตร

่

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองตามิง

่

วัดโคกสำราญ  

ลบ ๒๔๕๙/๖๖๒๕

เด็กหญิงชุติมณฑน์ ใจใหญ่สลุง
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองตามิง

่

วัดโคกสำราญ  

ลบ ๒๔๕๙/๖๖๒๖

เด็กหญิงฐิติรัตน์ ศิลาทอง
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองตามิง

่

วัดโคกสำราญ  

ลบ ๒๔๕๙/๖๖๒๗

เด็กหญิงณัฏฐณิตา ดิษสลุง
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองตามิง

่

วัดโคกสำราญ  

ลบ ๒๔๕๙/๖๖๒๘

เด็กชายณัฐดนัย วิไลฤทธิ

์

๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองตามิง

่

วัดโคกสำราญ  

ลบ ๒๔๕๙/๖๖๒๙

เด็กชายณัฐวุฒิ เจาะประโคน

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองตามิง

่

วัดโคกสำราญ  

ลบ ๒๔๕๙/๖๖๓๐

เด็กชายณัตธวุตร พรึกสลุง
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองตามิง

่

วัดโคกสำราญ  

ลบ ๒๔๕๙/๖๖๓๑

เด็กหญิงณิชา เพ็ชรรัตน์
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองตามิง

่

วัดโคกสำราญ  

ลบ ๒๔๕๙/๖๖๓๒

เด็กชายดนุภพ เงินสลุง
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองตามิง

่

วัดโคกสำราญ  

ลบ ๒๔๕๙/๖๖๓๓

เด็กชายนครินทร์ กลิงสลุง

้

๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองตามิง

่

วัดโคกสำราญ  

ลบ ๒๔๕๙/๖๖๓๔

เด็กชายปฏิพัทธิ

์

ยอดสลุง

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองตามิง

่

วัดโคกสำราญ  

ลบ ๒๔๕๙/๖๖๓๕

เด็กหญิงพัชรพร สลุงจันทร์
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองตามิง

่

วัดโคกสำราญ  

ลบ ๒๔๕๙/๖๖๓๖

เด็กชายวีรภัทร บุญประเสริฐ
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองตามิง

่

วัดโคกสำราญ  

ลบ ๒๔๕๙/๖๖๓๗

เด็กหญิงสิตานัน เกิดสลุง
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองตามิง

่

วัดโคกสำราญ  

ลบ ๒๔๕๙/๖๖๓๘

เด็กหญิงสิริกร สะแกทอง
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองตามิง

่

วัดโคกสำราญ  

ลบ ๒๔๕๙/๖๖๓๙

เด็กหญิงณัชชา ขันเงิน
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองตามิง

่

วัดโคกสำราญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๑๙๐ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๖๖๔๐

เด็กชายธนาธรณ์ เกิดสลุง
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองตามิง

่

วัดโคกสำราญ  

ลบ ๒๔๕๙/๖๖๔๑

เด็กชายธเนศ เสริมใหม่
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองตามิง

่

วัดโคกสำราญ  

ลบ ๒๔๕๙/๖๖๔๒

เด็กหญิงรุ้งตะวัน กมลชิตร

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองตามิง

่

วัดโคกสำราญ  

ลบ ๒๔๕๙/๖๖๔๓

เด็กหญิงวรรณรัตน์ ศิริสลุง
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองตามิง

่

วัดโคกสำราญ  

ลบ ๒๔๕๙/๖๖๔๔

เด็กหญิงสุนันทา มาสิงห์
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองตามิง

่

วัดโคกสำราญ  

ลบ ๒๔๕๙/๖๖๔๕

เด็กชายอตินันท์ เดชพล

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองตามิง

่

วัดโคกสำราญ  

ลบ ๒๔๕๙/๖๖๔๖

เด็กชายอิทธิกร คุณโลหิต
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองตามิง

่

วัดโคกสำราญ  

ลบ ๒๔๕๙/๖๖๔๗

เด็กหญิงพัณณิตา รักขนาม
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนซอย 26 สาย 4 ซ้าย วัดดำรงธรรม  

ลบ ๒๔๕๙/๖๖๔๘

เด็กชายจารุพงศ์ กระปุกนาค
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดำรงบุล วัดดำรงบุล  

ลบ ๒๔๕๙/๖๖๔๙

เด็กชายชนันธร เชือบุญจันทร์

้

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดำรงบุล วัดดำรงบุล  

ลบ ๒๔๕๙/๖๖๕๐
เด็กหญิงธันย์ชนก อบมะรี

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดำรงบุล วัดดำรงบุล  

ลบ ๒๔๕๙/๖๖๕๑

เด็กหญิงนิภาภรณ์ ศรีคร้าม

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดำรงบุล วัดดำรงบุล  

ลบ ๒๔๕๙/๖๖๕๒

เด็กชายปฏิภาณ อยู่เพ็ชร
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดำรงบุล วัดดำรงบุล  

ลบ ๒๔๕๙/๖๖๕๓

เด็กชายปญญา คนงานดี
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดำรงบุล วัดดำรงบุล  

ลบ ๒๔๕๙/๖๖๕๔

เด็กชายพรชัย อารีชาติ
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดำรงบุล วัดดำรงบุล  

ลบ ๒๔๕๙/๖๖๕๕

เด็กชายพุทธิพงศ์ ทองพุ่ม
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดำรงบุล วัดดำรงบุล  

ลบ ๒๔๕๙/๖๖๕๖

เด็กชายวัชรพล ลาภโพธิทอง

์

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดำรงบุล วัดดำรงบุล  

ลบ ๒๔๕๙/๖๖๕๗

เด็กชายศราวุธ อินทะสิงห์
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดำรงบุล วัดดำรงบุล  

ลบ ๒๔๕๙/๖๖๕๘

เด็กหญิงศศิธร สุขสนิท
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดำรงบุล วัดดำรงบุล  

ลบ ๒๔๕๙/๖๖๕๙

เด็กหญิงศิริยากรณ์ สุขสนิท
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดำรงบุล วัดดำรงบุล  

ลบ ๒๔๕๙/๖๖๖๐

เด็กหญิงสุภาวดี จาคำคง

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดำรงบุล วัดดำรงบุล  

ลบ ๒๔๕๙/๖๖๖๑

เด็กหญิงอริสา พานทอง
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดำรงบุล วัดดำรงบุล  

ลบ ๒๔๕๙/๖๖๖๒

เด็กชายไพรศรี วรรณพัฒ

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดำรงบุล วัดดำรงบุล  

ลบ ๒๔๕๙/๖๖๖๓

เด็กหญิงกนกวรรณ รอดนุกุล

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนช่องสาริกา วัดปากช่องสาริกา  

ลบ ๒๔๕๙/๖๖๖๔

เด็กชายขวัญชัย นิลพานิช
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนช่องสาริกา วัดปากช่องสาริกา  

ลบ ๒๔๕๙/๖๖๖๕

เด็กหญิงชลธิชา บุญเรืองลือ
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนช่องสาริกา วัดปากช่องสาริกา  

ลบ ๒๔๕๙/๖๖๖๖

เด็กหญิงธีรนาฎ จันทจุล
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนช่องสาริกา วัดปากช่องสาริกา  

ลบ ๒๔๕๙/๖๖๖๗

เด็กชายบัญชา ธูปแก้ว
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนช่องสาริกา วัดปากช่องสาริกา  

ลบ ๒๔๕๙/๖๖๖๘

เด็กหญิงบัวแก้ว ยอดพรหม
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนช่องสาริกา วัดปากช่องสาริกา  

ลบ ๒๔๕๙/๖๖๖๙

เด็กหญิงพรธิตา แข็งกล้า
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนช่องสาริกา วัดปากช่องสาริกา  

ลบ ๒๔๕๙/๖๖๗๐
เด็กชายพุฒิพงศ์ คชน่วม

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนช่องสาริกา วัดปากช่องสาริกา  

ลบ ๒๔๕๙/๖๖๗๑

เด็กชายมงคลชาญ หารศรี
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนช่องสาริกา วัดปากช่องสาริกา  

ลบ ๒๔๕๙/๖๖๗๒

เด็กหญิงวริษฐา จันตุ้ม

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนช่องสาริกา วัดปากช่องสาริกา  

ลบ ๒๔๕๙/๖๖๗๓

เด็กหญิงสุภิชชา กลินต่าย

่

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนช่องสาริกา วัดปากช่องสาริกา  

ลบ ๒๔๕๙/๖๖๗๔

เด็กชายเพาพาน จันจณะเสมี
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนช่องสาริกา วัดปากช่องสาริกา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๑๙๑ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๖๖๗๕
เด็กหญิงกรองกาญจน์

เกตุสมนึก
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพัฒนานิคม
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๖๗๖

เด็กชายกฤษณะ คูณรักษ์
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพัฒนานิคม
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๖๗๗

เด็กหญิงกัญญารัตน์ สว่างช่วง
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒนานิคม
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๖๗๘

เด็กชายกิตติพงษ์ พัฒนพวงพันธ์
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพัฒนานิคม
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๖๗๙

เด็กหญิงกิตติยาพร วีระวัฒนวงศ์
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒนานิคม
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๖๘๐

เด็กชายจักรกฤษณ์ นาคะ
๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพัฒนานิคม
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๖๘๑

เด็กหญิงจันทิมา เฉยแหวน
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพัฒนานิคม
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๖๘๒

เด็กหญิงจารุวรรณ มงคลเกาะ

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพัฒนานิคม
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๖๘๓

เด็กหญิงจิราวรรณ ศรีธรรมมา
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒนานิคม
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๖๘๔

เด็กหญิงชญานิษฐ์ สอนแก้ว
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒนานิคม
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๖๘๕

เด็กหญิงชนาพร ยางคำ
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพัฒนานิคม
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๖๘๖

เด็กหญิงชนาภา ศรีคร้าม
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพัฒนานิคม
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๖๘๗

เด็กหญิงชมพูนุช แซงบุญนาง
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒนานิคม
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๖๘๘

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ทับศรีแก้ว
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒนานิคม
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๖๘๙

เด็กชายณัชพล เทียงทิศ

่

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพัฒนานิคม
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๖๙๐

เด็กหญิงณัฏฐพร ดวงมณี
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพัฒนานิคม
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๖๙๑

เด็กหญิงณัฏฐยา แก้วคงวงษ์
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพัฒนานิคม
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๖๙๒

เด็กชายณัฐกิตติ

์

ดีดาษ
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพัฒนานิคม
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๖๙๓

เด็กหญิงณัฐธิดา สลุงอยู่

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพัฒนานิคม
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๖๙๔

เด็กหญิงทิพย์เกษร ทีฮุย
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒนานิคม
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๖๙๕

เด็กชายธรรมธัช บำรุงวงศ์
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพัฒนานิคม
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๖๙๖

เด็กหญิงธัญญารัตน์ เพ็งภู่
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพัฒนานิคม
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๖๙๗

เด็กหญิงธัญญารัตน์ โตเจริญ
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพัฒนานิคม
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๖๙๘

เด็กชายธันวา ธิประเทศ
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพัฒนานิคม
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๖๙๙

เด็กหญิงนทัศวรรณ ช่วยสัตย์
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒนานิคม
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๗๐๐
เด็กหญิงนุชนาถ นิลคูหา

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒนานิคม
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๗๐๑
เด็กหญิงบงกช แซ่ตัง

้

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒนานิคม
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๗๐๒

เด็กหญิงประวีณา สุขใส
๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพัฒนานิคม
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๗๐๓

เด็กหญิงปรียนุช เมธา
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพัฒนานิคม
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๗๐๔

เด็กหญิงปวีณา ดาคำ
๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพัฒนานิคม
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๗๐๕
เด็กหญิงพลอยชมพู พานิชกุล

๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพัฒนานิคม
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๗๐๖ เด็กหญิงพลอยวรินทร์
ชัยณรงค์

๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพัฒนานิคม
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๗๐๗

เด็กหญิงพาฝน พานิชลาน
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพัฒนานิคม
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๗๐๘

เด็กชายพุฒิพงศ์ ลือแก้ว
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพัฒนานิคม
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๗๐๙
เด็กหญิงมณฐนรรห์ บุญญฤทธิ

์

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพัฒนานิคม
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๑๙๒ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๖๗๑๐

เด็กชายมนัสวิน เบิกบาน

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพัฒนานิคม
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๗๑๑

เด็กชายรัชตะ สังข์ทอง
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพัฒนานิคม
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๗๑๒

เด็กหญิงวนันท์ชนก อัคคีวิจิตร
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพัฒนานิคม
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๗๑๓

เด็กหญิงวนิดา สายวงค์
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒนานิคม
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๗๑๔

เด็กหญิงวรัญญา ทองคง
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพัฒนานิคม
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๗๑๕

เด็กหญิงวริษา ช่วยสัตว์
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒนานิคม
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๗๑๖

เด็กชายวัชรินทร์ ผมทอง
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพัฒนานิคม
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๗๑๗

เด็กหญิงวัลญา ถนอมวงษ์
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพัฒนานิคม
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๗๑๘

เด็กหญิงวาริศา สวนสกุล
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพัฒนานิคม
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๗๑๙

เด็กชายวิษณุ บุญด้วยลาน
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพัฒนานิคม
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๗๒๐
เด็กหญิงศศิธร ภักดิชืน

์ ่

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพัฒนานิคม
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๗๒๑

เด็กหญิงศศิธร อินทพันธ์
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพัฒนานิคม
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๗๒๒

เด็กหญิงสาวิตรี แก้วสาริกา
๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพัฒนานิคม
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๗๒๓

เด็กหญิงสุนิตา เพลากระโทก
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพัฒนานิคม
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๗๒๔

เด็กหญิงสุภาวดี สีไทย
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพัฒนานิคม
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๗๒๕

เด็กหญิงหงษ์ฟา บุ่นจันทึก
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพัฒนานิคม
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๗๒๖

เด็กชายอดิศร พรมสงฆ์
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพัฒนานิคม
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๗๒๗

เด็กชายอริย เสนาะสลุง
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒนานิคม
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๗๒๘

เด็กหญิงอาศิรา สนิทนวล
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒนานิคม
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๗๒๙

เด็กหญิงอุริสยา พรมกลำ
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพัฒนานิคม
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๗๓๐

เด็กหญิงเกตุวิไล ซ้อมจันทา
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒนานิคม
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๗๓๑

เด็กหญิงเกวรี ทะยอมใหม่
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพัฒนานิคม
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๗๓๒

เด็กหญิงเกศริน หนูเส็ง
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒนานิคม
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๗๓๓

เด็กหญิงเกษศินี ต้นเกตุ

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพัฒนานิคม
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๗๓๔

เด็กหญิงเจนจิรา สุขแจ่ม
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพัฒนานิคม
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๗๓๕

เด็กชายเจษฎาพร บัวศรี
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒนานิคม
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๗๓๖

เด็กหญิงเนตรชนก เพชรรัตน์
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒนานิคม
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๗๓๗

เด็กชายเอกรินทร์ ยิมแย้ม

้

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพัฒนานิคม
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๗๓๘

เด็กหญิงโสจิรัตน์ หมันวิเศษ

่

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒนานิคม
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๗๓๙

เด็กหญิงโสภิตนภา นาคสุวรรณ
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒนานิคม
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๗๔๐
เด็กชายไชยยา สงวนโสภณ

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพัฒนานิคม
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๗๔๑

เด็กหญิงกนกวรรณ ยินดี
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพัฒนานิคม
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๗๔๒

เด็กชายกฤษดา กันศิริ
๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพัฒนานิคม
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๗๔๓

เด็กหญิงกัญญารัตน์ พลเสน
๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพัฒนานิคม
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๗๔๔

เด็กหญิงกัลยกร อ่อนจ้อย
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพัฒนานิคม
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๑๙๓ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๖๗๔๕

เด็กชายกิตติกรณ์ ยังเปนบุญ
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพัฒนานิคม
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๗๔๖

เด็กชายกิตติชัย จิตมะหิมา
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพัฒนานิคม
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๗๔๗

เด็กชายกิตติพัทธ์ สาริกา
๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพัฒนานิคม
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๗๔๘

เด็กชายกิตติพัทธ์ เรืองฉาย
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพัฒนานิคม
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๗๔๙

เด็กชายคมชาญ สมผล
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพัฒนานิคม
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๗๕๐

เด็กหญิงจิราภรณ์ แดงชำรัมย์
๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพัฒนานิคม
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๗๕๑

เด็กชายจิรายุส เสถียรพัฒนากูล
๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพัฒนานิคม
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๗๕๒

เด็กชายจิรเดช พิทักษ์
๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพัฒนานิคม
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๗๕๓

เด็กหญิงจีระภาพร ท้วมเลียง

้

๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพัฒนานิคม
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๗๕๔

เด็กหญิงจุฑารัตน์ พาวงษา
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพัฒนานิคม
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๗๕๕

เด็กหญิงชลธิชา ทะศรี
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพัฒนานิคม
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๗๕๖

เด็กชายชานนท์ คู่เมือง
๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพัฒนานิคม
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๗๕๗

เด็กหญิงชุติมาภรณ์ บัตรประโคน
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพัฒนานิคม
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๗๕๘

เด็กหญิงณิชาภัทร หมอเรือง
๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพัฒนานิคม
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๗๕๙

เด็กหญิงดารณี ขุนจัตุรัส
๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพัฒนานิคม
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๗๖๐

เด็กชายธนวุฒิ แปงตา

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพัฒนานิคม
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๗๖๑

เด็กชายนนทกร แก้วเหล่ายูง
๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพัฒนานิคม
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๗๖๒

เด็กหญิงนำทิพย์ บุบผา
๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพัฒนานิคม
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๗๖๓

เด็กชายบรรณรต วรดิษฐ์พัฒนะ
๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพัฒนานิคม
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๗๖๔

เด็กหญิงประภาพร มณีรัตน์
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพัฒนานิคม
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๗๖๕

เด็กหญิงพรธิดา เชือทหาร

้

๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพัฒนานิคม
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๗๖๖

เด็กหญิงวรรณภา เจริญสลุง
๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพัฒนานิคม
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๗๖๗

เด็กหญิงวรรณวิสา ปลัดศรี
๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพัฒนานิคม
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๗๖๘

เด็กหญิงศริญญา ฉับจันทึก
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพัฒนานิคม
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๗๖๙

เด็กชายสิทธิกร อันชัน
๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพัฒนานิคม
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๗๗๐

เด็กหญิงสุชานันท์ วิลัยสุข
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพัฒนานิคม
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๗๗๑

เด็กหญิงสุชานารถ อยู่นวล
๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพัฒนานิคม
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๗๗๒

เด็กหญิงสุนิษา ลิมปทีป
๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพัฒนานิคม
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๗๗๓

เด็กหญิงหยาดฝน ทรัพย์สินชัย
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพัฒนานิคม
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๗๗๔

เด็กหญิงเบญจพร จะสูงเนิน
๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพัฒนานิคม
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๗๗๕

เด็กชายกฤษฎา ก้องอัมพร
๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพัฒนานิคม
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๗๗๖

เด็กชายณัฐพนธ์ พานทอง
๓๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพัฒนานิคม
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๗๗๗

เด็กชายณัฐพล หวังแววกลาง
๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพัฒนานิคม
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๗๗๘

เด็กหญิงณิชกมล คำรัตน์
๑๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพัฒนานิคม
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๗๗๙

เด็กชายทินกร โพธิระหงษ์
๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพัฒนานิคม
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๑๙๔ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๖๗๘๐

เด็กหญิงธิดารัตน์ สีคำม่วม
๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพัฒนานิคม
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๗๘๑

เด็กหญิงนุชรีย์ ศิริเพ็ง
๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพัฒนานิคม
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๗๘๒

เด็กหญิงมุกตาภา เจริญสลุง
๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพัฒนานิคม
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๗๘๓

เด็กหญิงลานนา ใจสืบ

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพัฒนานิคม
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๗๘๔

เด็กหญิงวนิดา วงษา
๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพัฒนานิคม
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๗๘๕

เด็กหญิงศาลายา กุลพิมาย
๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพัฒนานิคม
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๗๘๖

เด็กหญิงศุภรัก สังข์ทิพย์
๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพัฒนานิคม
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๗๘๗

เด็กหญิงสุทธิชา กลำภากร
๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพัฒนานิคม
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๗๘๘

เด็กหญิงสุทธิดา ชนะ
๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพัฒนานิคม
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๗๘๙

เด็กหญิงสุรภา ธรรมานุรักษ์
๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพัฒนานิคม
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๗๙๐
เด็กหญิงแพรวณภา จันทร์คำ

๐๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพัฒนานิคม
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๗๙๑

เด็กหญิงโสรยา สุจริต
๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพัฒนานิคม
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๗๙๒

นางสาวชลธิชา ช่วยสัตว์
๐๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพัฒนานิคม
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๗๙๓

นางสาวฐิตา น้อยตัง

้

๒๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพัฒนานิคม
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๗๙๔

เด็กหญิงณัฐธกานต์ วรธรรมาทิพย์
๐๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพัฒนานิคม
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๗๙๕

นายดนุเดช อรรถวิเวก
๒๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพัฒนานิคม
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๗๙๖

นางสาวดวงหทัย พานวงค์

๑๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพัฒนานิคม
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๗๙๗

เด็กหญิงนิชา จับคีรี
๒๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพัฒนานิคม
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๗๙๘

นายพงศกร สุระชาติ
๒๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพัฒนานิคม
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๗๙๙

นางสาววิลาศินี ครุตเนตร

๒๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพัฒนานิคม
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๘๐๐
นางสาวสุดารัตน์ อัคจันทร์

๒๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพัฒนานิคม
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๘๐๑

นางสาวสุวิญญา อุ่นเสนีย์
๑๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพัฒนานิคม
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๘๐๒
นางสาวอภิรญา จงดี

๑๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพัฒนานิคม
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๘๐๓

เด็กหญิงอรอุมา กอพงษ์
๒๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพัฒนานิคม
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๘๐๔

เด็กหญิงแพรวา ละบุญเมือง
๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพัฒนานิคม
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๘๐๕

นางสาวจารุวรรณ บุญพ่วง
๒๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนพัฒนานิคม
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๘๐๖
นางสาวสมฤดี อ่อนสันเทียะ

๒๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนพัฒนานิคม
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๘๐๗

นางสาวอนันตญา ปานรุ่ง
๐๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนพัฒนานิคม
วัดพัฒนาธรรมาราม

 

ลบ ๒๔๕๙/๖๘๐๘

นางสาวกมลชนก พันนุด
๑๘/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพัฒนานิคม วัดราษฎร์มงคล  

ลบ ๒๔๕๙/๖๘๐๙

นายเสกสรรค หนูน้อย
๐๑/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนพัฒนานิคม วัดราษฎร์มงคล  

ลบ ๒๔๕๙/๖๘๑๐
เด็กชายกฤษณะ วิริยะ

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคม วัดสิริธรรมโสภณ  

ลบ ๒๔๕๙/๖๘๑๑

เด็กหญิงกันติยา พาวงษา
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคม วัดสิริธรรมโสภณ  

ลบ ๒๔๕๙/๖๘๑๒

เด็กชายกิตติชัย ไม้ตะเภา
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคม วัดสิริธรรมโสภณ  

ลบ ๒๔๕๙/๖๘๑๓

เด็กหญิงกุลกันยา แก้วตุ่มกา
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคม วัดสิริธรรมโสภณ  

ลบ ๒๔๕๙/๖๘๑๔

เด็กหญิงกุลิสรา วงค์พุทธา
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคม วัดสิริธรรมโสภณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๑๙๕ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๖๘๑๕

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ สลุงเสือ
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคม วัดสิริธรรมโสภณ  

ลบ ๒๔๕๙/๖๘๑๖

เด็กชายชนากร คงสุทธิ

์

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคม วัดสิริธรรมโสภณ  

ลบ ๒๔๕๙/๖๘๑๗

เด็กชายชนินทร์ บุตรนิล
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคม วัดสิริธรรมโสภณ  

ลบ ๒๔๕๙/๖๘๑๘

เด็กชายชัยรัตน์ พร้าก้อน

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคม วัดสิริธรรมโสภณ  

ลบ ๒๔๕๙/๖๘๑๙

เด็กชายชาญณรงค์ มีพ่วง
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคม วัดสิริธรรมโสภณ  

ลบ ๒๔๕๙/๖๘๒๐

เด็กหญิงช่อแก้ว บุญลา
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคม วัดสิริธรรมโสภณ  

ลบ ๒๔๕๙/๖๘๒๑

เด็กหญิงญาณิศา พรมทา
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคม วัดสิริธรรมโสภณ  

ลบ ๒๔๕๙/๖๘๒๒

เด็กหญิงธัญพร คล้ายสังข์
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคม วัดสิริธรรมโสภณ  

ลบ ๒๔๕๙/๖๘๒๓

เด็กหญิงนภประภา บุญชิต
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคม วัดสิริธรรมโสภณ  

ลบ ๒๔๕๙/๖๘๒๔

เด็กหญิงนวดี แก้วสีหมอก
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคม วัดสิริธรรมโสภณ  

ลบ ๒๔๕๙/๖๘๒๕

เด็กชายนัฐพล ชูชืน

่

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคม วัดสิริธรรมโสภณ  

ลบ ๒๔๕๙/๖๘๒๖

เด็กหญิงปาริชาติ ศรีพิพัฒน์
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคม วัดสิริธรรมโสภณ  

ลบ ๒๔๕๙/๖๘๒๗

เด็กหญิงพสุ จับคีรี
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคม วัดสิริธรรมโสภณ  

ลบ ๒๔๕๙/๖๘๒๘

เด็กชายพัฒน์ศักดิ

์

จูทอง
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคม วัดสิริธรรมโสภณ  

ลบ ๒๔๕๙/๖๘๒๙

เด็กชายพุทธิพงศ์ สียางนอก
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคม วัดสิริธรรมโสภณ  

ลบ ๒๔๕๙/๖๘๓๐

เด็กหญิงภัทรวดี พิมพ์สารี
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคม วัดสิริธรรมโสภณ  

ลบ ๒๔๕๙/๖๘๓๑

เด็กหญิงรุ้งนภา ประดับศรี
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคม วัดสิริธรรมโสภณ  

ลบ ๒๔๕๙/๖๘๓๒

เด็กหญิงวิภาวรรณ โพธิสาย

์

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคม วัดสิริธรรมโสภณ  

ลบ ๒๔๕๙/๖๘๓๓

เด็กชายวุฒิชัย วรครบุรี
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคม วัดสิริธรรมโสภณ  

ลบ ๒๔๕๙/๖๘๓๔

เด็กหญิงศุภสุตา ตังทอง

้

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคม วัดสิริธรรมโสภณ  

ลบ ๒๔๕๙/๖๘๓๕

เด็กหญิงสุนิสา ปเจริญ
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคม วัดสิริธรรมโสภณ  

ลบ ๒๔๕๙/๖๘๓๖

เด็กชายสุรสิทธิ สุดทร์ประเสริฐ
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคม วัดสิริธรรมโสภณ  

ลบ ๒๔๕๙/๖๘๓๗

เด็กชายไพบูลย์ หนูเรือง

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคม วัดสิริธรรมโสภณ  

ลบ ๒๔๕๙/๖๘๓๘

เด็กหญิงนัยน์กานต์ อินทร์ปรางค์
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองนา วัดหนองนา  

ลบ ๒๔๕๙/๖๘๓๙

เด็กชายพัฒนวิทย์ ทองคง
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองนา วัดหนองนา  

ลบ ๒๔๕๙/๖๘๔๐

เด็กหญิงวราภรณ์ คำพลึก
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองนา วัดหนองนา  

ลบ ๒๔๕๙/๖๘๔๑

เด็กหญิงศิรินภา ขุนสลุง
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองนา วัดหนองนา  

ลบ ๒๔๕๙/๖๘๔๒

เด็กหญิงสุภาวรรณ เถินมงคล
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองนา วัดหนองนา  

ลบ ๒๔๕๙/๖๘๔๓
เด็กหญิงหทัยกาญณ์ หยังถึง

่

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองนา วัดหนองนา  

ลบ ๒๔๕๙/๖๘๔๔

เด็กหญิงจินตนา บุญเลิศ
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองนา วัดหนองนา  

ลบ ๒๔๕๙/๖๘๔๕

เด็กชายธีรานนท์ ทองสิน
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองนา วัดหนองนา  

ลบ ๒๔๕๙/๖๘๔๖

เด็กหญิงนุชสรา ต่างจรูญ
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองนา วัดหนองนา  

ลบ ๒๔๕๙/๖๘๔๗

เด็กหญิงพันธิตรา อินทโชติ
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองนา วัดหนองนา  

ลบ ๒๔๕๙/๖๘๔๘
เด็กหญิงเบญจวรรณ ทองเย็น

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองนา วัดหนองนา  

ลบ ๒๔๕๙/๖๘๔๙

แม่ชีกิงแก้ว

่

ดอกบัว
๒๑/๐๗/๒๕๐๑

วัดเขาสมโภชน์ เขาสมโภชน์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๑๙๖ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๖๘๕๐

แม่ชีวราพรณ์ พุ่มฉาก
๐๔/๐๕/๒๕๑๑

วัดเขาสมโภชน์ เขาสมโภชน์  

ลบ ๒๔๕๙/๖๘๕๑

แม่ชีสุวรรณ์ ดีนวนพะเนา

๑๑/๑๒/๒๕๑๕

วัดเขาสมโภชน์ เขาสมโภชน์  

ลบ ๒๔๕๙/๖๘๕๒

อุบาสิกาธัณย์นิชา พัฒนกรณ์กิตติ

์

๐๖/๑๒/๒๕๒๘

วัดเขาสมโภชน์ เขาสมโภชน์  

ลบ ๒๔๕๙/๖๘๕๓

อุบาสิกาวิมลศิริ บุญนารักษ์
๐๘/๐๖/๒๕๓๑

วัดเขาสมโภชน์ เขาสมโภชน์  

ลบ ๒๔๕๙/๖๘๕๔
เด็กหญิงกัญญารัตน์ อาจศรัตรู

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาสมโภชน์ วัดเขาสมโภชน์  

ลบ ๒๔๕๙/๖๘๕๕

เด็กชายณภัทร ลมสูงเนิน
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาสมโภชน์ วัดเขาสมโภชน์  

ลบ ๒๔๕๙/๖๘๕๖

เด็กชายทวีรัชต์ โดดสันเทียะ
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาสมโภชน์ วัดเขาสมโภชน์  

ลบ ๒๔๕๙/๖๘๕๗

เด็กชายธนกร สุทธอนันต์
๐๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาสมโภชน์ วัดเขาสมโภชน์  

ลบ ๒๔๕๙/๖๘๕๘

เด็กหญิงพิมลพรรณ ร้อยแก้ว
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาสมโภชน์ วัดเขาสมโภชน์  

ลบ ๒๔๕๙/๖๘๕๙

เด็กหญิงศรัณย์พร มันคง

่

๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาสมโภชน์ วัดเขาสมโภชน์  

ลบ ๒๔๕๙/๖๘๖๐
เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

เอียมใส

่

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาสมโภชน์ วัดเขาสมโภชน์  

ลบ ๒๔๕๙/๖๘๖๑

เด็กหญิงศิริโสภา สวัสดิเสวี

์

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาสมโภชน์ วัดเขาสมโภชน์  

ลบ ๒๔๕๙/๖๘๖๒

เด็กหญิงสุพพัตรา สร้อยฟา
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาสมโภชน์ วัดเขาสมโภชน์  

ลบ ๒๔๕๙/๖๘๖๓

เด็กชายคณาวุฒิ ภาพนอก
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาสมโภชน์ วัดเขาสมโภชน์  

ลบ ๒๔๕๙/๖๘๖๔

เด็กชายจักรภัทร ดาดำ
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาสมโภชน์ วัดเขาสมโภชน์  

ลบ ๒๔๕๙/๖๘๖๕

เด็กชายชัยพร กลมกลาง
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาสมโภชน์ วัดเขาสมโภชน์  

ลบ ๒๔๕๙/๖๘๖๖

เด็กชายฐนิต มุ่งก่อกลาง
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาสมโภชน์ วัดเขาสมโภชน์  

ลบ ๒๔๕๙/๖๘๖๗

เด็กชายธนายุทธ กระต่ายจันทร์
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาสมโภชน์ วัดเขาสมโภชน์  

ลบ ๒๔๕๙/๖๘๖๘

เด็กหญิงสุชานันท์ ฉลองกลาง
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาสมโภชน์ วัดเขาสมโภชน์  

ลบ ๒๔๕๙/๖๘๖๙

เด็กหญิงสุนิสา อุ่นเจริญ
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาสมโภชน์ วัดเขาสมโภชน์  

ลบ ๒๔๕๙/๖๘๗๐

เด็กหญิงอมรรัตน์ เกิดเขียว
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาสมโภชน์ วัดเขาสมโภชน์  

ลบ ๒๔๕๙/๖๘๗๑

เด็กชายไพบูลย์ สหุนันท์
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาสมโภชน์ วัดเขาสมโภชน์  

ลบ ๒๔๕๙/๖๘๗๒

เด็กหญิงฐิติมา วงษ์อินทร์
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาสมโภชน์ วัดเขาสมโภชน์  

ลบ ๒๔๕๙/๖๘๗๓

เด็กชายถิรวัฒน์ พรมนอก
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาสมโภชน์ วัดเขาสมโภชน์  

ลบ ๒๔๕๙/๖๘๗๔

เด็กหญิงนิภาพร เมาเรณู
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาสมโภชน์ วัดเขาสมโภชน์  

ลบ ๒๔๕๙/๖๘๗๕

เด็กชายพีรเพชร ดวงชาคำ

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาสมโภชน์ วัดเขาสมโภชน์  

ลบ ๒๔๕๙/๖๘๗๖

เด็กหญิงภัทราภรณ์ แก้วระวัง
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาสมโภชน์ วัดเขาสมโภชน์  

ลบ ๒๔๕๙/๖๘๗๗

เด็กหญิงวาสนา นกดี
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาสมโภชน์ วัดเขาสมโภชน์  

ลบ ๒๔๕๙/๖๘๗๘

เด็กชายศักดิชาย

์

พูลเฉลย
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาสมโภชน์ วัดเขาสมโภชน์  

ลบ ๒๔๕๙/๖๘๗๙

เด็กหญิงศิริลักษณ์ สำเร็จงาน
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาสมโภชน์ วัดเขาสมโภชน์  

ลบ ๒๔๕๙/๖๘๘๐
เด็กชายอนุพงศ์ ศรีชัยวาลย์

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาสมโภชน์ วัดเขาสมโภชน์  

ลบ ๒๔๕๙/๖๘๘๑

เด็กชายอัษฏา ฮุยนอก
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาสมโภชน์ วัดเขาสมโภชน์  

ลบ ๒๔๕๙/๖๘๘๒

เด็กหญิงณัฐริกา รักนี
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาสมโภชน์ วัดเขาสมโภชน์  

ลบ ๒๔๕๙/๖๘๘๓

เด็กชายณัฐวุฒิ ทองแสน
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาสมโภชน์ วัดเขาสมโภชน์  

ลบ ๒๔๕๙/๖๘๘๔

เด็กชายทัศนะ เชียงสิน
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาสมโภชน์ วัดเขาสมโภชน์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๑๙๗ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๖๘๘๕

เด็กชายธนพล คำพราว
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาสมโภชน์ วัดเขาสมโภชน์  

ลบ ๒๔๕๙/๖๘๘๖

เด็กหญิงธัญรัตน์ โฉมภา
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาสมโภชน์ วัดเขาสมโภชน์  

ลบ ๒๔๕๙/๖๘๘๗

เด็กชายธีรภัทร ทองคำ
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาสมโภชน์ วัดเขาสมโภชน์  

ลบ ๒๔๕๙/๖๘๘๘

เด็กหญิงนันทิยา ยอดคง
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาสมโภชน์ วัดเขาสมโภชน์  

ลบ ๒๔๕๙/๖๘๘๙

เด็กหญิงบุณญาพร ขุนน้อย
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาสมโภชน์ วัดเขาสมโภชน์  

ลบ ๒๔๕๙/๖๘๙๐
เด็กชายศรีธรรมชาติ ทองคำ

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาสมโภชน์ วัดเขาสมโภชน์  

ลบ ๒๔๕๙/๖๘๙๑

เด็กหญิงสาวิตรี ควรอักษร
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาสมโภชน์ วัดเขาสมโภชน์  

ลบ ๒๔๕๙/๖๘๙๒

เด็กหญิงสุพัตรา นงค์บาง
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาสมโภชน์ วัดเขาสมโภชน์  

ลบ ๒๔๕๙/๖๘๙๓

เด็กชายอธิวัฒน์ มูลฝุน
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาสมโภชน์ วัดเขาสมโภชน์  

ลบ ๒๔๕๙/๖๘๙๔

เด็กหญิงเมธาวี ศรีดาราช
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาสมโภชน์ วัดเขาสมโภชน์  

ลบ ๒๔๕๙/๖๘๙๕

เด็กหญิงเสาวณีย์ เห็นสม

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาสมโภชน์ วัดเขาสมโภชน์  

ลบ ๒๔๕๙/๖๘๙๖

เด็กหญิงกรรณิการ์ กุดโต้ง
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวชุม วัดสิงหาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๖๘๙๗

เด็กหญิงชนาภัทร มงคลศิลป
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวชุม วัดสิงหาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๖๘๙๘

เด็กหญิงชลทิชา คำผาย
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวชุม วัดสิงหาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๖๘๙๙

เด็กหญิงณัฐฐินันท์ ศิริสุวรรณ์
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวชุม วัดสิงหาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๖๙๐๐
เด็กหญิงทิพยวดี คุ้นประเสริฐ

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวชุม วัดสิงหาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๖๙๐๑

เด็กหญิงธิติมา รักษาสัตว์
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวชุม วัดสิงหาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๖๙๐๒

เด็กหญิงนิรชา ภาคอินทรีย์
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวชุม วัดสิงหาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๖๙๐๓
เด็กหญิงภิญญา ธรรมนาม

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวชุม วัดสิงหาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๖๙๐๔

เด็กหญิงมนัสวี ใจเย็น
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวชุม วัดสิงหาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๖๙๐๕

เด็กหญิงวรสิริ สองเมือง
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวชุม วัดสิงหาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๖๙๐๖

เด็กหญิงวริศรา แช่มขุนทด
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวชุม วัดสิงหาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๖๙๐๗
เด็กหญิงศุภิสรา มงคลศิลป

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวชุม วัดสิงหาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๖๙๐๘

เด็กหญิงอุไรวรรณ เหขุนทด
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวชุม วัดสิงหาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๖๙๐๙

เด็กหญิงเกวลิน ต่างสันเทียะ
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวชุม วัดสิงหาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๖๙๑๐

เด็กหญิงกัลยพร อิมสุข

่

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวชุม วัดสิงหาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๖๙๑๑

เด็กหญิงขวัญข้าว ดวงเงิน

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวชุม วัดสิงหาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๖๙๑๒

เด็กชายคมกริช ไร่เจริญ
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวชุม วัดสิงหาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๖๙๑๓

เด็กหญิงชลลดา หลวงพล
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวชุม วัดสิงหาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๖๙๑๔

เด็กชายชัยณรงค์ ชำนาญเฉียบ
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวชุม วัดสิงหาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๖๙๑๕

เด็กหญิงณัฐชา นาสวัสดิ

์

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวชุม วัดสิงหาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๖๙๑๖

เด็กชายณัฐพงษ์ คำภีพงษ์
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวชุม วัดสิงหาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๖๙๑๗

เด็กชายณัลทวัฒน์ รัตนะ
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวชุม วัดสิงหาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๖๙๑๘ เด็กหญิงธรรณญารัตน์
มุสิกรักษ์

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวชุม วัดสิงหาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๖๙๑๙

เด็กชายธีรพล ทองเอม
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวชุม วัดสิงหาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๑๙๘ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๖๙๒๐

เด็กชายนพรัตน์ สมเพ็ช
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวชุม วัดสิงหาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๖๙๒๑

เด็กหญิงนภาสินี วงษ์บา
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวชุม วัดสิงหาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๖๙๒๒

เด็กหญิงนลินทิพย์ โทสุวรรณ
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวชุม วัดสิงหาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๖๙๒๓

เด็กหญิงนำทิพย์ บุญจันทร์
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวชุม วัดสิงหาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๖๙๒๔

เด็กหญิงพิมพ์ชนก คชวงษ์
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวชุม วัดสิงหาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๖๙๒๕

เด็กชายภัทรพล แก้วสะอาด
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวชุม วัดสิงหาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๖๙๒๖

เด็กชายภูมริน สิลาสลุง
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวชุม วัดสิงหาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๖๙๒๗

เด็กหญิงรัตนา ใจบริสุทธิ

์

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวชุม วัดสิงหาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๖๙๒๘

เด็กหญิงวณัญญา บุญเพิม

่

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวชุม วัดสิงหาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๖๙๒๙

เด็กชายวรัญู ชูขาว
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวชุม วัดสิงหาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๖๙๓๐
เด็กหญิงวริศรา โพธิดำ

์

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวชุม วัดสิงหาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๖๙๓๑

เด็กชายวัชพล สิงห์โสภา

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวชุม วัดสิงหาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๖๙๓๒

เด็กชายวัชระศิล ใจงาม
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวชุม วัดสิงหาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๖๙๓๓

เด็กหญิงวิไลวรรณ ปาจันทร์
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวชุม วัดสิงหาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๖๙๓๔

เด็กหญิงศริญา สุวรรณศรี
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวชุม วัดสิงหาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๖๙๓๕

เด็กหญิงศิลารักษ์ ปราณีชาติ
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวชุม วัดสิงหาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๖๙๓๖
เด็กหญิงอภิณัฐฏฌา โพธิ

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบัวชุม วัดสิงหาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๖๙๓๗

เด็กหญิงอภิวรรณ มิงนอก

่

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวชุม วัดสิงหาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๖๙๓๘

เด็กหญิงไพรินทร์ หลวงพล
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวชุม วัดสิงหาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๖๙๓๙

เด็กหญิงกนกพร ภูพันดุง
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวชุม วัดสิงหาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๖๙๔๐

เด็กหญิงกมลวรรณ บัวชุมสุข
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบัวชุม วัดสิงหาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๖๙๔๑
เด็กหญิงกัลยวรรธน์ พันธรณี

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบัวชุม วัดสิงหาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๖๙๔๒

เด็กหญิงชนากานต์ ใจเทียง

่

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบัวชุม วัดสิงหาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๖๙๔๓

เด็กชายชาญณรงค์ ฉิมแย้ม
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบัวชุม วัดสิงหาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๖๙๔๔

เด็กหญิงณัฏฐนันท์ พูลสุข
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวชุม วัดสิงหาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๖๙๔๕

เด็กหญิงณัฐทิพา หวังบ่อกลาง

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบัวชุม วัดสิงหาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๖๙๔๖

เด็กชายณัฐพล เพ็ชรากุล
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวชุม วัดสิงหาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๖๙๔๗

เด็กหญิงทัศนีย์ ใจว่อง

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบัวชุม วัดสิงหาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๖๙๔๘

เด็กชายธนาธิป สมบูรณ์
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบัวชุม วัดสิงหาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๖๙๔๙

เด็กหญิงธิดาพร แจ่มเพ็ง

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบัวชุม วัดสิงหาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๖๙๕๐
เด็กชายธีรภัทร ใบชา

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบัวชุม วัดสิงหาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๖๙๕๑

เด็กชายธีรศักดิ

์

สีคำจีน

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบัวชุม วัดสิงหาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๖๙๕๒

เด็กชายนพดล กุมเพ็ชร์
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบัวชุม วัดสิงหาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๖๙๕๓

เด็กหญิงนราธิป นาดี
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวชุม วัดสิงหาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๖๙๕๔

เด็กหญิงนำทิพย์ ผลกาบ
๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบัวชุม วัดสิงหาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๑๙๙ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๖๙๕๕

เด็กชายบรรพต พูลทรัพย์
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบัวชุม วัดสิงหาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๖๙๕๖

เด็กหญิงปริศนา คำสม
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบัวชุม วัดสิงหาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๖๙๕๗

เด็กหญิงพรพรรณ ธรรมนาม
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวชุม วัดสิงหาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๖๙๕๘

เด็กชายพิเชฐ อาดโนนลา
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบัวชุม วัดสิงหาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๖๙๕๙

เด็กหญิงรัตนาพร คำมงคล
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวชุม วัดสิงหาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๖๙๖๐

เด็กหญิงวินัดดา พรมสวัสดิ

์

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบัวชุม วัดสิงหาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๖๙๖๑

เด็กหญิงวีรยา บุญปก

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบัวชุม วัดสิงหาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๖๙๖๒

เด็กหญิงวไลลักษณ์ เผ่าละมาน
๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบัวชุม วัดสิงหาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๖๙๖๓

เด็กหญิงศิริพร สะเทียนรัมย์

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบัวชุม วัดสิงหาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๖๙๖๔

เด็กหญิงศุภรัตน์ พูนเพิม

่

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบัวชุม วัดสิงหาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๖๙๖๕

เด็กชายสมชาย เย็นแย้ม
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบัวชุม วัดสิงหาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๖๙๖๖

เด็กหญิงสุพิชญา พลเรือง
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวชุม วัดสิงหาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๖๙๖๗

เด็กหญิงสุรัมภา แนมขุนทด
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบัวชุม วัดสิงหาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๖๙๖๘

เด็กหญิงหทัยชนก จันทร์สิงห์
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบัวชุม วัดสิงหาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๖๙๖๙

เด็กชายอมเรศ สุระอำนาจ
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบัวชุม วัดสิงหาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๖๙๗๐

เด็กชายอรรถพล แก้วจันทร์
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวชุม วัดสิงหาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๖๙๗๑

เด็กหญิงอริสา ผึงวงษ์

้

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบัวชุม วัดสิงหาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๖๙๗๒

เด็กหญิงอัญธิชา หนูจันทึก
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบัวชุม วัดสิงหาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๖๙๗๓

เด็กชายอำพล บุญจันทร์
๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบัวชุม วัดสิงหาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๖๙๗๔

เด็กชายเดชา เสือเอ๋ง
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบัวชุม วัดสิงหาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๖๙๗๕

เด็กชายเสนีย์ นาคเสนีย์
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวชุม วัดสิงหาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๖๙๗๖

เด็กหญิงไพลิน เหลาจันทึก
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวชุม วัดสิงหาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๖๙๗๗

เด็กชายจตุพร จันทร์เพ็ญ
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านชัยบาดาล วัดจันทาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๖๙๗๘

เด็กหญิงจิตรลดา รวบรวม
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านชัยบาดาล วัดจันทาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๖๙๗๙

เด็กชายชัชพงศ์ ดีนาน
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านชัยบาดาล วัดจันทาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๖๙๘๐

เด็กชายชิติพัทธ์ พวงภู่
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านชัยบาดาล วัดจันทาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๖๙๘๑

เด็กชายธนพนธ์ สุขถนอม
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านชัยบาดาล วัดจันทาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๖๙๘๒

เด็กชายภานุวัฒน์ ปนอยู่

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านชัยบาดาล วัดจันทาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๖๙๘๓

เด็กชายวงศกร เอียมพูลงาม

่

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านชัยบาดาล วัดจันทาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๖๙๘๔

เด็กหญิงวริศรา ช่วยดับโรค
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านชัยบาดาล วัดจันทาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๖๙๘๕

เด็กชายศักดา ทองเรือง
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านชัยบาดาล วัดจันทาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๖๙๘๖

เด็กหญิงสุพรรษา อำไพร
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านชัยบาดาล วัดจันทาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๖๙๘๗

เด็กชายสุเมธ เพ็งสลุง
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านชัยบาดาล วัดจันทาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๖๙๘๘

เด็กชายอนันดา สิงห์ขำ
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านชัยบาดาล วัดจันทาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๖๙๘๙

เด็กชายอภิรักษ์ เอียมนาคา

่

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านชัยบาดาล วัดจันทาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๒๐๐ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๖๙๙๐

เด็กชายอภิสิทธิ

์

แย้มเมืองไชย
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านชัยบาดาล วัดจันทาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๖๙๙๑

เด็กชายอลงกรณ์ คิดการ
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านชัยบาดาล วัดจันทาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๖๙๙๒

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ตัดสมัย
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำโกฎิทอง วัดจันทาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๖๙๙๓

เด็กชายอนุชา พุ่มวันเพ็ญ
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำโกฎิทอง วัดจันทาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๖๙๙๔

เด็กหญิงธนาธิป ก้อนทอง
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำโกฎิทอง วัดจันทาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๖๙๙๕

เด็กชายอรรถพร สีไวย์
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำโกฎิทอง วัดจันทาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๖๙๙๖

เด็กหญิงจิราพรรณ อินแก้วปวงคำ

่

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำโกฎิทอง วัดจันทาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๖๙๙๗

เด็กชายชัชพิสิฐ จำปาทอง

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำโกฎิทอง วัดจันทาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๖๙๙๘

เด็กหญิงทิฆัมพร วิรัตน์

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำโกฎิทอง วัดจันทาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๖๙๙๙

เด็กชายธนกฤต เรือนจันทร์
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำโกฎิทอง วัดจันทาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๗๐๐๐
เด็กหญิงมาริสา เจยุรัตน์

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำโกฎิทอง วัดจันทาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๗๐๐๑
เด็กหญิงวิรดา กันแคล้ว

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำโกฎิทอง วัดจันทาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๗๐๐๒
เด็กชายสรวิชญ์ ดำน้อย

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำโกฎิทอง วัดจันทาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๗๐๐๓
เด็กหญิงสุพรรษา เพียรกิจนา

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำโกฎิทอง วัดจันทาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๗๐๐๔
เด็กชายสุรเดช คงคำ

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำโกฎิทอง วัดจันทาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๗๐๐๕
เด็กชายอนุศักดิ

์

โปสันเทียะ
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำโกฎิทอง วัดจันทาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๗๐๐๖
เด็กชายอภิชัย เดิมสลุง

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำโกฎิทอง วัดจันทาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๗๐๐๗
เด็กชายอภิสิทธิ

์

กาญจนมณี
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำโกฎิทอง วัดจันทาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๗๐๐๘
เด็กหญิงกนกพร ภานนท์

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม วัดไชยดิตถาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๗๐๐๙
เด็กหญิงกรรณิการ์ นุนารัมย์

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม วัดไชยดิตถาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๗๐๑๐
เด็กหญิงกาญจนา แจ่มใส

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม วัดไชยดิตถาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๗๐๑๑

เด็กชายกิตติพงศ์ เต๊ะเปย
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม วัดไชยดิตถาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๗๐๑๒
เด็กหญิงคนิตา ราศรี

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม วัดไชยดิตถาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๗๐๑๓

เด็กหญิงจิราพร เชือหนองทอน

้

๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม วัดไชยดิตถาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๗๐๑๔

เด็กหญิงชลมาศ ศรีฟา

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม วัดไชยดิตถาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๗๐๑๕

เด็กหญิงชัญญานุช ชุ่มพลวงศ์
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม วัดไชยดิตถาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๗๐๑๖
เด็กชายชาญชัย หกขุนทด

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม วัดไชยดิตถาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๗๐๑๗

เด็กหญิงณัฐธิดา เทียนเงิน
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม วัดไชยดิตถาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๗๐๑๘

เด็กชายณัฐพงษ์ วงษ์พินิจ
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม วัดไชยดิตถาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๗๐๑๙

เด็กชายณัฐพล วงษ์ศรี
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม วัดไชยดิตถาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๗๐๒๐
เด็กชายติณห์พัฒน์ ทองพันธ์

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม วัดไชยดิตถาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๗๐๒๑

เด็กหญิงทิวา บุญอ้อย
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม วัดไชยดิตถาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๗๐๒๒

เด็กหญิงธนภรณ์ เจริญสลุง
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม วัดไชยดิตถาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๗๐๒๓

เด็กหญิงธนัชพร สินพรหม
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม วัดไชยดิตถาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๗๐๒๔
เด็กหญิงธีรดา ดำน้อย

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม วัดไชยดิตถาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๒๐๑ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๗๐๒๕

เด็กชายธีระพล คลซือ

่

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม วัดไชยดิตถาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๗๐๒๖

เด็กชายธเนศ มณโมรา
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม วัดไชยดิตถาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๗๐๒๗
เด็กหญิงนารีรัตน์ ศรีคำ

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม วัดไชยดิตถาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๗๐๒๘

เด็กหญิงบุษบา บุญเมือง
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม วัดไชยดิตถาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๗๐๒๙

เด็กชายปวริศ หลักพิมพ์
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม วัดไชยดิตถาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๗๐๓๐
เด็กหญิงปทมาภรณ์ วิเศษ

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม วัดไชยดิตถาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๗๐๓๑
เด็กชายปุณณัตถ์ แก้วทองดี

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม วัดไชยดิตถาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๗๐๓๒

เด็กหญิงพณัฐฌา ไหวหากิจ
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม วัดไชยดิตถาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๗๐๓๓

เด็กหญิงพัชรีภรณ์ ประกอบกสิกร
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม วัดไชยดิตถาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๗๐๓๔

เด็กหญิงพิชญาภา โคกพูล
๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม วัดไชยดิตถาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๗๐๓๕
เด็กหญิงภัคจิรา พันธ์สกูล

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม วัดไชยดิตถาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๗๐๓๖

เด็กชายภานุพงษ์ ติการนา
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม วัดไชยดิตถาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๗๐๓๗

เด็กหญิงรัญธิดา กุลวงค์
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม วัดไชยดิตถาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๗๐๓๘

เด็กหญิงรุจิรา พูลหลำ
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม วัดไชยดิตถาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๗๐๓๙
เด็กหญิงลำภู เกษนอก

๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม วัดไชยดิตถาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๗๐๔๐
เด็กหญิงวราภรณ์ ภู่เพชร

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม วัดไชยดิตถาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๗๐๔๑

เด็กหญิงศศิวิมล ไหวหากิจ
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม วัดไชยดิตถาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๗๐๔๒
เด็กหญิงสมปรารถนา

แสงจันทร์
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม วัดไชยดิตถาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๗๐๔๓
เด็กหญิงสุชาดา แจ่มจันทร์

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม วัดไชยดิตถาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๗๐๔๔

เด็กหญิงสุธาทิพย์ แดงช้อย
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม วัดไชยดิตถาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๗๐๔๕

เด็กหญิงสุนิศา เลิกนอก

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม วัดไชยดิตถาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๗๐๔๖

เด็กหญิงสุรีย์รัตน์ บริบูรณ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม วัดไชยดิตถาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๗๐๔๗
เด็กหญิงอรุโณทัย พุฒหอม

๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม วัดไชยดิตถาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๗๐๔๘

เด็กหญิงอาทิตยา ดีเฉย
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม วัดไชยดิตถาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๗๐๔๙

เด็กหญิงอิศริยา โนรินยา

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม วัดไชยดิตถาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๗๐๕๐
เด็กชายอิสระ พิมพ์ยัง

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม วัดไชยดิตถาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๗๐๕๑
เด็กหญิงเกวลิน เพ็งจันทร์

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม วัดไชยดิตถาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๗๐๕๒

เด็กหญิงเพชรรุ้ง ชมภูพืน

้

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม วัดไชยดิตถาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๗๐๕๓

เด็กหญิงกัญชนิกา บานเย็น
๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม วัดไชยดิตถาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๗๐๕๔

เด็กชายกิตติกานต์ ทรัพย์ขำ
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม วัดไชยดิตถาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๗๐๕๕
เด็กหญิงจันธิมา เจตนเสน

๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม วัดไชยดิตถาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๗๐๕๖

เด็กหญิงชลธิชา อาจขำ
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม วัดไชยดิตถาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๗๐๕๗

เด็กชายชาญณรงค์ อินทร์สลุง
๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม วัดไชยดิตถาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๗๐๕๘

เด็กชายชาติภูมิ เจริญลาภ
๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม วัดไชยดิตถาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๗๐๕๙
เด็กหญิงฐาปนี จันทศรี

๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม วัดไชยดิตถาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๒๐๒ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๗๐๖๐
เด็กหญิงดาหวัน ชูกันหอม

๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม วัดไชยดิตถาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๗๐๖๑

เด็กชายธนดล สลุงอยู่
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม วัดไชยดิตถาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๗๐๖๒
เด็กชายธนพล ปานโต

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม วัดไชยดิตถาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๗๐๖๓

เด็กชายธนาวุฒิ เผือกประพัฒน์
๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม วัดไชยดิตถาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๗๐๖๔

เด็กชายนันทพงศ์ บุญรอด
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม วัดไชยดิตถาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๗๐๖๕

เด็กหญิงนันทิกา ภุมมาวงษ์
๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม วัดไชยดิตถาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๗๐๖๖
เด็กหญิงพรพรรณ หอมกะโทก

๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม วัดไชยดิตถาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๗๐๖๗

เด็กชายวรชัย ทองอร่าม
๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม วัดไชยดิตถาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๗๐๖๘

เด็กหญิงวิจิตรา เจริญจิตร
๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม วัดไชยดิตถาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๗๐๖๙

เด็กหญิงสร้อยทิพ สาระยาม
๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม วัดไชยดิตถาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๗๐๗๐
เด็กหญิงสลักจิต เปยงเปย

๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม วัดไชยดิตถาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๗๐๗๑

เด็กชายสัญญา จันมาก
๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม วัดไชยดิตถาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๗๐๗๒

เด็กหญิงสุนิสา คำประเสริฐ
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม วัดไชยดิตถาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๗๐๗๓

เด็กหญิงสุหรรษา รักลาย
๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม วัดไชยดิตถาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๗๐๗๔
เด็กหญิงสโรชา ดวงพรม

๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม วัดไชยดิตถาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๗๐๗๕

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา เจียมศักดิ

์

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม วัดไชยดิตถาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๗๐๗๖

นางสาวกัญญารัตน์ สมศรีแสง
๒๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม วัดไชยดิตถาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๗๐๗๗

นางสาวกาญจนา จงพลาผลกุล
๑๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม วัดไชยดิตถาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๗๐๗๘
เด็กชายฌานพล อนุรักษ์

๒๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม วัดไชยดิตถาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๗๐๗๙

นางสาวณัฐกานต์ เรียมสันเทียะ

๊

๐๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม วัดไชยดิตถาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๗๐๘๐
นางสาวทิพนาถ สีนาหอม

๒๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม วัดไชยดิตถาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๗๐๘๑

นางสาวทิพเนตร สีนาหอม

๒๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม วัดไชยดิตถาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๗๐๘๒
นางสาวนัชชา หนูหินแก้ว

๐๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม วัดไชยดิตถาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๗๐๘๓

นางสาววิยะดา อ่อนวรรณะ

๒๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม วัดไชยดิตถาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๗๐๘๔

นางสาวณัฎฐา เลดา
๒๐/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม วัดไชยดิตถาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๗๐๘๕

นางสาวแสงพลอย โพธิอ้น

์

๑๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม วัดไชยดิตถาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๗๐๘๖
เด็กหญิงชลธิชา คำคลี

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะกอก วัดไชยดิตถาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๗๐๘๗

เด็กชายภควัต แย้มศรี
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะกอก วัดไชยดิตถาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๗๐๘๘

เด็กหญิงวิภารัตน์ บุตรสี
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะกอก วัดไชยดิตถาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๗๐๘๙

เด็กหญิงปุณยนุช พุทสุภาพ
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ามะกอก วัดไชยดิตถาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๗๐๙๐
เด็กหญิงกรกนก ศรีสุทธิ

๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดไชยดิตถาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๗๐๙๑

เด็กหญิงพรชิตา เปารัมย์
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดไชยดิตถาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๗๐๙๒

เด็กชายศนุชา สอนเดช
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดไชยดิตถาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๗๐๙๓

เด็กหญิงอธิชา เกตพิมาย
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดไชยดิตถาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๗๐๙๔
เด็กชายอนนต์ แต้มทอง

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดไชยดิตถาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๒๐๓ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๗๐๙๕

เด็กหญิงอรณิชา สอนมาลา
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดไชยดิตถาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๗๐๙๖

เด็กหญิงกลินสุคนธ์

่

วิชัยรัตนตระกูล
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดไชยดิตถาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๗๐๙๗
เด็กหญิงจุฑานาถ เยียมสันเทียะ

่

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดไชยดิตถาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๗๐๙๘

เด็กชายชลนธี พรหมศิริ
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดไชยดิตถาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๗๐๙๙

เด็กหญิงชุติมา งามกุศล
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดไชยดิตถาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๗๑๐๐
เด็กหญิงดวงกมล สวัสดิสลุง

์

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดไชยดิตถาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๗๑๐๑
เด็กชายธีรเดช สมตัว

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดไชยดิตถาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๗๑๐๒

เด็กชายนิติกร ชัยเขต
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดไชยดิตถาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๗๑๐๓

เด็กชายปฏิพัทธ์ แก้วมงคล

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดไชยดิตถาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๗๑๐๔

เด็กหญิงปภาวี บุญเลาะ
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดไชยดิตถาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๗๑๐๕
เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ คอละมัย

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดไชยดิตถาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๗๑๐๖

เด็กหญิงสุพัตรา ทานิวัน
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดไชยดิตถาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๗๑๐๗

เด็กหญิงเกล้ากนก ดนตรี
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดไชยดิตถาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๗๑๐๘

เด็กหญิงเปมิกา ตากรวด
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดไชยดิตถาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๗๑๐๙
เด็กหญิงโชติมา งามกุศล

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดไชยดิตถาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๗๑๑๐

เด็กชายฉัตรนนท์ หมอรัตน์
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะกอกหวาน วัดถนนโค้ง  

ลบ ๒๔๕๙/๗๑๑๑

เด็กชายทรัพย์ดนัย จันทร์เสวก
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะกอกหวาน วัดถนนโค้ง  

ลบ ๒๔๕๙/๗๑๑๒

เด็กชายทัพไทย แซ่กลาง
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะกอกหวาน วัดถนนโค้ง  

ลบ ๒๔๕๙/๗๑๑๓

เด็กชายธนนันท์ ดัชถุยาวัตร
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะกอกหวาน วัดถนนโค้ง  

ลบ ๒๔๕๙/๗๑๑๔

เด็กหญิงธัญชนก อินทร์สุข
๐๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมะกอกหวาน วัดถนนโค้ง  

ลบ ๒๔๕๙/๗๑๑๕

เด็กชายพฤทธิพร โสรส
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะกอกหวาน วัดถนนโค้ง  

ลบ ๒๔๕๙/๗๑๑๖

เด็กหญิงพิชญาภา วงษ์บา
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะกอกหวาน วัดถนนโค้ง  

ลบ ๒๔๕๙/๗๑๑๗

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ทนอุป
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะกอกหวาน วัดถนนโค้ง  

ลบ ๒๔๕๙/๗๑๑๘

เด็กชายณัฐพล คำจริงดี
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะกอกหวาน วัดถนนโค้ง  

ลบ ๒๔๕๙/๗๑๑๙

เด็กหญิงวรรณิกา วิชานา
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะกอกหวาน วัดถนนโค้ง  

ลบ ๒๔๕๙/๗๑๒๐
เด็กหญิงจรรยาภรณ์ ม่วงชุม

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะกอกหวาน วัดถนนโค้ง  

ลบ ๒๔๕๙/๗๑๒๑

เด็กหญิงจิรัชยา คำขจร
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะกอกหวาน วัดถนนโค้ง  

ลบ ๒๔๕๙/๗๑๒๒

เด็กหญิงนุชวรา เงินกลม
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะกอกหวาน วัดถนนโค้ง  

ลบ ๒๔๕๙/๗๑๒๓

เด็กชายวรากร อุทัยธรรม

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะกอกหวาน วัดถนนโค้ง  

ลบ ๒๔๕๙/๗๑๒๔

เด็กหญิงสิริเบญญา วรปญญา
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะกอกหวาน วัดถนนโค้ง  

ลบ ๒๔๕๙/๗๑๒๕

เด็กชายอภิวิชญ์ สุวรรณ์แหวน
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะกอกหวาน วัดถนนโค้ง  

ลบ ๒๔๕๙/๗๑๒๖

เด็กชายกุลธร เกือกูล

้

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าดินดำ วัดท่าแสมสาร  

ลบ ๒๔๕๙/๗๑๒๗

เด็กหญิงชนากานต์ เกตุคง
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าดินดำ วัดท่าแสมสาร  

ลบ ๒๔๕๙/๗๑๒๘

เด็กหญิงชลธิชา วิเชียรดี
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าดินดำ วัดท่าแสมสาร  

ลบ ๒๔๕๙/๗๑๒๙

เด็กชายณรงค์ ทองเผือก
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าดินดำ วัดท่าแสมสาร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๒๐๔ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๗๑๓๐

เด็กชายธราธร เอียมสอาด

่

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าดินดำ วัดท่าแสมสาร  

ลบ ๒๔๕๙/๗๑๓๑

เด็กชายธิเบต ศรีสุวรรณ์
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าดินดำ วัดท่าแสมสาร  

ลบ ๒๔๕๙/๗๑๓๒

เด็กชายธีรฉัตร คำทวี
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าดินดำ วัดท่าแสมสาร  

ลบ ๒๔๕๙/๗๑๓๓

เด็กชายนาคินทร์ อ่อนเงิน
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าดินดำ วัดท่าแสมสาร  

ลบ ๒๔๕๙/๗๑๓๔

เด็กหญิงปาริฉัตร แก้วเนียม

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าดินดำ วัดท่าแสมสาร  

ลบ ๒๔๕๙/๗๑๓๕

เด็กหญิงปาริชาติ ธภูธร
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าดินดำ วัดท่าแสมสาร  

ลบ ๒๔๕๙/๗๑๓๖

เด็กหญิงปยะพร สีคันชัย
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าดินดำ วัดท่าแสมสาร  

ลบ ๒๔๕๙/๗๑๓๗

เด็กชายภูวดล หอมสุข
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าดินดำ วัดท่าแสมสาร  

ลบ ๒๔๕๙/๗๑๓๘

เด็กหญิงมลธิรา เฉยไธสง
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าดินดำ วัดท่าแสมสาร  

ลบ ๒๔๕๙/๗๑๓๙

เด็กหญิงมินตรา หิตายะโส
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าดินดำ วัดท่าแสมสาร  

ลบ ๒๔๕๙/๗๑๔๐
เด็กหญิงมุทิตา หาญขุนทด

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าดินดำ วัดท่าแสมสาร  

ลบ ๒๔๕๙/๗๑๔๑

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ สุขใส
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าดินดำ วัดท่าแสมสาร  

ลบ ๒๔๕๙/๗๑๔๒

เด็กหญิงศศิวิมล อินทร์แรม
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าดินดำ วัดท่าแสมสาร  

ลบ ๒๔๕๙/๗๑๔๓

เด็กหญิงสายสวรรค์ โสภา
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าดินดำ วัดท่าแสมสาร  

ลบ ๒๔๕๙/๗๑๔๔

เด็กหญิงอานิสา ล้อมจันทึก
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าดินดำ วัดท่าแสมสาร  

ลบ ๒๔๕๙/๗๑๔๕

เด็กหญิงเกตุนภา บุญเลิศ
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าดินดำ วัดท่าแสมสาร  

ลบ ๒๔๕๙/๗๑๔๖

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

บุญเจียม
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าดินดำ วัดท่าแสมสาร  

ลบ ๒๔๕๙/๗๑๔๗
เด็กชายเกียรติอนันต์ ขันชุลี

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าดินดำ วัดท่าแสมสาร  

ลบ ๒๔๕๙/๗๑๔๘

เด็กหญิงเพียงนภา รัตนทอง
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าดินดำ วัดท่าแสมสาร  

ลบ ๒๔๕๙/๗๑๔๙

เด็กหญิงแพรวา ทองจันทร์
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าดินดำ วัดท่าแสมสาร  

ลบ ๒๔๕๙/๗๑๕๐
เด็กหญิงกนกพรรณ แก่งสันเทียะ

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๑๕๑

เด็กหญิงกนกวรรณ อินทรจงใจ
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๑๕๒

เด็กหญิงกนกวรรณ เสาแก่น
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๑๕๓

เด็กหญิงกมลณิชธ์ จินดาเกษม
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๑๕๔

เด็กหญิงกรกนก เฉิดจินดา
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๑๕๕

เด็กหญิงกรนันท์ นันทเสน
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๑๕๖

เด็กชายกฤตนุ กุดนอก
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๑๕๗

เด็กชายกฤษฎากร เมืองซอง
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๑๕๘

เด็กชายกวิน แก้วดวงเล็ก
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๑๕๙

เด็กหญิงกัญญารัตน์ คูนา
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๑๖๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ตันติสุข

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๑๖๑

เด็กหญิงกัญญาวีร์ โม่งแสวง
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๑๖๒

เด็กหญิงกัลยกร ติดยง
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๑๖๓

เด็กหญิงกาญจนา สงบถ้อย
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๑๖๔

เด็กหญิงกาญจนา สามขุนทด
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๒๐๕ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๗๑๖๕

เด็กชายกานต์กวี ธีระเสถียร
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๑๖๖

เด็กหญิงกิตติญา
พันชนะชญานันท์

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๑๖๗

เด็กหญิงกุฑาฬา ชัยพนัส
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๑๖๘

เด็กหญิงจริยานุช เปยมคลัง

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๑๖๙

เด็กชายจักรภพ หอมขจร
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๑๗๐

เด็กหญิงจารุภัทร บุญจันอัด
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๑๗๑

เด็กหญิงจิรัชญา เขียวลอย
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๑๗๒

เด็กชายจีรศักดิ

์

พิมพ์โกทา
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๑๗๓

เด็กหญิงจุฑามณี ญาณธานี
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๑๗๔

เด็กหญิงจุฑามาศ โพธิศรี

์

๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๑๗๕

เด็กหญิงฉัตรพร ภูมรินทร์
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๑๗๖

เด็กหญิงชนิกานต์ อิมพร้อม

่

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๑๗๗

เด็กหญิงชมพูนุช ดีเฉย

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๑๗๘

เด็กชายชวกร นันทวดีพิศาล
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๑๗๙

เด็กหญิงชุติกานต์ แจ่มดอน
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๑๘๐

เด็กหญิงฌญาฎา มีชัยแสง
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๑๘๑

เด็กชายณัฏฐกร ดวงแสนโย
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๑๘๒

เด็กหญิงณัฐกมล รุ่งเผ่าพันธุ์

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๑๘๓

เด็กหญิงณัฐชา สุขจันทึก
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๑๘๔

เด็กหญิงณัฐธยาน์ ตรุโนภาส

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๑๘๕

เด็กชายณัฐพงศ์ สังข์รุ่ง
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๑๘๖

เด็กหญิงณัฐพร มูลขุนทด
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๑๘๗

เด็กชายณัฐยศ เรือนกุณา
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๑๘๘

เด็กหญิงณัฐวดี น้อยชิน
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๑๘๙

เด็กหญิงณัฐวดี พลสี
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๑๙๐

เด็กหญิงณัฐวรรณ กลินเทศ

่

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๑๙๑

เด็กชายณัฐวุฒิ ทำทอง
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๑๙๒

เด็กชายณัฐวุฒิ ท้าวดี
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๑๙๓

เด็กหญิงณิชา บัวเผือน

่

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๑๙๔

เด็กหญิงดารารัตน์ สุกวัน
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๑๙๕

เด็กหญิงตริยาภรณ์ แข็งกระบือ
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๑๙๖

เด็กหญิงตรีรัตน์ สองเมือง
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๑๙๗

เด็กชายทศพร ทนแก้ว
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๑๙๘

เด็กหญิงทักษอร นุ่มดี

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๑๙๙

เด็กชายธนกร ช้างปาต้น
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๒๐๖ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๗๒๐๐
เด็กชายธนพนธ์ มอญพันธุ์

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๒๐๑

เด็กหญิงธนพร เจริญศรี
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๒๐๒
เด็กชายธนภัทร นวลทอง

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๒๐๓

เด็กชายธนภัทร สมบุญทวงษ์

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๒๐๔

เด็กชายธนวัฒน์ ทองจันทึก
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๒๐๕

เด็กชายธนวัฒน์ บัวคำ
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๒๐๖
เด็กชายธนวัฒน์ ละออเอียม

่

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๒๐๗

เด็กชายธนากร สังข์รุ่ง
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๒๐๘

เด็กชายธัชนันท์ หาญวิชาชัย
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๒๐๙

เด็กชายธัชพล จิตรกลาง
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๒๑๐
เด็กหญิงธัญชนก ทาเวียง

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๒๑๑

เด็กชายธัญธร ตะกรุดจันทร์
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๒๑๒

เด็กชายธัญยธรณ์ ชัยสิทธิ

์

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๒๑๓

เด็กชายธิติวุฒิ ศรีแสงแก้ว
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๒๑๔

เด็กชายธีรภัทร รุนรอด
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๒๑๕

เด็กชายธีรภัทร เจริญสลุง
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๒๑๖

เด็กชายธีรภัทร์ แสนพินิจ
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๒๑๗

เด็กชายนครินทร์ ภู่โพธิ

์

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๒๑๘

เด็กหญิงนภัสสร สมอยู่
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๒๑๙

เด็กหญิงนริศรา เหมือดสุรินทร์
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๒๒๐

เด็กหญิงนลินรัตน์ โยมา
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๒๒๑

เด็กหญิงนันทนี ลำทองมา
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๒๒๒

เด็กหญิงนันทิกานต์ อำพันธ์
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๒๒๓

เด็กหญิงนีรชา วิวัฒนวุฒิชัยกุล
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๒๒๔

เด็กชายปกรณ์ พุทศรี
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๒๒๕

เด็กหญิงปนัดดา ทองคำ
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๒๒๖

เด็กหญิงประทิตตา เพ็ชรักษ์
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๒๒๗

เด็กหญิงปรียานุช พิมประสาร
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๒๒๘

เด็กชายปญจพล นะธะศิริ
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๒๒๙

เด็กหญิงปณฑิตา อภัยพันธ์
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๒๓๐
เด็กหญิงปทมาภรณ์ ใจเย็น

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๒๓๑

เด็กชายปุรินทร์ วงค์เทียน
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๒๓๒

เด็กหญิงปานมณี งบพิมาย
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๒๓๓

เด็กหญิงพกาวรรณ ธภูธร

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๒๓๔

เด็กหญิงพรทิพย์ จิรเศรษฐ์วงศ์
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๒๐๗ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๗๒๓๕

เด็กหญิงพรนภา จุ้ยขาว

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๒๓๖

เด็กหญิงพรวลี หาสุข

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๒๓๗

เด็กชายพฤทธิ

์

เวหล
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๒๓๘
เด็กหญิงพลอยรัตนา ศรสวรรค์

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๒๓๙

เด็กหญิงพัชฌา ทาสี

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๒๔๐

เด็กชายพัชรพล สุคำภา
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๒๔๑

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ปนวันนา
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๒๔๒

เด็กหญิงพัชราภรณ์ พรมประกูล
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๒๔๓

เด็กหญิงพัชริดา มากมณี

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๒๔๔

เด็กหญิงพัชรินทร์ พรานทนงค์
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๒๔๕

เด็กหญิงพัณณิตา แสนน้อย
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๒๔๖

เด็กหญิงพันวรรษา บุญอิน
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๒๔๗
เด็กหญิงพัสตราภรณ์ ศุกรวัชรินทร์

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๒๔๘

เด็กหญิงพิชชาภา จันทรชิต
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๒๔๙

เด็กหญิงพิชญาภา จันทบาล
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๒๕๐

เด็กหญิงพิชเลขา พรมนอก

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๒๕๑

เด็กชายพีรพล ศรีงาม
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๒๕๒

เด็กหญิงพุทธรักษา หนุนนาค

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๒๕๓

เด็กหญิงภรทิพย์ นาชัยฤทธิ

์

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๒๕๔

เด็กหญิงภัทรภร กองทอง
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๒๕๕

เด็กหญิงภัทราภรณ์ จันทรา

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๒๕๖

เด็กหญิงภาวินีย์ คงเจริญ
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๒๕๗

เด็กหญิงภิญญดา หงษ์ชืน

่

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๒๕๘

เด็กชายภูผา ครุฑคำ
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๒๕๙

เด็กชายภูริภัทร บุญปราการ

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๒๖๐

เด็กชายมงคล เกตุนิล
๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๒๖๑

เด็กชายมงคลทอง สร้อยทอง
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๒๖๒

เด็กชายมณัฐกาวิน แดงอาจ

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๒๖๓

เด็กหญิงมณีรัตน์ ศรีคำภา
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๒๖๔

เด็กหญิงมนัสวี ฉายเพชร
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๒๖๕

เด็กหญิงมยุรินทร์ เทียวประสงค์
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๒๖๖

เด็กหญิงมินตรา แก่นปดชา
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๒๖๗

เด็กหญิงยิงกมล

่

อภิสิทธิโสภณ

์

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๒๖๘
เด็กหญิงรพินทรนาถ พลทอง

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๒๖๙

เด็กชายระพีพัฒน์ พันธรณี
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๒๐๘ / ๒๗๙

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๗๒๗๐

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ เกิดผล
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๒๗๑

เด็กหญิงรินรดา
โชคพิพัฒน์ไพบูลย์ ๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๒๗๒

เด็กชายฤทธิพร ต้นสกุล
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๒๗๓

เด็กหญิงลดาวรรณ สลุงใหญ่
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๒๗๔

เด็กหญิงลักษ์คณา คณิสาร

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๒๗๕

เด็กชายวงศกร เณรชู
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๒๗๖

เด็กชายวรพัฒน์ รัตนโรจน์
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๒๗๗

เด็กชายวรัญชัย จันทร์สน
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๒๗๘

เด็กหญิงวราภรณ์ วันพุธ
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๒๗๙

เด็กหญิงวริศรา ชารีอัน
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๒๘๐
เด็กชายวศิน มหาชัย

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๒๘๑

เด็กชายวัชรพงศ์ สินธุไชย
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๒๘๒

เด็กหญิงวันวิสา ชอบสอาด
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๒๘๓

เด็กหญิงวัลลภา พูนหลำ
๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๒๘๔

เด็กหญิงวัลลิภา มีแก้ว
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๒๘๕

เด็กหญิงวิชญาภา วิเชียร
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๒๘๖

เด็กหญิงวิลาสินี นิลสนธิ
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๒๘๗

เด็กชายวีรภาพ สกุลรัง
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๒๘๘

เด็กหญิงศรัญญา โพธิเดช

์

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๒๘๙

เด็กหญิงศลิษา ทองสุก
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๒๙๐

เด็กหญิงศลิษา โฉมฉาย
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๒๙๑

เด็กหญิงศศิธร โตทองหล่อ
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๒๙๒

เด็กหญิงศศิวิมล เจนพนัส
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๒๙๓

เด็กชายศักดิภัทร ทองอินทร์
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๒๙๔

เด็กหญิงศิริกร อ่อนน้อม
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๒๙๕

เด็กหญิงศิริประภา สิทธิขุนทด

์

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๒๙๖

เด็กหญิงศิริพร ขุนอินทร์
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๒๙๗

เด็กหญิงศิริวาพร วิสาขะ
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๒๙๘

เด็กหญิงศุทธินี พรมทอง
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๒๙๙

เด็กชายศุภกร ม่นจะบก
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๓๐๐
เด็กชายศุภกิจ บุญกอง

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๓๐๑

เด็กชายสมทรง ดวงรัตน์
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๓๐๒

เด็กหญิงสรนันท์ บุญจันทร์
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๓๐๓

เด็กหญิงสรวรรณ พรมณี
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๓๐๔
เด็กชายสหัสวรรษ แก้วสุวรรณ์

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๒๐๙ / ๒๗๙

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๗๓๐๕

เด็กหญิงสายธาร ชอบสอาด
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๓๐๖

เด็กหญิงสิทธิพร สุระทศ

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๓๐๗
เด็กหญิงสิรามล จันทร์แจ้ง

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๓๐๘

เด็กหญิงสิริรักษ์ งอกข้าวนก
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๓๐๙

เด็กชายสุกฤษฏิ

์

ชัยมงคล
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๓๑๐

เด็กหญิงสุทราวดี รักญาติ
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๓๑๑

เด็กหญิงสุนิษา สามสี
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๓๑๒

เด็กหญิงสุพรรษา ฉุนหอม
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๓๑๓

เด็กหญิงสุพรรษา ทรัพย์มี
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๓๑๔

เด็กหญิงสุภัสสรา ใจตรง

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๓๑๕

เด็กชายสุรชัย ศรีวงษ์หัตถ์
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๓๑๖

เด็กชายสุรพัศ ช่ออุบล
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๓๑๗

เด็กหญิงสโรชา สมเกิด
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๓๑๘

เด็กหญิงหทัยภัทร ดำรงค์เวช

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๓๑๙

เด็กหญิงองค์อร จันเครือเกิด
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๓๒๐

เด็กหญิงอทิตยา หมวดแร่
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๓๒๑

เด็กชายอนวัช นวลแสง
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๓๒๒

เด็กชายอภิสิทธิ

์

แก้วยาว
๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๓๒๓

เด็กหญิงอมรรัตน์ มุ่ยสกุล
๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๓๒๔

เด็กหญิงอริศศิรา เจริญฉิม
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๓๒๕

เด็กหญิงอังสณา เชือสาวถี

้

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๓๒๖

เด็กหญิงอัญชลี มิลเจริญ
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๓๒๗

เด็กหญิงอาทิติญา อุเทนจันทร์
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๓๒๘

เด็กหญิงอินธิรา ไพสิทธิ

์

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๓๒๙

เด็กหญิงอิสราภรณ์ บุญจันทร์
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๓๓๐
เด็กหญิงอุษณียาภรณ์

สุขเกษม

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๓๓๑

เด็กชายอโณทัย ชัยกุล

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๓๓๒

เด็กหญิงเกศกนก สอาดเอียม

่

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๓๓๓

เด็กหญิงเกศินี มีนาค
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๓๓๔

เด็กหญิงเจนจิรา อุ่มชอุ้ม
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๓๓๕
เด็กหญิงเจียระนัยพร โพธิกลำ

์

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๓๓๖
เด็กหญิงเบญญทิพย์ อาษานอก

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๓๓๗

เด็กหญิงเรวดี สุขุมพันธุ์พงศ์
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๓๓๘

เด็กหญิงกนกพร จำปาทอง

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๓๓๙

เด็กหญิงกนกวรรณ สมมัน

่

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๒๑๐ / ๒๗๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๗๓๔๐

เด็กหญิงกรวรรณ สังข์เพ็ชรรัตน์
๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๓๔๑

เด็กหญิงกวินธิดา ศรีเกาะ
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๓๔๒

เด็กหญิงกัญญารัตน์ เพ็งสุริยา
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๓๔๓

เด็กหญิงกันติชา ประโพธิศรี

์

๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๓๔๔
เด็กหญิงกาญจน์ณิชา ศรีจินดา

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๓๔๕

เด็กชายกิตติภูมิ สังข์ด้วงยาง
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๓๔๖

เด็กหญิงกุลธิดา สายมงคล
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๓๔๗

เด็กหญิงขวัญจิรา ศรีชัยอินทร์
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๓๔๘

เด็กชายจักรกฤษณ์ คำโห
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๓๔๙

เด็กหญิงจันทิมา จันทร์สง่า
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๓๕๐
เด็กหญิงจิตรลดา พึงตาล

่

๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๓๕๑

เด็กชายจิรพนธ์ สอนภักดี
๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๓๕๒

เด็กชายจิราณุวัฒน์ ปติคาม
๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๓๕๓

เด็กชายจิรายุ ดีผิว
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๓๕๔

เด็กชายจีรวัฒน์ แสงม่วง
๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๓๕๕

เด็กหญิงจุฑารัตน์ สุวรรณ์ศรี
๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๓๕๖

เด็กหญิงฉวีวรรณ โสดา
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๓๕๗

เด็กหญิงชนัญฑิฌา สิงห์โต
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๓๕๘

เด็กชายชยานันต์ ภมรคล
๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๓๕๙

เด็กชายชยุตม์ เพิมวงศ์

่

๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๓๖๐

เด็กหญิงชลธิชา จันทรวงศ์
๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๓๖๑

เด็กหญิงชลลดา เจริญจิตร
๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๓๖๒

เด็กชายชิษณุพงศ์ สังข์ทองรัมย์

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๓๖๓

เด็กหญิงชุติกาญจน์ สงวนพวก

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๓๖๔

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ฮวดพรม
๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๓๖๕

เด็กชายชุมพล แสงทอง
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๓๖๖

เด็กหญิงฐานิกา นาประกอบ
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๓๖๗

เด็กชายณรงค์วัฒน์ มูลศรีแก้ว
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๓๖๘

เด็กชายณัฐชนน สมเกิด
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๓๖๙

เด็กหญิงณัฐชากรณ์ สุวรรณ
๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๓๗๐
เด็กหญิงณัฐนรี แซ่เตีย

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๓๗๑

เด็กชายณัฐพล ชวนชม
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๓๗๒

เด็กหญิงณัฐวดี พรมวงค์
๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๓๗๓

เด็กหญิงณัฐสุดา ทองโสม
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๓๗๔

เด็กชายทักษ์ดนัย บัวโพด
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๒๑๑ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๗๓๗๕

เด็กชายธนชิต ศรีพนม
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๓๗๖

เด็กชายธนภัทร ศรีแก้วอ่อน
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๓๗๗

เด็กชายธนภัทร แน่นอุดร
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๓๗๘

เด็กหญิงธนัชพร เสียดกลาง
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๓๗๙

เด็กชายธวัชชัย สรสิทธิ

์

๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๓๘๐

เด็กชายธัชพล พลวิชัย
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๓๘๑

เด็กหญิงธารารัตน์ คิดในทางดี
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๓๘๒

เด็กหญิงธิญาดา กันจันทร์
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๓๘๓

เด็กหญิงธิดาภรณ์ สุวรรณศรี

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๓๘๔

เด็กชายธีธัต แดงยา

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๓๘๕

เด็กชายธีรภัทร์ ช่างภักดี
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๓๘๖

เด็กชายธีรภัทร์ บุญเมือง

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๓๘๗

เด็กหญิงธีระดา อรจันทร์
๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๓๘๘

เด็กชายนครินทร์ ฤทธิสาร
๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๓๘๙

เด็กหญิงนรพร ยศรุ่งเรือง

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๓๙๐

เด็กหญิงนริศรา วรวัฒน์
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๓๙๑

เด็กหญิงนฤมล พลล่องช้าง
๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๓๙๒

เด็กหญิงนฤมล ศรีกุฎ
๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๓๙๓

เด็กชายนฤเบศร์ แก่นจันทร์
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๓๙๔

เด็กชายนวัตกรณ์ คนมัน

่

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๓๙๕

เด็กหญิงนารายา แสงวิมาน

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๓๙๖

เด็กชายนิธิพงศ์ พรเสนา
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๓๙๗

เด็กชายนิพิฐพนธ์ จอสูงเนิน
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๓๙๘

เด็กหญิงบีท โสดาแก้ว
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๓๙๙

เด็กหญิงบุศกรณ์ ดนตรี
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๔๐๐
เด็กชายบูรณ์พิภพ ศรีคำภา

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๔๐๑ เด็กหญิงประกายวรรณ
ใจซือ

่

๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๔๐๒

เด็กหญิงปรียานุช คมขำ
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๔๐๓

เด็กหญิงปาณิสรา ราษี

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๔๐๔

เด็กหญิงปยวรรณ สีแสง
๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๔๐๕
เด็กชายปยะวัชร์ คงขาว

๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๔๐๖
เด็กชายพงศ์พิพัฒน์ คำนิล

๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๔๐๗

เด็กหญิงพรนัชชา ศรีมงคล
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๔๐๘
เด็กหญิงพรรณทิพย์ ชัยบำรุง

๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๔๐๙
เด็กหญิงพัชราภา อ้วนแก้ว

๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๒๑๒ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๗๔๑๐

เด็กหญิงพันนิภา พันตัน
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๔๑๑

เด็กหญิงพิมพิศา ถูวัดศรี
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๔๑๒

เด็กหญิงพิมพ์พิศา บุญมาก
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๔๑๓

เด็กชายพีรพล ภักดีงาม
๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๔๑๔

เด็กชายพีรวิชญ์ แก่นจันทร์
๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๔๑๕

เด็กหญิงฟารีดา เรืองรัตน์
๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๔๑๖

เด็กชายภราดร ฉายพิมาย
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๔๑๗

เด็กชายภราดร วงศ์อารี
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๔๑๘

เด็กหญิงภัควดี พิมพาสร้อย
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๔๑๙

เด็กหญิงภัทรวดี โล่สำราญ
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๔๒๐
เด็กชายภาณุพงศ์ ชวดขุนทด

๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๔๒๑

เด็กชายภาณุวัฒน์ พรหมบุตร
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๔๒๒

เด็กชายภานุเดช ทรงกลิน

่

๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๔๒๓
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ นิธิการสกุล

๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๔๒๔

เด็กหญิงมณีวรรณ จันทรพรม
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๔๒๕

เด็กหญิงมินตรา ยาบุญ

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๔๒๖
เด็กหญิงรัตติยากรณ์ กองสนธิ

์

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๔๒๗

เด็กชายรัตนกูล ขำแปง
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๔๒๘

เด็กหญิงรินรดา สกุลสิทธิวัฒน์
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๔๒๙

เด็กชายวงศพัทธ์ วัฒนพันธุ์

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๔๓๐

เด็กหญิงวรนุช นาฉิม

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๔๓๑

เด็กหญิงวราภรณ์ ขอกลาง

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๔๓๒

เด็กหญิงวัชราภรณ์ พานทิศฐิ
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๔๓๓

เด็กหญิงวิชชุดา ถอนพิมโจร
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๔๓๔

เด็กชายวุฒิพงษ์ สมพอง
๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๔๓๕

เด็กชายศตายุ ขวัญเผือก

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๔๓๖ เด็กหญิงศศินากาญจน์
เนืองภา

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๔๓๗

เด็กชายศักดิพิสิทธิ

์ ์

ทีดินดำ

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๔๓๘

เด็กชายศาสตรา นาบุญ
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๔๓๙

เด็กหญิงศิรประภา รักษาภักดี
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๔๔๐
เด็กหญิงศิริวรรณสุข บุญชิต

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๔๔๑

เด็กชายศิริเมธา ศิริบูรณ์
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๔๔๒

เด็กชายศุภกร
วิริยะกิจเจริญชัย

๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๔๔๓

เด็กหญิงสรวีย์ โอสถ
๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๔๔๔

เด็กหญิงสรัญญา เสือลอย
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๒๑๓ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๗๔๔๕

เด็กชายสราวุธ เฉยไธสง
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๔๔๖

เด็กชายสหรัฐ น้อยพุก
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๔๔๗

เด็กชายสหรัฐ อยู่ยิง

่

๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๔๔๘

เด็กชายสุกฤษฏิ

์

ปลืมเย็น

้

๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๔๔๙

เด็กหญิงสุชาดา แสนทวี
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๔๕๐

เด็กหญิงสุณัฎฐา พรหมศิลป
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๔๕๑

เด็กหญิงสุดาภัทร ชืนชอบ

่

๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๔๕๒

เด็กหญิงสุธาสินี บูรณคุณามณี
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๔๕๓

เด็กหญิงสุธีรา โอสถ
๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๔๕๔

เด็กหญิงสุนิสา มาลา
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๔๕๕

เด็กหญิงสุพพัตรา มันใจ

่

๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๔๕๖

เด็กหญิงสุพรรษา ประจงจิตร
๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๔๕๗

เด็กหญิงสุภัชชา ไตรสินธ์
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๔๕๘

เด็กชายสุรบดี กาโกน
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๔๕๙

เด็กชายสุริพงษ์ ช่างเกวียน
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๔๖๐

เด็กหญิงสุรีรัตน์ บัวชุมสุข
๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๔๖๑
เด็กหญิงสุวรรณนภา จันทร์นาง

๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๔๖๒

เด็กชายหัสดินทร์ ดงทอง
๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๔๖๓

เด็กชายอติวัชญ์ แซ่อึง

้

๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๔๖๔

เด็กชายอนุวัฒน์ เจริญสุข
๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๔๖๕

เด็กชายอภิวิชญ์ ศรีจันทร์เจ้า

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๔๖๖

เด็กชายอภิสิทธิ

์

แผนเมือง
๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๔๖๗

เด็กหญิงอรจิรา ชาญกิจ
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๔๖๘

เด็กหญิงอรวรา สงสระเกตุ
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๔๖๙

เด็กชายอัครพล สนิทไทย
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๔๗๐

เด็กหญิงอังคณา ผลเพียร
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๔๗๑

เด็กชายอัศวสิน ปานสอน
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๔๗๒

เด็กชายอานุภาพ สิงห์เสนา
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๔๗๓

เด็กหญิงอารีรัตน์ ปติแสง
๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๔๗๔

เด็กหญิงอินธุอร ประสารวรณ์
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๔๗๕

เด็กชายอิศเรศ ยาทิพย์
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๔๗๖

เด็กหญิงเกวรินทร์ เดชโนนสังข์
๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๔๗๗

เด็กหญิงเจณิสตา ผลวิสุทธิ

์

๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๔๗๘

เด็กชายเฉลิมชัย จันทรเสนา
๑๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๔๗๙

เด็กหญิงเบญจมาศ ลำพูล

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๒๑๔ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๗๔๘๐

เด็กหญิงเพชรวัศยา ชัยโยธาธนพงษ์
๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๔๘๑

เด็กหญิงเมธาพร ครสวรรค์
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๔๘๒

เด็กชายเสกสรร ขันชุลี
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๔๘๓

เด็กชายเสกสรรค์ บุญเลิศ
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๔๘๔

เด็กหญิงเอือกานต์

้

จันทร์อินทร์
๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๔๘๕

เด็กหญิงโสรยา หงษ์กลาง
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๔๘๖

เด็กชายกัณฑ์กฤช ปราบมาลัย
๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๔๘๗

นายกำพล จันแตง

่

๒๘/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๔๘๘

เด็กชายกิตติพงษ์ รักษาวงษ์
๑๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๔๘๙

เด็กชายกิตติศักดิ

์

มีวงค์

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๔๙๐
เด็กหญิงจัตุรถาภรณ์ ยอดสลุง

๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๔๙๑
เด็กหญิงจุฑาลักษณ์ ภูหลาบ

๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๔๙๒

เด็กหญิงชนากานต์ นครสูตร
๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๔๙๓

เด็กหญิงณิชา ปอมดำ
๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๔๙๔

เด็กหญิงธวัลหทัย สวัสดี
๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๔๙๕

เด็กชายธัญกร กุสุมานันท์

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๔๙๖

เด็กชายธีรภัทร์ นิมจิตต์

่

๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๔๙๗

เด็กหญิงนภัสสร สุขยินดี
๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๔๙๘

เด็กชายนวพล ยุบลพริง

้

๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๔๙๙

เด็กหญิงนันทิยา แสงกระจาย
๐๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๕๐๐
เด็กหญิงนุชยา อย่างสวย

๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๕๐๑

เด็กชายปฏิพัทธ์ บุญประเทือง
๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๕๐๒
เด็กหญิงประภัสสร แก้วสุภา

๑๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๕๐๓

เด็กหญิงปรารถนา วิราวรรณ์
๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๕๐๔

เด็กหญิงปุญญิศา
โชคพิพัฒน์ไพบูลย์ ๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๕๐๕

เด็กชายพงศกร ฤทธิเดช
๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๕๐๖
เด็กหญิงพรภิษา กลินบัวแก้ว

่

๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๕๐๗
เด็กหญิงพรรณพษา วงค์มาก

๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๕๐๘
เด็กชายพฤกษทลณ์ สุ่ยขุนทด

๑๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๕๐๙

เด็กหญิงพัชนิดา ทาสี
๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๕๑๐
เด็กหญิงพัชรพร พานทอง

๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๕๑๑

เด็กหญิงพิมพ์สุภา จงใจหาญ

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๕๑๒

เด็กชายภาณุ พึงมาก

่

๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๕๑๓

เด็กหญิงภิญญดา ตาลหอม
๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๕๑๔

เด็กหญิงมัสลิน วงค์เทียน
๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๒๑๕ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๗๕๑๕

เด็กหญิงรมิดา โปร่งจิตร
๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๕๑๖

เด็กชายรัฐนันท์ ตะกรุดเพ็ง
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๕๑๗

เด็กหญิงรัตติกาล เรือนอินทร์
๓๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๕๑๘

เด็กหญิงวิมล หอมชะเอม
๑๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๕๑๙

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ภู่ศรี
๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๕๒๐

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ กองนอก
๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๕๒๑

เด็กหญิงสุดารัตน์ หนูสวัสดิ

์

๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๕๒๒

เด็กหญิงสุดารัตน์ โหล่คำ
๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๕๒๓

เด็กชายสุธิมนต์ รุ่งเรือง
๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๕๒๔

เด็กหญิงสุนทรี อุดมพร
๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๕๒๕

เด็กหญิงสุมิตา สมบุญคุณ
๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๕๒๖

เด็กหญิงอรไพลิน แก่นช้าง
๒๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๕๒๗

เด็กหญิงเกศแก้ว ช่วยบุญ

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๕๒๘

เด็กหญิงเบญญาภา วงษ์สุวรรณ์

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๕๒๙

เด็กหญิงเพชรลดา สิลาสลุง

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๕๓๐

เด็กหญิงเรืองลดาย์ หมืนเงิน

่

๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๕๓๑
เด็กชายเวชประเสริฐ์ บุญมี

๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๕๓๒

นางสาวกชกร กองณรงค์
๐๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๕๓๓

นางสาวกชนุช บุษราคัม
๒๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๕๓๔

นายกนกพล แดขุนทด
๑๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๕๓๕

นางสาวกนกวรรณ พันแน่น
๐๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๕๓๖

นางสาวกนกวรรณ ลาขุนทด
๒๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๕๓๗

นางสาวกรวีร์ บุญมี
๐๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๕๓๘

นายกฤษกร แม้นเหมือน
๒๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๕๓๙

นางสาวกัลยรัตน์ ยางนอก
๑๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๕๔๐

นางสาวกิตติยา พรหมบุตร
๒๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๕๔๑

นายขจรเกียรติ สีโหดา
๓๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๕๔๒

เด็กชายจักรี เขตสูงเนิน
๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๕๔๓

นางสาวจันจิรา แสงนาค
๒๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๕๔๔

นางสาวจันทิมา เทียมสัมฤทธิ

์

๒๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๕๔๕

นางสาวชลนิชา อ่อนละมูล
๒๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๕๔๖
นางสาวฐิติญาภัณณ์ วิศิษฏ์นันทกร

๓๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๕๔๗

นางสาวฐิติพร ภูมิชัยสิทธิ

์

๐๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๕๔๘

นายณรงค์ฤทธิ

์

ไผทรัตน์

๒๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๕๔๙

นางสาวณัชชา แจ้งประยูร
๐๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๒๑๖ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๗๕๕๐

นางสาวณัฏฐิกา สุขสิงห์
๐๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๕๕๑

เด็กหญิงณัฐกานต์ สุขโข
๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๕๕๒

นายณัฐวุฒิ นาทอง
๑๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๕๕๓

นางสาวตรีรัตน์ ม่วงเช่น
๒๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๕๕๔

นางสาวทิพวรรณ สุขชืน

่

๑๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๕๕๕

นายธนกร รุจิกาญจนรัตน์
๐๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๕๕๖

นายธนพล ขันทอง

๒๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๕๕๗

นางสาวธัญญาเรศ ระวิงทอง
๒๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๕๕๘

นางสาวธันชนก มาลี
๐๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๕๕๙

เด็กหญิงธันยพร สุคำภา
๐๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๕๖๐
นางสาวธาราทิพย์ ละออง

๑๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๕๖๑

นางสาวธิดา บุญญฤทธิ

์

๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๕๖๒

นางสาวธีมาพร มาลาลำ
๑๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๕๖๓

นายนัฐกิจ สุขม่วง
๐๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๕๖๔

นางสาวนัทชา ลุนพันธ์
๐๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๕๖๕

นางสาวนัทธมน เวียงทอง
๒๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๕๖๖

นางสาวนิชธาวัลย์ แซ่ตัง

้

๒๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๕๖๗

นางสาวนิชาภัทร เขียวนิล
๐๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๕๖๘

นางสาวบุญฑริก ทองสุข

๑๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๕๖๙

นายบุญฤทธิ

์

บุญสุข
๐๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๕๗๐

นางสาวบุษกร ครุฑวิชิต
๒๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๕๗๑

นางสาวปทมพร คัมภิรานนท์
๒๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๕๗๒

นางสาวพิชชาภา พุทธรักษ์
๒๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๕๗๓

นางสาวภัคจิรา ฮุง

๑๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๕๗๔

นายภานุพันธุ์ คัมภีร์
๑๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๕๗๕

นางสาวภูวชิฎา นันทวดีพิศาล
๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๕๗๖

นางสาววนัสนันท์ สนิทนอก
๓๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๕๗๗

เด็กหญิงวรกานต์ ผลพรหม
๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๕๗๘

นายวรพล ศิลาลอย
๑๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๕๗๙

นางสาววรัญญา วงษ์ษา
๒๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๕๘๐
นางสาววริศรา แสนหาญ

๑๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๕๘๑

นางสาววะริยา วัฒนกุล
๐๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๕๘๒

นายวาเลนท์ บุญลือ
๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๕๘๓

นายวิศรุต รู้กิจนา

๑๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๕๘๔

นายวุฒิชัย ประสังลิโย
๒๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๒๑๗ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๗๕๘๕

นายศุภรักษ์ นาควะรี
๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๕๘๖

นายสหศวรรษ เหล่าจุมพล

๒๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๕๘๗

นายสิทธิโชค นาคอิม

่

๒๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๕๘๘

นายสุทัศน์ แพสอาด
๐๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๕๘๙

นางสาวสุพัตรา ปานพูล

๒๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๕๙๐

นางสาวสุพิชญา กองจวง
๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๕๙๑

นายสุรเชษฐ์ เอียมสอาด

่

๑๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๕๙๒

นางสาวสุวนันท์ ทองมูล
๒๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๕๙๓

นายอภิสิทธิ

์

เกียมขุนทด
๒๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๕๙๔

นางสาวอริสรา พิเชษฐ์
๐๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๕๙๕

นางสาวอริสรา มหาหิงค์
๒๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๕๙๖

นางสาวอารยา น้อยตง
๑๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๕๙๗

นางสาวอารียา ศรประดิษฐ

๑๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๕๙๘

นายอิทธิพล จอสูงเนิน
๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๕๙๙

นางสาวเกศนันท์ ขันศิริวงศ์
๑๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๖๐๐
นางสาวเกศวลี พูลพิพัฒน์

๒๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๖๐๑

นางสาวเบญญาภา เกิดมงคล
๒๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๖๐๒

เด็กหญิงเปมิกา จันทร์ชืน

่

๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๖๐๓
นางสาวเหมรัตน์ ชาญกิจ

๒๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๖๐๔

นายเอกอนันต์ ขันศิริวงศ์
๑๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๖๐๕

นางสาวกมลวรรณ บุญพิจิตร
๐๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๖๐๖

นางสาวกรกนก ชนะน้อย
๑๐/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๖๐๗
นางสาวกรรธิมา โสมเกษตรินทร์

๐๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๖๐๘

นางสาวกัญญรัตน์ แขวงมาศ
๒๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๖๐๙

นายกิตติศักดิ

์

บัวแก้ว
๐๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๖๑๐

นางสาวกุลจิรา สัตว์นาโค
๒๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๖๑๑

นายฆนาคม ชะนะ
๐๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๖๑๒

นางสาวจันทกานต์ ขยันดี
๐๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๖๑๓

นางสาวจิรัฐติกาล ลาภสิทธิ

์

๐๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๖๑๔

นางสาวจุฑาภรณ์ ชูเมือง
๑๑/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๖๑๕

นางสาวจุฑารัตน์ โสนน้อย
๒๗/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๖๑๖

นางสาวชลดา เกียมขุนทด
๑๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๖๑๗

นางสาวชวัลกร กุลวงค์
๑๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๖๑๘

นายชานนท์ เจนจิต
๑๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๖๑๙

นางสาวฐิติรัตน์ เกิดศิริ
๐๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๒๑๘ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๗๖๒๐

นางสาวณวพร เปนมันคง

่

๑๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๖๒๑

นายณัฐพงศ์ ไชยชาย
๒๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๖๒๒

นายณัฐวุฒิ งอกข้าวนก
๐๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๖๒๓

นางสาวณิชกานต์ รักษ์จันดา
๐๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๖๒๔

นางสาวดาวมนีย์ คำมี
๒๙/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๖๒๕

นายธนาธร ศรีเศษนาม
๑๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๖๒๖

นางสาวธัญญารัตน์ เอาสูงเนิน
๒๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๖๒๗

นางสาวธันย์ชนก ค้างสำโรง
๒๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๖๒๘

นางสาวนฤมล โคจรนา
๑๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๖๒๙

นางสาวนันทิชา จันทร์เทียง

่

๑๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๖๓๐
นางสาวนีรชา แจ่มจันทร์

๑๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๖๓๑

นางสาวนุชจรี ทองมูล
๒๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๖๓๒

นางสาวนำเพ็ชร พันธ์ทับทิม
๓๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๖๓๓

นางสาวปณิตา สีเกิดพงษ์
๑๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๖๓๔

นางสาวปพิชญา สว่างแจ้ง
๐๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๖๓๕

นางสาวปอรลัดด์ ชุ่มมงคล
๐๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๖๓๖

นายพสิษฐ์ เปกาลี
๑๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๖๓๗

นางสาวพิมนภา ขุนทศ
๐๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๖๓๘

นางสาวภคินี ทับยา
๒๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๖๓๙

นายยุทธภูมิ นาเมืองรักษ์
๐๘/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๖๔๐

นางสาวรติมาพร เสริมสิรินาวา
๐๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๖๔๑

นางสาววริสรา ภู่ทองคำ
๒๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๖๔๒

นายวสันต์ มีฤทธิ

์

๑๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๖๔๓

นางสาววิภาดา สว่างวงษ์
๐๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๖๔๔

นายวุฒิชัย ศรีวิชัย
๐๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๖๔๕

นายศราวุธ มูลอินทร์
๐๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๖๔๖

นางสาวศิรินญา จงใจหาญ

๑๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๖๔๗

นายศิวะรักษ์ มาลา
๒๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๖๔๘

นายสันติชัย จันทร์จัตุรัส
๐๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๖๔๙

นางสาวสิริวิมล รักษ์มณี
๒๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๖๕๐
นางสาวสุทธาสินี ชนะทะเล

๑๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๖๕๑

นายสุทธิภัทร กองศักดิ

์

๒๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๖๕๒

นางสาวสุประภาดา วาดวงษ์ศรี
๓๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๖๕๓

นางสาวอนงรักษ์ หมายดี
๑๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๖๕๔

นางสาวอนัญญา เผ่าสุข
๒๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๒๑๙ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๗๖๕๕

นางสาวอภิญญา ม่านตา
๒๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๖๕๖

นายอรรถพล ธิกำพร
๒๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๖๕๗

นางสาวอัญชัญ เกาะแก้ว

๑๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๖๕๘

นางสาวเขมิกา พันธมิตร
๒๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๖๕๙

นายเจมณรงค์ พยุงหอม
๑๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๖๖๐

นายเฉลิมชาติ คงไทย
๐๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๖๖๑

นางสาวเบญญาภา เล่ห์กล
๑๗/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๖๖๒

นายเอกราช ฉลาดแย้ม
๓๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๖๖๓

นางสาวกาญจนา กุศโลดม
๑๐/๐๕/๒๕๔๐

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๖๖๔

นางสาวจันทิมา ราชวงค์
๒๑/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๖๖๕

นางสาวจินดาหรา กระต่ายจันทร์
๑๑/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๖๖๖

นางสาวชนินาถ แสงสิน
๒๓/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๖๖๗

นางสาวชัญญานุช แสนเชียงเนา
๐๘/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๖๖๘

นางสาวฐาริณี จันทร์เพ็ญ
๐๙/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๖๖๙

นางสาวณัชกมล กองสนธิ

์

๒๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๖๗๐

นางสาวณัฏฐินี อินทะโชติ
๑๘/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๖๗๑

นางสาวณัฐณิชา ศรีบุญเรือง
๒๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๖๗๒

นางสาวทิพวัลย์ ชายศ
๐๔/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๖๗๓

นายธนวัฒน์ นิติกุล
๒๗/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๖๗๔

นายธนวัฒน์ มหาวันแจ่ม
๑๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๖๗๕

นายธนากร แก้วทอง
๑๙/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๖๗๖

นางสาวธัญชนก ทองรักษ์
๒๖/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๖๗๗

นางสาวพรฑิตา ไวยทรง
๐๙/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๖๗๘

นางสาวพรรณราย พรหมลอย
๐๖/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๖๗๙

นางสาวพัฒศรา พันธ์ศรี
๓๐/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๖๘๐

นางสาวพิชญานันท์ แก้วทอง
๑๙/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๖๘๑

นางสาวยุวดี แซ่ซือ

้

๒๕/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๖๘๒

นางสาวรินลณี ไกรสิทธิศิรินทร
๓๐/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๖๘๓

นางสาวสร้อยสุดา รอดกำเหนิด
๑๒/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๖๘๔

นางสาวสุกฤตา จีนนำใส
๒๒/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๖๘๕

นายสุนันท์ แข็งพิมาย

๒๗/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๖๘๖

นางสาวสุภิญญา สิทตะวงษ์
๐๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๖๘๗

นางสาวอรัชพร แพพูล
๒๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๖๘๘

นางสาวอังคณา ยิมเจริญสุข

้

๒๕/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๖๘๙

นางสาวเกวลิน บัวชุมสุข
๓๐/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๒๒๐ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๗๖๙๐

นางสาวเจนจิรา สระอุทัย

๒๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๖๙๑

นางสาวเมธาวี อาจศรัตรู
๑๐/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๖๙๒

เด็กหญิงกัลยาณี ศรีหร่าย
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันตะลุง วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๖๙๓

เด็กชายกิตติศักดิ

์

พวงมาลัย
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันตะลุง วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๖๙๔

เด็กชายณัฐพงศ์ ฉิมประดิษฐ์
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันตะลุง วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๖๙๕

เด็กชายธนวัฒน์ ผลากาญจน์
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันตะลุง วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๖๙๖

เด็กชายพชรมงคล เขียวสมอ
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันตะลุง วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๖๙๗

เด็กหญิงวิน ทองแท้
๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสันตะลุง วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๖๙๘

เด็กชายศุภกร ศรีนาค
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันตะลุง วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๖๙๙

เด็กชายศุภเชษฐ ศรีนาค
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันตะลุง วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๗๐๐
เด็กชายอรรถวุฒิ สังข์ทอง

๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันตะลุง วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๗๐๑

เด็กหญิงอรัญญา แผลงศาสตรา

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันตะลุง วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๗๐๒

เด็กชายอาเล้ง ทองแท้
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันตะลุง วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๗๐๓

เด็กหญิงเจนจิรา ชุยรัมย์
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสันตะลุง วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๗๐๔
เด็กชายธนวัฒน์ รูปประกอบ

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันตะลุง วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๗๐๕

เด็กชายจารุวัฒน์ แสงจันทร์
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันตะลุง วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๗๐๖

เด็กหญิงขวัญข้าว จันทร์หอม
๐๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมลำนารายณ์ วัดนิคมพัฒนาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๗๗๐๗

เด็กหญิงพรพรรณ แก้วตาล
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมลำนารายณ์ วัดนิคมพัฒนาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๗๗๐๘
เด็กหญิงสราสินี ต้นสาย

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมลำนารายณ์ วัดนิคมพัฒนาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๗๗๐๙

เด็กชายสาโรจน์ วาปโท

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมลำนารายณ์ วัดนิคมพัฒนาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๗๗๑๐

เด็กหญิงชลิดา โพธิแปลก

์

๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมลำนารายณ์ วัดนิคมพัฒนาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๗๗๑๑

เด็กหญิงวรินทรา เนืองขันตรี

่

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมลำนารายณ์ วัดนิคมพัฒนาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๗๗๑๒

เด็กชายศักดินนท์ อินตอง
๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมลำนารายณ์ วัดนิคมพัฒนาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๗๗๑๓

เด็กหญิงปทุมวดี บุญสอง
๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมลำนารายณ์ วัดนิคมพัฒนาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๗๗๑๔

เด็กหญิงปนิดา แก้วแก่นคูณ
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมลำนารายณ์ วัดนิคมพัฒนาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๗๗๑๕

เด็กหญิงสุกัญญา โกจินอก
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมลำนารายณ์ วัดนิคมพัฒนาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๗๗๑๖

เด็กหญิงกัญญาวดี เดชเหลา
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี วัดซับไทร  

ลบ ๒๔๕๙/๗๗๑๗

เด็กหญิงกุลณัฐ แก้วกล้า
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี วัดซับไทร  

ลบ ๒๔๕๙/๗๗๑๘

เด็กหญิงจิรกัญญา ฉิมสุนทร
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี วัดซับไทร  

ลบ ๒๔๕๙/๗๗๑๙

เด็กหญิงชนาภา ทองคำโพง
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี วัดซับไทร  

ลบ ๒๔๕๙/๗๗๒๐
เด็กหญิงฐิติพร อำนิม

่

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี วัดซับไทร  

ลบ ๒๔๕๙/๗๗๒๑

เด็กหญิงดวงกมล กุ่มถาวร
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี วัดซับไทร  

ลบ ๒๔๕๙/๗๗๒๒

เด็กหญิงดวงกมล คงทีอยู่

่

๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี วัดซับไทร  

ลบ ๒๔๕๙/๗๗๒๓

เด็กหญิงธนพร ทองชำนาญ
๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี วัดซับไทร  

ลบ ๒๔๕๙/๗๗๒๔

เด็กชายธนพัฒน์ บุญอิม

่

๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี วัดซับไทร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๒๒๑ / ๒๗๙

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๗๗๒๕

เด็กชายธนภัทร เครือแสง
๑๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี วัดซับไทร  

ลบ ๒๔๕๙/๗๗๒๖

เด็กหญิงธวัลรัตน์ บุญเลิศ

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี วัดซับไทร  

ลบ ๒๔๕๙/๗๗๒๗

เด็กหญิงนันทิดา หมันงาน

่

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี วัดซับไทร  

ลบ ๒๔๕๙/๗๗๒๘

เด็กหญิงพรรทิพภา พ่วงเพิม

่

๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี วัดซับไทร  

ลบ ๒๔๕๙/๗๗๒๙

เด็กหญิงภัทรสุดา จันทร์ฝาย
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี วัดซับไทร  

ลบ ๒๔๕๙/๗๗๓๐

เด็กหญิงวรรณิษา ทานประสิทธิ

์

๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี วัดซับไทร  

ลบ ๒๔๕๙/๗๗๓๑

เด็กชายสราวุธ วรวาท
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี วัดซับไทร  

ลบ ๒๔๕๙/๗๗๓๒

เด็กชายสุวรรณภูมิ เพมขุนทด
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี วัดซับไทร  

ลบ ๒๔๕๙/๗๗๓๓

เด็กชายอดิศร มังสา
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี วัดซับไทร  

ลบ ๒๔๕๙/๗๗๓๔

เด็กหญิงอติกานต์ ชุ่มดี

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี วัดซับไทร  

ลบ ๒๔๕๙/๗๗๓๕

เด็กชายอนัฐพงศ์ ภู่รุ่งเรือง
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี วัดซับไทร  

ลบ ๒๔๕๙/๗๗๓๖

เด็กชายอภิรักษ์ ฉายศรี
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี วัดซับไทร  

ลบ ๒๔๕๙/๗๗๓๗

เด็กชายจักรพงศ์ เนาว์อยู่คุ้ม
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี วัดซับไทร  

ลบ ๒๔๕๙/๗๗๓๘

เด็กชายเจษฎา สมสุข
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี วัดซับไทร  

ลบ ๒๔๕๙/๗๗๓๙

เด็กหญิงณิชากร อัมพะวา

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี วัดซับไทร  

ลบ ๒๔๕๙/๗๗๔๐
เด็กชายปราชญารัตน์

เทพโยธา
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี วัดซับไทร  

ลบ ๒๔๕๙/๗๗๔๑

เด็กชายภาณุวัฒน์ มาหนองโดน
๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี วัดซับไทร  

ลบ ๒๔๕๙/๗๗๔๒

เด็กชายภีมพล พลสงคราม
๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี วัดซับไทร  

ลบ ๒๔๕๙/๗๗๔๓

เด็กชายราชัน ศรีใจ
๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี วัดซับไทร  

ลบ ๒๔๕๙/๗๗๔๔

เด็กหญิงคุณารักษ์ จะรอนรัมย์
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุนทรเทพคีรี วัดตะเคียนคู่  

ลบ ๒๔๕๙/๗๗๔๕

เด็กชายจักรพงษ์ พรหมบุ
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุนทรเทพคีรี วัดตะเคียนคู่  

ลบ ๒๔๕๙/๗๗๔๖

เด็กหญิงณัฎฐณิชา วัดแก้ว
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุนทรเทพคีรี วัดตะเคียนคู่  

ลบ ๒๔๕๙/๗๗๔๗

เด็กชายภูธเนศ แซ่เฮอ
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุนทรเทพคีรี วัดตะเคียนคู่  

ลบ ๒๔๕๙/๗๗๔๘

เด็กหญิงวชิรญาณ์ วงษ์คำจันทร์
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุนทรเทพคีรี วัดตะเคียนคู่  

ลบ ๒๔๕๙/๗๗๔๙

เด็กชายสิทธิพงษ์ พุกหนู
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุนทรเทพคีรี วัดตะเคียนคู่  

ลบ ๒๔๕๙/๗๗๕๐

เด็กชายกฤษฎา เชียงอินทร์

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุนทรเทพคีรี วัดตะเคียนคู่  

ลบ ๒๔๕๙/๗๗๕๑

เด็กชายชนะชัย ทองนำวน

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุนทรเทพคีรี วัดตะเคียนคู่  

ลบ ๒๔๕๙/๗๗๕๒

เด็กชายชาตรี พันตัน
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุนทรเทพคีรี วัดตะเคียนคู่  

ลบ ๒๔๕๙/๗๗๕๓

เด็กหญิงณัฐธิดา ดาสุวรรณ
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุนทรเทพคีรี วัดตะเคียนคู่  

ลบ ๒๔๕๙/๗๗๕๔

เด็กหญิงทิพวรรณ อธิเอือ

้

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุนทรเทพคีรี วัดตะเคียนคู่  

ลบ ๒๔๕๙/๗๗๕๕

เด็กชายรัชชานนท์ มูลศิริ
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุนทรเทพคีรี วัดตะเคียนคู่  

ลบ ๒๔๕๙/๗๗๕๖

เด็กหญิงวณิดา เสาวรถ
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุนทรเทพคีรี วัดตะเคียนคู่  

ลบ ๒๔๕๙/๗๗๕๗

เด็กชายวิทยา เหลือสืบชาติ
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุนทรเทพคีรี วัดตะเคียนคู่  

ลบ ๒๔๕๙/๗๗๕๘

เด็กชายสุริยา ทองดี
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุนทรเทพคีรี วัดตะเคียนคู่  

ลบ ๒๔๕๙/๗๗๕๙

เด็กชายชีวิน ยุวัฒชะนะ
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุนทรเทพคีรี วัดตะเคียนคู่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๒๒๒ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๗๗๖๐

เด็กหญิงธัญญาเรศ แสนเจริญ

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุนทรเทพคีรี วัดตะเคียนคู่  

ลบ ๒๔๕๙/๗๗๖๑

เด็กชายธีรพงษ์ ทองติด
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุนทรเทพคีรี วัดตะเคียนคู่  

ลบ ๒๔๕๙/๗๗๖๒

เด็กหญิงภานุมาศ เรืองจบ
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุนทรเทพคีรี วัดตะเคียนคู่  

ลบ ๒๔๕๙/๗๗๖๓

เด็กชายสุทธิพัฒน์ สุมารทอง
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุนทรเทพคีรี วัดตะเคียนคู่  

ลบ ๒๔๕๙/๗๗๖๔

เด็กหญิงแก้วตา พานงาม
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุนทรเทพคีรี วัดตะเคียนคู่  

ลบ ๒๔๕๙/๗๗๖๕

เด็กชายชนินทร์ สินสุนทร
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุนทรเทพคีรี วัดตะเคียนคู่  

ลบ ๒๔๕๙/๗๗๖๖

เด็กชายอนุชา กองขุนทด
๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุนทรเทพคีรี วัดตะเคียนคู่  

ลบ ๒๔๕๙/๗๗๖๗

เด็กชายโฆสวสันต์ สายปญญา
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุนทรเทพคีรี วัดตะเคียนคู่  

ลบ ๒๔๕๙/๗๗๖๘

เด็กชายกัณฑภูมิ กลันบางแก้ว

่

๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุนทรเทพคีรี วัดตะเคียนคู่  

ลบ ๒๔๕๙/๗๗๖๙

เด็กชายณัฐพล มีสอง
๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุนทรเทพคีรี วัดตะเคียนคู่  

ลบ ๒๔๕๙/๗๗๗๐
เด็กชายมินทร์ธาดา เสนาพิจิตร

๑๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุนทรเทพคีรี วัดตะเคียนคู่  

ลบ ๒๔๕๙/๗๗๗๑

เด็กชายศุภวิชญ์ บุญโพธิ

์

๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุนทรเทพคีรี วัดตะเคียนคู่  

ลบ ๒๔๕๙/๗๗๗๒

เด็กชายเจษฎา โนนหนองหิน
๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุนทรเทพคีรี วัดตะเคียนคู่  

ลบ ๒๔๕๙/๗๗๗๓

เด็กชายกรณ์ดนัย นพเทา
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซับหินขวาง วัดอุโศกทรงธรรม  

ลบ ๒๔๕๙/๗๗๗๔

เด็กชายฐปนนท์ คำปา
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับหินขวาง วัดอุโศกทรงธรรม  

ลบ ๒๔๕๙/๗๗๗๕

เด็กหญิงณัฐณิฌา ปานเครือ

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับหินขวาง วัดอุโศกทรงธรรม  

ลบ ๒๔๕๙/๗๗๗๖

เด็กหญิงดุษฎี แสนแสง
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับหินขวาง วัดอุโศกทรงธรรม  

ลบ ๒๔๕๙/๗๗๗๗

เด็กหญิงวชิราภรณ์ งามกลาง
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซับหินขวาง วัดอุโศกทรงธรรม  

ลบ ๒๔๕๙/๗๗๗๘

เด็กหญิงสุภาวิมล เขียวน้อย
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับหินขวาง วัดอุโศกทรงธรรม  

ลบ ๒๔๕๙/๗๗๗๙

เด็กหญิงสุวรรณี สนิทมาก
๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซับหินขวาง วัดอุโศกทรงธรรม  

ลบ ๒๔๕๙/๗๗๘๐

เด็กหญิงอธิชา ประชากูล
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับหินขวาง วัดอุโศกทรงธรรม  

ลบ ๒๔๕๙/๗๗๘๑
เด็กหญิงอนัญลักษณ์ น้อยเฉลิม

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับหินขวาง วัดอุโศกทรงธรรม  

ลบ ๒๔๕๙/๗๗๘๒

เด็กชายฐิติพงศ์ จันเจ็ก
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับหินขวาง วัดอุโศกทรงธรรม  

ลบ ๒๔๕๙/๗๗๘๓

เด็กหญิงสุชานุช รักธนะกิจวงษ์
๒๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านซับหินขวาง วัดอุโศกทรงธรรม  

ลบ ๒๔๕๙/๗๗๘๔

เด็กชายธนากร แสงทอง
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับหินขวาง วัดอุโศกทรงธรรม  

ลบ ๒๔๕๙/๗๗๘๕

เด็กชายธราเทพ วิสาสะ
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับหินขวาง วัดอุโศกทรงธรรม  

ลบ ๒๔๕๙/๗๗๘๖

นายวรพล กมลคร
๐๓/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านซับหินขวาง วัดอุโศกทรงธรรม  

ลบ ๒๔๕๙/๗๗๘๗

เด็กหญิงสุภาพร ยิมเพ็ง

้

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับหินขวาง วัดอุโศกทรงธรรม  

ลบ ๒๔๕๙/๗๗๘๘

เด็กหญิงกัลยา จันทร์ทอน
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาตะแคง วัดซับกระโดน  

ลบ ๒๔๕๙/๗๗๘๙

เด็กชายดนุสรณ์ สละคำ
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาตะแคง วัดซับกระโดน  

ลบ ๒๔๕๙/๗๗๙๐
เด็กชายธนโชติ เผ่าสุข

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาตะแคง วัดซับกระโดน  

ลบ ๒๔๕๙/๗๗๙๑

เด็กหญิงพัชราพา โนนนอก
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาตะแคง วัดซับกระโดน  

ลบ ๒๔๕๙/๗๗๙๒

เด็กหญิงยุพา จงโกเย็น
๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาตะแคง วัดซับกระโดน  

ลบ ๒๔๕๙/๗๗๙๓

เด็กชายศักดา สุขเกษม
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาตะแคง วัดซับกระโดน  

ลบ ๒๔๕๙/๗๗๙๔

เด็กหญิงสรวงสุดา อ่างงาม
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาตะแคง วัดซับกระโดน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๒๒๓ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๗๗๙๕

เด็กหญิงอมรรัตน์ หาญกล้า
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาตะแคง วัดซับกระโดน  

ลบ ๒๔๕๙/๗๗๙๖

เด็กชายอรรคราช มาวัง
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาตะแคง วัดซับกระโดน  

ลบ ๒๔๕๙/๗๗๙๗

เด็กหญิงเมวิกา ทองสินธุ์
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาตะแคง วัดซับกระโดน  

ลบ ๒๔๕๙/๗๗๙๘

เด็กชายณัฐพนธ์ บุญศรี
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาตะแคง วัดซับกระโดน  

ลบ ๒๔๕๙/๗๗๙๙

เด็กชายบูรพา ศิลาโงน
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาตะแคง วัดซับกระโดน  

ลบ ๒๔๕๙/๗๘๐๐
เด็กหญิงมานิกา ปราบคะเชนร์

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาตะแคง วัดซับกระโดน  

ลบ ๒๔๕๙/๗๘๐๑
เด็กหญิงจริญญา จินทรง

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาตะแคง วัดซับกระโดน  

ลบ ๒๔๕๙/๗๘๐๒

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ คงเพ็ชร
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาตะแคง วัดซับกระโดน  

ลบ ๒๔๕๙/๗๘๐๓

เด็กหญิงพิริษา โสภา
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาตะแคง วัดซับกระโดน  

ลบ ๒๔๕๙/๗๘๐๔

เด็กชายพีรวิชญ์ พ่วงแพ
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาตะแคง วัดซับกระโดน  

ลบ ๒๔๕๙/๗๘๐๕
เด็กชายรตนะ เกริกสูงเนิน

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาตะแคง วัดซับกระโดน  

ลบ ๒๔๕๙/๗๘๐๖

เด็กหญิงวาสนา บุญคำ
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาตะแคง วัดซับกระโดน  

ลบ ๒๔๕๙/๗๘๐๗

เด็กชายอาทิตย์ ศรีวรรธนะ
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาตะแคง วัดซับกระโดน  

ลบ ๒๔๕๙/๗๘๐๘

เด็กหญิงปนัดดา สีจูม
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซับงูเหลือม วัดซับงูเหลือม  

ลบ ๒๔๕๙/๗๘๐๙
เด็กหญิงปานทิพย์ นิสสะ

๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับงูเหลือม วัดซับงูเหลือม  

ลบ ๒๔๕๙/๗๘๑๐

เด็กชายภูธเนตร สุขขะ
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซับงูเหลือม วัดซับงูเหลือม  

ลบ ๒๔๕๙/๗๘๑๑

เด็กหญิงสัตตบงกช แสงสุรินทร์
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับงูเหลือม วัดซับงูเหลือม  

ลบ ๒๔๕๙/๗๘๑๒

เด็กหญิงสุนิชา เพชรเก่า
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับงูเหลือม วัดซับงูเหลือม  

ลบ ๒๔๕๙/๗๘๑๓

เด็กหญิงอัมพาพร คงชัย
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับงูเหลือม วัดซับงูเหลือม  

ลบ ๒๔๕๙/๗๘๑๔

เด็กหญิงเกวลิน ศิริบุตร

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับงูเหลือม วัดซับงูเหลือม  

ลบ ๒๔๕๙/๗๘๑๕

เด็กชายเอกวุธ ดวงดี
๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซับงูเหลือม วัดซับงูเหลือม  

ลบ ๒๔๕๙/๗๘๑๖

เด็กหญิงทิฆัมพร ปรีชานนท์
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับงูเหลือม วัดซับงูเหลือม  

ลบ ๒๔๕๙/๗๘๑๗

เด็กชายภูริภัทร แตงแก้ว

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซับงูเหลือม วัดซับงูเหลือม  

ลบ ๒๔๕๙/๗๘๑๘

เด็กชายณัฐวุฒิ ทัศนา
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับงูเหลือม วัดซับงูเหลือม  

ลบ ๒๔๕๙/๗๘๑๙

เด็กชายนรงศ์ริทธิ

์

สนธิ
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับงูเหลือม วัดซับงูเหลือม  

ลบ ๒๔๕๙/๗๘๒๐
เด็กหญิงปทมาภรณ์ โพธิวิทูรย์

์

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับงูเหลือม วัดซับงูเหลือม  

ลบ ๒๔๕๙/๗๘๒๑

เด็กชายพรเทพ ช้อยชด
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับงูเหลือม วัดซับงูเหลือม  

ลบ ๒๔๕๙/๗๘๒๒

เด็กหญิงพัทธมน อยู่ฤกษ์
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับงูเหลือม วัดซับงูเหลือม  

ลบ ๒๔๕๙/๗๘๒๓

เด็กชายพีรพล ทองพิมล
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับงูเหลือม วัดซับงูเหลือม  

ลบ ๒๔๕๙/๗๘๒๔

เด็กหญิงรุ้งตะวัน อินทฤาชัย
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับงูเหลือม วัดซับงูเหลือม  

ลบ ๒๔๕๙/๗๘๒๕

เด็กหญิงวรีรัตน์ เสาแก่น
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับงูเหลือม วัดซับงูเหลือม  

ลบ ๒๔๕๙/๗๘๒๖

เด็กชายวิโรจน์ คำนวน
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับงูเหลือม วัดซับงูเหลือม  

ลบ ๒๔๕๙/๗๘๒๗

เด็กหญิงศราวดี มูลพรมมี
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับงูเหลือม วัดซับงูเหลือม  

ลบ ๒๔๕๙/๗๘๒๘

เด็กชายศราวุฒิ อินสอน
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซับงูเหลือม วัดซับงูเหลือม  

ลบ ๒๔๕๙/๗๘๒๙

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

ผ่องพันธ์
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับงูเหลือม วัดซับงูเหลือม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๒๒๔ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๗๘๓๐

เด็กชายเดชมนตรี พรประไพ
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับงูเหลือม วัดซับงูเหลือม  

ลบ ๒๔๕๙/๗๘๓๑
เด็กหญิงเบญจวรรณ ปรีชานนท์

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับงูเหลือม วัดซับงูเหลือม  

ลบ ๒๔๕๙/๗๘๓๒

เด็กหญิงกัญญารัตน์ หาญกล้า

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโสม วัดนาโสม  

ลบ ๒๔๕๙/๗๘๓๓

เด็กหญิงขวัญตา หวังสุดดี
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาโสม วัดนาโสม  

ลบ ๒๔๕๙/๗๘๓๔

เด็กชายณัฐวุฒิ การสูงเนิน

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโสม วัดนาโสม  

ลบ ๒๔๕๙/๗๘๓๕

เด็กหญิงไผ่แก้ว ทำผ้า
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโสม วัดนาโสม  

ลบ ๒๔๕๙/๗๘๓๖

เด็กชายณัฐวุฒิ คงสว่าง

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโสม วัดนาโสม  

ลบ ๒๔๕๙/๗๘๓๗

เด็กชายธีรภัทร ปนเกิด
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโสม วัดนาโสม  

ลบ ๒๔๕๙/๗๘๓๘

เด็กหญิงพรรณนิภา โตทุ้ย
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโสม วัดนาโสม  

ลบ ๒๔๕๙/๗๘๓๙

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ เถือนถำ

่

๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโสม วัดนาโสม  

ลบ ๒๔๕๙/๗๘๔๐
เด็กชายวิทยา เพียคำเมือง

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโสม วัดนาโสม  

ลบ ๒๔๕๙/๗๘๔๑

เด็กชายนิธิ ยืนสุข
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาโสม วัดนาโสม  

ลบ ๒๔๕๙/๗๘๔๒

เด็กชายพีรพัฒน์ สายทอง
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาโสม วัดนาโสม  

ลบ ๒๔๕๙/๗๘๔๓

เด็กชายรุ่งอรุณ เอียมสอาด

่

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาโสม วัดนาโสม  

ลบ ๒๔๕๙/๗๘๔๔

นางสาวปาริชาติ สติภา
๔/๐๔/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านนาโสม วัดนาโสม  

ลบ ๒๔๕๙/๗๘๔๕

เด็กชายกฤษกร มุมขุนทด
๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา วัดหนองโก  

ลบ ๒๔๕๙/๗๘๔๖

เด็กหญิงจารุกร บัวชืน

่

๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา วัดหนองโก  

ลบ ๒๔๕๙/๗๘๔๗

เด็กชายจิรวัฒน์ อินทร์เพชร

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา วัดหนองโก  

ลบ ๒๔๕๙/๗๘๔๘

เด็กชายชนะชัย ตันติวัชราชัย
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา วัดหนองโก  

ลบ ๒๔๕๙/๗๘๔๙

เด็กชายชนัญู แย้มโต
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา วัดหนองโก  

ลบ ๒๔๕๙/๗๘๕๐

เด็กหญิงณฐพร เจริญบุญ
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา วัดหนองโก  

ลบ ๒๔๕๙/๗๘๕๑

เด็กชายณัฐกานต์ จันทะขาน
๐๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา วัดหนองโก  

ลบ ๒๔๕๙/๗๘๕๒

เด็กชายณัฐกิตติ

์

เหม็นเณร
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา วัดหนองโก  

ลบ ๒๔๕๙/๗๘๕๓

เด็กชายณัฐพนธ์ ศรสวรรค์

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา วัดหนองโก  

ลบ ๒๔๕๙/๗๘๕๔

เด็กชายณัฐพล รู้การ
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา วัดหนองโก  

ลบ ๒๔๕๙/๗๘๕๕

เด็กหญิงธนพร ชัยบำรุง

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา วัดหนองโก  

ลบ ๒๔๕๙/๗๘๕๖

เด็กชายธนวัฒน์ มันอินทร์

่

๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา วัดหนองโก  

ลบ ๒๔๕๙/๗๘๕๗

เด็กชายธนากร ธัญญภูมิ
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา วัดหนองโก  

ลบ ๒๔๕๙/๗๘๕๘

เด็กหญิงนำเพชร ชันน้อย

้

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา วัดหนองโก  

ลบ ๒๔๕๙/๗๘๕๙

เด็กหญิงนำเพชร ลาปาน
๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา วัดหนองโก  

ลบ ๒๔๕๙/๗๘๖๐
เด็กหญิงปนัดดา อ้อพิมาย

๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา วัดหนองโก  

ลบ ๒๔๕๙/๗๘๖๑

เด็กชายปภังกร ศรีวรมย์

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา วัดหนองโก  

ลบ ๒๔๕๙/๗๘๖๒

เด็กหญิงพรรณิภา จันทรทรา
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา วัดหนองโก  

ลบ ๒๔๕๙/๗๘๖๓

เด็กหญิงพลอย พิผ่วนนอก

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา วัดหนองโก  

ลบ ๒๔๕๙/๗๘๖๔

เด็กชายภัชรพล คลังหิรัญ
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา วัดหนองโก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๒๒๕ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๗๘๖๕

เด็กชายภาคิน หมายตามกลาง
๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา วัดหนองโก  

ลบ ๒๔๕๙/๗๘๖๖

เด็กชายภูตะวัน สัมฤทธิโพธิทอง

์ ์

๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา วัดหนองโก  

ลบ ๒๔๕๙/๗๘๖๗

เด็กหญิงมนัสนันท์ กระจายกลาง
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา วัดหนองโก  

ลบ ๒๔๕๙/๗๘๖๘

เด็กชายวัชรินทร์ นามขุนทด
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา วัดหนองโก  

ลบ ๒๔๕๙/๗๘๖๙

เด็กหญิงศศินา มุ่งเรียมกลาง
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา วัดหนองโก  

ลบ ๒๔๕๙/๗๘๗๐

เด็กหญิงศศิภา เข็มงาม

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา วัดหนองโก  

ลบ ๒๔๕๙/๗๘๗๑

เด็กชายศิริชัย ใจวิชา
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา วัดหนองโก  

ลบ ๒๔๕๙/๗๘๗๒

เด็กชายสมคิด กงชัยภูมิ
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา วัดหนองโก  

ลบ ๒๔๕๙/๗๘๗๓

เด็กชายสุกฤษณ์ สุทธิ
๒๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา วัดหนองโก  

ลบ ๒๔๕๙/๗๘๗๔

เด็กชายอภิวัฒน์ พร้าก้อน
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา วัดหนองโก  

ลบ ๒๔๕๙/๗๘๗๕

เด็กหญิงเกสรา ศรีมณี
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา วัดหนองโก  

ลบ ๒๔๕๙/๗๘๗๖

เด็กหญิงเปรมิกา เลือนฟา

่

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา วัดหนองโก  

ลบ ๒๔๕๙/๗๘๗๗

เด็กชายโยธิน อินทร์แสน

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา วัดหนองโก  

ลบ ๒๔๕๙/๗๘๗๘

เด็กหญิงจงกล นามพระอบ
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา วัดหนองโก  

ลบ ๒๔๕๙/๗๘๗๙

เด็กหญิงจตุพร จวงจันทร์
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา วัดหนองโก  

ลบ ๒๔๕๙/๗๘๘๐

เด็กชายจเด็จ แก้ววิชัย
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา วัดหนองโก  

ลบ ๒๔๕๙/๗๘๘๑

เด็กชายฐาปกร สิงห์สมบัติ
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา วัดหนองโก  

ลบ ๒๔๕๙/๗๘๘๒

เด็กหญิงณัฐณิชา ศรีประวัติ

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา วัดหนองโก  

ลบ ๒๔๕๙/๗๘๘๓

เด็กชายณัฐพงศ์ วังกลาง
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา วัดหนองโก  

ลบ ๒๔๕๙/๗๘๘๔

เด็กหญิงณัฐวดี บุญแก่น

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา วัดหนองโก  

ลบ ๒๔๕๙/๗๘๘๕

เด็กชายณัฐวุฒิ พิมพิจิตร
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา วัดหนองโก  

ลบ ๒๔๕๙/๗๘๘๖

เด็กชายดนัยณัฐ ชัยบำรุง
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา วัดหนองโก  

ลบ ๒๔๕๙/๗๘๘๗

เด็กชายธิติพล บุญฤทธิ

์

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา วัดหนองโก  

ลบ ๒๔๕๙/๗๘๘๘

เด็กชายนพรัตน์ จิตร์คง
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา วัดหนองโก  

ลบ ๒๔๕๙/๗๘๘๙

เด็กชายปารเมศ ยืนยง
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา วัดหนองโก  

ลบ ๒๔๕๙/๗๘๙๐

เด็กชายพงษ์พล เพชรจำนงค์
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา วัดหนองโก  

ลบ ๒๔๕๙/๗๘๙๑

เด็กหญิงพิณนภา พิมพ์คำ

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา วัดหนองโก  

ลบ ๒๔๕๙/๗๘๙๒

เด็กหญิงพิริยา งาคะเซ็นต์
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา วัดหนองโก  

ลบ ๒๔๕๙/๗๘๙๓

เด็กหญิงภัทรธิดา แสนประดิษฐ
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา วัดหนองโก  

ลบ ๒๔๕๙/๗๘๙๔

เด็กชายภัทรวัต เผือนอุดม

่

๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา วัดหนองโก  

ลบ ๒๔๕๙/๗๘๙๕

เด็กชายวิวัฒน์ ริกัง
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา วัดหนองโก  

ลบ ๒๔๕๙/๗๘๙๖

เด็กชายสิริวัฒน์ จันทรทรา
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา วัดหนองโก  

ลบ ๒๔๕๙/๗๘๙๗

เด็กหญิงสุภัสสรา นาสุข
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา วัดหนองโก  

ลบ ๒๔๕๙/๗๘๙๘

เด็กชายอธิพันธ์ บัวพัน

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา วัดหนองโก  

ลบ ๒๔๕๙/๗๘๙๙

เด็กหญิงอลิสา พยัฆคา
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา วัดหนองโก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๒๒๖ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๗๙๐๐
เด็กหญิงอารียา เจริญสุข

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา วัดหนองโก  

ลบ ๒๔๕๙/๗๙๐๑

เด็กหญิงชาลิสา เพชรพรหมมาศ
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา วัดหนองโก  

ลบ ๒๔๕๙/๗๙๐๒
เด็กชายณัฐกิตติ

์

ดุลย์ไธสง
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา วัดหนองโก  

ลบ ๒๔๕๙/๗๙๐๓

เด็กหญิงณีรนุช ครุฑเครือ
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา วัดหนองโก  

ลบ ๒๔๕๙/๗๙๐๔

เด็กชายปฐพล งามประเสริฐ
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา วัดหนองโก  

ลบ ๒๔๕๙/๗๙๐๕

เด็กหญิงวรรณนภา สัมฤทธิโพธิทอง

์ ์

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา วัดหนองโก  

ลบ ๒๔๕๙/๗๙๐๖
เด็กหญิงสายธาร ระย้าย้อย

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา วัดหนองโก  

ลบ ๒๔๕๙/๗๙๐๗

เด็กชายไพโรจน์ นาสะกาศ
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา วัดหนองโก  

ลบ ๒๔๕๙/๗๙๐๘

เด็กชายสญชัย อ้อพิมาย
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา วัดหนองโก  

ลบ ๒๔๕๙/๗๙๐๙

เด็กชายมงคล ชาญเวช
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา วัดหนองโก  

ลบ ๒๔๕๙/๗๙๑๐
เด็กชายวาคิม ฉายเพ็รช

๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา วัดหนองโก  

ลบ ๒๔๕๙/๗๙๑๑

เด็กหญิงอรพินท์ เจียกงูเหลือม
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา วัดหนองโก  

ลบ ๒๔๕๙/๗๙๑๒

เด็กหญิงณัฏฐ์นรี ใจสุข
๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา วัดหนองโก  

ลบ ๒๔๕๙/๗๙๑๓

เด็กชายทนงค์ศักดิ

์

พรรจรรย์
๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา วัดหนองโก  

ลบ ๒๔๕๙/๗๙๑๔

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ โพธิหิรัญ
๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา วัดหนองโก  

ลบ ๒๔๕๙/๗๙๑๕

เด็กหญิงกนกอร ขุนทอง
๑๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา วัดหนองโก  

ลบ ๒๔๕๙/๗๙๑๖

เด็กหญิงกรกนก ขุนทอง
๑๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา วัดหนองโก  

ลบ ๒๔๕๙/๗๙๑๗

นางสาวกุลธิดา ขาวหนู

๑๑/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา วัดหนองโก  

ลบ ๒๔๕๙/๗๙๑๘

นางสาวสุธารส เล็กเพ็ชร
๑๑/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา วัดหนองโก  

ลบ ๒๔๕๙/๗๙๑๙

นายชรุต แก้วมณี
๑๕/๐๕/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา วัดหนองโก  

ลบ ๒๔๕๙/๗๙๒๐

นางสาวนัฐวดี กระจายกลาง
๒/๐๑/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา วัดหนองโก  

ลบ ๒๔๕๙/๗๙๒๑

นางสาวประภาพร กองชีพ
๑๗/๐๕/๒๕๑๖

โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา วัดหนองโก  

ลบ ๒๔๕๙/๗๙๒๒

นายภควัฒน์ พรหมแบ่ง
๒๓/๐๑/๒๕๑๑

โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา วัดหนองโก  

ลบ ๒๔๕๙/๗๙๒๓

นายยศเดโช เผ่าสุข
๑๓/๐๑/๒๕๑๓

โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา วัดหนองโก  

ลบ ๒๔๕๙/๗๙๒๔

นางสาววิกานดา หมีนอน
๑/๐๑/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา วัดหนองโก  

ลบ ๒๔๕๙/๗๙๒๕

นางสาววิสุดา พูลทอง

๑๓/๑๒/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา วัดหนองโก  

ลบ ๒๔๕๙/๗๙๒๖

นายวิเลียด หมีนอน ๑/๐๑/๒๕๐๓ โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา วัดหนองโก  

ลบ ๒๔๕๙/๗๙๒๗

นางสาวสุจรรย์จิรา วรปญญา
๓/๐๖/๒๕๑๓

โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา วัดหนองโก  

ลบ ๒๔๕๙/๗๙๒๘

นางสาวสุดารัตน์ พันธ์แก้ว
๖/๐๕/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา วัดหนองโก  

ลบ ๒๔๕๙/๗๙๒๙

นางธีราพร แก้วชยาภรณ์
๕/๐๖/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา วัดหนองโก  

ลบ ๒๔๕๙/๗๙๓๐
นางสาวภัทรศิริ ควรคิด

๑๐/๐๗/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา วัดหนองโก  

ลบ ๒๔๕๙/๗๙๓๑

นางสาวรัตนา บุญคง
๑๕/๐๓/๒๕๑๐

โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา วัดหนองโก  

ลบ ๒๔๕๙/๗๙๓๒

นางสาววิกานดา บุญมานุช

๒๘/๑๑/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา วัดหนองโก  

ลบ ๒๔๕๙/๗๙๓๓

นางสาวศุภรัตน์ อ่อนศรี
๑/๐๒/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา วัดหนองโก  

ลบ ๒๔๕๙/๗๙๓๔

นายสมพร พิบูลย์
๑๘/๐๖/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา วัดหนองโก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๒๒๗ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๗๙๓๕

เด็กหญิงกมลวรรณ แสงเงิน
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี

วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๙๓๖

เด็กชายจักรภัทร ตะโลกลาง
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี

วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๙๓๗

เด็กชายจิรศรัณย์ อู่เหล็ก
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี

วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๙๓๘

เด็กหญิงชลธิชา โพนิน
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี

วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๙๓๙

เด็กหญิงชัญญานุช ศรีวิไล
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี

วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๙๔๐

เด็กชายณพจรัฐ โชคกาญจนา
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี

วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๙๔๑

เด็กหญิงณัฏฐณิชา เพิงสงเคราะห์

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี

วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๙๔๒

เด็กชายถิรวัฒน์ เหมะธุลิน
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี

วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๙๔๓

เด็กชายธนกร เพชรนอก
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี

วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๙๔๔

เด็กชายธนธรณ์ แสงห้วยไผ่
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี

วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๙๔๕

เด็กชายธนพงษ์ ทาอูด
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี

วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๙๔๖

เด็กชายธนวัฒน์ สาคร
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี

วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๙๔๗

เด็กชายธีรภัทร เนียมอ่อน
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี

วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๙๔๘

เด็กชายธีรภัทร์ ศรีสุภาพ
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี

วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๙๔๙

เด็กหญิงนันท์นภัส ภู่แก้ว
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี

วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๙๕๐

เด็กหญิงปวริศา ช้างทอง
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี

วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๙๕๑
เด็กหญิงปารย์วริณห์ เสือพึงปา

่

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี

วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๙๕๒

เด็กชายพงศกร เอียมอ่อง

่

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี

วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๙๕๓

เด็กหญิงพรนภัส สร้อยนาค
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี

วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๙๕๔

เด็กหญิงพรนรินทร์ พึงพิณ

่

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี

วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๙๕๕

เด็กหญิงพัศรากร ชาวห้วยหมาก

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี

วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๙๕๖

เด็กหญิงภาณุมาส ขุนแสน
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี

วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๙๕๗

เด็กชายภูวดล ยอดแตง
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี

วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๙๕๘

เด็กชายวรรณเดช ดีแปลง
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี

วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๙๕๙

เด็กหญิงศิริวรรณ รังผึง

้

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี

วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๙๖๐

เด็กชายศุภวิชญ์ ดีประสิทธิ

์

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี

วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๙๖๑

เด็กหญิงสลิลทิพย์ ยะลา
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี

วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๙๖๒

เด็กหญิงอภิรตา ลาภเหลือ
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี

วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๙๖๓
เด็กหญิงเกศมณีรัตน ปเกิด

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี

วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๙๖๔

เด็กหญิงเขมศร หล้าพระบาง
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี

วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๙๖๕

เด็กหญิงกฤติมา ผมน้อย

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี

วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๙๖๖

เด็กหญิงณัฐวีร์ พลพันธ์
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี

วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๙๖๗

เด็กชายธนกร พรมสุรินทร์
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี

วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๙๖๘

เด็กชายธนภัทร พิมแก้ว
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี

วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๙๖๙

เด็กชายธนภัทร หึกขุนทด
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี

วัดลำนารายณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๒๒๘ / ๒๗๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๗๙๗๐

เด็กหญิงธนวรรณ องค์เสมา
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี

วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๙๗๑

เด็กชายธนวัตน์ คันธะนู
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี

วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๙๗๒

เด็กหญิงนริสสรา รางแดง
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี

วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๙๗๓

เด็กหญิงนุดี เกษมมงคลชัย
๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี

วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๙๗๔

เด็กหญิงปณิตา เรืองจาบ
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี

วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๙๗๕

เด็กหญิงปญจรัตน์ แจ่มมะณี
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี

วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๙๗๖

เด็กชายวีรชาติ บุญหล่อ
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี

วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๙๗๗

เด็กชายศุภณัฐ กิจสำเร็จ

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี

วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๙๗๘

เด็กหญิงตรีรัตน์ สัญชานันท์
๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี

วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๙๗๙

เด็กชายปราโมทย์ จอนสูงเนิน

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี

วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๙๘๐
เด็กหญิงพัชราพร แหวนทองคำ

๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี

วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๙๘๑

เด็กหญิงมธุรส เหมะธุลิน
๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี

วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๙๘๒

เด็กหญิงรุ่งฟา สิงห์เลิศชาย
๒๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี

วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๙๘๓

เด็กหญิงลักษณพร ไม้ดง
๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี

วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๙๘๔

เด็กหญิงศุทธินี มุ่งงาม
๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี

วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๙๘๕
เด็กหญิงเกษศิรินทร์ บุญเรืองสร้อย

๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี

วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๙๘๖

นางสาวกีรติ ลาภปวงคำ
๐๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี

วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๙๘๗

นางสาวขวัญชนก ตะกรุดเดิม
๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี

วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๙๘๘

นายชญานิน ไกรวศิน
๒๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี

วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๙๘๙

นายธนดล ท่าแก้ม
๒๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี

วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๙๙๐

นางสาวธนัชชา ยืนยง
๑๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี

วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๙๙๑

เด็กหญิงธัญพิชชา ขำปู
๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี

วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๙๙๒

เด็กชายปารมี ปฐมชัยวัฒน์
๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี

วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๙๙๓
เด็กหญิงปนประพันธ์ โลสันเทียะ

๑๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี

วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๙๙๔

นายวรวุฒิ กระจ่างจิต
๐๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี

วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๙๙๕

นายยุทธนา กรรมสิทธิ

์

๑๔/๐๕/๒๕๒๙

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี

วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๙๙๖

นางสาววรัญญา ชนะโม
๐๒/๐๕/๒๕๓๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี

วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๙๙๗

นายวีรภัทร พันธ์ชา
๑๔/๐๗/๒๕๓๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี

วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๙๙๘

นางสาวสุกัญญา คุ้ยทรัพย์
๒๗/๐๓/๒๕๓๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี

วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๗๙๙๙

นายสุจิตต์ กล่อมปญญา
๓๐/๐๘/๒๕๒๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี

วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๐๐๐
นางสาวปรีดาวรรณ เทียมกลิน

่

๒๑/๐๕/๒๕๐๖

โรงเรียนวัดโพธิงาม

์

วัดโพธิงาม

์

 

ลบ ๒๔๕๙/๘๐๐๑
นางอรวรา เทียมกลิน

่

๑๔/๑๐/๒๕๑๑

โรงเรียนวัดโพธิงาม

์

วัดโพธิงาม

์

 

ลบ ๒๔๕๙/๘๐๐๒
นางละมัย แก้วศรีบุตร

๒๗/๐๓/๒๕๒๒

โรงเรียนวัดโพธิงาม

์

วัดโพธิงาม

์

 

ลบ ๒๔๕๙/๘๐๐๓
นายสุรเดช สานุสุข

๐๑/๐๙/๒๕๐๔
โรงเรียนวัดโพธิงาม

์

วัดโพธิงาม

์

 

ลบ ๒๔๕๙/๘๐๐๔
เด็กหญิงกันยาดา สวยกลาง

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อนำ วัดบ่อนำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๒๒๙ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๘๐๐๕
เด็กหญิงกุลา นิลลิกา

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อนำ วัดบ่อนำ  

ลบ ๒๔๕๙/๘๐๐๖
เด็กชายอนุสรณ์ มะลิซ้อน

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อนำ วัดบ่อนำ  

ลบ ๒๔๕๙/๘๐๐๗
เด็กชายอภิชาติ รอดพงษ์

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อนำ วัดบ่อนำ  

ลบ ๒๔๕๙/๘๐๐๘
เด็กหญิงกรนันท์ เอียมสอาด

่

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิงาม

์

วัดโพธิงาม

์

 

ลบ ๒๔๕๙/๘๐๐๙
เด็กหญิงชลธิยา เปยมคลัง

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิงาม

์

วัดโพธิงาม

์

 

ลบ ๒๔๕๙/๘๐๑๐
เด็กชายธีรพัฒน์ ภาพกระโทก

๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิงาม

์

วัดโพธิงาม

์

 

ลบ ๒๔๕๙/๘๐๑๑
เด็กชายนพวินท์ กุลเกษมสุข

๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิงาม

์

วัดโพธิงาม

์

 

ลบ ๒๔๕๙/๘๐๑๒

เด็กหญิงพรชนก นาสวัสดิ

์

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิงาม

์

วัดโพธิงาม

์

 

ลบ ๒๔๕๙/๘๐๑๓

เด็กชายพีรพัฒน์ สวัสดิรักษา

์

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิงาม

์

วัดโพธิงาม

์

 

ลบ ๒๔๕๙/๘๐๑๔

เด็กชายยุทธศักดิ

์

บุญจันทร์
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิงาม

์

วัดโพธิงาม

์

 

ลบ ๒๔๕๙/๘๐๑๕
เด็กชายรัฐภูมิ วังชา

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิงาม

์

วัดโพธิงาม

์

 

ลบ ๒๔๕๙/๘๐๑๖

เด็กหญิงวนิดา โตพังเทียม
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิงาม

์

วัดโพธิงาม

์

 

ลบ ๒๔๕๙/๘๐๑๗

เด็กหญิงวิชชุดา ปกปอง
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิงาม

์

วัดโพธิงาม

์

 

ลบ ๒๔๕๙/๘๐๑๘

เด็กหญิงศิริวรรณ ธุระทำ
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิงาม

์

วัดโพธิงาม

์

 

ลบ ๒๔๕๙/๘๐๑๙
เด็กหญิงอธิติยา เพชรสม

๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิงาม

์

วัดโพธิงาม

์

 

ลบ ๒๔๕๙/๘๐๒๐
เด็กชายอนุชิต แช่มขุนทด

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิงาม

์

วัดโพธิงาม

์

 

ลบ ๒๔๕๙/๘๐๒๑

เด็กชายเฉลิมชัย ไซซะแสง

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิงาม

์

วัดโพธิงาม

์

 

ลบ ๒๔๕๙/๘๐๒๒

เด็กหญิงเนตรดาว ทองขาว
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิงาม

์

วัดโพธิงาม

์

 

ลบ ๒๔๕๙/๘๐๒๓
เด็กชายกฤษฎา ทับทิมดี

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิงาม

์

วัดโพธิงาม

์

 

ลบ ๒๔๕๙/๘๐๒๔

เด็กชายธีรภัทร ภูกันดาร
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิงาม

์

วัดโพธิงาม

์

 

ลบ ๒๔๕๙/๘๐๒๕

เด็กชายประวิทย์ สุขถาวร

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิงาม

์

วัดโพธิงาม

์

 

ลบ ๒๔๕๙/๘๐๒๖

เด็กชายธนกร จ๋ายเจริญ
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิงาม

์

วัดโพธิงาม

์

 

ลบ ๒๔๕๙/๘๐๒๗
เด็กหญิงอนันตรา ชนะสูตร

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิงาม

์

วัดโพธิงาม

์

 

ลบ ๒๔๕๙/๘๐๒๘

เด็กชายอัครพล ดวงแจ้ง
๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล วัดหนองปลาไหล  

ลบ ๒๔๕๙/๘๐๒๙

เด็กหญิงจิรวรรณ ขำปู
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล วัดหนองปลาไหล  

ลบ ๒๔๕๙/๘๐๓๐
เด็กชายจิรวัฒน์ เลิศสันติคุปต์

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล วัดหนองปลาไหล  

ลบ ๒๔๕๙/๘๐๓๑
เด็กชายประวีณ แดงอาจ

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล วัดหนองปลาไหล  

ลบ ๒๔๕๙/๘๐๓๒

เด็กหญิงวิภารัตน์ แจ้งโห้
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล วัดหนองปลาไหล  

ลบ ๒๔๕๙/๘๐๓๓

เด็กชายไพโรจน์ จันทา
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล วัดหนองปลาไหล  

ลบ ๒๔๕๙/๘๐๓๔

เด็กชายธนภัทร พาที
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล วัดหนองปลาไหล  

ลบ ๒๔๕๙/๘๐๓๕
เด็กชายรัตนชัย กรุณวงษ์

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล วัดหนองปลาไหล  

ลบ ๒๔๕๙/๘๐๓๖

เด็กชายสพณดณัย เชือชาญ

้

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล วัดหนองปลาไหล  

ลบ ๒๔๕๙/๘๐๓๗

นายมานิตย์ สุวรรณฤทธิ

์

๐๑/๐๑/๒๔๙๔

เรือนจำอำเภอชัยบาดาล สิงหาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๘๐๓๘

นายทอง แดงพงศ์
๑๔/๑๑/๒๕๐๙

เรือนจำอำเภอชัยบาดาล สิงหาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๘๐๓๙
นายประสงค์ ทองพรม

๑๘/๑๑/๒๕๑๑

เรือนจำอำเภอชัยบาดาล สิงหาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๒๓๐ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๘๐๔๐
นายสนับ พรมพิสัย

๒๒/๐๗/๒๕๑๔

เรือนจำอำเภอชัยบาดาล สิงหาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๘๐๔๑

นายเอกรัตน์ แจ่มหทัย
๐๕/๑๑/๒๕๑๕

เรือนจำอำเภอชัยบาดาล สิงหาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๘๐๔๒
นายสรพงษ์ ศิริศักดิวัฒนา

์

๒๖/๑๒/๒๕๑๖

เรือนจำอำเภอชัยบาดาล สิงหาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๘๐๔๓

นายสถาพร อินทะทรัพย์
๒๐/๐๔/๒๕๑๙

เรือนจำอำเภอชัยบาดาล สิงหาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๘๐๔๔

นายเดชา สิทธิ
๒๙/๐๘/๒๕๑๙

เรือนจำอำเภอชัยบาดาล สิงหาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๘๐๔๕

นายบัญชา แย้มขยัน
๓๑/๐๕/๒๕๒๐

เรือนจำอำเภอชัยบาดาล สิงหาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๘๐๔๖
นายภัทรพล กลินเจริญ

่

๐๑/๐๙/๒๕๒๐
เรือนจำอำเภอชัยบาดาล สิงหาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๘๐๔๗

นายชัยเชษฐ์ คล้ายบัว
๑๐/๑๐/๒๕๒๐

เรือนจำอำเภอชัยบาดาล สิงหาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๘๐๔๘

นายธงชัย ผิวอ่อน
๐๗/๐๕/๒๕๒๑

เรือนจำอำเภอชัยบาดาล สิงหาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๘๐๔๙

นายเอกนรินทร์ พาลวัด
๐๔/๑๑/๒๕๒๑

เรือนจำอำเภอชัยบาดาล สิงหาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๘๐๕๐
นายคงศักดิ

์

แย้มชูติ
๐๙/๐๔/๒๕๒๒

เรือนจำอำเภอชัยบาดาล สิงหาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๘๐๕๑

นายนิวัฒน์ ประจิตร
๒๙/๐๙/๒๕๒๒

เรือนจำอำเภอชัยบาดาล สิงหาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๘๐๕๒

นายศรชัย โสชาติ
๒๑/๐๔/๒๕๒๓

เรือนจำอำเภอชัยบาดาล สิงหาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๘๐๕๓

นายธนากร ภู่เงิน
๓๑/๐๗/๒๕๒๓

เรือนจำอำเภอชัยบาดาล สิงหาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๘๐๕๔
นายราชัน ไกรนรา

๐๕/๐๒/๒๕๒๔

เรือนจำอำเภอชัยบาดาล สิงหาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๘๐๕๕

นายพิรุณ อยู่เกษม
๒๓/๐๒/๒๕๒๔

เรือนจำอำเภอชัยบาดาล สิงหาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๘๐๕๖

นายสุรชัด ออสถิตย์
๐๕/๐๕/๒๕๒๔

เรือนจำอำเภอชัยบาดาล สิงหาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๘๐๕๗

นายธีรศักดิ

์

สูงเจริญ
๐๕/๐๘/๒๕๒๔

เรือนจำอำเภอชัยบาดาล สิงหาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๘๐๕๘
นายอุดร บุญมี

๐๒/๐๗/๒๕๒๕

เรือนจำอำเภอชัยบาดาล สิงหาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๘๐๕๙

นายทวีคูณ หาดคำ
๐๙/๐๘/๒๕๒๕

เรือนจำอำเภอชัยบาดาล สิงหาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๘๐๖๐
นายสมชาย คนโทเงิน

๓๑/๑๒/๒๕๒๕

เรือนจำอำเภอชัยบาดาล สิงหาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๘๐๖๑

นายณภัทร ปูนกลาง
๑๘/๐๙/๒๕๒๖

เรือนจำอำเภอชัยบาดาล สิงหาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๘๐๖๒
นายเสรี บุญเจียก

๐๙/๑๑/๒๕๒๗

เรือนจำอำเภอชัยบาดาล สิงหาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๘๐๖๓

นายพชร สุระเวช
๒๗/๐๕/๒๕๒๘

เรือนจำอำเภอชัยบาดาล สิงหาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๘๐๖๔

นายภาณุวัฒน์ ดวงทอง
๐๗/๐๗/๒๕๒๘

เรือนจำอำเภอชัยบาดาล สิงหาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๘๐๖๕

นายอนุรักษ์ ว่ามา
๐๗/๐๙/๒๕๒๘

เรือนจำอำเภอชัยบาดาล สิงหาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๘๐๖๖
นายภาสิทธิ

์

มโนสุจริต
๑๙/๐๒/๒๕๒๙

เรือนจำอำเภอชัยบาดาล สิงหาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๘๐๖๗

นายอโนทัย หวนอาวรณ์
๐๒/๐๔/๒๕๒๙

เรือนจำอำเภอชัยบาดาล สิงหาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๘๐๖๘

นายธีระพงษ์ ลีทอง
๒๓/๐๕/๒๕๒๙

เรือนจำอำเภอชัยบาดาล สิงหาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๘๐๖๙

นายอธิวัฒน์ คนมัน

่

๒๘/๐๔/๒๕๓๐

เรือนจำอำเภอชัยบาดาล สิงหาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๘๐๗๐
นายนพพล สัมมาโภชน์

๓๐/๐๖/๒๕๓๐
เรือนจำอำเภอชัยบาดาล สิงหาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๘๐๗๑

นายจินตวัต วรชิต
๒๖/๐๗/๒๕๓๐

เรือนจำอำเภอชัยบาดาล สิงหาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๘๐๗๒

นายบรรพต ประเสริฐทรัพย์
๐๕/๐๘/๒๕๓๑

เรือนจำอำเภอชัยบาดาล สิงหาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๘๐๗๓

นายมงคล อันธาน
๑๑/๐๔/๒๕๓๔

เรือนจำอำเภอชัยบาดาล สิงหาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๘๐๗๔
นายปยณัฐ แก้วกลางดอน

๐๖/๐๗/๒๕๓๔

เรือนจำอำเภอชัยบาดาล สิงหาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๒๓๑ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๘๐๗๕

นายชัชพงศ์ บัวทอง
๐๒/๑๒/๒๕๓๔

เรือนจำอำเภอชัยบาดาล สิงหาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๘๐๗๖

นายศุภฤกษ์ ไหลทอง
๑๕/๐๑/๒๕๓๕

เรือนจำอำเภอชัยบาดาล สิงหาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๘๐๗๗
นายวิรัตน์ หินอินทร์

๐๔/๐๔/๒๕๓๕

เรือนจำอำเภอชัยบาดาล สิงหาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๘๐๗๘

นายวรพงศ์ สวัสดี
๑๓/๐๕/๒๕๓๕

เรือนจำอำเภอชัยบาดาล สิงหาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๘๐๗๙

นายกรกกฏ ล่าบ้านหลวง
๐๖/๐๗/๒๕๓๕

เรือนจำอำเภอชัยบาดาล สิงหาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๘๐๘๐
นายสิทธิพงษ์ บุ่งแก้ว

๓๐/๐๙/๒๕๓๕

เรือนจำอำเภอชัยบาดาล สิงหาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๘๐๘๑
นายภูพาน ไชยชาติ

๐๗/๐๗/๒๕๓๖

เรือนจำอำเภอชัยบาดาล สิงหาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๘๐๘๒

นายสุเมช ด่านขุนทด
๒๔/๐๙/๒๕๓๖

เรือนจำอำเภอชัยบาดาล สิงหาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๘๐๘๓

นายเสมอเทพ นาคประเสริฐ
๐๓/๐๒/๒๕๓๘

เรือนจำอำเภอชัยบาดาล สิงหาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๘๐๘๔

นายทนงศักดิ

์

บุญมี
๐๖/๑๒/๒๕๓๘

เรือนจำอำเภอชัยบาดาล สิงหาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๘๐๘๕
นายณัฐพงษ์ มีแลบ

๐๕/๐๒/๒๕๓๙

เรือนจำอำเภอชัยบาดาล สิงหาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๘๐๘๖

นางสาวนำเพรช ทองพรม
๒๒/๐๑/๒๕๑๑

เรือนจำอำเภอชัยบาดาล สิงหาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๘๐๘๗

นางสาวสุชีพ บัวชุมสุข
๑๐/๑๐/๒๕๑๒

เรือนจำอำเภอชัยบาดาล สิงหาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๘๐๘๘

นางสาวสุภาพร ทุมทอง
๑๐/๐๙/๒๕๑๖

เรือนจำอำเภอชัยบาดาล สิงหาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๘๐๘๙
นางสาวขนิษฐา ศรีสุขเจริญ

๒๖/๐๓/๒๕๑๗

เรือนจำอำเภอชัยบาดาล สิงหาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๘๐๙๐
นางสาวปราณี อินทะทรัพย์

๑๑/๐๑/๒๕๑๘

เรือนจำอำเภอชัยบาดาล สิงหาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๘๐๙๑

นางสาวสมจิต มังศรี

่

๒๐/๐๒/๒๕๑๙

เรือนจำอำเภอชัยบาดาล สิงหาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๘๐๙๒

นางสาวพิกุล ประยงค์กลิน

่

๐๙/๐๙/๒๕๑๙

เรือนจำอำเภอชัยบาดาล สิงหาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๘๐๙๓
นางสาวสุพาพร แจ่มบุรี

๒๙/๐๓/๒๕๒๑

เรือนจำอำเภอชัยบาดาล สิงหาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๘๐๙๔

นางสาวสาวิตรี ศรีบุตร
๑๑/๐๓/๒๕๒๒

เรือนจำอำเภอชัยบาดาล สิงหาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๘๐๙๕

นางสาวหนึงหทัย

่

ไวกสิการณ์
๐๔/๐๑/๒๕๒๕

เรือนจำอำเภอชัยบาดาล สิงหาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๘๐๙๖

นางสาวอ้อมใจ เบ้าหิรัญ
๑๙/๐๙/๒๕๒๕

เรือนจำอำเภอชัยบาดาล สิงหาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๘๐๙๗
นางสาวชุติมา พรมไทย

๑๘/๐๖/๒๕๒๘

เรือนจำอำเภอชัยบาดาล สิงหาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๘๐๙๘

นางสาวมณีรัตน์ ช้างปาตัน
๑๐/๐๙/๒๕๒๘

เรือนจำอำเภอชัยบาดาล สิงหาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๘๐๙๙

นางสาวอรปรียา ดีไล้
๐๑/๐๕/๒๕๒๙

เรือนจำอำเภอชัยบาดาล สิงหาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๘๑๐๐
นางสาวศรีประภา หมีแสง

๐๔/๐๖/๒๕๓๐
เรือนจำอำเภอชัยบาดาล สิงหาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๘๑๐๑
นางสาวอารีรัตน์ ชมกลิน

่

๐๓/๐๑/๒๕๓๑

เรือนจำอำเภอชัยบาดาล สิงหาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๘๑๐๒

นางสาวสุทธิรักษ์ นุ้ยเทศ
๑๗/๑๐/๒๕๓๑

เรือนจำอำเภอชัยบาดาล สิงหาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๘๑๐๓

นางสาวเพชรรัตน์ เพชร์รัตน์
๓๑/๐๑/๒๕๓๒

เรือนจำอำเภอชัยบาดาล สิงหาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๘๑๐๔

นางสาวอภัยภรณ์ อำไพนอก
๐๘/๐๗/๒๕๓๒

เรือนจำอำเภอชัยบาดาล สิงหาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๘๑๐๕
นางสาวญมณี นาอุดม

๐๕/๑๒/๒๕๓๓

เรือนจำอำเภอชัยบาดาล สิงหาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๘๑๐๖

นางสาวสุพรรณษา กล่อมจินดา
๐๕/๑๒/๒๕๓๓

เรือนจำอำเภอชัยบาดาล สิงหาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๘๑๐๗

นางสาวกนกรัตน์ สิงโต
๒๖/๐๖/๒๕๓๔

เรือนจำอำเภอชัยบาดาล สิงหาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๘๑๐๘

นางสาวสุกัญญา คามณี
๒๘/๐๙/๒๕๓๔

เรือนจำอำเภอชัยบาดาล สิงหาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๘๑๐๙
นางสาวธนาพร จีระออน

๐๘/๐๙/๒๕๓๖

เรือนจำอำเภอชัยบาดาล สิงหาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๒๓๒ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๘๑๑๐

นางสาวกุลยา เอียมเมือง

่

๒๗/๐๙/๒๕๓๘

เรือนจำอำเภอชัยบาดาล สิงหาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๘๑๑๑

เด็กชายกรกช บุญจันทร์
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสัตยาไส วัดไชยดิตถาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๘๑๑๒

เด็กหญิงกรวรรณ ยงยืน
๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนสัตยาไส วัดไชยดิตถาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๘๑๑๓

เด็กชายฆฤณ แสงฉาย
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสัตยาไส วัดไชยดิตถาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๘๑๑๔

เด็กชายชนกานต์ ชินกฤตกุล
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสัตยาไส วัดไชยดิตถาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๘๑๑๕

เด็กชายชยางกูร หันชืน

่

๐๒/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนสัตยาไส วัดไชยดิตถาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๘๑๑๖

เด็กหญิงชลดา จินดาเพิม

่

๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนสัตยาไส วัดไชยดิตถาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๘๑๑๗

เด็กหญิงชุติมณฑน์ สิทธิกสิกรรม
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสัตยาไส วัดไชยดิตถาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๘๑๑๘

เด็กหญิงดลยา จินดาเพิม

่

๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนสัตยาไส วัดไชยดิตถาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๘๑๑๙

เด็กหญิงทิวานันทน์ จินพละ
๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนสัตยาไส วัดไชยดิตถาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๘๑๒๐
เด็กหญิงธนพร สัมฤทธิ

์

๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนสัตยาไส วัดไชยดิตถาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๘๑๒๑

เด็กหญิงธนวรรณ คงรืน

่

๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนสัตยาไส วัดไชยดิตถาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๘๑๒๒

เด็กชายนรภัทร บุญหนัก
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสัตยาไส วัดไชยดิตถาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๘๑๒๓

เด็กหญิงนันท์นภัส ไชยเสวี
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสัตยาไส วัดไชยดิตถาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๘๑๒๔

เด็กหญิงปริมปญจ์

่

เพชรบูรณ์

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสัตยาไส วัดไชยดิตถาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๘๑๒๕

เด็กชายพงศ์พิพัฒน์ โชคบัณฑิต
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสัตยาไส วัดไชยดิตถาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๘๑๒๖

เด็กชายพงศ์สิทธิ

์

มิตรานนท์
๐๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนสัตยาไส วัดไชยดิตถาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๘๑๒๗

เด็กหญิงพนาพร พงศ์พนาพร
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนสัตยาไส วัดไชยดิตถาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๘๑๒๘

เด็กชายพอล เคนเนดี

้

๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนสัตยาไส วัดไชยดิตถาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๘๑๒๙

เด็กหญิงพิทยาภรณ์ ภัยหลีกลี

้

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสัตยาไส วัดไชยดิตถาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๘๑๓๐

เด็กชายภูดิศ นอแสงศรี
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสัตยาไส วัดไชยดิตถาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๘๑๓๑

เด็กชายราชมนู บัณฑิต
๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนสัตยาไส วัดไชยดิตถาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๘๑๓๒

เด็กชายวรชิต มุขแจ้ง
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสัตยาไส วัดไชยดิตถาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๘๑๓๓

เด็กชายวิวรรธน์ อาริยะดิลกวงศ์
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสัตยาไส วัดไชยดิตถาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๘๑๓๔

เด็กหญิงสรัลชนา ต้นหนองสรวง
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสัตยาไส วัดไชยดิตถาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๘๑๓๕

เด็กชายสุภัค นิลเนียม
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสัตยาไส วัดไชยดิตถาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๘๑๓๖

เด็กหญิงอนันตญา ปานมณี
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสัตยาไส วัดไชยดิตถาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๘๑๓๗

เด็กหญิงอาตาป สินธุยนต์
๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสัตยาไส วัดไชยดิตถาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๘๑๓๘

เด็กหญิงอารยา รอบกิจ
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสัตยาไส วัดไชยดิตถาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๘๑๓๙

เด็กหญิงกนกวรรณ ยิงยงยุทธ

่

๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสัตยาไส วัดไชยดิตถาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๘๑๔๐
เด็กหญิงกมลทิพย์ บุญหนัก

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสัตยาไส วัดไชยดิตถาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๘๑๔๑

เด็กหญิงกมลพร วงษ์บุตรดี
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสัตยาไส วัดไชยดิตถาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๘๑๔๒

เด็กชายกฤตภาส ชุมพล
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสัตยาไส วัดไชยดิตถาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๘๑๔๓

เด็กหญิงคณัสนันท์ ทรัพย์จำนงค์
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสัตยาไส วัดไชยดิตถาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๘๑๔๔

เด็กหญิงจิรัฐิพร สิงห์ทอง
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสัตยาไส วัดไชยดิตถาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๒๓๓ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๘๑๔๕

เด็กหญิงจิราภา แสงส่ง
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสัตยาไส วัดไชยดิตถาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๘๑๔๖

เด็กหญิงชัชชญา นอแสงศรี
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสัตยาไส วัดไชยดิตถาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๘๑๔๗

เด็กชายชัชวาล นาคะวิโรจน์

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสัตยาไส วัดไชยดิตถาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๘๑๔๘

เด็กชายฐิติพันธุ์ รวมทรัพย์
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสัตยาไส วัดไชยดิตถาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๘๑๔๙

เด็กชายณฐกรณ์ สุวรรณขันธ์
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสัตยาไส วัดไชยดิตถาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๘๑๕๐
เด็กหญิงณฐฏ์สนนท์ แสงจันทร์

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสัตยาไส วัดไชยดิตถาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๘๑๕๑

เด็กหญิงณัชชา การเดช
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสัตยาไส วัดไชยดิตถาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๘๑๕๒

เด็กชายณัฐพล โชสุวรรณน้อย
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสัตยาไส วัดไชยดิตถาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๘๑๕๓

เด็กชายณัฐภัทร วิวัฒนวุฒิชัยกุล
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสัตยาไส วัดไชยดิตถาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๘๑๕๔

เด็กชายดรัณภพ พิทักษ์กิจไพศาล
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสัตยาไส วัดไชยดิตถาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๘๑๕๕

เด็กหญิงทิพย์อักษร ยอดจันทร์
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสัตยาไส วัดไชยดิตถาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๘๑๕๖

เด็กชายธนัท จงธีรธนโชติ

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสัตยาไส วัดไชยดิตถาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๘๑๕๗

เด็กหญิงธนัสนันท์ พิสูตร์สอน
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสัตยาไส วัดไชยดิตถาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๘๑๕๘

เด็กชายธัญวุฒิ สุวรรณโชติ
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสัตยาไส วัดไชยดิตถาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๘๑๕๙

เด็กชายธีรภัทร พูนเกษม
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสัตยาไส วัดไชยดิตถาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๘๑๖๐

เด็กชายนนติ แสงฉาย
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสัตยาไส วัดไชยดิตถาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๘๑๖๑

เด็กหญิงนปภา สุชัยรัตน์
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสัตยาไส วัดไชยดิตถาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๘๑๖๒

เด็กชายนพณัฐ จิระอำนวยเวทย์
๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสัตยาไส วัดไชยดิตถาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๘๑๖๓

เด็กหญิงนาโอมิ โยชิดะ
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสัตยาไส วัดไชยดิตถาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๘๑๖๔

เด็กชายนิธิศ ธนากิตติเรืองกุล

์

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสัตยาไส วัดไชยดิตถาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๘๑๖๕
เด็กหญิงปราณปรียา บุญตา

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสัตยาไส วัดไชยดิตถาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๘๑๖๖

เด็กชายปติพล ตรีเดชี
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสัตยาไส วัดไชยดิตถาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๘๑๖๗

เด็กหญิงพรทิพย์ เจียมทรัพย์
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสัตยาไส วัดไชยดิตถาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๘๑๖๘

เด็กหญิงพรปฏิเวธ บาลชืน

่

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสัตยาไส วัดไชยดิตถาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๘๑๖๙

เด็กหญิงพรรษชล ศรีสุขเกตุ
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสัตยาไส วัดไชยดิตถาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๘๑๗๐

เด็กชายพลกฤต สันติพิพัฒน์กุล
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสัตยาไส วัดไชยดิตถาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๘๑๗๑

เด็กหญิงพิชญา อุดม
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสัตยาไส วัดไชยดิตถาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๘๑๗๒

เด็กหญิงพิมพ์ภวิศ เผ่าสัจจ
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสัตยาไส วัดไชยดิตถาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๘๑๗๓

เด็กชายพีรภัทร ภิรมย์ไกรภักดิ

์

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสัตยาไส วัดไชยดิตถาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๘๑๗๔

เด็กหญิงพุทธิปญญ์ จุลวงศ์
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสัตยาไส วัดไชยดิตถาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๘๑๗๕

เด็กชายภาวิช ส.กาญจนะชัย
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสัตยาไส วัดไชยดิตถาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๘๑๗๖

เด็กชายภูมิพัฒน์ อุทัยแทน
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสัตยาไส วัดไชยดิตถาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๘๑๗๗

เด็กชายภูเมธ
สมสุวรรณประภา ๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสัตยาไส วัดไชยดิตถาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๘๑๗๘

เด็กหญิงมินตรา หินรามัญ
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสัตยาไส วัดไชยดิตถาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๘๑๗๙

เด็กหญิงรมิดา รักพินิจ
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสัตยาไส วัดไชยดิตถาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๒๓๔ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๘๑๘๐

เด็กหญิงรสธร บุญสนิท

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสัตยาไส วัดไชยดิตถาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๘๑๘๑

เด็กชายรุจิภาส ภิบาลจอมมี
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสัตยาไส วัดไชยดิตถาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๘๑๘๒

เด็กหญิงวนาลี โชชัย

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสัตยาไส วัดไชยดิตถาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๘๑๘๓

เด็กชายวิชญ์ภาส แสงรักษา
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสัตยาไส วัดไชยดิตถาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๘๑๘๔

เด็กชายวิศรุต แดงอ่อง
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสัตยาไส วัดไชยดิตถาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๘๑๘๕

เด็กชายศรัณย์ ฉันทากะโร
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสัตยาไส วัดไชยดิตถาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๘๑๘๖

เด็กหญิงสุชญา จินาพุก
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสัตยาไส วัดไชยดิตถาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๘๑๘๗

เด็กหญิงเขษมบุษป สงนา
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสัตยาไส วัดไชยดิตถาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๘๑๘๘

เด็กหญิงแก้วกานต์ ภู่ศิริ
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสัตยาไส วัดไชยดิตถาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๘๑๘๙

เด็กชายโมกข์ มาลีหวล
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสัตยาไส วัดไชยดิตถาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๘๑๙๐
เด็กหญิงชมนภัส เลิศปรีชา

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสัตยาไส วัดไชยดิตถาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๘๑๙๑

เด็กชายตรีปพัฒน์ จารุกูลสวัสดิ

์

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสัตยาไส วัดไชยดิตถาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๘๑๙๒
เด็กชายปราชญ์พิชัย ปนแก้ว

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสัตยาไส วัดไชยดิตถาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๘๑๙๓

เด็กชายรัชตะ จันทรภูติผลากร
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสัตยาไส วัดไชยดิตถาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๘๑๙๔

เด็กชายชนการต์ อินทชัย
๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสัตยาไส วัดไชยดิตถาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๘๑๙๕

เด็กชายสิรภพ มีมังคัง

่ ่

๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสัตยาไส วัดไชยดิตถาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๘๑๙๖

นางสาวกนกรดา โพธิกนิษฐ์
๒๙/๒/๒๔๙๙

โรงเรียนสัตยาไส วัดไชยดิตถาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๘๑๙๗

เด็กหญิงกนกวรรณ กองนอก
๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๑๙๘

เด็กหญิงกนกวรรณ เอียมสอาด

่

๐๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๑๙๙

เด็กชายกันต์กมล ยิงสันเทียะ
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๒๐๐
เด็กชายกิตติศักดิ

์

แผงอ่อน
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๒๐๑

เด็กชายจักริน ผาดจันทึก
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๒๐๒
เด็กหญิงจิระภา สุขศรี

๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๒๐๓

เด็กหญิงจีรนันท์ เรืองสมุทร
๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๒๐๔

เด็กชายชนันธร ใจเย็น
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๒๐๕

เด็กชายชนาธิป นะริรัมย์

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๒๐๖
เด็กหญิงฐิติกาญจน์

ขวัญสำอางค์สกุล ๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๒๐๗

เด็กหญิงณฐพร ด้วงรักษา
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๒๐๘

เด็กชายณภัทร ภักดีกลาง
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๒๐๙

เด็กชายณัฐกร ปลืมมาก

้

๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๒๑๐
เด็กหญิงณัฐธิดา โต๊ะเงิน

๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๒๑๑

เด็กชายณัฐพนธ์ น้อยตง
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๒๑๒

เด็กหญิงณัฐวรรณ ดิษทับ
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๒๑๓

เด็กชายณัฐวุฒิ มลสิน
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๒๑๔

เด็กชายตะวัน ขุนเจริญ
๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ วัดลำนารายณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๒๓๕ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๘๒๑๕

เด็กชายธนภัทร สมบูรณ์ศรี
๒๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๒๑๖

เด็กชายธนานนท์ แก้วมูล
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๒๑๗
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ ทาอูฐ

๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๒๑๘
เด็กหญิงธัญญาภรณ์ ศรีตะรา

๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๒๑๙

เด็กชายธันวา สดุดี
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๒๒๐

เด็กหญิงปวริศา ธรรมชาติ
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๒๒๑

เด็กหญิงปวีณา จันทร
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๒๒๒

เด็กหญิงลลิตา สินปรุ
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๒๒๓

เด็กชายวรินทร สินารายณ์

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๒๒๔

เด็กชายวีรพงษ์ แซ่โค้ว
๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๒๒๕

เด็กหญิงศิริวรรณ จันทะสี
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๒๒๖

เด็กชายสาธิต วงค์คำจันทร์
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๒๒๗

เด็กหญิงสุภิชา เหล่าศรี
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๒๒๘

เด็กหญิงอชิรญา ศรีสัยคำ
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๒๒๙

เด็กหญิงอนัญญา ยอดเอม
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๒๓๐

เด็กหญิงอภิญญา กรรเชียง
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๒๓๑

เด็กชายอภิวัฒน์ ต้นสอน
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๒๓๒

เด็กหญิงอรณี ทวีขวัญ
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๒๓๓

เด็กชายอุมัร แสงวิมาน
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๒๓๔

เด็กหญิงกมลทิพย์ ร่วมธรรม
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๒๓๕

เด็กหญิงกรองแก้ว ตากสันเทียะ
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๒๓๖

เด็กหญิงกัญญาณัฐ โชสูงเนิน
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๒๓๗
เด็กหญิงกัญญาพัชร แจ่มแสง

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๒๓๘

เด็กหญิงกันยารัตน์ เชือทองคำ

้

๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๒๓๙

เด็กหญิงกัลยพร ตนพิมาย
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๒๔๐

เด็กชายกิตติธัช หริรักษ์
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๒๔๑
เด็กหญิงกิตติวราพร จงไกรจักร์

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๒๔๒

เด็กชายกิติกร โพรา
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๒๔๓

เด็กชายคำภีร์ ไพราม
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๒๔๔

เด็กหญิงจงผกา ผ่านสำแดง
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๒๔๕

เด็กหญิงจิรนัน บุญศรี
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๒๔๖

เด็กหญิงชฎาภรณ์ ช่วยดับโรค
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๒๔๗

เด็กหญิงชนม์นิภา เกตุแก้ว
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๒๔๘

เด็กหญิงชนิดา นำแก้ว
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๒๔๙

เด็กหญิงชมจันทร์ โพธิภักดี

์

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ วัดลำนารายณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๒๓๖ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๘๒๕๐

เด็กหญิงชมพูนุช สัมฤทธิดี

์

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๒๕๑

เด็กหญิงชลธิดา พุดสี
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๒๕๒

เด็กหญิงชาลิณี อุสหะพันธ์
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๒๕๓

เด็กหญิงญาณิกา สวนนุช
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๒๕๔

เด็กหญิงฐิติมาพร บุญหวัง
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๒๕๕

เด็กชายปราโมทย์ แย้มแสง
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๒๕๖

เด็กชายปญญา อุดรสาร
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๒๕๗

เด็กชายปณณวัฒน์ ทองสว่าง
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๒๕๘

เด็กหญิงปยวรรณ เรือนเพชร
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๒๕๙

เด็กหญิงพัทธ์ธีรา เกษแก้ว
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๒๖๐
เด็กหญิงพิชญาดา ราชเสนา

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๒๖๑

เด็กหญิงฟารีมา ประพาน
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๒๖๒

เด็กหญิงภควดี สังข์ทอง
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๒๖๓

เด็กชายภัชรพงษ์ โรชัย
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๒๖๔

เด็กหญิงภัทราพร บุตรภักดีธรรม
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๒๖๕

เด็กชายภาณุพงศ์ พรามจร
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๒๖๖

เด็กชายภูมิพัฒน์ วงษ์ดี
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๒๖๗

เด็กหญิงรดา จันทะพฤกษ์
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๒๖๘

เด็กหญิงรัชติกาล คณะวาป
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๒๖๙

เด็กชายรัฐภูมิ เต๊ะขันหมาก
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๒๗๐ เด็กหญิงรัศมีโชติกานต์
วรประดิษฐ

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๒๗๑

เด็กหญิงวนิดา เพียรชำนาญ
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๒๗๒

เด็กหญิงวิชิตา ศรีสอน
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๒๗๓

เด็กชายศิริชัย รืนระรวย

่

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๒๗๔

เด็กชายศุภกร สายสุวรรณ

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๒๗๕

เด็กหญิงศุภักษร ชาวเหนือ
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๒๗๖

เด็กชายสมมารถ วงษ์คำจันทร์
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๒๗๗

เด็กหญิงสุกัณยา ไพจิตร
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๒๗๘

เด็กหญิงอัยลดา เขียวสอาด
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๒๗๙

เด็กชายอิศรา ร่มเย็น
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๒๘๐
เด็กหญิงกนกอร มาเหนียง

่

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๒๘๑

เด็กหญิงกมลพรรณ เพ็ญภาค
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๒๘๒

เด็กหญิงกัญญรัตน์ วังสันเทียะ
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๒๘๓

เด็กหญิงกาญจนา จิวโคราช

๋

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๒๘๔

เด็กชายกิตติกร แซ่ก๊วย
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ วัดลำนารายณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๒๓๗ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๘๒๘๕

เด็กหญิงนิศามณี กงแก้ว
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๒๘๖

เด็กหญิงนำทิพย์ แสงแก้ว

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๒๘๗

เด็กหญิงปนัดดา กุลเจริญ
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๒๘๘

เด็กหญิงปภัสสร จันทร์ทา
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๒๘๙

เด็กหญิงมุกมณี อารีเอือ

้

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๒๙๐

เด็กชายรพีพัฒน์ พึงเจียม

่

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๒๙๑

เด็กหญิงรัตนากร บุญโชติ
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๒๙๒

เด็กหญิงรัตนาวดี สิทธิสุวรรณกุล
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๒๙๓

เด็กหญิงรุริญา ลำพันแดง
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๒๙๔

เด็กหญิงฤดีมาศ ดีด้วย
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๒๙๕

เด็กหญิงวรกมล ใจรักษา
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๒๙๖

เด็กชายวรวุฒิ พลายคง
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๒๙๗

เด็กหญิงวราภรณ์ จิราพงษ์
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๒๙๘

เด็กหญิงวรินญาดา ปองจิตใส
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๒๙๙

เด็กหญิงวันวิสาข์ ประสงค์
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๓๐๐
เด็กหญิงวาสนา บุสดีเวียง

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๓๐๑

เด็กหญิงวิไลลักษณ์ ดวงตา
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๓๐๒

เด็กหญิงศศิกานต์
ขวัญสำอางค์สกุล ๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๓๐๓
เด็กชายศักดา แก้วเรือง

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๓๐๔

เด็กชายศักรินทร์ สิงห์ทอง
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๓๐๕

เด็กหญิงศิริรัตน์ ศิริมานพ
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๓๐๖

เด็กหญิงสุภาพ โพธิงาม

์

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๓๐๗
เด็กหญิงสุภาวดี ขวัญเพ็ง

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๓๐๘

เด็กชายอนุรักษ์ นาคสัมฤทธิ

์

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๓๐๙

เด็กชายอภิวัฒน์ มาสำราญ
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๓๑๐

เด็กชายอรรณพ อ่อนตา
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๓๑๑

เด็กหญิงอัญมณี เข็มเลิศ
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๓๑๒

เด็กชายเกรียงไกร อ่อนละมูล
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๓๑๓

เด็กหญิงเจนนิสา ร่างสม
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๓๑๔

เด็กหญิงเจียมรัตน์ ตากสันเทียะ
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๓๑๕

เด็กชายเตวิช ชัยมงคล
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๓๑๖

เด็กหญิงเตือนฤดี แนบสนิท
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๓๑๗

เด็กหญิงเนตรนภา บัวคุ้ม
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๓๑๘

เด็กหญิงเปรมฤทัย ศรีวงษ์หัตถ์

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๓๑๙

เด็กหญิงโยบล ใจดี
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ วัดลำนารายณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๒๓๘ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๘๓๒๐

เด็กหญิงกนกกร ชาญชัยรัตนชัย
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๓๒๑

เด็กหญิงกนกพร วงษ์ประเสริฐ
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๓๒๒

เด็กหญิงกนกพร ไตรตะคุ
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๓๒๓

เด็กหญิงกมลชนก เพ็งสลุง
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๓๒๔

เด็กหญิงกรภัทร ศรีดา
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๓๒๕

เด็กชายกฤติภัทร โลจายะ
๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๓๒๖

เด็กชายกันต์ วงษ์เรือง
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๓๒๗

เด็กหญิงกัลยภรณ์ ประเสริฐแก้ว

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๓๒๘

เด็กหญิงกัลยาภัทร ใหม่ต๊ะ
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๓๒๙

เด็กหญิงกานต์ธีรา รวงน้อย
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๓๓๐
เด็กชายกิตติภูมิ มายขุนทด

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๓๓๑

เด็กชายคณิศร นาโพธิ

์

๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๓๓๒

เด็กหญิงจรัสรัตน์ เนตรคุณ
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๓๓๓

เด็กหญิงจันทรัสม์ ทองทิพย์
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๓๓๔

เด็กหญิงจิรัฐิติกาล เพ็ชรมีค่า
๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๓๓๕

เด็กชายจิรากร อุดมศรี
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๓๓๖

เด็กหญิงจิราพร ลำสัน
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๓๓๗

เด็กชายจุลจักร หวังศุภกิจโกศล
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๓๓๘

เด็กหญิงชณัฐธิดา เรือนดี

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๓๓๙

เด็กหญิงชนนิกานต์ สิงห์เงิน
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๓๔๐

เด็กหญิงชนิกานต์ เพิมบุญ

่

๐๙/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๓๔๑

เด็กชายชยากร ศรีโท
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๓๔๒

เด็กหญิงชลลดา เพ็ชรากุล

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๓๔๓

เด็กหญิงชิดชนก วิจิตรโท
๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๓๔๔

เด็กชายชินกร ขามโคกกรวด
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๓๔๕

เด็กหญิงฐิติมา รวบรวม
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๓๔๖

เด็กหญิงณกัญญา น้อยวงษ์
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๓๔๗

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ฉวยกระโทก
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๓๔๘

เด็กหญิงณัฏฐณิชา แก้วสุวรรณ
๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๓๔๙

เด็กหญิงณัฏฐิกา วรรณโก
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๓๕๐
เด็กชายณัฐชนน จิตรา

๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๓๕๑

เด็กชายณัฐชนน ดวนพล
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๓๕๒

เด็กหญิงณัฐณิชา กลินลอย

่

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๓๕๓

เด็กชายณัฐภัทร ดีคราม
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๓๕๔

เด็กชายณัฐวัฒน์ พันธุ์ฤทธิ

์

๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๒๓๙ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๘๓๕๕
เด็กหญิงณันทพิชยา หมู่สะแก

๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๓๕๖

เด็กหญิงดวงเนตร พันลพ
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๓๕๗

เด็กหญิงดาวนภา โพธิดี

์

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๓๕๘

เด็กหญิงตันหยง กระต่ายจันทร์
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๓๕๙

เด็กชายธนกร เพียดขุนทด
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๓๖๐

เด็กชายธนชาติ ฉวีวัฒน์
๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๓๖๑

เด็กหญิงธนภรณ์ ใจแก้ว
๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๓๖๒

เด็กชายธนากร สินใหม
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๓๖๓

เด็กชายธนาธิษณ์ จารุศุภกรกุล
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๓๖๔

เด็กหญิงธนิสรณ์ โพธิพิทักษ์

์

๐๔/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๓๖๕

เด็กชายธฤษณุ รอดวินิจ
๐๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๓๖๖

เด็กหญิงธัญญรัตน์ สนธิสัญญา

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๓๖๗
เด็กหญิงธัญญาภรณ์ แจ้งจันทร์

๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๓๖๘

เด็กชายธัญพิสิษฐ์ ช่ออุบล
๐๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๓๖๙

เด็กชายธีรภัทธ์ อ่วมภักดี
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๓๗๐

เด็กชายนภพล พูนพะเนาว์
๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๓๗๑

เด็กหญิงนภัสสร สังข์ทอง
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๓๗๒

เด็กชายนรากร น้อยพันธ์
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๓๗๓

เด็กหญิงนริศรา นาชีวะ
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๓๗๔

เด็กหญิงนันทพร จตุทิพยธรรม
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๓๗๕

เด็กชายนันทพันธ์ สนทอง
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๓๗๖

เด็กหญิงนันทิยา เหม่นแหลม
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๓๗๗

เด็กชายนิธิกร คำคิด
๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๓๗๘

เด็กหญิงนำทิพย์ จำปาดิบ
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๓๗๙

เด็กชายบวรภัค จูประเสริฐ
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๓๘๐
เด็กหญิงบุญญปญญ์ ดรชัย

๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๓๘๑
เด็กหญิงบุษบาวรรณ ทาจันทึก

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๓๘๒

เด็กชายปฏิพนธ์ ปนชืน

่

๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๓๘๓

เด็กหญิงปนัดดา คุ้มตีทอง
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๓๘๔

เด็กหญิงปนัดดา รู้การนา
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๓๘๕

เด็กหญิงปภัสศร ผาสุข
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๓๘๖
เด็กหญิงปราณปริยา มูลสิงห์

๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๓๘๗

เด็กหญิงปรายฝน พันธุ์นิธิทร์

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๓๘๘
เด็กหญิงปลายกัลยา ไทยชนะ

๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๓๘๙

เด็กหญิงปวีณ์ธิดา สวัสดิผล

์

๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๒๔๐ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๘๓๙๐

เด็กชายปญจพล เลดา
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๓๙๑

เด็กหญิงปญญาพร กออินทร์
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๓๙๒

เด็กหญิงปณชญา ด้วงเจริญ
๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๓๙๓

เด็กหญิงปณฑารีย์ บุญอารักษ์
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๓๙๔

เด็กหญิงปณณภัตต์ แก้วปนทอง
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๓๙๕

เด็กหญิงปทมวัลย์ อินทร์เนียม
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๓๙๖

เด็กหญิงปยธิดา ทองรูปพรรณ
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๓๙๗

เด็กหญิงปยวดี ดวงอัคฆะ
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๓๙๘

เด็กชายปุณณสิน ไพโรจน์
๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๓๙๙

เด็กชายพงศ์พิพัฒน์ พลค้า

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๔๐๐
เด็กหญิงพจน์ณิชา นาคจำนงค์

๐๘/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๔๐๑

เด็กชายพชรกร โลหะเวช
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๔๐๒

เด็กหญิงพนิดา มะโหรา
๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๔๐๓

เด็กหญิงพรชนก เจริญศิริ
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๔๐๔
เด็กหญิงพรนัชชา แย้มพราย

๐๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๔๐๕
เด็กหญิงพรพรรณษา บุตรดา

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๔๐๖

เด็กหญิงพรรณพัชร หนูสวัสดิ

์

๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๔๐๗
เด็กหญิงพรรณภัทร แสนช่าง

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๔๐๘
เด็กหญิงพสริญา วรปญญา

๐๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๔๐๙

เด็กหญิงพัทริยา กุ้งกลางดอน
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๔๑๐

เด็กหญิงพิตราภรณ์ อ่อนน้อมดี
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๔๑๑

เด็กหญิงภคนันท์ วิทักขะ
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๔๑๒
เด็กหญิงภัควลัญชญ์ สืบวงศ์

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๔๑๓

เด็กชายภัทรกิติ

์

ปลืมมะลัง

้

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๔๑๔

เด็กหญิงภัทรธิดา สุทธินันท์
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๔๑๕

เด็กชายภูริภัทร ตะกรุดสงฆ์
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๔๑๖

เด็กหญิงมุทิตา ชิดนอก
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๔๑๗

เด็กหญิงรัติกา มีพาภรณ์
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๔๑๘

เด็กชายรุ่งรวิน คำนนท์
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๔๑๙

เด็กหญิงวรรณพร ออทอลาน
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๔๒๐
เด็กหญิงวิชชุอร ไชยารักษ์

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๔๒๑

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

แก้วตุมกา
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๔๒๒

เด็กหญิงศิรดา สมจิตต์
๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๔๒๓

เด็กหญิงศิรินภา ภู่สี
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๔๒๔

เด็กหญิงศิริวรรณ ช้างจวง
๐๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๒๔๑ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๘๔๒๕

เด็กชายสพลพงศ์ ชัยรักษา

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๔๒๖

เด็กหญิงสร้อยฟา กว้างนอก
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๔๒๗

เด็กหญิงสันต์ฤทัย แสนเมืองแก้ว
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๔๒๘

เด็กหญิงสาริศา พรหมภักดี

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๔๒๙

เด็กหญิงสาวิตรี สมไชย
๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๔๓๐

เด็กชายสิทธิพล สุขจุ่น
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๔๓๑

เด็กชายสิริวัฒน์ อาจจีน
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๔๓๒

เด็กหญิงสุทัตตา เงินทนงค์
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๔๓๓

เด็กหญิงสุภัคชาดา สว่างใจ
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๔๓๔

เด็กหญิงสุรีรัตน์ เงินแจ่ม
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๔๓๕

เด็กชายสุวิจักขณ์ คำแดงสุข
๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๔๓๖

เด็กหญิงสโรชา ปนนาค

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๔๓๗

เด็กหญิงอชิรญา จันสุริย์
๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๔๓๘

เด็กชายอธิน พฤฒิวรัญู
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๔๓๙

เด็กชายอนุชา ปานผา
๐๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๔๔๐

เด็กหญิงอมลวรรณ ปาละอุตม์
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๔๔๑

เด็กหญิงอรยา นิลคช
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๔๔๒

เด็กหญิงอรรัมภา คงยุทธ
๐๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๔๔๓

เด็กหญิงอรุโณทัย โฉมศรี
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๔๔๔

เด็กหญิงอัญญาณีย์ เปกสันเทียะ
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๔๔๕

เด็กหญิงอัฐภิญญา สร้อยสง่า
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๔๔๖

เด็กหญิงอินธิรา หิมพานต์
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๔๔๗

เด็กหญิงอิมวรรณ

่

เปลียนชัย

่

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๔๔๘

เด็กหญิงอุมาภรณ์ แก้วนิล
๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๔๔๙

เด็กชายเวทิศ พันธุรักษ์
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๔๕๐

เด็กหญิงแทนตะวัน แซ่กอ

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๔๕๑

เด็กหญิงแองเจรีน่า คริสเตนเซ่น
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๔๕๒

เด็กหญิงกชนันท์ กองอาสา
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๔๕๓

เด็กหญิงกรวรรณ พานทอง
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๔๕๔

เด็กชายกฤษณ ด้วงจันทึก
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๔๕๕

เด็กชายกฤษณะ ครองเคหา
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๔๕๖

เด็กหญิงกัญญ์วรา ดนตรี
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๔๕๗

เด็กหญิงกัญธิดา โกสา
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๔๕๘

เด็กหญิงกัลยา พุ่มผักแว่น
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๔๕๙

เด็กชายกิตติพัฒน์ ครองศิลป

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๒๔๒ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๘๔๖๐

เด็กชายจักรทิพย์ อุ่นรัมย์
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๔๖๑

เด็กชายจักรพรรณ์ ศิริ
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๔๖๒

เด็กชายจักรี โพธิศรี

์

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๔๖๓

เด็กหญิงจันทศิริ สมบุญทวงษ์
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๔๖๔

เด็กชายจารุพัจน์ จันทวงษ์
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๔๖๕

เด็กชายจิรภัทร บัวชุมสุข
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๔๖๖

เด็กหญิงจิรภัทร แสงทอง
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๔๖๗

เด็กชายจิรวัฒน์ อ่องลออ
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๔๖๘

เด็กชายจีรายุ ปนทอง
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๔๖๙

เด็กหญิงจุฑารัตน์ นกกาศักดิ

์

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๔๗๐
เด็กชายชยังกร ทองธนาวิวัฒน์

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๔๗๑

เด็กหญิงชลชนก สนันเมือง

่

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๔๗๒

เด็กหญิงฌานิณี เดชะมี
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๔๗๓

เด็กหญิงฐณัฐฐา แสงคำ
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๔๗๔

เด็กหญิงฐิดาภา ยมจันทร์
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๔๗๕

เด็กหญิงฐิตาภรณ์ คันศร
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๔๗๖

เด็กหญิงฐิตาภา พูนสง่า
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๔๗๗

เด็กหญิงฐิตาภา ไกรสิริโภค

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๔๗๘

เด็กชายฐิติวัสส์ ใจเทียง

่

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๔๗๙

เด็กหญิงณภัทรา บุญนารักษ์
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๔๘๐

เด็กชายณัฐชานนท์ ต้นสารี
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๔๘๑

เด็กหญิงณัฐธิดา เข็มงาม
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๔๘๒

เด็กหญิงณัฐปภัสร์ ปานคุ้ม
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๔๘๓

เด็กชายณัฐพล เหล็กจีน
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๔๘๔

เด็กชายณัฐพัฒน์ ศิริสลุง
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๔๘๕

เด็กชายณัฐวุฒิ ดานขุนทด
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๔๘๖

เด็กชายดลฤทธิ

์

พันกุ่ม
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๔๘๗

เด็กหญิงดาวรรณ นันทมานนท์
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๔๘๘

เด็กหญิงทรรณรต ศรีไตรภพ
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๔๘๙

เด็กหญิงทิพวรรณ ก้อนทองคำ

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๔๙๐
เด็กชายธนชาติ แสงเงิน

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๔๙๑

เด็กชายธนดล โฮลเทท
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๔๙๒

เด็กชายธนพล แสงฤทธิ

์

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๔๙๓

เด็กหญิงธนภรณ์ กุลเสือ
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๔๙๔

เด็กชายธนภัทร อ่อนนิม

่

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๒๔๓ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๘๔๙๕

เด็กชายธนวัฒน์ โพธิรักษ์
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๔๙๖

เด็กชายธนาพล บุตรทัน
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๔๙๗

เด็กชายธนาวุติ สิทธิถาวร
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๔๙๘

เด็กหญิงธมลวรรณ สุขสิงห์
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๔๙๙

เด็กหญิงธารา เหล็กผา
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๕๐๐
เด็กหญิงธิติญาภรณ์ เปยมสุข

๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๕๐๑
เด็กชายธีรพงศ์ ประพันธุ์

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๕๐๒

เด็กชายธีรพงษ์ นวลอ่อน
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๕๐๓

เด็กชายธีรภัทร์ แสงโคตร

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๕๐๔

เด็กชายธีรเดช น้อยทา
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๕๐๕
เด็กชายนนทวัฒน์ เชียงคนา

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๕๐๖

เด็กชายนภดล โบดขุนทด
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๕๐๗

เด็กหญิงนภิสา ครุฑธะกะ
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๕๐๘

เด็กหญิงนริศรา พรมจารี
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๕๐๙
เด็กหญิงนรีกานต์ ธีระเสถียร

๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๕๑๐

เด็กหญิงนวรัตน์ ไชยสุข
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๕๑๑

เด็กหญิงนัชชา กันสุข
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๕๑๒

เด็กหญิงนันทิชา วอนฤทธิ

์

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๕๑๓

เด็กหญิงนิชาภัทร โอฮิระ
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๕๑๔

เด็กชายปฏิภาณ เมืองพรหม
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๕๑๕

เด็กหญิงปนัดดา ถาเบ้า
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๕๑๖

เด็กชายปรมินทร์ รัตนะมูล
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๕๑๗

เด็กชายปรินทร อินทร์นอก
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๕๑๘

เด็กหญิงปวิณากร เอียมเฟอง

่

๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๕๑๙

เด็กหญิงปญญพัฒน์ ขาววร
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๕๒๐

เด็กหญิงปณรส แก้วลัดดา
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๕๒๑

เด็กหญิงปทมพร ฮวดพรม
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๕๒๒

เด็กหญิงปานชนก นวมแสง
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๕๒๓

เด็กชายพงษ์พิสิทธิ

์

แนบนิล
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๕๒๔

เด็กหญิงพชรธิดา ชัยกิจ
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๕๒๕

เด็กหญิงพรไพลิน วินทะชัย
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๕๒๖

เด็กหญิงพัทธนันท์ กล่อมทอง
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๕๒๗

เด็กชายพิพัฒนชัย วันงาม

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๕๒๘

เด็กหญิงพิมพ์ธิดา แก้วคง
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๕๒๙

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส เฮ็งพร้อม
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๒๔๔ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๘๕๓๐

เด็กหญิงพิมลวรรณ บุญเกิด
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๕๓๑

เด็กชายภัคพล บุญพิมพ์
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๕๓๒

เด็กชายภัทรพงศ์ บุญนารักษ์
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๕๓๓

เด็กชายภัทรพงศ์ วงษ์เนตร์
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๕๓๔

เด็กชายภาสกร รอดแจ่ม
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๕๓๕

เด็กชายภุมรินทร์ ปลุกปลืม

้

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๕๓๖

เด็กชายภูริช จำปาทอง
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๕๓๗

เด็กชายภูรินัฐ ฐิติพิพัฒน์ไชย
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๕๓๘

เด็กหญิงยุวดี มีชำนาญ
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๕๓๙

เด็กชายรณพีร์ สุขชาลี
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๕๔๐
เด็กชายรัชชานนท์ สำฤทธิ

์

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๕๔๑

เด็กชายรัชต บุราณคำ

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๕๔๒

เด็กชายรัฐธรรมนูญ ศรีจันทร์
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๕๔๓

เด็กชายรัฐศาสตร์ สีสมุทร์
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๕๔๔

เด็กชายวรภัทร บรรณกิจ
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๕๔๕

เด็กหญิงวรรณพร วงษ์แดง
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๕๔๖

เด็กชายวัชรากร แก้วเวียง
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๕๔๗

เด็กชายศรัณยพงศ์ เปกาลี
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๕๔๘

เด็กชายศรายุทธ อ่อนสำลี
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๕๔๙

เด็กหญิงศศิกานต์ พรมจิตร
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๕๕๐

เด็กหญิงศศิรัตน์ กลินอ้ม

่

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๕๕๑

เด็กชายศหวรรษ ประสังริโย
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๕๕๒

เด็กชายศักดิชาย

์

ตาเม่น
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๕๕๓

เด็กชายศิรรัตน์ อ้างเรือง
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๕๕๔

เด็กหญิงศิรินภา สองสี
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๕๕๕

เด็กชายศุภณัฐ ทองวงษ์
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๕๕๖

เด็กหญิงศุภิสรา รัตนพยอม
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๕๕๗

เด็กชายสมปณิธาน สังขวร

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๕๕๘

เด็กชายสมเกียรติ ล้อมวงษ์
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๕๕๙

เด็กชายสรยุทธ จาดกลาง
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๕๖๐
เด็กชายสรวิชญ์ โพธิดี

์

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๕๖๑

เด็กชายสรศักดิ

์

ภู่ศรี
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๕๖๒

เด็กชายสิรภัทร นกมี

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๕๖๓

เด็กหญิงสิริวิมล คงสมุทร
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๕๖๔

เด็กชายสืบสกุล เฉลิมพุฒิสกุลชัย
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๒๔๕ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๘๕๖๕

เด็กหญิงสุณัฎฐา กุศลวงษ์
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๕๖๖

เด็กหญิงสุทธิดา ด้วงเจริญ
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๕๖๗

เด็กหญิงสุธาริณี สายประยงค์
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๕๖๘

เด็กชายสุธี วิริยะ
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๕๖๙

เด็กหญิงสุปรียา บุญจันดา
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๕๗๐

เด็กหญิงสุพิชญา รองแหยม
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๕๗๑

เด็กหญิงสุภาวดี เพิมธัญกิจ

่

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๕๗๒

เด็กหญิงสโรชา ราชวงษ์
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๕๗๓

เด็กชายอนุชิต จันทรา
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๕๗๔

เด็กหญิงอภิญญา เทพแดง
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๕๗๕

เด็กหญิงอมรรัตน์ เมืองสำราญ
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๕๗๖

เด็กหญิงอรัญญา บุญจันทร์
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๕๗๗

เด็กชายอัครเดช โสมเกษตรินทร์
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๕๗๘

เด็กหญิงอัญนินท์
ปุณณพรธนาโรจน์ ๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๕๗๙

เด็กหญิงอัญมณี นุชพงษ์

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๕๘๐

เด็กหญิงอาทิตยา แก้วมณี
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๕๘๑

เด็กหญิงอารยา ศรีฉำ
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๕๘๒

เด็กชายอินทร์ชาติ ภู่แย้ม
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๕๘๓

เด็กชายเจริญพงษ์ กิลาพงษ์

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๕๘๔

เด็กชายเฉลิมพร พิณพิทักษ์ชัยกุล
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๕๘๕

เด็กหญิงเบญญาภา หล้าปง
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๕๘๖

เด็กชายเอกอุดร แสงโชติช่วงชัย
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๕๘๗

เด็กชายโชติพล สมอินทร์

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๕๘๘

เด็กชายโสภินดา บุญวงศ์
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๕๘๙

เด็กหญิงกนกวรรณ ปานสีทอง
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๕๙๐
เด็กหญิงกมลลักษณ์ แก้วภิญโญ

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๕๙๑

เด็กหญิงกรกช ดีศรี
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๕๙๒

เด็กชายกฤษดา สนธิสัญญา
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๕๙๓

เด็กชายกอบฤทธิ

์

มังกรทอง
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๕๙๔

เด็กหญิงกัญญาณัฐ สังขพัฒน์
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๕๙๕

เด็กหญิงกัญรัตน์ เสมาทอง
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๕๙๖

เด็กหญิงกัณฐิกา สีสว่างวงษ์
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๕๙๗

เด็กชายกู้ตระกูล กฐินเทศ

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๕๙๘

เด็กหญิงจณิสตา สร้อยฟา
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๕๙๙

เด็กชายจักริน มณีพูล
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๒๔๖ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๘๖๐๐
เด็กชายจิรพงศ์ เนินสลุง

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๖๐๑

เด็กชายจิรวัฒน์ กุนขุนทด

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๖๐๒
เด็กหญิงจิรัชฎา พิมพา

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๖๐๓

เด็กหญิงชนาภา รัตนสิงห์
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๖๐๔

เด็กหญิงชนาภา เรืองศรี
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๖๐๕

เด็กชายณฐชา วิทยัน
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๖๐๖
เด็กหญิงณภัทร พูลสวัสดิ

์

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๖๐๗

เด็กชายณภัทร ศรีสุทัศน์
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๖๐๘

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ชมดง

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๖๐๙

เด็กชายณัฐชนนท์ วิลัยรัตน์
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๖๑๐
เด็กหญิงณัฐนิษฐา ศรีคำแหง

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๖๑๑

เด็กหญิงณัฐพร ทองบุญ
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๖๑๒

เด็กหญิงณัฐพร ทิพยะสุขศรี
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๖๑๓

เด็กชายทวิชัย เครืออนันต์
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๖๑๔

เด็กชายธณาธิป มูลศรีแก้ว
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๖๑๕

เด็กชายธนดล มีบุญมา
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๖๑๖

เด็กชายธนพล ปนหิรัญ
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๖๑๗

เด็กชายธนวินท์ สุทธาดี
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๖๑๘

เด็กหญิงธมลวรรณ ภักดิชืน

์ ่

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๖๑๙

เด็กหญิงธัญญารัตน์ เทียนทอง
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๖๒๐

เด็กหญิงธิดารัตน์ ลายจุด
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๖๒๑

เด็กหญิงนิศารัตน์ เครือจันทร์
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๖๒๒

เด็กชายปกฉัตร บุตะเขียว
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๖๒๓

เด็กหญิงปฐมาภรณ์ ภู่เมือง

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๖๒๔

เด็กหญิงปรียา บุญวงค์
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๖๒๕

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ปจจัย
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๖๒๖

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ฉัตรนรเศรษฐ
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๖๒๗

เด็กหญิงพิมลพร สมบัติดี
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๖๒๘

เด็กชายพีรวิชญ์ น้อยนิล
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๖๒๙

เด็กชายพุทธิพงศ์ จตุทิพยธรรม
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๖๓๐
เด็กหญิงมัลลิกา ขาวเงิน

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๖๓๑

เด็กชายยศกร ทับพุ่ม
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๖๓๒

เด็กชายยุทธนา ตอศรี
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๖๓๓

เด็กชายรชต ศรีจันทร์
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๖๓๔

เด็กชายรัชชานนท์ ด้วงเจริญ
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๒๔๗ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๘๖๓๕

เด็กชายรัชชานนท์ เจริญฉิม
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๖๓๖

เด็กหญิงลฎาภา ปราสีวงศ์
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๖๓๗

เด็กชายละม่อม สิทธิพูน
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๖๓๘
เด็กหญิงวรรณกานต์ บุญนารักษ์

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๖๓๙

เด็กหญิงวัฒนศินี สิบค้างพลู
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๖๔๐

เด็กหญิงวีรดา สอดสี

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๖๔๑

เด็กชายวีรวุฒิ
เบญจพลรัตนากร ๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๖๔๒

เด็กหญิงศกุนตลา โคตรรักษา
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๖๔๓

เด็กหญิงศรัณย์พร หน่อม๊อก

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๖๔๔

เด็กหญิงศศิวิมล พรรณา

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๖๔๕

เด็กชายศุภเศรษฐ์ กัลลประวิทย์

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๖๔๖

เด็กหญิงสิริญาพร เลียบกระโทก
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๖๔๗

เด็กหญิงเบญญาภา จันทร์เพ็ญแข
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๖๔๘

เด็กชายทศพล พรมต้นวงษ์
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๖๔๙

เด็กชายธนาคิม คะวะดี
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๖๕๐

เด็กชายธนายุต สุขเสียงศรี
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๖๕๑

เด็กหญิงธิติมา ตะกรุดแก้ว

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๖๕๒

เด็กหญิงนริศรา แถมจำเริญ
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๖๕๓

เด็กหญิงนิศาชล ภูมิโคกรักษ์
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๖๕๔
เด็กชายปรัชญานนท์ นิลคช

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๖๕๕

เด็กหญิงปยมาศ เฟองฟู
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๖๕๖

เด็กชายพฤกษา รักษาสุข
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๖๕๗
เด็กหญิงพลอยวลัญช์ ทิพย์วรรณ

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๖๕๘

เด็กชายพัฒนพงษ์ แจ้งมงคล
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๖๕๙

เด็กชายพีรพงศ์ จันเทียน
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๖๖๐

เด็กชายพีรพล ฤดี
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๖๖๑

เด็กชายภูวดล จันทร์กระจ่าง
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๖๖๒

เด็กหญิงมณฑนี ศรีทอง
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๖๖๓

เด็กหญิงมุทิตา ตึดสันโดด
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๖๖๔

เด็กชายยอดรัก รักมิตร
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๖๖๕

เด็กชายวัชรพล เรืองฤทธิ

์

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๖๖๖

เด็กชายวิษณุ ปานชืน

่

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๖๖๗

เด็กชายวีรพงศ์ กระโจมแก้ว
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๖๖๘

เด็กชายศุภกิตติ

์

รู้กิจนา
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๖๖๙

เด็กชายสาธิต เอียมสอาด

่

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๒๔๘ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๘๖๗๐

เด็กหญิงสุชาวดี อินบำรุง
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๖๗๑

เด็กหญิงอรจิรา ศรีสวัสดิ

์

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๖๗๒

เด็กหญิงอโนชา จันทะเสาร์
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๖๗๓

เด็กหญิงเกวลิน ธรรมขันธ์
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๖๗๔
เด็กชายเจษฎาภรณ์ อภัยนอก

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๖๗๕

เด็กชายเจษถาภรณ์ ดีผิว
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๖๗๖
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ มาลา

๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๖๗๗

เด็กชายแทนไท ระวาดชิต
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๖๗๘

เด็กหญิงกัญญรัตน์ อ่อนละมัย
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๖๗๙

เด็กหญิงกิตติมา จันวงศ์

่

๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๖๘๐
เด็กหญิงกุมภา อารีย์

๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๖๘๑

เด็กชายคมกริช เพ็งศรี
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๖๘๒

เด็กหญิงชมพูนุท ศรีสังข์
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๖๘๓

เด็กชายชิษณุพงษ์ จันทรวิวัฒน์
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๖๘๔

เด็กชายฐานันด์ เขียวคำ
๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๖๘๕

เด็กหญิงณัฐณิชา แก้วพวง
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๖๘๖

เด็กชายณัฐพล เยือกเย็น
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๖๘๗

เด็กชายณัฐวุฒิ ยิงคิด

่

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๖๘๘

เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีเมฆ
๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๖๘๙

เด็กชายธนชิด ปนวันนา
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๖๙๐

เด็กชายธนพงษ์ ทรงสอาด
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๖๙๑

เด็กชายธนภัทร ชืนกลิน

่ ่

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๖๙๒

เด็กชายธนวัฒน์ ศรีโยธี
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๖๙๓

เด็กชายธนวัฒน์ เรือนปญจะ
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๖๙๔

เด็กชายธนารัตน์ บุญนารักษ์
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๖๙๕

เด็กชายธันวา ชาลีรักษ์
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๖๙๖

เด็กชายธีรภัทร บำรุงนอก
๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๖๙๗

เด็กชายธีรภัทร์ พึงโค

่

๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๖๙๘

เด็กหญิงนฤมล อากรนาค
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๖๙๙

เด็กชายนัทศักดิ

์

จันโทภาส
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๗๐๐
เด็กชายนันท์ภูมิ อาษานอก

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๗๐๑

เด็กหญิงนาราภัทร เสงียมวงษ์

่

๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๗๐๒

เด็กชายปญจพล งามทองดี
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๗๐๓

เด็กชายพงศกร เพ็งหนู
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๗๐๔
เด็กชายพชร กระต่ายจันทร์

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๒๔๙ / ๒๗๙

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๘๗๐๕

เด็กหญิงพรทิพย์ ไวยทรง
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๗๐๖

เด็กชายพัชรพล แดงวงษ์
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๗๐๗
เด็กหญิงพัชราพรรณ บัวนารถ

๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๗๐๘

เด็กชายพิทักษ์พงษ์ โมฬพันธ์
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๗๐๙

เด็กชายพิเชษฐ์ จันทร์งาม
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๗๑๐

เด็กชายภควัต ชมกุล
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๗๑๑

เด็กชายภาณุวัชร บุญส่งธรรม
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๗๑๒

เด็กชายมีชัย บัวบุตรดี
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๗๑๓

เด็กหญิงวราภรณ์ ภักดีณรงค์
๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๗๑๔

เด็กชายวันเฮง โกบสันเทียะ
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๗๑๕

เด็กหญิงวิพาพร สีฤทธิ

์

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๗๑๖

เด็กชายสนธยา ยาสี
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๗๑๗

เด็กหญิงอุไร ปญโย
๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๗๑๘

เด็กชายเจนธรรม์ ดีมี
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๗๑๙

เด็กหญิงกชกร กล่อมจินดา
๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๗๒๐

เด็กชายกีรติ เกรียงไกร
๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๗๒๑

เด็กชายจูเนียร์ บรรจงเก็บ
๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๗๒๒

เด็กหญิงชนิตา สังข์ศรี
๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๗๒๓

เด็กชายชัยวัฒน์ กลสูงเนิน
๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๗๒๔

เด็กหญิงช่อผกา เถินมงคล
๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๗๒๕

เด็กชายณัฐภัทร อินทะทรัพย์
๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๗๒๖

เด็กชายณัฐวุฒิ สีหะ
๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๗๒๗

เด็กชายณัฐวุฒิ เพ็งสอน
๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๗๒๘

เด็กชายธนัญชัย พันธุมิตร
๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๗๒๙

เด็กหญิงธารทิพย์ นิยมพร
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๗๓๐

เด็กชายธีรพงศ์ ติดบุตร
๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๗๓๑

เด็กชายธีรภัทร์ แสพลกรัง
๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๗๓๒

เด็กชายธีรวงศ์ ติดบุตร
๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๗๓๓

เด็กชายนิธิกร อินทะโชโต
๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๗๓๔

เด็กชายนิพนธ์ จอมอุ่น
๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๗๓๕

เด็กชายนิรุธ อารมย์
๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๗๓๖

เด็กชายพร้อมพงษ์ สุพร
๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๗๓๗

เด็กชายพลเชษฐ์ แซ่จิว

๋

๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๗๓๘

เด็กหญิงรุ่งนภาพร
เพชรสะอาดเอียม

่

๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๗๓๙

เด็กชายศรัณย์ เสือลอย
๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๒๕๐ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๘๗๔๐

เด็กชายสุจิตร คำพันธ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๗๔๑

เด็กหญิงสุปาณี เข็มมาตร์
๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๗๔๒

เด็กชายอนรรฆวี ดีคราม

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๗๔๓

เด็กชายอนิรุจ ม่วงดี
๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๗๔๔

เด็กชายอนิวัตติ

์

พาประเวช
๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๗๔๕

เด็กชายอนุกูล บุญเต่า
๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๗๔๖

เด็กชายอภิสิทธิ

์

มาสุข
๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๗๔๗

เด็กหญิงอันธิกา บำรุง
๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๗๔๘

เด็กหญิงเกสรา ฟองแก้ว
๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๗๔๙

เด็กหญิงเมทาวี กลินบัวแก้ว

่

๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนารายณ์วิทยา วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๗๕๐
นางสาวกนกพร เข็มงาม

๒๐/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๗๕๑

นางสาวชนิดา ทองคำ
๑๙/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๗๕๒

นายณัฐดนัย คงหาญ
๑๑/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๗๕๓

นายถิรวัฒน์ รังสิโย
๐๔/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๗๕๔

นางสาวธนภรณ์ อันวงษ์

้

๐๑/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๗๕๕

นางสาวธนัชชา พงษ์สุนทร
๐๗/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๗๕๖

นายธัญธนา ทับศัพท์

๒๔/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๗๕๗

นางสาวนราวรรณ พิมพ์ทอง
๒๗/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๗๕๘

นางสาวนันทร์รวี ไชยปุริวงศ์
๐๓/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๗๕๙

นางสาวนาเดีย เลสลี

่

๐๔/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๗๖๐

นางสาวพัชราภรณ์ ยุ้งจัตุรัส
๒๘/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๗๖๑

นางสาวพิมลพรรณ รักษาภัย
๒๐/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๗๖๒

นางสาวภัทรพร ประทุมชาติ
๓๐/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๗๖๓

นายภานุวัฒน์ คูณขุนทด
๑๙/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๗๖๔

นายมนตรี จำเริญจิตร
๑๕/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๗๖๕

นางสาวราตรี นามขุนทด
๒๑/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๗๖๖

นายราเมศวร์ ทองพานิช
๒๙/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๗๖๗

นายวัชริศ นรินนอก
๑๕/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๗๖๘

นางสาวสุชาดา ลุนจันทรา
๑๖/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๗๖๙

นางสาวสโรชา เกิดสวัสดิ

์

๒๗/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๗๗๐
นางสาวอินทิรา ยิงยศตระกูล

่

๓๐/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๗๗๑

นางสาวเจนจิรา นามขุนทด
๒๐/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๗๗๒

นายเอกภพ อาบสุวรรณ์
๒๑/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล วัดลำนารายณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๗๗๓

เด็กชายจักรกริช เสนาะจิตร
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทะเลวังวัด วัดทะเลวังวัด  

ลบ ๒๔๕๙/๘๗๗๔

เด็กหญิงณัฐพร จับใจ
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทะเลวังวัด วัดทะเลวังวัด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๒๕๑ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๘๗๗๕

เด็กชายณัฐวุฒิ สิงหะ
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทะเลวังวัด วัดทะเลวังวัด  

ลบ ๒๔๕๙/๘๗๗๖

เด็กชายนนทพัทธ์ เนียมงาม
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทะเลวังวัด วัดทะเลวังวัด  

ลบ ๒๔๕๙/๘๗๗๗

เด็กชายนวพล โถมสันเทียะ
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทะเลวังวัด วัดทะเลวังวัด  

ลบ ๒๔๕๙/๘๗๗๘

เด็กหญิงปวิตรา มันสลุง

่

๐๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทะเลวังวัด วัดทะเลวังวัด  

ลบ ๒๔๕๙/๘๗๗๙

เด็กหญิงพิยดา ศรีเจริญ
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทะเลวังวัด วัดทะเลวังวัด  

ลบ ๒๔๕๙/๘๗๘๐

เด็กชายอดิศร ปนแจ้ง
๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทะเลวังวัด วัดทะเลวังวัด  

ลบ ๒๔๕๙/๘๗๘๑

เด็กหญิงกนกวรรณ เทศศรี
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทะเลวังวัด วัดทะเลวังวัด  

ลบ ๒๔๕๙/๘๗๘๒

เด็กชายปรเมธ กลินษร

่

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทะเลวังวัด วัดทะเลวังวัด  

ลบ ๒๔๕๙/๘๗๘๓

เด็กหญิงฉลองรัตน์ คุ้มภัย
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินทอง วัดเนินทองวนาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๘๗๘๔

เด็กหญิงศิริขวัญ คำกระสินธ์

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินทอง วัดเนินทองวนาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๘๗๘๕

เด็กชายณัฐวุฒิ หวานใจ
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินทอง วัดเนินทองวนาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๘๗๘๖

เด็กชายนฤมิตร วงค์กฏ
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินทอง วัดเนินทองวนาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๘๗๘๗

เด็กหญิงพรนภา วงโท
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินทอง วัดเนินทองวนาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๘๗๘๘

เด็กชายมนัส วงศ์กลม
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินทอง วัดเนินทองวนาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๘๗๘๙

เด็กหญิงรุ่งนภา โพธิแก้ว

์

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินทอง วัดเนินทองวนาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๘๗๙๐

เด็กหญิงอรทัย ศรีเอียม

่

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินทอง วัดเนินทองวนาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๘๗๙๑

นางสาวธิดาฟา แก้วศรีนวม

๑๓/๑๒/๒๕๓๙

กศน.อำเภอท่าหลวง วัดสุทธาวาส  

ลบ ๒๔๕๙/๘๗๙๒

นายนที บัวพนัส
๑๘/๐๒/๒๕๐๗

กศน.อำเภอท่าหลวง วัดสุทธาวาส  

ลบ ๒๔๕๙/๘๗๙๓

เด็กหญิงเพชรลัดดา บุญโถม
๑๕/๐๑/๒๕๔๔

กศน.อำเภอท่าหลวง วัดสุทธาวาส  

ลบ ๒๔๕๙/๘๗๙๔

นางสาวกันหา วันแต่ง
๐๕/๐๙/๒๕๑๒

กศน.อำเภอท่าหลวง วัดสุทธาวาส  

ลบ ๒๔๕๙/๘๗๙๕

นางสาวณัฐมล คำแย้ม
๑๒/๑๐/๒๕๓๙

กศน.อำเภอท่าหลวง วัดสุทธาวาส  

ลบ ๒๔๕๙/๘๗๙๖

นายพิสุทธิ

์

กุลตัน
๐๗/๐๑/๒๕๓๔

กศน.อำเภอท่าหลวง วัดสุทธาวาส  

ลบ ๒๔๕๙/๘๗๙๗

นายศิริพงษ์ ช่วงโชติ
๑๙/๑๐/๒๕๒๕

กศน.อำเภอท่าหลวง วัดสุทธาวาส  

ลบ ๒๔๕๙/๘๗๙๘

นางสุกัลยา ยอดพีระ
๒๑/๐๙/๒๕๑๔

กศน.อำเภอท่าหลวง วัดสุทธาวาส  

ลบ ๒๔๕๙/๘๗๙๙

นางสาวเบญจมาศ ผากา
๑๒/๐๗/๒๕๔๐

กศน.อำเภอท่าหลวง วัดสุทธาวาส  

ลบ ๒๔๕๙/๘๘๐๐
เด็กหญิงนฤมล สวัสดิโรจน์

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ากรวด วัดสุทธาวาส  

ลบ ๒๔๕๙/๘๘๐๑
เด็กหญิงฝนรตี ไทยประโคน

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ากรวด วัดสุทธาวาส  

ลบ ๒๔๕๙/๘๘๐๒

เด็กชายธีรวัฒน์ แสงสงคราม
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่ากรวด วัดสุทธาวาส  

ลบ ๒๔๕๙/๘๘๐๓

เด็กชายนพณัฐ ขอนแก่น

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่ากรวด วัดสุทธาวาส  

ลบ ๒๔๕๙/๘๘๐๔

เด็กชายวสรรค์ มายัง
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ากรวด วัดสุทธาวาส  

ลบ ๒๔๕๙/๘๘๐๕
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

ดวงสุวรรณ
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่ากรวด วัดสุทธาวาส  

ลบ ๒๔๕๙/๘๘๐๖

เด็กชายชูเกียรติ นพพิบูลย์

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่ากรวด วัดสุทธาวาส  

ลบ ๒๔๕๙/๘๘๐๗

เด็กชายธนพล ฮวดตา
๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่ากรวด วัดสุทธาวาส  

ลบ ๒๔๕๙/๘๘๐๘

เด็กชายนครินทร์ งามลาภ
๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่ากรวด วัดสุทธาวาส  

ลบ ๒๔๕๙/๘๘๐๙
เด็กหญิงบุษราคัม ลำลอง

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่ากรวด วัดสุทธาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๒๕๒ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๘๘๑๐

เด็กชายภูวรินทร์ สีโย
๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่ากรวด วัดสุทธาวาส  

ลบ ๒๔๕๙/๘๘๑๑

เด็กชายเมษา ศรีพิทักษ์
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่ากรวด วัดสุทธาวาส  

ลบ ๒๔๕๙/๘๘๑๒

เด็กชายกฤติพงษ์ ช่วงโชติ
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง วัดสุทธาวาส  

ลบ ๒๔๕๙/๘๘๑๓

เด็กหญิงกันติชา นาประสิทธิ

์

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง วัดสุทธาวาส  

ลบ ๒๔๕๙/๘๘๑๔

เด็กชายก้องภพ วานยุทโช
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง วัดสุทธาวาส  

ลบ ๒๔๕๙/๘๘๑๕

เด็กหญิงจีรนันท์ พงษ์ซุ้ย
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง วัดสุทธาวาส  

ลบ ๒๔๕๙/๘๘๑๖

เด็กหญิงชลทิชา นุสิน
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง วัดสุทธาวาส  

ลบ ๒๔๕๙/๘๘๑๗

เด็กชายชลสิทธิ

์

ขุนทศ

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง วัดสุทธาวาส  

ลบ ๒๔๕๙/๘๘๑๘

เด็กหญิงฐานิกา อินสอน
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง วัดสุทธาวาส  

ลบ ๒๔๕๙/๘๘๑๙

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

วงศ์สว่าง

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง วัดสุทธาวาส  

ลบ ๒๔๕๙/๘๘๒๐
เด็กชายณัฐกานต์ ล้อมประเสริฐ

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง วัดสุทธาวาส  

ลบ ๒๔๕๙/๘๘๒๑

เด็กหญิงณัฐนันท์ ศรีทอง
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง วัดสุทธาวาส  

ลบ ๒๔๕๙/๘๘๒๒

เด็กชายณัฐพงษ์ หลักพิมพ์
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง วัดสุทธาวาส  

ลบ ๒๔๕๙/๘๘๒๓

เด็กชายณัฐวุฒิ บุญทิม
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง วัดสุทธาวาส  

ลบ ๒๔๕๙/๘๘๒๔

เด็กหญิงดารารัตน์ จันทา
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง วัดสุทธาวาส  

ลบ ๒๔๕๙/๘๘๒๕

เด็กชายทัตเทพ เจาะศรีดา
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง วัดสุทธาวาส  

ลบ ๒๔๕๙/๘๘๒๖

เด็กหญิงทิวาณี พลขุนทด
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง วัดสุทธาวาส  

ลบ ๒๔๕๙/๘๘๒๗

เด็กหญิงธิตยา รืนวงษ์

่

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง วัดสุทธาวาส  

ลบ ๒๔๕๙/๘๘๒๘

เด็กหญิงธีมาพร พุกคุ่ย
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง วัดสุทธาวาส  

ลบ ๒๔๕๙/๘๘๒๙

เด็กชายธีรนัย นวลวัน
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง วัดสุทธาวาส  

ลบ ๒๔๕๙/๘๘๓๐

เด็กชายธีรพล โถชัย
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง วัดสุทธาวาส  

ลบ ๒๔๕๙/๘๘๓๑

เด็กหญิงนงลักษณ์ คำลือ
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง วัดสุทธาวาส  

ลบ ๒๔๕๙/๘๘๓๒

เด็กหญิงนริศรา ยงยืน
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง วัดสุทธาวาส  

ลบ ๒๔๕๙/๘๘๓๓

เด็กชายนันทวัฒน์ วิสุทธิ
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง วัดสุทธาวาส  

ลบ ๒๔๕๙/๘๘๓๔

เด็กหญิงนันทิพร แตงเจริญ
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง วัดสุทธาวาส  

ลบ ๒๔๕๙/๘๘๓๕

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ม่วงผึง

้

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง วัดสุทธาวาส  

ลบ ๒๔๕๙/๘๘๓๖

เด็กชายภานุวัฒน์ เหล็กกลาง
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง วัดสุทธาวาส  

ลบ ๒๔๕๙/๘๘๓๗

เด็กหญิงวรรณรท กฐินเทศ

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง วัดสุทธาวาส  

ลบ ๒๔๕๙/๘๘๓๘
เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ จิตรักมัน

่

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง วัดสุทธาวาส  

ลบ ๒๔๕๙/๘๘๓๙

เด็กหญิงอาภัสรา คันศร
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง วัดสุทธาวาส  

ลบ ๒๔๕๙/๘๘๔๐
เด็กหญิงอารยา หันตุรินทร์

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง วัดสุทธาวาส  

ลบ ๒๔๕๙/๘๘๔๑

เด็กหญิงกรรณิการ์ คงชมความสุข
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง วัดสุทธาวาส  

ลบ ๒๔๕๙/๘๘๔๒
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ไพรบูลย์

๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง วัดสุทธาวาส  

ลบ ๒๔๕๙/๘๘๔๓

เด็กหญิงจันจิรา แสนรัก
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง วัดสุทธาวาส  

ลบ ๒๔๕๙/๘๘๔๔

เด็กชายจิรพัฒน์ ภู่สายทอง
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง วัดสุทธาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๒๕๓ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๘๘๔๕

เด็กหญิงณัฐวดี แสนท้าว
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง วัดสุทธาวาส  

ลบ ๒๔๕๙/๘๘๔๖

เด็กชายทนงศักดิ

์

เรืองเดช
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง วัดสุทธาวาส  

ลบ ๒๔๕๙/๘๘๔๗

เด็กชายธเนศ เวียงเงิน
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง วัดสุทธาวาส  

ลบ ๒๔๕๙/๘๘๔๘

เด็กหญิงนารีรัตน์ วงค์สัจจะ
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง วัดสุทธาวาส  

ลบ ๒๔๕๙/๘๘๔๙

เด็กหญิงนำหนึง

่

เปยมศิลป
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง วัดสุทธาวาส  

ลบ ๒๔๕๙/๘๘๕๐

เด็กชายบัณฑิต วงษ์รักษา
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง วัดสุทธาวาส  

ลบ ๒๔๕๙/๘๘๕๑

เด็กชายบุญยภู วงกฏ
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง วัดสุทธาวาส  

ลบ ๒๔๕๙/๘๘๕๒

เด็กชายปราชญา เพียรกิจนา
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง วัดสุทธาวาส  

ลบ ๒๔๕๙/๘๘๕๓

เด็กหญิงพัชรินทร์ เกนกาล
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง วัดสุทธาวาส  

ลบ ๒๔๕๙/๘๘๕๔

เด็กชายพิชุตม์ ชูนาม
๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง วัดสุทธาวาส  

ลบ ๒๔๕๙/๘๘๕๕

เด็กชายรพีพัฒน์ อ่อนสิงห์
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง วัดสุทธาวาส  

ลบ ๒๔๕๙/๘๘๕๖

เด็กชายรัชชานนท์ คะวะดี
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง วัดสุทธาวาส  

ลบ ๒๔๕๙/๘๘๕๗

เด็กชายศรัณยู กล้าหาญ
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง วัดสุทธาวาส  

ลบ ๒๔๕๙/๘๘๕๘

เด็กหญิงอนงค์นาฏ พันธ์สาลี
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง วัดสุทธาวาส  

ลบ ๒๔๕๙/๘๘๕๙

เด็กหญิงเบญจลักษ์ เพ็ญสุวรรณ์
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง วัดสุทธาวาส  

ลบ ๒๔๕๙/๘๘๖๐

เด็กชายภากร เงินสลุง

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง วัดสุทธาวาส  

ลบ ๒๔๕๙/๘๘๖๑

เด็กชายศรัณยู จำรูญศรี
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง วัดสุทธาวาส  

ลบ ๒๔๕๙/๘๘๖๒

เด็กหญิงกรชนก จำรูญศรี
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง วัดสุทธาวาส  

ลบ ๒๔๕๙/๘๘๖๓

เด็กชายคณิศร เฟองผึง

้

๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง วัดสุทธาวาส  

ลบ ๒๔๕๙/๘๘๖๔

เด็กหญิงณัฐธินันท์ ม่วงกรุง
๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง วัดสุทธาวาส  

ลบ ๒๔๕๙/๘๘๖๕

เด็กชายณัฐยศ เงินฤทธิ

์

๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง วัดสุทธาวาส  

ลบ ๒๔๕๙/๘๘๖๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ กระดาษแก้ว
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง วัดสุทธาวาส  

ลบ ๒๔๕๙/๘๘๖๗

เด็กหญิงภัทราวดี ภาคทอง
๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง วัดสุทธาวาส  

ลบ ๒๔๕๙/๘๘๖๘

เด็กหญิงระพีพัฒน์ ทาระโท
๒๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง วัดสุทธาวาส  

ลบ ๒๔๕๙/๘๘๖๙

เด็กหญิงวรรณวิภา เจริญผล
๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง วัดสุทธาวาส  

ลบ ๒๔๕๙/๘๘๗๐

เด็กหญิงวิมลสิริ ตุ้มทอง
๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง วัดสุทธาวาส  

ลบ ๒๔๕๙/๘๘๗๑

เด็กหญิงนพมาศ สุนทรพจน์

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง วัดซับจำปา  

ลบ ๒๔๕๙/๘๘๗๒
เด็กหญิงสุพรรณิการ์ วิสาขะ

๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง วัดซับจำปา  

ลบ ๒๔๕๙/๘๘๗๓

เด็กชายณัฐวัฒน์ คำมุงคุณ
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง วัดซับจำปา  

ลบ ๒๔๕๙/๘๘๗๔

เด็กหญิงฐิติรัตน์ เจ็กกลัด

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง วัดซับจำปา  

ลบ ๒๔๕๙/๘๘๗๕

เด็กหญิงกาฬติฌาย์ ขุยทอง

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับจำปา วัดซับจำปา  

ลบ ๒๔๕๙/๘๘๗๖

เด็กชายบูรพา การุญบริรักษ์
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับจำปา วัดซับจำปา  

ลบ ๒๔๕๙/๘๘๗๗

เด็กหญิงสุพรรษา สิงห์ทอง
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับจำปา วัดซับจำปา  

ลบ ๒๔๕๙/๘๘๗๘

เด็กหญิงอรษา แสนล้อม
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับจำปา วัดซับจำปา  

ลบ ๒๔๕๙/๘๘๗๙

เด็กชายวิวัฒน์ รักมิตร
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับจำปา วัดซับจำปา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๒๕๔ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๘๘๘๐

เด็กหญิงสุทธิกานต์ ขันตี
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับจำปา วัดซับจำปา  

ลบ ๒๔๕๙/๘๘๘๑

เด็กชายเดชเดชา บำรุงเชือ

้

๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับจำปา วัดซับจำปา  

ลบ ๒๔๕๙/๘๘๘๒

เด็กหญิงชฎาภา ฉิมเล็ก
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับจำปา วัดซับจำปา  

ลบ ๒๔๕๙/๘๘๘๓

เด็กชายณัฐวุฒิ รุ่งสูงเนิน
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับจำปา วัดซับจำปา  

ลบ ๒๔๕๙/๘๘๘๔

เด็กหญิงขนิษฐา พิกุลทอง
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม
วัดโปงสวองคีรีวรรณ

 

ลบ ๒๔๕๙/๘๘๘๕

เด็กชายณพกานต์ ศรีคำภา
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม
วัดโปงสวองคีรีวรรณ

 

ลบ ๒๔๕๙/๘๘๘๖

เด็กหญิงรุ่งนภา แสวงสุข
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม
วัดโปงสวองคีรีวรรณ

 

ลบ ๒๔๕๙/๘๘๘๗

เด็กหญิงณิชา คำลา
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม
วัดโปงสวองคีรีวรรณ

 

ลบ ๒๔๕๙/๘๘๘๘

เด็กหญิงทิพวรรณ ทองพานิช

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม
วัดโปงสวองคีรีวรรณ

 

ลบ ๒๔๕๙/๘๘๘๙

เด็กชายธงชัย ศรีสุข
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม
วัดโปงสวองคีรีวรรณ

 

ลบ ๒๔๕๙/๘๘๙๐
เด็กชายธงชัย เงินกลม

๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม
วัดโปงสวองคีรีวรรณ

 

ลบ ๒๔๕๙/๘๘๙๑

เด็กหญิงธิดารัตน์ วิเศษสังข์
๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม
วัดโปงสวองคีรีวรรณ

 

ลบ ๒๔๕๙/๘๘๙๒

เด็กชายธีรนันทร์ สวัสดี
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม
วัดโปงสวองคีรีวรรณ

 

ลบ ๒๔๕๙/๘๘๙๓

เด็กชายธีรภัทร บัวตูม
๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม
วัดโปงสวองคีรีวรรณ

 

ลบ ๒๔๕๙/๘๘๙๔

เด็กหญิงนฤมล แม่นศร
๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม
วัดโปงสวองคีรีวรรณ

 

ลบ ๒๔๕๙/๘๘๙๕

เด็กชายนันท์นภัส เทียนงาม
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม
วัดโปงสวองคีรีวรรณ

 

ลบ ๒๔๕๙/๘๘๙๖

เด็กหญิงนำทิพย์ ปานแก้ว
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม
วัดโปงสวองคีรีวรรณ

 

ลบ ๒๔๕๙/๘๘๙๗

เด็กชายปรเมศวร์ นิมกระโทก

่

๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม
วัดโปงสวองคีรีวรรณ

 

ลบ ๒๔๕๙/๘๘๙๘

เด็กชายผดุงเดช ทวี
๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม
วัดโปงสวองคีรีวรรณ

 

ลบ ๒๔๕๙/๘๘๙๙

เด็กหญิงมณีรัตน์ ฑีฆะสุข
๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม
วัดโปงสวองคีรีวรรณ

 

ลบ ๒๔๕๙/๘๙๐๐
เด็กหญิงวนิตา มาโรจน์

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม
วัดโปงสวองคีรีวรรณ

 

ลบ ๒๔๕๙/๘๙๐๑

เด็กชายศรัณยู บุญเต็ม
๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม
วัดโปงสวองคีรีวรรณ

 

ลบ ๒๔๕๙/๘๙๐๒
เด็กชายศรายุทธ อ่อนอิม

่

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม
วัดโปงสวองคีรีวรรณ

 

ลบ ๒๔๕๙/๘๙๐๓

เด็กชายศิขรินท์ เสียงเสนาะ
๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม
วัดโปงสวองคีรีวรรณ

 

ลบ ๒๔๕๙/๘๙๐๔

เด็กชายอนุวัฒน์ วีระชาติ
๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม
วัดโปงสวองคีรีวรรณ

 

ลบ ๒๔๕๙/๘๙๐๕

เด็กชายอัครพล นาคพุ่ม
๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม
วัดโปงสวองคีรีวรรณ

 

ลบ ๒๔๕๙/๘๙๐๖
เด็กชายอิทธิพัทธ์ พิมพ์พรรณ

๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม
วัดโปงสวองคีรีวรรณ

 

ลบ ๒๔๕๙/๘๙๐๗

นายกิตติศักดิ

์

กิงกลางดอน

่

๒๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม
วัดโปงสวองคีรีวรรณ

 

ลบ ๒๔๕๙/๘๙๐๘

นางสาวกุลณัฐ มาลาศรี
๐๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม
วัดโปงสวองคีรีวรรณ

 

ลบ ๒๔๕๙/๘๙๐๙

เด็กหญิงสุฐิตา หอมจันทร์
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงสวองคีรีวรรณ์
วัดโปงสวองคีรีวรรณ

 

ลบ ๒๔๕๙/๘๙๑๐
เด็กชายอโนชา ช้างงาม

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงสวองคีรีวรรณ์
วัดโปงสวองคีรีวรรณ

 

ลบ ๒๔๕๙/๘๙๑๑

เด็กชายนิติธร วงอัยการ
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงสวองคีรีวรรณ์
วัดโปงสวองคีรีวรรณ

 

ลบ ๒๔๕๙/๘๙๑๒

เด็กหญิงพรกนก ทาสี
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งดินแดง วัดศิริธรรมวนาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๘๙๑๓
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ พรมสมุท

๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งดินแดง วัดศิริธรรมวนาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๘๙๑๔

เด็กชายรังสรรค์ ไทยประยูร
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งดินแดง วัดศิริธรรมวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๒๕๕ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๘๙๑๕

เด็กชายวรวงษ์ แถวจัตุรัส
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งดินแดง วัดศิริธรรมวนาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๘๙๑๖

เด็กหญิงสุชัญญา โมกขศักดิ

์

๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งดินแดง วัดศิริธรรมวนาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๘๙๑๗

เด็กชายอนุทัย กลัดแปน
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งดินแดง วัดศิริธรรมวนาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๘๙๑๘

เด็กหญิงชลิฏา นานจันทร์
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งดินแดง วัดศิริธรรมวนาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๘๙๑๙

เด็กชายฐิตินันท์ กันยุตะ
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งดินแดง วัดศิริธรรมวนาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๘๙๒๐

เด็กหญิงณัชชา หนูอ้น
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งดินแดง วัดศิริธรรมวนาราม  

ลบ ๒๔๕๙/๘๙๒๑

เด็กชายณัฐพงษ์ การุญบริรักษ์
๒๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม วัดหนองกระสังข์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๙๒๒

เด็กหญิงนภาพร ขันผักแว่น
๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม วัดหนองกระสังข์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๙๒๓
เด็กหญิงพลอยไพลิน กุลเมือง

๑๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม วัดหนองกระสังข์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๙๒๔

เด็กหญิงพัชรา พูลเรือง
๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม วัดหนองกระสังข์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๙๒๕

เด็กหญิงมาริสา ปฆ้อง
๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม วัดหนองกระสังข์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๙๒๖

เด็กหญิงรวิภัทร เชียวชาญ

่

๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม วัดหนองกระสังข์  

ลบ ๒๔๕๙/๘๙๒๗

เด็กหญิงปยธิดา ยอดบุรุษ
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจาน วัดหนองจาน  

ลบ ๒๔๕๙/๘๙๒๘

เด็กหญิงพรรพษา แดงทอง
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจาน วัดหนองจาน  

ลบ ๒๔๕๙/๘๙๒๙

เด็กหญิงพัชรี เม่นสุวรรณ์

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจาน วัดหนองจาน  

ลบ ๒๔๕๙/๘๙๓๐

เด็กชายวัชรพล พงษ์ดี
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจาน วัดหนองจาน  

ลบ ๒๔๕๙/๘๙๓๑

นางสาวสุชานันท์ ชมภูวิเศษ
๑๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม วัดหนองนำใส  

ลบ ๒๔๕๙/๘๙๓๒

นางสาวจินตณา คำนวน
๒๖/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม วัดหนองนำใส  

ลบ ๒๔๕๙/๘๙๓๓

เด็กหญิงญาสินี จันอิน
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อคู่ วัดใหม่เทพมงคล  

ลบ ๒๔๕๙/๘๙๓๔

เด็กหญิงปชาดา พันธุ์จันทร์
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อคู่ วัดใหม่เทพมงคล  

ลบ ๒๔๕๙/๘๙๓๕

เด็กชายปฏิภาณ ติการนา
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อคู่ วัดใหม่เทพมงคล  

ลบ ๒๔๕๙/๘๙๓๖

เด็กหญิงวรรณิษา ทับฤทธิ

์

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อคู่ วัดใหม่เทพมงคล  

ลบ ๒๔๕๙/๘๙๓๗

เด็กหญิงสาวิตรี มัชบรรดิษ

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อคู่ วัดใหม่เทพมงคล  

ลบ ๒๔๕๙/๘๙๓๘

เด็กหญิงสุภัสสรา บุญกระจ่าง
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อคู่ วัดใหม่เทพมงคล  

ลบ ๒๔๕๙/๘๙๓๙

เด็กหญิงชนาธิป พรมมา
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อคู่ วัดใหม่เทพมงคล  

ลบ ๒๔๕๙/๘๙๔๐

เด็กชายฐานวัตร คงสุขี
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อคู่ วัดใหม่เทพมงคล  

ลบ ๒๔๕๙/๘๙๔๑

เด็กชายพีรณัฐ คงเปลียน

่

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อคู่ วัดใหม่เทพมงคล  

ลบ ๒๔๕๙/๘๙๔๒

เด็กหญิงวิภารัตน์ ลอยโลก
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อคู่ วัดใหม่เทพมงคล  

ลบ ๒๔๕๙/๘๙๔๓

เด็กหญิงสุกัญญา คชพันธ์
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อคู่ วัดใหม่เทพมงคล  

ลบ ๒๔๕๙/๘๙๔๔

เด็กหญิงสุนิสา มีสันเทียะ
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อคู่ วัดใหม่เทพมงคล  

ลบ ๒๔๕๙/๘๙๔๕

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ไขขุนทด
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวลำ วัดหัวลำ  

ลบ ๒๔๕๙/๘๙๔๖

เด็กหญิงกัลยรัตน์ เครือเนตร์
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวลำ วัดหัวลำ  

ลบ ๒๔๕๙/๘๙๔๗

เด็กหญิงขวัญข้าว ปานรัตน์

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวลำ วัดหัวลำ  

ลบ ๒๔๕๙/๘๙๔๘

เด็กหญิงขวัญชนก ระถาพล

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวลำ วัดหัวลำ  

ลบ ๒๔๕๙/๘๙๔๙

เด็กหญิงฉัตรทิพย์ วันเพ็ง
๐๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวลำ วัดหัวลำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๒๕๖ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๘๙๕๐

เด็กชายธนดล สิริสุข
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวลำ วัดหัวลำ  

ลบ ๒๔๕๙/๘๙๕๑

เด็กหญิงธาราทิพย์ เรือนเงิน
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวลำ วัดหัวลำ  

ลบ ๒๔๕๙/๘๙๕๒

เด็กชายธีรดนย์ ตุพิมาย
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวลำ วัดหัวลำ  

ลบ ๒๔๕๙/๘๙๕๓

เด็กหญิงพัชรพร ศรีเสริม
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวลำ วัดหัวลำ  

ลบ ๒๔๕๙/๘๙๕๔

เด็กหญิงพิรญาณ์ ชัยสอน
๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวลำ วัดหัวลำ  

ลบ ๒๔๕๙/๘๙๕๕

เด็กหญิงวนิชากร รัตนวิชัย
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวลำ วัดหัวลำ  

ลบ ๒๔๕๙/๘๙๕๖

เด็กหญิงอนุสรา แดงสีดา
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวลำ วัดหัวลำ  

ลบ ๒๔๕๙/๘๙๕๗

เด็กหญิงอักษิกา แสงสียา
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวลำ วัดหัวลำ  

ลบ ๒๔๕๙/๘๙๕๘

เด็กชายอิทธิเดช บัวชุมสุข
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวลำ วัดหัวลำ  

ลบ ๒๔๕๙/๘๙๕๙

เด็กหญิงอินทิรา ทัพธานี
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวลำ วัดหัวลำ  

ลบ ๒๔๕๙/๘๙๖๐
เด็กหญิงเพชรลดา จันทร์เจียก

๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวลำ วัดหัวลำ  

ลบ ๒๔๕๙/๘๙๖๑

เด็กหญิงเวธิตา สุวรรณราษฎร์
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวลำ วัดหัวลำ  

ลบ ๒๔๕๙/๘๙๖๒

เด็กหญิงโมรีลักษณ์ บรรณทอง

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวลำ วัดหัวลำ  

ลบ ๒๔๕๙/๘๙๖๓

เด็กหญิงปยฉัตร บัวชมสุข
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวลำ วัดหัวลำ  

ลบ ๒๔๕๙/๘๙๖๔

เด็กชายปยวัฒน์ จงหมายกลาง
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวลำ วัดหัวลำ  

ลบ ๒๔๕๙/๘๙๖๕

เด็กชายอัครเดช แรงเกตุกิจ
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวลำ วัดหัวลำ  

ลบ ๒๔๕๙/๘๙๖๖

เด็กชายกิตติพงษ์ สุขม่วง
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวลำ วัดหัวลำ  

ลบ ๒๔๕๙/๘๙๖๗

เด็กหญิงญาดา ชูจันทร์
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวลำ วัดหัวลำ  

ลบ ๒๔๕๙/๘๙๖๘

เด็กหญิงภัณฑิรา สิริสุข
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวลำ วัดหัวลำ  

ลบ ๒๔๕๙/๘๙๖๙

เด็กชายภานุวัฒน์ วิเชียร
๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหัวลำ วัดหัวลำ  

ลบ ๒๔๕๙/๘๙๗๐

เด็กหญิงรัตติกาล ขุนณรงค์
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวลำ วัดหัวลำ  

ลบ ๒๔๕๙/๘๙๗๑

เด็กหญิงกฤติยาณี เชือจีนดี

้

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหัวลำ วัดหัวลำ  

ลบ ๒๔๕๙/๘๙๗๒

เด็กชายธิติชัย ประเสริฐสังข์
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหัวลำ วัดหัวลำ  

ลบ ๒๔๕๙/๘๙๗๓

เด็กหญิงบุษยารัตณ์ อินทร์สิทธิ

์

๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหัวลำ วัดหัวลำ  

ลบ ๒๔๕๙/๘๙๗๔

เด็กชายขจิตศักดิ

์

วาดงาม
๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหัวลำ วัดหัวลำ  

ลบ ๒๔๕๙/๘๙๗๕

เด็กชายวัฒนา พูดจีบ
๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหัวลำ วัดหัวลำ  

ลบ ๒๔๕๙/๘๙๗๖

เด็กชายปยทัศน์ บัวพนัส
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ วัดทรัพย์เจริญ  

ลบ ๒๔๕๙/๘๙๗๗

เด็กชายอภิวัฒน์ อยู่ระหัส
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ วัดทรัพย์เจริญ  

ลบ ๒๔๕๙/๘๙๗๘

เด็กหญิงอารยา ศรีภูมิ
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ วัดทรัพย์เจริญ  

ลบ ๒๔๕๙/๘๙๗๙

เด็กชายอนุชิต เสริฐสว่าง

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ วัดทรัพย์เจริญ  

ลบ ๒๔๕๙/๘๙๘๐
เด็กชายธวัชชัย องอาจ

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ วัดทรัพย์เจริญ  

ลบ ๒๔๕๙/๘๙๘๑

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ควรชม
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนนารายณ์วิทยา ท่าหลวง วัดท่าหลวง  

ลบ ๒๔๕๙/๘๙๘๒ เด็กหญิงกาญจนาวรรณ
ศิริมากร

๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนนารายณ์วิทยา ท่าหลวง วัดท่าหลวง  

ลบ ๒๔๕๙/๘๙๘๓

เด็กชายก้องเกียรติ ศรีสลุง
๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนนารายณ์วิทยา ท่าหลวง วัดท่าหลวง  

ลบ ๒๔๕๙/๘๙๘๔

เด็กชายคลองลาภ อ่อนธานี
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนนารายณ์วิทยา ท่าหลวง วัดท่าหลวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๒๕๗ / ๒๗๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๘๙๘๕

เด็กหญิงจันทรรัตน์ สลุงใหญ่
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนนารายณ์วิทยา ท่าหลวง วัดท่าหลวง  

ลบ ๒๔๕๙/๘๙๘๖

เด็กหญิงชัญญานุช จันทร์แก้ว
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนนารายณ์วิทยา ท่าหลวง วัดท่าหลวง  

ลบ ๒๔๕๙/๘๙๘๗

เด็กหญิงญาณภัทร ทันประโยชน์
๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนนารายณ์วิทยา ท่าหลวง วัดท่าหลวง  

ลบ ๒๔๕๙/๘๙๘๘

เด็กหญิงญาณิดา โพธิวิฑูร

์

๐๙/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนนารายณ์วิทยา ท่าหลวง วัดท่าหลวง  

ลบ ๒๔๕๙/๘๙๘๙

เด็กชายณรงชัย นาคภู่
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนารายณ์วิทยา ท่าหลวง วัดท่าหลวง  

ลบ ๒๔๕๙/๘๙๙๐

เด็กหญิงณัฐนันท์ ทรัพย์เอียม

่

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนนารายณ์วิทยา ท่าหลวง วัดท่าหลวง  

ลบ ๒๔๕๙/๘๙๙๑

เด็กชายณัฐนิช ขุนอินทร์
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนนารายณ์วิทยา ท่าหลวง วัดท่าหลวง  

ลบ ๒๔๕๙/๘๙๙๒

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

สังข์วิเศษ
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนนารายณ์วิทยา ท่าหลวง วัดท่าหลวง  

ลบ ๒๔๕๙/๘๙๙๓

เด็กชายธนธรณ์ แดงยา
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนนารายณ์วิทยา ท่าหลวง วัดท่าหลวง  

ลบ ๒๔๕๙/๘๙๙๔

เด็กชายธนพนธ์ ดนตรี
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนารายณ์วิทยา ท่าหลวง วัดท่าหลวง  

ลบ ๒๔๕๙/๘๙๙๕

เด็กชายธีรพงศ์ ทุ่ยอ้น
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนารายณ์วิทยา ท่าหลวง วัดท่าหลวง  

ลบ ๒๔๕๙/๘๙๙๖

เด็กชายนิธิกร ดิษสลุง
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนารายณ์วิทยา ท่าหลวง วัดท่าหลวง  

ลบ ๒๔๕๙/๘๙๙๗

เด็กชายปรมินทร์ อินทร์สืบวงษ์
๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนนารายณ์วิทยา ท่าหลวง วัดท่าหลวง  

ลบ ๒๔๕๙/๘๙๙๘

เด็กหญิงปวีณ์ลดา จินาเขียว
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนนารายณ์วิทยา ท่าหลวง วัดท่าหลวง  

ลบ ๒๔๕๙/๘๙๙๙

เด็กหญิงพิชชาภา นวลสลุง
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนนารายณ์วิทยา ท่าหลวง วัดท่าหลวง  

ลบ ๒๔๕๙/๙๐๐๐
เด็กหญิงมุกมณี ยาบุญ

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนารายณ์วิทยา ท่าหลวง วัดท่าหลวง  

ลบ ๒๔๕๙/๙๐๐๑
เด็กชายยุทธภูมิ อุทธาเครือ

๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนนารายณ์วิทยา ท่าหลวง วัดท่าหลวง  

ลบ ๒๔๕๙/๙๐๐๒
เด็กชายรุจิภาส น้อยวิชัย

๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนนารายณ์วิทยา ท่าหลวง วัดท่าหลวง  

ลบ ๒๔๕๙/๙๐๐๓
เด็กชายวชิรพล ขุนนางจ่า

๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนนารายณ์วิทยา ท่าหลวง วัดท่าหลวง  

ลบ ๒๔๕๙/๙๐๐๔
เด็กหญิงสิริยากร เมืองแสน

๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนนารายณ์วิทยา ท่าหลวง วัดท่าหลวง  

ลบ ๒๔๕๙/๙๐๐๕
เด็กหญิงสุพิชญา ทิพย์พนม

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนนารายณ์วิทยา ท่าหลวง วัดท่าหลวง  

ลบ ๒๔๕๙/๙๐๐๖
เด็กหญิงอชิรญา นิลาบุตร

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนารายณ์วิทยา ท่าหลวง วัดท่าหลวง  

ลบ ๒๔๕๙/๙๐๐๗
เด็กหญิงอนัญญา ราษี

๑๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนนารายณ์วิทยา ท่าหลวง วัดท่าหลวง  

ลบ ๒๔๕๙/๙๐๐๘
เด็กหญิงอนัญญา สังเวียนวงษ์

๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนนารายณ์วิทยา ท่าหลวง วัดท่าหลวง  

ลบ ๒๔๕๙/๙๐๐๙
เด็กหญิงอนันดา เนียมประยูร

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนารายณ์วิทยา ท่าหลวง วัดท่าหลวง  

ลบ ๒๔๕๙/๙๐๑๐
เด็กหญิงอภิญญา ยงยืน

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนนารายณ์วิทยา ท่าหลวง วัดท่าหลวง  

ลบ ๒๔๕๙/๙๐๑๑
เด็กชายอัครินทร์ สังเวียนวงษ์

๐๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนนารายณ์วิทยา ท่าหลวง วัดท่าหลวง  

ลบ ๒๔๕๙/๙๐๑๒

เด็กชายอัษฎาวุธ พรมจีน
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนนารายณ์วิทยา ท่าหลวง วัดท่าหลวง  

ลบ ๒๔๕๙/๙๐๑๓

เด็กหญิงธัญญณัฐ จันทร์ด้วง
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนนารายณ์วิทยา ท่าหลวง วัดท่าหลวง  

ลบ ๒๔๕๙/๙๐๑๔

เด็กชายไทคิ ทาเคชิตะ
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนนารายณ์วิทยา ท่าหลวง วัดท่าหลวง  

ลบ ๒๔๕๙/๙๐๑๕
เด็กชายกิจติ เอียมทอง

่

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าหลวง วัดท่าหลวง  

ลบ ๒๔๕๙/๙๐๑๖

เด็กชายกิตติกร มัชฉิมา

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าหลวง วัดท่าหลวง  

ลบ ๒๔๕๙/๙๐๑๗

เด็กหญิงจุฑามาศ แสงพงษ์
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าหลวง วัดท่าหลวง  

ลบ ๒๔๕๙/๙๐๑๘

เด็กหญิงปยฉัตร กันละหา
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าหลวง วัดท่าหลวง  

ลบ ๒๔๕๙/๙๐๑๙
เด็กชายพงศ์พญา สิงห์สูง

๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าหลวง วัดท่าหลวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๒๕๘ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๙๐๒๐
เด็กหญิงกชกร ชืนล้อม

่

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนลำสนธิวิทยา วัดหนองรี  

ลบ ๒๔๕๙/๙๐๒๑

เด็กชายกรกช พลอยขุนทด
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนลำสนธิวิทยา วัดหนองรี  

ลบ ๒๔๕๙/๙๐๒๒
เด็กหญิงกรกนก ไชยแก้ว

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนลำสนธิวิทยา วัดหนองรี  

ลบ ๒๔๕๙/๙๐๒๓

เด็กหญิงกวินนาถ แก้วหนองสังข์
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนลำสนธิวิทยา วัดหนองรี  

ลบ ๒๔๕๙/๙๐๒๔

เด็กหญิงกัณธิมา ไชยพันธ์
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนลำสนธิวิทยา วัดหนองรี  

ลบ ๒๔๕๙/๙๐๒๕

เด็กชายกิตติชัย รานอก
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนลำสนธิวิทยา วัดหนองรี  

ลบ ๒๔๕๙/๙๐๒๖
เด็กหญิงขวัญใจ หวังแซงกราง

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนลำสนธิวิทยา วัดหนองรี  

ลบ ๒๔๕๙/๙๐๒๗

เด็กชายจักรพงษ์ พร้อมจิตต์

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนลำสนธิวิทยา วัดหนองรี  

ลบ ๒๔๕๙/๙๐๒๘

เด็กหญิงจิรวรรณ เข็มมา
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนลำสนธิวิทยา วัดหนองรี  

ลบ ๒๔๕๙/๙๐๒๙

เด็กหญิงจิราภร จิตณรงค์
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนลำสนธิวิทยา วัดหนองรี  

ลบ ๒๔๕๙/๙๐๓๐
เด็กหญิงจุรีพร บะขุนทด

๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนลำสนธิวิทยา วัดหนองรี  

ลบ ๒๔๕๙/๙๐๓๑

เด็กหญิงชลธิชา นุชศิลา
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนลำสนธิวิทยา วัดหนองรี  

ลบ ๒๔๕๙/๙๐๓๒

เด็กหญิงชลธิชา เอียมละออ

่

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนลำสนธิวิทยา วัดหนองรี  

ลบ ๒๔๕๙/๙๐๓๓

เด็กชายญาณเดช นพโสภณ

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนลำสนธิวิทยา วัดหนองรี  

ลบ ๒๔๕๙/๙๐๓๔
เด็กหญิงณัฏฐชา ชาญวิจิตร

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนลำสนธิวิทยา วัดหนองรี  

ลบ ๒๔๕๙/๙๐๓๕

เด็กชายณัฐกิตติ

์

แย้มชุติ
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนลำสนธิวิทยา วัดหนองรี  

ลบ ๒๔๕๙/๙๐๓๖

เด็กชายณัฐพงศ์ ธงชัย
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนลำสนธิวิทยา วัดหนองรี  

ลบ ๒๔๕๙/๙๐๓๗

เด็กชายณัฐพงศ์ ส่งศิริ
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนลำสนธิวิทยา วัดหนองรี  

ลบ ๒๔๕๙/๙๐๓๘
เด็กชายณัฐพงษ์ กลินษร

่

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนลำสนธิวิทยา วัดหนองรี  

ลบ ๒๔๕๙/๙๐๓๙

เด็กชายณัฐพงษ์ ฝอดสูงเนิน
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนลำสนธิวิทยา วัดหนองรี  

ลบ ๒๔๕๙/๙๐๔๐
เด็กหญิงณัฐพร อรุณรัตน์พล

๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนลำสนธิวิทยา วัดหนองรี  

ลบ ๒๔๕๙/๙๐๔๑

เด็กหญิงณัฐวรรณ แย้มเมือง
๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนลำสนธิวิทยา วัดหนองรี  

ลบ ๒๔๕๙/๙๐๔๒
เด็กชายณัฐวุฒิ พัดบาง

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนลำสนธิวิทยา วัดหนองรี  

ลบ ๒๔๕๙/๙๐๔๓

เด็กหญิงดวงฤดี สมศรี
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนลำสนธิวิทยา วัดหนองรี  

ลบ ๒๔๕๙/๙๐๔๔

เด็กหญิงดารารัตน์ ช้างน้อย
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนลำสนธิวิทยา วัดหนองรี  

ลบ ๒๔๕๙/๙๐๔๕

เด็กหญิงดารินทร์ สุทธิพงษ์
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนลำสนธิวิทยา วัดหนองรี  

ลบ ๒๔๕๙/๙๐๔๖
เด็กหญิงดารินทร์ แข็งการ

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนลำสนธิวิทยา วัดหนองรี  

ลบ ๒๔๕๙/๙๐๔๗

เด็กหญิงทิพวรรณ แก้วสันเทียะ
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนลำสนธิวิทยา วัดหนองรี  

ลบ ๒๔๕๙/๙๐๔๘

เด็กชายทีฆทัศน์ กวักขุนทด
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนลำสนธิวิทยา วัดหนองรี  

ลบ ๒๔๕๙/๙๐๔๙

เด็กชายธนธรณ์ เพ็ชรตะกัว

่

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนลำสนธิวิทยา วัดหนองรี  

ลบ ๒๔๕๙/๙๐๕๐
เด็กชายธนพงษ์ เทศเขียว

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนลำสนธิวิทยา วัดหนองรี  

ลบ ๒๔๕๙/๙๐๕๑

เด็กชายธราเทพ เดือดขุนทด
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนลำสนธิวิทยา วัดหนองรี  

ลบ ๒๔๕๙/๙๐๕๒

เด็กหญิงธิญาดา ฝอยทอง
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนลำสนธิวิทยา วัดหนองรี  

ลบ ๒๔๕๙/๙๐๕๓

เด็กชายธีรกานต์ แตงอ่อน
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนลำสนธิวิทยา วัดหนองรี  

ลบ ๒๔๕๙/๙๐๕๔
เด็กชายนนทวัฒน์ คัมภิรมย์

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนลำสนธิวิทยา วัดหนองรี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๒๕๙ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๙๐๕๕

เด็กชายนพดล สุขกุล
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนลำสนธิวิทยา วัดหนองรี  

ลบ ๒๔๕๙/๙๐๕๖

เด็กหญิงนวพร แสงสุดสี
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนลำสนธิวิทยา วัดหนองรี  

ลบ ๒๔๕๙/๙๐๕๗
เด็กหญิงนัยนา พรมนาค

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนลำสนธิวิทยา วัดหนองรี  

ลบ ๒๔๕๙/๙๐๕๘

เด็กหญิงนารี อำขำ
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนลำสนธิวิทยา วัดหนองรี  

ลบ ๒๔๕๙/๙๐๕๙

เด็กหญิงนารีรัตน์ ชูเจริญ
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนลำสนธิวิทยา วัดหนองรี  

ลบ ๒๔๕๙/๙๐๖๐
เด็กหญิงนิภาพร กบขุนทด

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนลำสนธิวิทยา วัดหนองรี  

ลบ ๒๔๕๙/๙๐๖๑
เด็กชายนิมิต บัวไข

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนลำสนธิวิทยา วัดหนองรี  

ลบ ๒๔๕๙/๙๐๖๒

เด็กหญิงนุสรา นามวงษา
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนลำสนธิวิทยา วัดหนองรี  

ลบ ๒๔๕๙/๙๐๖๓

เด็กชายปฎิภาณ เกษขุนทด
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนลำสนธิวิทยา วัดหนองรี  

ลบ ๒๔๕๙/๙๐๖๔

เด็กหญิงประภาศิริ ไม้คำ
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนลำสนธิวิทยา วัดหนองรี  

ลบ ๒๔๕๙/๙๐๖๕
เด็กชายปริวัฒน์ ลายมืองาม

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนลำสนธิวิทยา วัดหนองรี  

ลบ ๒๔๕๙/๙๐๖๖

เด็กหญิงปยวรรณ พืมขุนทด
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนลำสนธิวิทยา วัดหนองรี  

ลบ ๒๔๕๙/๙๐๖๗

เด็กชายพงศ์ศิริ เทียนพิมาย
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนลำสนธิวิทยา วัดหนองรี  

ลบ ๒๔๕๙/๙๐๖๘

เด็กหญิงพชรพร บ่วงเพ็ชร์
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนลำสนธิวิทยา วัดหนองรี  

ลบ ๒๔๕๙/๙๐๖๙
เด็กหญิงพนิดา ดวงฉิมมา

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนลำสนธิวิทยา วัดหนองรี  

ลบ ๒๔๕๙/๙๐๗๐
เด็กหญิงพรทิพย์ นุ่มนวล

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนลำสนธิวิทยา วัดหนองรี  

ลบ ๒๔๕๙/๙๐๗๑

เด็กหญิงพรนภัส บุญกลินขจร

่

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนลำสนธิวิทยา วัดหนองรี  

ลบ ๒๔๕๙/๙๐๗๒

เด็กหญิงพรพรรณ เขียนโพธิ

์

๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนลำสนธิวิทยา วัดหนองรี  

ลบ ๒๔๕๙/๙๐๗๓
เด็กหญิงพัชรี หวังชิดกลาง

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนลำสนธิวิทยา วัดหนองรี  

ลบ ๒๔๕๙/๙๐๗๔

เด็กชายพิทักษ์ชัย ยศปญญา
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนลำสนธิวิทยา วัดหนองรี  

ลบ ๒๔๕๙/๙๐๗๕

เด็กหญิงพิมพา เพลินจิตร
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนลำสนธิวิทยา วัดหนองรี  

ลบ ๒๔๕๙/๙๐๗๖

เด็กชายพีรวัส ขิมโพธิกลาง

์

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนลำสนธิวิทยา วัดหนองรี  

ลบ ๒๔๕๙/๙๐๗๗
เด็กชายภาคภูมิ ขาชัยภูมิ

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนลำสนธิวิทยา วัดหนองรี  

ลบ ๒๔๕๙/๙๐๗๘

เด็กชายภานุวัฒน์ คลังสันเทียะ
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนลำสนธิวิทยา วัดหนองรี  

ลบ ๒๔๕๙/๙๐๗๙

เด็กชายภานุเดช แสนภูวา

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนลำสนธิวิทยา วัดหนองรี  

ลบ ๒๔๕๙/๙๐๘๐
เด็กชายภูรินทร์ ฉายพิมาย

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนลำสนธิวิทยา วัดหนองรี  

ลบ ๒๔๕๙/๙๐๘๑
เด็กชายมงคล โนราช

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนลำสนธิวิทยา วัดหนองรี  

ลบ ๒๔๕๙/๙๐๘๒

เด็กหญิงมาริษา จิตรกลาง
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนลำสนธิวิทยา วัดหนองรี  

ลบ ๒๔๕๙/๙๐๘๓

เด็กหญิงมินตรา มิงมิตร

่

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนลำสนธิวิทยา วัดหนองรี  

ลบ ๒๔๕๙/๙๐๘๔

เด็กหญิงยุภาพร เครือแก่นแก้ว
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนลำสนธิวิทยา วัดหนองรี  

ลบ ๒๔๕๙/๙๐๘๕
เด็กหญิงรุ่งทิพย์ คูนา

๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนลำสนธิวิทยา วัดหนองรี  

ลบ ๒๔๕๙/๙๐๘๖

เด็กหญิงลัดดา ฤทธิน้อย

์

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนลำสนธิวิทยา วัดหนองรี  

ลบ ๒๔๕๙/๙๐๘๗

เด็กชายวงศธร ศิริพันธ์
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนลำสนธิวิทยา วัดหนองรี  

ลบ ๒๔๕๙/๙๐๘๘

เด็กหญิงวรดา มูลพรมมี
๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนลำสนธิวิทยา วัดหนองรี  

ลบ ๒๔๕๙/๙๐๘๙
เด็กชายวรวิทย์ แก้วนวล

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนลำสนธิวิทยา วัดหนองรี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๒๖๐ / ๒๗๙

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๙๐๙๐
เด็กชายวราเทพ แสงศรี

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนลำสนธิวิทยา วัดหนองรี  

ลบ ๒๔๕๙/๙๐๙๑

เด็กชายวายุ สว่างนอก
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนลำสนธิวิทยา วัดหนองรี  

ลบ ๒๔๕๙/๙๐๙๒
เด็กหญิงวิไลพร กลินธูป

่

๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนลำสนธิวิทยา วัดหนองรี  

ลบ ๒๔๕๙/๙๐๙๓

เด็กหญิงศศิกานต์ สุจิตร์
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนลำสนธิวิทยา วัดหนองรี  

ลบ ๒๔๕๙/๙๐๙๔

เด็กหญิงศิริรัตน์ บุปผามะตะนัง
๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนลำสนธิวิทยา วัดหนองรี  

ลบ ๒๔๕๙/๙๐๙๕

เด็กชายสันติ หินอ่อน
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนลำสนธิวิทยา วัดหนองรี  

ลบ ๒๔๕๙/๙๐๙๖
เด็กชายสิรภพ นาชัยภูมิ

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนลำสนธิวิทยา วัดหนองรี  

ลบ ๒๔๕๙/๙๐๙๗

เด็กหญิงสุกัญญา อรรครินทร์
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนลำสนธิวิทยา วัดหนองรี  

ลบ ๒๔๕๙/๙๐๙๘

เด็กหญิงสุกัญญา แนวสวัสดิ

์

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนลำสนธิวิทยา วัดหนองรี  

ลบ ๒๔๕๙/๙๐๙๙

เด็กหญิงสุจิตตรา ชืนใจ

่

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนลำสนธิวิทยา วัดหนองรี  

ลบ ๒๔๕๙/๙๑๐๐
เด็กชายสุทธิพงษ์ พิมพา

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนลำสนธิวิทยา วัดหนองรี  

ลบ ๒๔๕๙/๙๑๐๑

เด็กชายสุทธิรักษ์ นาทอง
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนลำสนธิวิทยา วัดหนองรี  

ลบ ๒๔๕๙/๙๑๐๒

เด็กหญิงสุธาสินี คำนับพา
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนลำสนธิวิทยา วัดหนองรี  

ลบ ๒๔๕๙/๙๑๐๓

เด็กหญิงสุนิษา ขวัญบุญจันทร์
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนลำสนธิวิทยา วัดหนองรี  

ลบ ๒๔๕๙/๙๑๐๔
เด็กหญิงสุพรรณษา เชือเกษร

้

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนลำสนธิวิทยา วัดหนองรี  

ลบ ๒๔๕๙/๙๑๐๕

เด็กหญิงสุภาภรณ์ สุขสูงเนิน

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนลำสนธิวิทยา วัดหนองรี  

ลบ ๒๔๕๙/๙๑๐๖

เด็กชายสุริยะ มีจันทอง

่

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนลำสนธิวิทยา วัดหนองรี  

ลบ ๒๔๕๙/๙๑๐๗

เด็กหญิงสุวิมล แพงจันทึก
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนลำสนธิวิทยา วัดหนองรี  

ลบ ๒๔๕๙/๙๑๐๘
เด็กชายสุเมธ คำสอน

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนลำสนธิวิทยา วัดหนองรี  

ลบ ๒๔๕๙/๙๑๐๙

เด็กหญิงอธิติยา บุตดี
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนลำสนธิวิทยา วัดหนองรี  

ลบ ๒๔๕๙/๙๑๑๐

เด็กชายอนุชา โกขุนทด
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนลำสนธิวิทยา วัดหนองรี  

ลบ ๒๔๕๙/๙๑๑๑

เด็กชายอภิวัฒน์ ตะกุดแก้ว
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนลำสนธิวิทยา วัดหนองรี  

ลบ ๒๔๕๙/๙๑๑๒

เด็กหญิงอรณี หนูน้อย
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนลำสนธิวิทยา วัดหนองรี  

ลบ ๒๔๕๙/๙๑๑๓

เด็กหญิงอรัญญาพร เมืองเปลียน

่

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนลำสนธิวิทยา วัดหนองรี  

ลบ ๒๔๕๙/๙๑๑๔

เด็กชายอัฐพล ขจรภัย
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนลำสนธิวิทยา วัดหนองรี  

ลบ ๒๔๕๙/๙๑๑๕

เด็กชายอัมรินทร์ จีนจันทร์
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนลำสนธิวิทยา วัดหนองรี  

ลบ ๒๔๕๙/๙๑๑๖

เด็กชายอาทิตย์ แจ่มใส
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนลำสนธิวิทยา วัดหนองรี  

ลบ ๒๔๕๙/๙๑๑๗

เด็กหญิงอารีรัตน์ พึดขุนทด
๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนลำสนธิวิทยา วัดหนองรี  

ลบ ๒๔๕๙/๙๑๑๘

เด็กชายเจษฎา สอนกลาง
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนลำสนธิวิทยา วัดหนองรี  

ลบ ๒๔๕๙/๙๑๑๙

เด็กชายเจษฎาภรณ์ เย็นอารมณ์
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนลำสนธิวิทยา วัดหนองรี  

ลบ ๒๔๕๙/๙๑๒๐ เด็กหญิงเบญจมาภรณ์
ฉิมจารย์

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนลำสนธิวิทยา วัดหนองรี  

ลบ ๒๔๕๙/๙๑๒๑

เด็กหญิงเมธินี โมมขุนทด
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนลำสนธิวิทยา วัดหนองรี  

ลบ ๒๔๕๙/๙๑๒๒

เด็กชายเอกลักษณ์ ไชโย
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนลำสนธิวิทยา วัดหนองรี  

ลบ ๒๔๕๙/๙๑๒๓

เด็กหญิงเอลีส แกสคอยน์
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนลำสนธิวิทยา วัดหนองรี  

ลบ ๒๔๕๙/๙๑๒๔

เด็กหญิงกัลยา ราษฎร์กลาง
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนลำสนธิวิทยา วัดหนองรี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๒๖๑ / ๒๗๙

้
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ลบ ๒๔๕๙/๙๑๒๕

เด็กหญิงกาญจนา เชาว์ไว
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนลำสนธิวิทยา วัดหนองรี  

ลบ ๒๔๕๙/๙๑๒๖

เด็กหญิงฑิติรัตน์ ยอดจันทร์
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนลำสนธิวิทยา วัดหนองรี  

ลบ ๒๔๕๙/๙๑๒๗

เด็กชายทวีทรัพย์ แก่นนาคำ
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนลำสนธิวิทยา วัดหนองรี  

ลบ ๒๔๕๙/๙๑๒๘

เด็กชายนวพล บุญลือพันธ์
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนลำสนธิวิทยา วัดหนองรี  

ลบ ๒๔๕๙/๙๑๒๙

เด็กชายนารินทร์ แต้มพวก

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนลำสนธิวิทยา วัดหนองรี  

ลบ ๒๔๕๙/๙๑๓๐

เด็กชายบูรพา เฉยโพธิ

์

๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนลำสนธิวิทยา วัดหนองรี  

ลบ ๒๔๕๙/๙๑๓๑

เด็กชายปฏิพัฒน์ ศรชัย

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนลำสนธิวิทยา วัดหนองรี  

ลบ ๒๔๕๙/๙๑๓๒

เด็กหญิงพัธธราภร ธนัตถ์วรากุล
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนลำสนธิวิทยา วัดหนองรี  

ลบ ๒๔๕๙/๙๑๓๓

เด็กหญิงราชวัณดี สาลีศรี
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนลำสนธิวิทยา วัดหนองรี  

ลบ ๒๔๕๙/๙๑๓๔

เด็กหญิงศันสนีย์ สุขสุเสียง
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนลำสนธิวิทยา วัดหนองรี  

ลบ ๒๔๕๙/๙๑๓๕

เด็กชายสมภพ ฉิมสันเทียะ
๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนลำสนธิวิทยา วัดหนองรี  

ลบ ๒๔๕๙/๙๑๓๖

เด็กชายสุทัศน์ ล้อมชัยสงค์
๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนลำสนธิวิทยา วัดหนองรี  

ลบ ๒๔๕๙/๙๑๓๗

เด็กหญิงสุนิตา บุญยอ
๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนลำสนธิวิทยา วัดหนองรี  

ลบ ๒๔๕๙/๙๑๓๘

เด็กหญิงสุภัสสรา เพชรณรงค์
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนลำสนธิวิทยา วัดหนองรี  

ลบ ๒๔๕๙/๙๑๓๙

เด็กหญิงอริสรา ศิริมาศ
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนลำสนธิวิทยา วัดหนองรี  

ลบ ๒๔๕๙/๙๑๔๐

เด็กหญิงปารีณา สายสี
๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนลำสนธิวิทยา วัดหนองรี  

ลบ ๒๔๕๙/๙๑๔๑

เด็กหญิงรสสุคนธ์ กันคำ
๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนลำสนธิวิทยา วัดหนองรี  

ลบ ๒๔๕๙/๙๑๔๒

นางสาวกนกพร ประจง
๑๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนลำสนธิวิทยา วัดหนองรี  

ลบ ๒๔๕๙/๙๑๔๓

นางสาวกรรณิกา โกหนองแวง

๑๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนลำสนธิวิทยา วัดหนองรี  

ลบ ๒๔๕๙/๙๑๔๔

นางสาวกาญจนา แสนจันทร์อัด
๑๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนลำสนธิวิทยา วัดหนองรี  

ลบ ๒๔๕๙/๙๑๔๕

นายกิจจา ด่านขุนทด
๑๖/๐๖/๒๕๔๐

โรงเรียนลำสนธิวิทยา วัดหนองรี  

ลบ ๒๔๕๙/๙๑๔๖

นางสาวจันทิมา แก้วเก้า
๓๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนลำสนธิวิทยา วัดหนองรี  

ลบ ๒๔๕๙/๙๑๔๗

นายณัฐภพ มะณีเลิศ
๐๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนลำสนธิวิทยา วัดหนองรี  

ลบ ๒๔๕๙/๙๑๔๘

นางสาวผกาวดี ภูมิโคกรักษ์
๒๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนลำสนธิวิทยา วัดหนองรี  

ลบ ๒๔๕๙/๙๑๔๙

นางสาวพรสวรรค์ แหลมจันทึก
๒๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนลำสนธิวิทยา วัดหนองรี  

ลบ ๒๔๕๙/๙๑๕๐

นายภานุวัฒน์ น้อยพันธ์
๑๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนลำสนธิวิทยา วัดหนองรี  

ลบ ๒๔๕๙/๙๑๕๑

นางสาววรรณภา เหมือดขุนทด
๑๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนลำสนธิวิทยา วัดหนองรี  

ลบ ๒๔๕๙/๙๑๕๒

นางสาวศิริลักษณ์ กล้ามสันเทียะ
๒๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนลำสนธิวิทยา วัดหนองรี  

ลบ ๒๔๕๙/๙๑๕๓

นายศุภกร ศรีสวัสดิ

์

๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนลำสนธิวิทยา วัดหนองรี  

ลบ ๒๔๕๙/๙๑๕๔

นางสาวสายรุ้ง พรรณงาม
๐๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนลำสนธิวิทยา วัดหนองรี  

ลบ ๒๔๕๙/๙๑๕๕

นางสาวสุนันทา แนวสวัสดิ

์

๒๗/๐๓/๒๕๔๐

โรงเรียนลำสนธิวิทยา วัดหนองรี  

ลบ ๒๔๕๙/๙๑๕๖

นายเนตร เรียนงาม
๑๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนลำสนธิวิทยา วัดหนองรี  

ลบ ๒๔๕๙/๙๑๕๗

นายกฤษฎา กลินศรีสุข

่

๐๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนลำสนธิวิทยา วัดหนองรี  

ลบ ๒๔๕๙/๙๑๕๘

นายกันดิศ เศษฐา
๒๓/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนลำสนธิวิทยา วัดหนองรี  

ลบ ๒๔๕๙/๙๑๕๙

นางสาวขวัญนภา เครือแก่นแก้ว
๑๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนลำสนธิวิทยา วัดหนองรี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๒๖๒ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๙๑๖๐

นางสาวขวัญมนัส ใบขุนทด
๒๒/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนลำสนธิวิทยา วัดหนองรี  

ลบ ๒๔๕๙/๙๑๖๑

นางสาวธมลวรรณ เสถียรธรรม
๒๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนลำสนธิวิทยา วัดหนองรี  

ลบ ๒๔๕๙/๙๑๖๒

นางสาวธัญญรัตน์ หมู่สะแก
๐๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนลำสนธิวิทยา วัดหนองรี  

ลบ ๒๔๕๙/๙๑๖๓

นางสาวธิดารัตน์ บุญประดิษฐ
๑๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนลำสนธิวิทยา วัดหนองรี  

ลบ ๒๔๕๙/๙๑๖๔

นางสาวธิดารัตน์ แจ่มดอน
๑๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนลำสนธิวิทยา วัดหนองรี  

ลบ ๒๔๕๙/๙๑๖๕

นางสาวธิดาวรรณ ยอดจันทร์
๑๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนลำสนธิวิทยา วัดหนองรี  

ลบ ๒๔๕๙/๙๑๖๖

นายนพรัตน์ กุลเกษตร
๐๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนลำสนธิวิทยา วัดหนองรี  

ลบ ๒๔๕๙/๙๑๖๗

นายนันทวุฒิ สิทธิไทย
๒๓/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนลำสนธิวิทยา วัดหนองรี  

ลบ ๒๔๕๙/๙๑๖๘

นางสาวปณิดา แก้วฆ้องวงค์
๐๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนลำสนธิวิทยา วัดหนองรี  

ลบ ๒๔๕๙/๙๑๖๙

นายภาศกร จันทรศิริ
๐๓/๑๒/๒๕๔๐

โรงเรียนลำสนธิวิทยา วัดหนองรี  

ลบ ๒๔๕๙/๙๑๗๐
นางสาวรันติญา สุขดา

๑๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนลำสนธิวิทยา วัดหนองรี  

ลบ ๒๔๕๙/๙๑๗๑

นางสาวศิรินันท์ สมคะเณย์
๐๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนลำสนธิวิทยา วัดหนองรี  

ลบ ๒๔๕๙/๙๑๗๒

นางสาวศิริรัตน์ จันทร์ฝาง
๐๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนลำสนธิวิทยา วัดหนองรี  

ลบ ๒๔๕๙/๙๑๗๓

นางสาวศุภลักษ์ กวกขุนทด
๑๓/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนลำสนธิวิทยา วัดหนองรี  

ลบ ๒๔๕๙/๙๑๗๔

นางสาวสมจิตร เปยนขุนทด
๒๐/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนลำสนธิวิทยา วัดหนองรี  

ลบ ๒๔๕๙/๙๑๗๕

นายแดนไตร วิลัยวงษ์

๒๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนลำสนธิวิทยา วัดหนองรี  

ลบ ๒๔๕๙/๙๑๗๖

นางสาวกัญญาณัฐ ภูศรี
๑๘/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนลำสนธิวิทยา วัดหนองรี  

ลบ ๒๔๕๙/๙๑๗๗

นายจักรกฤษ ญาติจันทึก
๒๐/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนลำสนธิวิทยา วัดหนองรี  

ลบ ๒๔๕๙/๙๑๗๘

นางสาววิชยา ดำเนินงาม
๐๒/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนลำสนธิวิทยา วัดหนองรี  

ลบ ๒๔๕๙/๙๑๗๙

นางกมลมาศ ประเสริฐพงษ์
๑๔/๐๗/๒๕๓๓

โรงเรียนลำสนธิวิทยา วัดหนองรี  

ลบ ๒๔๕๙/๙๑๘๐

นายกิตติศักดิ

์

ปานงาม
๓๑/๐๘/๒๕๒๕

โรงเรียนลำสนธิวิทยา วัดหนองรี  

ลบ ๒๔๕๙/๙๑๘๑

นางสาวกิติพร เมล์พ่วง
๒๖/๐๘/๒๕๓๕

โรงเรียนลำสนธิวิทยา วัดหนองรี  

ลบ ๒๔๕๙/๙๑๘๒

นางพจนีย์ ปลืมมะลัง

้

๓๐/๐๗/๒๕๒๑

โรงเรียนลำสนธิวิทยา วัดหนองรี  

ลบ ๒๔๕๙/๙๑๘๓

นางสาวศศิธร ปนชูศรี
๓๑/๐๓/๒๕๓๕

โรงเรียนลำสนธิวิทยา วัดหนองรี  

ลบ ๒๔๕๙/๙๑๘๔

เด็กหญิงกนกวรรณ แสงทอง
๑๘/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที 157

่

วัดจงโก  

ลบ ๒๔๕๙/๙๑๘๕

เด็กหญิงกรกมล ปอมงาม
๑๔/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที 157

่

วัดจงโก  

ลบ ๒๔๕๙/๙๑๘๖

เด็กชายจิรานุวัตน์ หงษ์อ่อน
๑๘/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที 157

่

วัดจงโก  

ลบ ๒๔๕๙/๙๑๘๗

เด็กชายชนะพงศ์ เชขุนทด
๑๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที 157

่

วัดจงโก  

ลบ ๒๔๕๙/๙๑๘๘

เด็กชายชนัญชัย มาลา
๑๘/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที 157

่

วัดจงโก  

ลบ ๒๔๕๙/๙๑๘๙

เด็กหญิงชมพูนุช บุญนารักษ์
๐๕/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที 157

่

วัดจงโก  

ลบ ๒๔๕๙/๙๑๙๐
เด็กชายชัยชนะ แสงอินทร์

๑๔/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที 157

่

วัดจงโก  

ลบ ๒๔๕๙/๙๑๙๑

เด็กชายชาญวิทย์ กลัดแปน

๑๙/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที 157

่

วัดจงโก  

ลบ ๒๔๕๙/๙๑๙๒

เด็กชายชาติดนัย ไชยไธสง

๑๘/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที 157

่

วัดจงโก  

ลบ ๒๔๕๙/๙๑๙๓

เด็กหญิงชุลีพร สินสำอางค์
๐๔/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที 157

่

วัดจงโก  

ลบ ๒๔๕๙/๙๑๙๔

เด็กชายณัฐดนัย จันทร์ภู่
๒๕/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที 157

่

วัดจงโก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๒๖๓ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๙๑๙๕

เด็กชายถนอมพล มีสุข

๒๙/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที 157

่

วัดจงโก  

ลบ ๒๔๕๙/๙๑๙๖

เด็กชายทรัพย์สถิต พันลา
๒๑/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที 157

่

วัดจงโก  

ลบ ๒๔๕๙/๙๑๙๗

เด็กหญิงทิฆัมพร แซ่ลี

้

๑๖/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที 157

่

วัดจงโก  

ลบ ๒๔๕๙/๙๑๙๘

เด็กหญิงธนภรณ์ กันดี
๐๕/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที 157

่

วัดจงโก  

ลบ ๒๔๕๙/๙๑๙๙

เด็กหญิงธนัชภรณ์ ดิษธรรม
๒๑/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที 157

่

วัดจงโก  

ลบ ๒๔๕๙/๙๒๐๐
เด็กชายธนากร บุปผา

๒๗/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที 157

่

วัดจงโก  

ลบ ๒๔๕๙/๙๒๐๑
เด็กชายธนาเทพ สาระกิจ

๒๗/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที 157

่

วัดจงโก  

ลบ ๒๔๕๙/๙๒๐๒

เด็กชายธนิต ล่องลอย
๒๙/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที 157

่

วัดจงโก  

ลบ ๒๔๕๙/๙๒๐๓

เด็กชายนพดล อินทวี
๐๔/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที 157

่

วัดจงโก  

ลบ ๒๔๕๙/๙๒๐๔

เด็กชายนรนิต์ จันเพ็ชร์

่

๐๖/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที 157

่

วัดจงโก  

ลบ ๒๔๕๙/๙๒๐๕
เด็กชายนวดล มะโนสา

๐๗/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที 157

่

วัดจงโก  

ลบ ๒๔๕๙/๙๒๐๖

เด็กหญิงนวรัตน์ ศิลปประกอบ
๐๗/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที 157

่

วัดจงโก  

ลบ ๒๔๕๙/๙๒๐๗

เด็กหญิงปลายฝน บำรุงกูล
๒๔/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที 157

่

วัดจงโก  

ลบ ๒๔๕๙/๙๒๐๘

เด็กชายพงศ์พิสุทธิ

์

ยวงการ
๑๒/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที 157

่

วัดจงโก  

ลบ ๒๔๕๙/๙๒๐๙
เด็กชายพลพล นาเพ็ชร์

๑๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที 157

่

วัดจงโก  

ลบ ๒๔๕๙/๙๒๑๐

เด็กหญิงพัชนันท์ จิระพงษ์
๒๒/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที 157

่

วัดจงโก  

ลบ ๒๔๕๙/๙๒๑๑

เด็กหญิงพัชมนต์ จิระพงษ์
๒๒/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที 157

่

วัดจงโก  

ลบ ๒๔๕๙/๙๒๑๒

เด็กหญิงพัชราภร แสงเรือง
๐๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที 157

่

วัดจงโก  

ลบ ๒๔๕๙/๙๒๑๓

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ม่วงศรี
๓๐/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที 157

่

วัดจงโก  

ลบ ๒๔๕๙/๙๒๑๔

เด็กชายพิริยะเดช แจ้งไพร
๐๒/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที 157

่

วัดจงโก  

ลบ ๒๔๕๙/๙๒๑๕

เด็กชายภูริณัฐ จิตรจำนงค์
๒๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที 157

่

วัดจงโก  

ลบ ๒๔๕๙/๙๒๑๖

เด็กหญิงมานิตา นิยะสม
๒๗/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที 157

่

วัดจงโก  

ลบ ๒๔๕๙/๙๒๑๗

เด็กหญิงวัชราภรณ์ ผมศักดิ

์

๒๘/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที 157

่

วัดจงโก  

ลบ ๒๔๕๙/๙๒๑๘

เด็กหญิงศศิวิมล สุขกากิจ
๓๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที 157

่

วัดจงโก  

ลบ ๒๔๕๙/๙๒๑๙

เด็กหญิงศุภากร แสงเรือง
๐๖/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที 157

่

วัดจงโก  

ลบ ๒๔๕๙/๙๒๒๐

เด็กหญิงสุขาวดี นาคแก้วบาง
๐๒/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที 157

่

วัดจงโก  

ลบ ๒๔๕๙/๙๒๒๑

เด็กหญิงสุชาดา คำปลิว
๒๖/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที 157

่

วัดจงโก  

ลบ ๒๔๕๙/๙๒๒๒

เด็กหญิงสุนิษา ดารดาษ
๑๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที 157

่

วัดจงโก  

ลบ ๒๔๕๙/๙๒๒๓

เด็กหญิงสุพรรษา สวัสดี
๒๗/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที 157

่

วัดจงโก  

ลบ ๒๔๕๙/๙๒๒๔

เด็กหญิงสุรีภรณ์ เจริญฉิม
๒๗/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที 157

่

วัดจงโก  

ลบ ๒๔๕๙/๙๒๒๕

เด็กหญิงอทิตยา จันทร์ทอง
๒๗/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที 157

่

วัดจงโก  

ลบ ๒๔๕๙/๙๒๒๖

เด็กหญิงอัญธิกา คำเสียง
๒๐/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที 157

่

วัดจงโก  

ลบ ๒๔๕๙/๙๒๒๗

เด็กชายอำนาจ แดงสูงเนิน

๒๒/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที 157

่

วัดจงโก  

ลบ ๒๔๕๙/๙๒๒๘

เด็กหญิงเกวลิน โชคพิชัย

๑๙/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที 157

่

วัดจงโก  

ลบ ๒๔๕๙/๙๒๒๙

เด็กหญิงเขมินทรา ผาพองยุน
๒๒/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที 157

่

วัดจงโก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๒๖๔ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๙๒๓๐

เด็กหญิงเจนณิษา ธงศรี
๐๒/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที 157

่

วัดจงโก  

ลบ ๒๔๕๙/๙๒๓๑

เด็กชายเจษฎา ใจแช่ม
๑๑/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที 157

่

วัดจงโก  

ลบ ๒๔๕๙/๙๒๓๒

เด็กหญิงโสภิตา พันธ์กล้วย
๓๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที 157

่

วัดจงโก  

ลบ ๒๔๕๙/๙๒๓๓

เด็กชายธีระเทพ ส่งกลิน

่

๐๕/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที 157

่

วัดจงโก  

ลบ ๒๔๕๙/๙๒๓๔

เด็กชายปติวัฒน์ พัวพันศรี

่

๒๐/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที 157

่

วัดจงโก  

ลบ ๒๔๕๙/๙๒๓๕ เด็กหญิงพลอยสุวรรณ
นามคุณ

๑๘/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที 157

่

วัดจงโก  

ลบ ๒๔๕๙/๙๒๓๖

เด็กชายภีระวัฒน์ สีแก้ว
๑๕/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที 157

่

วัดจงโก  

ลบ ๒๔๕๙/๙๒๓๗

เด็กชายฤทธิศักดิ

์

หาญณรงค์
๒๒/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที 157

่

วัดจงโก  

ลบ ๒๔๕๙/๙๒๓๘

เด็กหญิงอนงค์ทิพย์ ณพล
๐๕/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที 157

่

วัดจงโก  

ลบ ๒๔๕๙/๙๒๓๙

เด็กชายอาทิตย์ ดอนจงโก
๐๙/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที 157

่

วัดจงโก  

ลบ ๒๔๕๙/๙๒๔๐
เด็กชายเจษฎาพล บุญชูช่วย

๐๙/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที 157

่

วัดจงโก  

ลบ ๒๔๕๙/๙๒๔๑

เด็กหญิงกรรณิการ์ มานะทัต
๑๘/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที 157

่

วัดจงโก  

ลบ ๒๔๕๙/๙๒๔๒

เด็กหญิงคัทลียา คุ้มสวาท
๑๓/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที 157

่

วัดจงโก  

ลบ ๒๔๕๙/๙๒๔๓

เด็กหญิงพรรักษา พานิช
๒๕/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที 157

่

วัดจงโก  

ลบ ๒๔๕๙/๙๒๔๔

เด็กหญิงพรสุดา ช้างโต
๑๘/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที 157

่

วัดจงโก  

ลบ ๒๔๕๙/๙๒๔๕

เด็กชายศุภกฤต สังวรจิตร
๐๑/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที 157

่

วัดจงโก  

ลบ ๒๔๕๙/๙๒๔๖

เด็กหญิงสุภัสสรา กันยา
๑๗/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที 157

่

วัดจงโก  

ลบ ๒๔๕๙/๙๒๔๗

เด็กชายสุริยา กอกัน
๐๙/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที 157

่

วัดจงโก  

ลบ ๒๔๕๙/๙๒๔๘

เด็กหญิงเพชรไพลิน วงษ์ศรีจันทร์
๑๓/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที 157

่

วัดจงโก  

ลบ ๒๔๕๙/๙๒๔๙

เด็กหญิงกัญญารัตน์ คูนา

๑๑/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที 157

่

วัดจงโก  

ลบ ๒๔๕๙/๙๒๕๐

เด็กชายกิตติพงศ์ แย้มแสง
๑๙/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที 157

่

วัดจงโก  

ลบ ๒๔๕๙/๙๒๕๑

เด็กชายปฎิภาณ สุขน้อย
๒๔/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที 157

่

วัดจงโก  

ลบ ๒๔๕๙/๙๒๕๒

นางคนึง เข็มทอง
๒/๐๙/๒๕๑๗ โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที 157

่

วัดจงโก  

ลบ ๒๔๕๙/๙๒๕๓

นางปทมาวดี ผาสุข
๒๒/๐๖/๒๕๒๑ โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที 157

่

วัดจงโก  

ลบ ๒๔๕๙/๙๒๕๔

นางสาววลัยพร นุ่มพินิจ
๑๔/๐๘/๒๕๒๑ โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที 157

่

วัดจงโก  

ลบ ๒๔๕๙/๙๒๕๕

เด็กหญิงกาญดา สร้างนา
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่านไทยล้อม วัดซับสมบูรณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๙๒๕๖

เด็กหญิงจิราภรณ์ ศรวันเพ็ญ

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่านไทยล้อม วัดซับสมบูรณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๙๒๕๗

เด็กหญิงณฤดี แย้มจันทึก
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่านไทยล้อม วัดซับสมบูรณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๙๒๕๘

เด็กหญิงณิชา แจ่มสว่าง
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่านไทยล้อม วัดซับสมบูรณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๙๒๕๙

เด็กหญิงดิศรินทร์ ภูมิกระจ่าง
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่านไทยล้อม วัดซับสมบูรณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๙๒๖๐
เด็กหญิงพิมพ์ชนก จุประมัตตัง

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านด่านไทยล้อม วัดซับสมบูรณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๙๒๖๑

เด็กชายสรเชษฐ์ กรสวัสดิ

์

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านด่านไทยล้อม วัดซับสมบูรณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๙๒๖๒

เด็กชายสันติ อสิพงษ์
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่านไทยล้อม วัดซับสมบูรณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๙๒๖๓

เด็กชายอภิวัฒน์ สุมมาตย์
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่านไทยล้อม วัดซับสมบูรณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๙๒๖๔

เด็กหญิงอารีรัตน์ สุวรรณสิงห์

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่านไทยล้อม วัดซับสมบูรณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๒๖๕ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๙๒๖๕

เด็กหญิงกุลภัสสร์ แปนเพ็ชร
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่านไทยล้อม วัดซับสมบูรณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๙๒๖๖

เด็กหญิงณัฐนันฑ์ สีสังข์
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่านไทยล้อม วัดซับสมบูรณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๙๒๖๗

เด็กชายทักษ์ดนัย ตันวงค์
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่านไทยล้อม วัดซับสมบูรณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๙๒๖๘

เด็กหญิงนทีกานต์ แก่นมัน

่

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่านไทยล้อม วัดซับสมบูรณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๙๒๖๙

เด็กชายพชร เสืออำ
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่านไทยล้อม วัดซับสมบูรณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๙๒๗๐

เด็กหญิงพรรณษร กุลวงค์
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่านไทยล้อม วัดซับสมบูรณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๙๒๗๑ เด็กหญิงพลอยศิรินภา
พรวนขุนทด

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่านไทยล้อม วัดซับสมบูรณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๙๒๗๒

เด็กหญิงพัชรินทร์ บุญกลิน

่

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่านไทยล้อม วัดซับสมบูรณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๙๒๗๓

เด็กหญิงภัทรวดี ศรีเดช
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่านไทยล้อม วัดซับสมบูรณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๙๒๗๔

เด็กหญิงศิริลักษณ์ คำทา

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่านไทยล้อม วัดซับสมบูรณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๙๒๗๕

เด็กหญิงอภัสนันท์ พวงพิน
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่านไทยล้อม วัดซับสมบูรณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๙๒๗๖

เด็กหญิงณัฏฐณิชา บุญประสิทธิ

์

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่านไทยล้อม วัดซับสมบูรณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๙๒๗๗

เด็กชายบูรพา สิมดี
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านด่านไทยล้อม วัดซับสมบูรณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๙๒๗๘

เด็กชายวุฒิพงศ์ แดงดา
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านด่านไทยล้อม วัดซับสมบูรณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๙๒๗๙

เด็กหญิงอารีรัตน์ จุปะมัดตัง
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านด่านไทยล้อม วัดซับสมบูรณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๙๒๘๐

เด็กหญิงณัฐญาดา คิมหันต์
๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านด่านไทยล้อม วัดซับสมบูรณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๙๒๘๑

เด็กชายนราธิป พรมสิงหา
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านด่านไทยล้อม วัดซับสมบูรณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๙๒๘๒

เด็กชายพงศกร กิจเกียรติ

์

๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านด่านไทยล้อม วัดซับสมบูรณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๙๒๘๓

เด็กชายพงศกร บุญวงค์
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านด่านไทยล้อม วัดซับสมบูรณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๙๒๘๔

เด็กหญิงพรพรรณ พยอมหอม
๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านด่านไทยล้อม วัดซับสมบูรณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๙๒๘๕

เด็กชายภาณุพงศ์ เติบจันทึก
๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านด่านไทยล้อม วัดซับสมบูรณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๙๒๘๖

เด็กชายฤทธิชัย เอียมมุข

่

๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านด่านไทยล้อม วัดซับสมบูรณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๙๒๘๗

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ ศรีจำปา

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านด่านไทยล้อม วัดซับสมบูรณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๙๒๘๘

เด็กชายวุฒิชัย จันธรรม
๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านด่านไทยล้อม วัดซับสมบูรณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๙๒๘๙

เด็กหญิงสลิลทิพย์ อินทร์กัณฑ์

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านด่านไทยล้อม วัดซับสมบูรณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๙๒๙๐

เด็กหญิงสุพัตรา แปนเพ็ชร
๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านด่านไทยล้อม วัดซับสมบูรณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๙๒๙๑

เด็กหญิงอาทิตยา บุญประสิทธิ

์

๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านด่านไทยล้อม วัดซับสมบูรณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๙๒๙๒

เด็กหญิงกนกวรรณ สุรภาพ
๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านด่านไทยล้อม วัดซับสมบูรณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๙๒๙๓

เด็กชายจักรกฤษณ์ นิลคำแหง

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านด่านไทยล้อม วัดซับสมบูรณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๙๒๙๔

เด็กชายทนงศักดิ

์

เลิศสูงเนิน
๒๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านด่านไทยล้อม วัดซับสมบูรณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๙๒๙๕

เด็กหญิงนฤมล บุญกลิน

่

๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านด่านไทยล้อม วัดซับสมบูรณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๙๒๙๖

เด็กหญิงลักษมี คำทา
๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านด่านไทยล้อม วัดซับสมบูรณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๙๒๙๗

เด็กหญิงศรสวรรค์ ประทุมมี
๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านด่านไทยล้อม วัดซับสมบูรณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๙๒๙๘

เด็กหญิงศศิกานต์ ตรีวงษ์
๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านด่านไทยล้อม วัดซับสมบูรณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๙๒๙๙

เด็กหญิงศิริลักษณ์ อยู่แตง
๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านด่านไทยล้อม วัดซับสมบูรณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๒๖๖ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๙๓๐๐
เด็กหญิงสุมินตรา ปทอง

๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านด่านไทยล้อม วัดซับสมบูรณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๙๓๐๑

เด็กชายอรรถพล นะเรืองรัมย์

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านด่านไทยล้อม วัดซับสมบูรณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๙๓๐๒
เด็กหญิงเพียงขวัญ อาสานอก

๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านด่านไทยล้อม วัดซับสมบูรณ์  

ลบ ๒๔๕๙/๙๓๐๓

เด็กหญิงจิตติพัฒน์ รอดทับ
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีเมือง วัดด่านโคกคลี  

ลบ ๒๔๕๙/๙๓๐๔

เด็กชายนพรุจ พึงทรัพย์

่

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีเมือง วัดด่านโคกคลี  

ลบ ๒๔๕๙/๙๓๐๕

เด็กชายปธิพัฒน์ นามวงค์
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีเมือง วัดด่านโคกคลี  

ลบ ๒๔๕๙/๙๓๐๖
เด็กหญิงพัชราภรณ์ ฉิมจารย์

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีเมือง วัดด่านโคกคลี  

ลบ ๒๔๕๙/๙๓๐๗

เด็กชายคงเดช มูลสธูป
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีเมือง วัดด่านโคกคลี  

ลบ ๒๔๕๙/๙๓๐๘

เด็กหญิงจิรวรรณ ดิษฐคล้าย

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีเมือง วัดด่านโคกคลี  

ลบ ๒๔๕๙/๙๓๐๙

เด็กหญิงจิราวดี ดิษฐคล้าย

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีเมือง วัดด่านโคกคลี  

ลบ ๒๔๕๙/๙๓๑๐
เด็กชายชัยมงคล สีเปย

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีเมือง วัดด่านโคกคลี  

ลบ ๒๔๕๙/๙๓๑๑

เด็กชายพีรณัฐ จันทร์แก้ว
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีเมือง วัดด่านโคกคลี  

ลบ ๒๔๕๙/๙๓๑๒

เด็กชายศุภกร บัวจัตุรัส
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีเมือง วัดด่านโคกคลี  

ลบ ๒๔๕๙/๙๓๑๓

เด็กหญิงนวนันท์ เกากลางดอน
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปรางค์น้อย วัดปรางค์น้อย  

ลบ ๒๔๕๙/๙๓๑๔

เด็กชายปติพงษ์ ประสมทรัพย์
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปรางค์น้อย วัดปรางค์น้อย  

ลบ ๒๔๕๙/๙๓๑๕

เด็กหญิงภครมัย กรองสันเทียะ
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปรางค์น้อย วัดปรางค์น้อย  

ลบ ๒๔๕๙/๙๓๑๖

เด็กหญิงมุขรินทร์ สระแก้ว
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปรางค์น้อย วัดปรางค์น้อย  

ลบ ๒๔๕๙/๙๓๑๗

เด็กชายสิทธิกร บัวผ่อง
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปรางค์น้อย วัดปรางค์น้อย  

ลบ ๒๔๕๙/๙๓๑๘

เด็กหญิงสุภาพร เภาจันทึก
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปรางค์น้อย วัดปรางค์น้อย  

ลบ ๒๔๕๙/๙๓๑๙

เด็กหญิงแพรพิไล บุญจันทร์

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปรางค์น้อย วัดปรางค์น้อย  

ลบ ๒๔๕๙/๙๓๒๐

เด็กหญิงกชกร อุปมี
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปรางค์น้อย วัดปรางค์น้อย  

ลบ ๒๔๕๙/๙๓๒๑

เด็กหญิงกัญญารัตน์ เมยขุนทด
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปรางค์น้อย วัดปรางค์น้อย  

ลบ ๒๔๕๙/๙๓๒๒

เด็กหญิงกิงเพชร

่

สิงห์หะ
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปรางค์น้อย วัดปรางค์น้อย  

ลบ ๒๔๕๙/๙๓๒๓

เด็กหญิงธิติมา มำขุนทด
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปรางค์น้อย วัดปรางค์น้อย  

ลบ ๒๔๕๙/๙๓๒๔

เด็กชายพีรพงศ์ ภูมิโคกรักษ์
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปรางค์น้อย วัดปรางค์น้อย  

ลบ ๒๔๕๙/๙๓๒๕

เด็กชายพีรภาพ ภูมิโคกรักษ์
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปรางค์น้อย วัดปรางค์น้อย  

ลบ ๒๔๕๙/๙๓๒๖

เด็กชายภูมิพิพัฒน์ สุวรรณหาญ
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปรางค์น้อย วัดปรางค์น้อย  

ลบ ๒๔๕๙/๙๓๒๗

เด็กชายสุธีกานต์ ประจิตร์
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปรางค์น้อย วัดปรางค์น้อย  

ลบ ๒๔๕๙/๙๓๒๘

เด็กหญิงสุพรรษา ช่างเกวียน
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปรางค์น้อย วัดปรางค์น้อย  

ลบ ๒๔๕๙/๙๓๒๙

เด็กหญิงจารุวรรณ รอดประเสริฐ
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปรางค์น้อย วัดปรางค์น้อย  

ลบ ๒๔๕๙/๙๓๓๐
เด็กหญิงจุฑามาศ เข็มทอง

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปรางค์น้อย วัดปรางค์น้อย  

ลบ ๒๔๕๙/๙๓๓๑

เด็กหญิงชฎาภา สุดเสถียร
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปรางค์น้อย วัดปรางค์น้อย  

ลบ ๒๔๕๙/๙๓๓๒

เด็กหญิงนวรัตน์ กินขุนทด
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปรางค์น้อย วัดปรางค์น้อย  

ลบ ๒๔๕๙/๙๓๓๓

เด็กหญิงนิลวรรณ พรมแสนปง
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปรางค์น้อย วัดปรางค์น้อย  

ลบ ๒๔๕๙/๙๓๓๔

เด็กหญิงบรรพตรี กรองสันเทียะ
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปรางค์น้อย วัดปรางค์น้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๒๖๗ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๙๓๓๕

เด็กหญิงประภาพร ใจภักดี
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปรางค์น้อย วัดปรางค์น้อย  

ลบ ๒๔๕๙/๙๓๓๖

เด็กหญิงมณีรัตน์ แสงจำรูญ
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปรางค์น้อย วัดปรางค์น้อย  

ลบ ๒๔๕๙/๙๓๓๗

เด็กหญิงวิภารัตน์ โพธิสวัสดิ

์ ์

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปรางค์น้อย วัดปรางค์น้อย  

ลบ ๒๔๕๙/๙๓๓๘

เด็กหญิงสุกฤตา ศรเหม
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปรางค์น้อย วัดปรางค์น้อย  

ลบ ๒๔๕๙/๙๓๓๙

เด็กชายทัศพล มลิลอด
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปรางค์น้อย วัดปรางค์น้อย  

ลบ ๒๔๕๙/๙๓๔๐

เด็กชายณัฒทพงษ์ แตงฉำ
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปรางค์น้อย วัดปรางค์น้อย  

ลบ ๒๔๕๙/๙๓๔๑

เด็กหญิงดลยา เนียมหุ่น
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปรางค์น้อย วัดปรางค์น้อย  

ลบ ๒๔๕๙/๙๓๔๒

เด็กหญิงทยิดา คำปาน
๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปรางค์น้อย วัดปรางค์น้อย  

ลบ ๒๔๕๙/๙๓๔๓

เด็กชายปริวัส สุดใจ
๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปรางค์น้อย วัดปรางค์น้อย  

ลบ ๒๔๕๙/๙๓๔๔

เด็กชายพรชัย สีใส
๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปรางค์น้อย วัดปรางค์น้อย  

ลบ ๒๔๕๙/๙๓๔๕

เด็กหญิงพิมพิมล พรมเสนา
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปรางค์น้อย วัดปรางค์น้อย  

ลบ ๒๔๕๙/๙๓๔๖

เด็กหญิงพิยดา เมยขุนทด
๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปรางค์น้อย วัดปรางค์น้อย  

ลบ ๒๔๕๙/๙๓๔๗

เด็กหญิงมณีรัตน์ เยือนสันเทียะ

่

๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปรางค์น้อย วัดปรางค์น้อย  

ลบ ๒๔๕๙/๙๓๔๘

เด็กหญิงรัชดาพร แหมขุนทด
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปรางค์น้อย วัดปรางค์น้อย  

ลบ ๒๔๕๙/๙๓๔๙

เด็กชายวุฒิชัย เขียนประชุม
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปรางค์น้อย วัดปรางค์น้อย  

ลบ ๒๔๕๙/๙๓๕๐

เด็กหญิงศิรินดา ศรีสุภา

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปรางค์น้อย วัดปรางค์น้อย  

ลบ ๒๔๕๙/๙๓๕๑

เด็กชายศุภกฤต ศูนย์ปาน
๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปรางค์น้อย วัดปรางค์น้อย  

ลบ ๒๔๕๙/๙๓๕๒

เด็กชายเพิมภูมิ

่

พรามบรรพต
๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปรางค์น้อย วัดปรางค์น้อย  

ลบ ๒๔๕๙/๙๓๕๓

เด็กหญิงกานดาวสี ช่างเกวียน
๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปรางค์น้อย วัดปรางค์น้อย  

ลบ ๒๔๕๙/๙๓๕๔

เด็กหญิงชลิตา เทียงสันเทียะ

่

๑๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปรางค์น้อย วัดปรางค์น้อย  

ลบ ๒๔๕๙/๙๓๕๕

เด็กหญิงดลยา ล้อมชัยสงค์
๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปรางค์น้อย วัดปรางค์น้อย  

ลบ ๒๔๕๙/๙๓๕๖

เด็กชายธนายุทธ ภูมิโคกรักษ์
๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปรางค์น้อย วัดปรางค์น้อย  

ลบ ๒๔๕๙/๙๓๕๗

เด็กชายพลพัฒน์ บุญทูล
๐๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปรางค์น้อย วัดปรางค์น้อย  

ลบ ๒๔๕๙/๙๓๕๘

เด็กหญิงพิมพ์สุภา สิงห์ทะเล

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปรางค์น้อย วัดปรางค์น้อย  

ลบ ๒๔๕๙/๙๓๕๙

เด็กชายพีระพัฒน์ ดอกดวน
๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปรางค์น้อย วัดปรางค์น้อย  

ลบ ๒๔๕๙/๙๓๖๐

เด็กชายภาคิณ แขวงเพ็ชร
๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปรางค์น้อย วัดปรางค์น้อย  

ลบ ๒๔๕๙/๙๓๖๑

เด็กชายวายุ ศูนย์ปาน
๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปรางค์น้อย วัดปรางค์น้อย  

ลบ ๒๔๕๙/๙๓๖๒

เด็กหญิงสุกัญญา ภูมิโคกรักษ์
๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปรางค์น้อย วัดปรางค์น้อย  

ลบ ๒๔๕๙/๙๓๖๓

นางสาวสุนิษา นนท์ขุนทด
๒๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านปรางค์น้อย วัดปรางค์น้อย  

ลบ ๒๔๕๙/๙๓๖๔

เด็กหญิงอนุชสรา ทวยจตุรัส
๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปรางค์น้อย วัดปรางค์น้อย  

ลบ ๒๔๕๙/๙๓๖๕

เด็กหญิงอภิสรา โพธิถาวร

์

๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปรางค์น้อย วัดปรางค์น้อย  

ลบ ๒๔๕๙/๙๓๖๖
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ยึดพวก

๑๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปรางค์น้อย วัดปรางค์น้อย  

ลบ ๒๔๕๙/๙๓๖๗

เด็กหญิงกฤษณา ถัวสันเทียะ

่

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดตาเพชร วัดใหม่กุดตาเพชร  

ลบ ๒๔๕๙/๙๓๖๘

เด็กชายชนสรณ์ บำขุนทด
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดตาเพชร วัดใหม่กุดตาเพชร  

ลบ ๒๔๕๙/๙๓๖๙

เด็กหญิงถิรวรรณ ภูมะรา
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดตาเพชร วัดใหม่กุดตาเพชร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๒๖๘ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๙๓๗๐

เด็กหญิงทิพวรรณ ผกากาญจน์
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดตาเพชร วัดใหม่กุดตาเพชร  

ลบ ๒๔๕๙/๙๓๗๑

เด็กชายธนกฤต อบรมวรรณ์

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดตาเพชร วัดใหม่กุดตาเพชร  

ลบ ๒๔๕๙/๙๓๗๒

เด็กชายธวัชชัย ทวยจัตุรัส
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดตาเพชร วัดใหม่กุดตาเพชร  

ลบ ๒๔๕๙/๙๓๗๓

เด็กหญิงธันยชนก แสงแก้ว
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดตาเพชร วัดใหม่กุดตาเพชร  

ลบ ๒๔๕๙/๙๓๗๔

เด็กชายปณณวัฒน์ ขิมโพธิกลาง

์

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดตาเพชร วัดใหม่กุดตาเพชร  

ลบ ๒๔๕๙/๙๓๗๕

เด็กชายพิศณุ ฉางงูเหลือม
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดตาเพชร วัดใหม่กุดตาเพชร  

ลบ ๒๔๕๙/๙๓๗๖

เด็กชายมนตกานต์ ทดชาญ
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดตาเพชร วัดใหม่กุดตาเพชร  

ลบ ๒๔๕๙/๙๓๗๗

เด็กหญิงวรนุช เตินขุนทด
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดตาเพชร วัดใหม่กุดตาเพชร  

ลบ ๒๔๕๙/๙๓๗๘

เด็กชายวีรภัทร คงกลาง
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดตาเพชร วัดใหม่กุดตาเพชร  

ลบ ๒๔๕๙/๙๓๗๙

เด็กชายวีระพัฒน์ สังมิ
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดตาเพชร วัดใหม่กุดตาเพชร  

ลบ ๒๔๕๙/๙๓๘๐
เด็กหญิงศศิกานต์ พงษา

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดตาเพชร วัดใหม่กุดตาเพชร  

ลบ ๒๔๕๙/๙๓๘๑

เด็กชายศิลา กันต์พงษ์
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดตาเพชร วัดใหม่กุดตาเพชร  

ลบ ๒๔๕๙/๙๓๘๒

เด็กชายสุพัฒน์ หมืนหาวงค์

่

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดตาเพชร วัดใหม่กุดตาเพชร  

ลบ ๒๔๕๙/๙๓๘๓

เด็กหญิงอมรรัตน์ นุ่มสอน
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดตาเพชร วัดใหม่กุดตาเพชร  

ลบ ๒๔๕๙/๙๓๘๔

เด็กชายอรศักดิ

์

ชุนขุนทด
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดตาเพชร วัดใหม่กุดตาเพชร  

ลบ ๒๔๕๙/๙๓๘๕

เด็กหญิงอรุโณทัย กอบสันเทียะ
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดตาเพชร วัดใหม่กุดตาเพชร  

ลบ ๒๔๕๙/๙๓๘๖

เด็กชายเกียงศักดิ

์

กฤษณา
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดตาเพชร วัดใหม่กุดตาเพชร  

ลบ ๒๔๕๙/๙๓๘๗

เด็กหญิงแพรวรุ่ง มูลขุนทด

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดตาเพชร วัดใหม่กุดตาเพชร  

ลบ ๒๔๕๙/๙๓๘๘

เด็กชายการชัย ตรีเพชร
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดตาเพชร วัดใหม่กุดตาเพชร  

ลบ ๒๔๕๙/๙๓๘๙

เด็กชายปราโมทย์ ไพรสันเทียะ
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดตาเพชร วัดใหม่กุดตาเพชร  

ลบ ๒๔๕๙/๙๓๙๐

เด็กชายนนทวัฒน์ เกิดขุนทด
๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกุดตาเพชร วัดใหม่กุดตาเพชร  

ลบ ๒๔๕๙/๙๓๙๑

เด็กชายโกเมศ อินทร์สถิตย์

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกุดตาเพชร วัดใหม่กุดตาเพชร  

ลบ ๒๔๕๙/๙๓๙๒

เด็กหญิงญาณิศา เกลียงเกลา

้

๒๕/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

เสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๙๓๙๓

เด็กหญิงณัฐธิชา โชคชัย
๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

เสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๙๓๙๔

เด็กหญิงรัฐญา สมัครการ

๒๕/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

เสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๙๓๙๕

เด็กหญิงสมฤทัย เนตรสกุล
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

เสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๙๓๙๖

เด็กหญิงมลธิชา สุกใส

๒๙/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

เสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๙๓๙๗

เด็กหญิงเบญจมาศ สมประสงค์
๑๐/๒๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

เสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๙๓๙๘

เด็กชายณัฐกานต์ หยดย้อย
๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

เสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๙๓๙๙

เด็กชายทากะฮิสะ ซาซากิ
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

เสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๙๔๐๐
เด็กชายโทโมฮิสะ ซาซากิ

๑๘/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

เสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๙๔๐๑

เด็กชายภคพล อังศุมาดิศร

๒๙/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

เสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๙๔๐๒

เด็กหญิงสุดารัตน์ วงศ์อรุณสุภา
๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

เสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๙๔๐๓

เด็กหญิงณัฐณิชา พวงยีโถ

่

๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

เสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๙๔๐๔
เด็กหญิงทิพย์มาศ ขำศิริ

๒๕/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

เสาธงทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๒๖๙ / ๒๗๙

้



ศ.๘
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๙๔๐๕

เด็กหญิงสโรชา วงษ์เคียม

่

๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

เสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๙๔๐๖

เด็กหญิงอาทิตยา ประสบเพ็ชร
๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

เสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๙๔๐๗
เด็กหญิงปรีดาพร บุญแช่ม

๒๕/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

เสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๙๔๐๘

เด็กหญิงปยะดา คำนวนชอบ
๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

เสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๙๔๐๙

เด็กหญิงศมวิภา สงเคราะห์
๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

เสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๙๔๑๐

เด็กหญิงลลิดา ฟกหวาน
๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

เสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๙๔๑๑

เด็กหญิงนิตยา ขุนทอง

๑๗/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

เสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๙๔๑๒

เด็กหญิงปริยากร มณีแสง
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

เสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๙๔๑๓

เด็กชายวัชรพล พูลบ่อโพธิ

์

๑๑/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

เสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๙๔๑๔

เด็กชายธนภัทร พรมมี
๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

เสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๙๔๑๕

เด็กชายรชานนท์ นาเจริญ
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

เสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๙๔๑๖

เด็กชายพชรดนัย สรรพศรี
๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

เสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๙๔๑๗

เด็กหญิงณิชา ตันเหลียง

้

๑๙/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

เสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๙๔๑๘

เด็กหญิงชมชนก คงอินทร์
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

เสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๙๔๑๙

เด็กหญิงพิจิตรา บุญเกิด
๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

เสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๙๔๒๐

เด็กหญิงกิติญา ภูตันวงษ์
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

เสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๙๔๒๑

เด็กหญิงปาริชาติ พึงเกิด

่

๑๘/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

เสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๙๔๒๒

เด็กหญิงชนากานต์ ทองอนันต์
๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

เสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๙๔๒๓

เด็กหญิงฐิติพร กลำนคร

๑๙/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

เสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๙๔๒๔

เด็กหญิงณิชาภัทร ทองสัมฤทธิ

์

๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

เสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๙๔๒๕

เด็กหญิงนราทิพย์ สุดเจริญ
๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

เสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๙๔๒๖

เด็กชายทศพร ศรีมันตะ
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

เสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๙๔๒๗

เด็กชายธีรวุฒิ จันแจ้ง
๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

เสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๙๔๒๘

เด็กชายภูชิต ชมสุวรรณ
๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

เสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๙๔๒๙

เด็กชายจิรภาส สายแก้ว
๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

เสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๙๔๓๐

เด็กชายสุเมธ เบ้ามัน

่

๑๔/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

เสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๙๔๓๑

เด็กหญิงพัชราภรณ์ เขียวมณี
๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

เสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๙๔๓๒

เด็กหญิงศศิตา เชลงศักดิ

์

๒๖/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

เสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๙๔๓๓

เด็กหญิงดวงพร มันดี

่

๑๘/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

เสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๙๔๓๔

เด็กหญิงนภาวัณ พัวเวส
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

เสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๙๔๓๕

เด็กหญิงมัณฑนา เจริญมาตร์
๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

เสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๙๔๓๖

เด็กหญิงริสาฤดี อรรถกรกุลกิติ
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

เสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๙๔๓๗

เด็กหญิงทัศวรรณ แก้วกระจ่าง
๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

เสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๙๔๓๘

เด็กหญิงปรียาภรณ์ มะลิหน

๑๑/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

เสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๙๔๓๙

เด็กหญิงเจนจิรา ทรัพย์ผล
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

เสาธงทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๒๗๐ / ๒๗๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๙๔๔๐

เด็กหญิงพิชญาภัค วงษาไชย
๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

เสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๙๔๔๑

เด็กหญิงอรพรรณ มะสังข์
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

เสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๙๔๔๒

เด็กชายธรรมรัตน์ คำนวนชอบ
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

เสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๙๔๔๓

เด็กชายชลสิทธิ

์

หลอดแก้ว
๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

เสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๙๔๔๔

เด็กชายนัฐพล เหงียมจุล
๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

เสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๙๔๔๕

เด็กชายกฤษณพงษ์ พงษ์เผือก
๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

เสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๙๔๔๖

เด็กหญิงศุภสินี กางถิน

่

๑๖/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

เสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๙๔๔๗

เด็กหญิงปทมา ภูมิประหมัน
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

เสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๙๔๔๘

เด็กหญิงอารียา จันงาม

่

๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

เสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๙๔๔๙
เด็กหญิงเกษรสวรรค์ มุลาลินน์

๑๘/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

เสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๙๔๕๐
เด็กชายธีรภัทร แถมจำรัส

๒๒/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

เสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๙๔๕๑

เด็กชายปยะพันธ์ ศรีชาติ
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

เสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๙๔๕๒

เด็กหญิงฟาพราว ราชบัวศรี
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

เสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๙๔๕๓

เด็กหญิงพิชญาภา ยวงคำ
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

เสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๙๔๕๔

เด็กหญิงสุพิชญา ปญจวรณ์
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

เสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๙๔๕๕

เด็กหญิงภารดี พรมมะลิ
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

เสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๙๔๕๖

เด็กหญิงวรัญญา กลินชาวนา

่

๑๖/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

เสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๙๔๕๗

เด็กหญิงนภัสรา กลินเกษร

่

๑๒/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

เสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๙๔๕๘

เด็กหญิงกรรณิกา อยู่ยืน
๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

เสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๙๔๕๙

เด็กชายนฤเทพ บุญมีทอง
๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

เสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๙๔๖๐

เด็กชายอภิสิทธิ

์

พูตันวงษ์
๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

เสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๙๔๖๑
เด็กชายนายวัชรินทร์ สุนทรสินธ์

๒๔/๐๔/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

เสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๙๔๖๒

เด็กชายสุทธิพงษ์ มีเพชร
๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

เสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๙๔๖๓

เด็กชายธีรภัทร ภูมิภูมี
๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

เสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๙๔๖๔

เด็กชายรัตนชัย ผดุงนึก
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

เสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๙๔๖๕

เด็กชายเตชภณ กลินชาวนา

่

๑๒/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

เสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๙๔๖๖

เด็กหญิงวันวิสา ทวีบท
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

เสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๙๔๖๗

เด็กหญิงกัญญารัตน์ แก้วกระจ่าง
๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

เสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๙๔๖๘

เด็กหญิงลภัสรดา ทวีสุขวิทยา
๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

เสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๙๔๖๙

เด็กหญิงประณิตา ขุนทอง
๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

เสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๙๔๗๐
เด็กหญิงศรินทิพย์ คุ้มพงษ์

๒๔/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

เสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๙๔๗๑

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ดาวเดช
๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

เสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๙๔๗๒

เด็กหญิงเฟองลดา หอมจันทร์
๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

เสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๙๔๗๓

เด็กหญิงดวงตา แก้วดวงเล็ก

๒๗/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

เสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๙๔๗๔

เด็กหญิงภาณุมาส พรหมมา
๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

เสาธงทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๒๗๑ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๙๔๗๕

เด็กหญิงชยาภรณ์ ลักทิม
๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

เสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๙๔๗๖

เด็กหญิงตรีวิษศณุ สุขเลิศ
๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

เสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๙๔๗๗

เด็กหญิงมนัสนันท์ บัวนาค
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

เสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๙๔๗๘

เด็กหญิงเกศรินทร์ มันคง

่

๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

เสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๙๔๗๙

เด็กชายปฏิภาน สุริวงษ์
๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

เสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๙๔๘๐

เด็กชายเจษฎาพงษ์ ทวีผล
๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

เสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๙๔๘๑

เด็กชายอดิศักดิ

์

สายทอง
๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

เสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๙๔๘๒

เด็กชายนนทการณ์ ศรีจำปา
๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

เสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๙๔๘๓

เด็กชายธนวัฒน์ จันแจ้ง
๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

เสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๙๔๘๔

เด็กชายอรรถพล แก่งศรี
๒๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

เสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๙๔๘๕ เด็กหญิงบุญญาลักษณ์
โพธิเกลียง

์ ้

๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

เสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๙๔๘๖

เด็กหญิงนิชกานต์ แดงเวช
๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

เสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๙๔๘๗

เด็กหญิงลักษิกา ทวีสุขวิทยา
๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

เสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๙๔๘๘

เด็กหญิงวัชรี ชมภูนุช
๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

เสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๙๔๘๙

เด็กหญิงประภาศิริ นำจันทร์
๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

เสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๙๔๙๐

เด็กหญิงสุธิชา วงษาไชย
๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

เสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๙๔๙๑

เด็กหญิงโสภิดา ด้วงพรม
๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

เสาธงทอง  

ลบ ๒๔๕๙/๙๔๙๒

เด็กหญิงณัฎฐนิชา พลพิทักษ์
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท้ายลาด วัดหนองกระเบียน  

ลบ ๒๔๕๙/๙๔๙๓

เด็กหญิงลลิตา โกษากุล
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท้ายลาด วัดหนองกระเบียน  

ลบ ๒๔๕๙/๙๔๙๔

เด็กชายวิวัช สุขกะ
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท้ายลาด วัดหนองกระเบียน  

ลบ ๒๔๕๙/๙๔๙๕

เด็กหญิงแพรวา ปจจัง
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท้ายลาด วัดหนองกระเบียน  

ลบ ๒๔๕๙/๙๔๙๖

เด็กหญิงสิริยากร บุญนำส่ง
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองกระเบียน วัดหนองกระเบียน  

ลบ ๒๔๕๙/๙๔๙๗

เด็กหญิงกรวิภา จันทร์เทพา

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองโพธิ

์

วัดหนองกระเบียน  

ลบ ๒๔๕๙/๙๔๙๘

เด็กหญิงสุชิราภรณ์ อุตสาหะ
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองโพธิ

์

วัดหนองกระเบียน  

ลบ ๒๔๕๙/๙๔๙๙

เด็กชายอมรเทพ พิลึก
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองโพธิ

์

วัดหนองกระเบียน  

ลบ ๒๔๕๙/๙๕๐๐
เด็กชายธนพนธ์ โสพัฒน์

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองโพธิ

์

วัดหนองกระเบียน  

ลบ ๒๔๕๙/๙๕๐๑
เด็กหญิงยุพารัตน์ โกลีย์

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองโพธิ

์

วัดหนองกระเบียน  

ลบ ๒๔๕๙/๙๕๐๒

เด็กหญิงเกศกมล คงอุบล
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองโพธิ

์

วัดหนองกระเบียน  

ลบ ๒๔๕๙/๙๕๐๓

เด็กหญิงทิพย์ธิดา งามผล
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองโพธิ

์

วัดหนองกระเบียน  

ลบ ๒๔๕๙/๙๕๐๔

เด็กหญิงสิริวิมล เพ็งแจ่มศรี

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองโพธิ

์

วัดหนองกระเบียน  

ลบ ๒๔๕๙/๙๕๐๕
เด็กหญิงอัจฉรา ไพรีล้น

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองโพธิ

์

วัดหนองกระเบียน  

ลบ ๒๔๕๙/๙๕๐๖

เด็กชายจารุพงศ์ หมายถมกลาง

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำบ่า วัดนำบ่างามวิชา  

ลบ ๒๔๕๙/๙๕๐๗

เด็กชายธนภัทร ปญญาแหลม
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแก วัดหนองแก  

ลบ ๒๔๕๙/๙๕๐๘

เด็กหญิงธัญพร สีโซ่
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแก วัดหนองแก  

ลบ ๒๔๕๙/๙๕๐๙
เด็กหญิงรุ่งอรุณ คงเจริญ

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแก วัดหนองแก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๒๗๒ / ๒๗๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๙๕๑๐

เด็กหญิงรุ่งไพลิน นวิมล
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแก วัดหนองแก  

ลบ ๒๔๕๙/๙๕๑๑

เด็กหญิงวรินยุพา คงแสงชู
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแก วัดหนองแก  

ลบ ๒๔๕๙/๙๕๑๒

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ กันโพนงาม
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแก วัดหนองแก  

ลบ ๒๔๕๙/๙๕๑๓

เด็กชายตะวัน จันทวงศรี
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแก วัดหนองแก  

ลบ ๒๔๕๙/๙๕๑๔

เด็กชายบดินทร์ แห่กาฬสินธุ์
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแก วัดหนองแก  

ลบ ๒๔๕๙/๙๕๑๕

เด็กหญิงกุลภรณ์ บุญสิน
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองเมือง วัดหนองเมือง  

ลบ ๒๔๕๙/๙๕๑๖

เด็กหญิงชนาพร พิลา
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองเมือง วัดหนองเมือง  

ลบ ๒๔๕๙/๙๕๑๗

เด็กชายถิรวัฒน์ งามสง่า

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองเมือง วัดหนองเมือง  

ลบ ๒๔๕๙/๙๕๑๘

เด็กหญิงพัชรพร ฉิมนอก
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองเมือง วัดหนองเมือง  

ลบ ๒๔๕๙/๙๕๑๙

เด็กชายเสฏฐวุฒิ จวนกระโทก
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองเมือง วัดหนองเมือง  

ลบ ๒๔๕๙/๙๕๒๐
เด็กชายชนกันต์ มนต์วิเศษ

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองเมือง วัดหนองเมือง  

ลบ ๒๔๕๙/๙๕๒๑

เด็กชายธนวัฒน์ คนเล็ก
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองเมือง วัดหนองเมือง  

ลบ ๒๔๕๙/๙๕๒๒

เด็กหญิงนันท์นภัส
กฤตานนพิธิวัฒน์

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองเมือง วัดหนองเมือง  

ลบ ๒๔๕๙/๙๕๒๓

เด็กชายวีรภัทร โตเสวก
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองเมือง วัดหนองเมือง  

ลบ ๒๔๕๙/๙๕๒๔

เด็กหญิงศศิพิมพ์ ยาสมุท
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองเมือง วัดหนองเมือง  

ลบ ๒๔๕๙/๙๕๒๕

เด็กหญิงศศิภา เหลืองทอง
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองเมือง วัดหนองเมือง  

ลบ ๒๔๕๙/๙๕๒๖

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ปดทุมมี
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองเมือง วัดหนองเมือง  

ลบ ๒๔๕๙/๙๕๒๗

เด็กชายไชยพร บุญภู่
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองเมือง วัดหนองเมือง  

ลบ ๒๔๕๙/๙๕๒๘

เด็กชายพีรพัฒน์ ศรีดารา
๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหนองเมือง วัดหนองเมือง  

ลบ ๒๔๕๙/๙๕๒๙

เด็กชายยุทธพิชัย มงคลแท้
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองเมือง วัดหนองเมือง  

ลบ ๒๔๕๙/๙๕๓๐

เด็กชายศุภวิชญ์ จวนกระโทก
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองเมือง วัดหนองเมือง  

ลบ ๒๔๕๙/๙๕๓๑

นางสาวสิริยากร ฉลาดทำ
๒๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดหนองเมือง วัดหนองเมือง  

ลบ ๒๔๕๙/๙๕๓๒

เด็กชายกฤษดา แซ่โง้ว
๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองเมือง วัดหนองเมือง  

ลบ ๒๔๕๙/๙๕๓๓

เด็กชายคุณากร แพรศรี
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองเมือง วัดหนองเมือง  

ลบ ๒๔๕๙/๙๕๓๔

นายธนกฤต พันโยศรี
๓๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดหนองเมือง วัดหนองเมือง  

ลบ ๒๔๕๙/๙๕๓๕

เด็กชายธีรพันธ์ จันณรงค์
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองเมือง วัดหนองเมือง  

ลบ ๒๔๕๙/๙๕๓๖

เด็กหญิงปยวรรณ สระบัวทอง
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองเมือง วัดหนองเมือง  

ลบ ๒๔๕๙/๙๕๓๗

นางสาวพรพิมล ละอองเภา
๐๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดหนองเมือง วัดหนองเมือง  

ลบ ๒๔๕๙/๙๕๓๘

เด็กชายพัชรดนัย พิกุลเงิน
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองเมือง วัดหนองเมือง  

ลบ ๒๔๕๙/๙๕๓๙

เด็กหญิงณัฐวัลย์ ปุสันเทียะ
๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองเมือง วัดหนองเมือง  

ลบ ๒๔๕๙/๙๕๔๐
เด็กชายธนพัทธ์ วงษ์จันทร์นา

๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหนองเมือง วัดหนองเมือง  

ลบ ๒๔๕๙/๙๕๔๑

เด็กชายภาณุพงศ์ เสมสมาน
๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหนองเมือง วัดหนองเมือง  

ลบ ๒๔๕๙/๙๕๔๒

เด็กชายอนุสรณ์ ขุ้ยสอน

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหนองเมือง วัดหนองเมือง  

ลบ ๒๔๕๙/๙๕๔๓
เด็กหญิงกิตติญาภรณ์

เข็มทอง

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกรินกฐิน

่

วัดเกรินกฐิน

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๙๕๔๔

เด็กหญิงจรัสพร ธรรมชัยกุล
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเกรินกฐิน

่

วัดเกรินกฐิน

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๒๗๓ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๙๕๔๕

เด็กหญิงจักขณ์ตุพร เจตนะทัฬหะ
๑๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านเกรินกฐิน

่

วัดเกรินกฐิน

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๙๕๔๖

เด็กหญิงฉัตรพร จันทรศิริ
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกรินกฐิน

่

วัดเกรินกฐิน

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๙๕๔๗

เด็กชายดลภัคร สนิทพันธุ์
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกรินกฐิน

่

วัดเกรินกฐิน

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๙๕๔๘

เด็กหญิงพรรทิพภา จันทร์ทนดำ
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเกรินกฐิน

่

วัดเกรินกฐิน

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๙๕๔๙

เด็กหญิงปนัดดา พิกุลสด
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกรินกฐิน

่

วัดเกรินกฐิน

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๙๕๕๐

เด็กหญิงปาณิศา เทียบเทียม
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกรินกฐิน

่

วัดเกรินกฐิน

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๙๕๕๑

เด็กหญิงมณิสร อยู่ยืน
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกรินกฐิน

่

วัดเกรินกฐิน

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๙๕๕๒

เด็กชายพรเทพ ดีเลิศ
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกรินกฐิน

่

วัดเกรินกฐิน

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๙๕๕๓

เด็กหญิงอรวรรณ แสงแจ้ง
๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเกรินกฐิน

่

วัดเกรินกฐิน

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๙๕๕๔

นางสาวกุลจิรา พิมลพรรณ
๒๖/๐๔/๒๕๑๐

โรงเรียนบ้านเกรินกฐิน

่

วัดเกรินกฐิน

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๙๕๕๕

นางสาวฐิตาภา พงษ์ขาว
๑๐/๐๙/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านเกรินกฐิน

่

วัดเกรินกฐิน

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๙๕๕๖

เด็กหญิงณัฐธิดา เมตรไตร ๗/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเกรินกฐิน

่

วัดเกรินกฐิน

่

 

ลบ ๒๔๕๙/๙๕๕๗

เด็กหญิงชฎาภรณ์ ทัสสะ
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระกระเบีอง

้

วัดโคกสูข  

ลบ ๒๔๕๙/๙๕๕๘

เด็กหญิงชิดชนก คำจริง
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระกระเบีอง

้

วัดโคกสูข  

ลบ ๒๔๕๙/๙๕๕๙

เด็กชายธนากร บุญครอบ
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระกระเบีอง

้

วัดโคกสูข  

ลบ ๒๔๕๙/๙๕๖๐

เด็กชายนรากร อุบล
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระกระเบีอง

้

วัดโคกสูข  

ลบ ๒๔๕๙/๙๕๖๑

เด็กชายภาณุพงศ์ เรืองรุ่ง
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระกระเบีอง

้

วัดโคกสูข  

ลบ ๒๔๕๙/๙๕๖๒

เด็กหญิงภาราดา บัวทิพย์
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระกระเบีอง

้

วัดโคกสูข  

ลบ ๒๔๕๙/๙๕๖๓

เด็กชายสิทธินนท์ เกตุเผือก

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระกระเบีอง

้

วัดโคกสูข  

ลบ ๒๔๕๙/๙๕๖๔

เด็กหญิงสิรีธร ครองชืน

่

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระกระเบีอง

้

วัดโคกสูข  

ลบ ๒๔๕๙/๙๕๖๕

เด็กหญิงจันทัปปภา ทรัพย์กระจ่าง
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระกระเบีอง

้

วัดโคกสูข  

ลบ ๒๔๕๙/๙๕๖๖

เด็กหญิงชลลดา โกบแก้ว
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระกระเบีอง

้

วัดโคกสูข  

ลบ ๒๔๕๙/๙๕๖๗

เด็กหญิงธนภรณ์ เรืองรุ่ง
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระกระเบีอง

้

วัดโคกสูข  

ลบ ๒๔๕๙/๙๕๖๘

เด็กหญิงนวพรรณ จันทร์แตง
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระกระเบีอง

้

วัดโคกสูข  

ลบ ๒๔๕๙/๙๕๖๙

เด็กหญิงพรสวรรค์ สามยอด
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระกระเบีอง

้

วัดโคกสูข  

ลบ ๒๔๕๙/๙๕๗๐

เด็กชายสรวิชญ์ สอนภูงา
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระกระเบีอง

้

วัดโคกสูข  

ลบ ๒๔๕๙/๙๕๗๑

เด็กหญิงผกากอง สุวรรณราช
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อดินสอพอง วัดหนองขุด  

ลบ ๒๔๕๙/๙๕๗๒

เด็กชายพงศธร เพ็งยา
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อดินสอพอง วัดหนองขุด  

ลบ ๒๔๕๙/๙๕๗๓
เด็กหญิงศรีกาญจนา ปานวัง

๐๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบ่อดินสอพอง วัดหนองขุด  

ลบ ๒๔๕๙/๙๕๗๔

เด็กชายสรวิชญ์ ดาโฉม
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อดินสอพอง วัดหนองขุด  

ลบ ๒๔๕๙/๙๕๗๕

เด็กหญิงสาวินี มุธิกะพันธ์
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อดินสอพอง วัดหนองขุด  

ลบ ๒๔๕๙/๙๕๗๖

เด็กหญิงสโรชา หลงทอง
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อดินสอพอง วัดหนองขุด  

ลบ ๒๔๕๙/๙๕๗๗

เด็กหญิงสโรชา เรือนชม
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อดินสอพอง วัดหนองขุด  

ลบ ๒๔๕๙/๙๕๗๘

เด็กหญิงอาภัสรา คลองโคน
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อดินสอพอง วัดหนองขุด  

ลบ ๒๔๕๙/๙๕๗๙

เด็กหญิงโสภา โตเขียว
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อดินสอพอง วัดหนองขุด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๒๗๔ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๙๕๘๐

เด็กหญิงกมลทิพย์ ทองคำน้อย
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อดินสอพอง วัดหนองขุด  

ลบ ๒๔๕๙/๙๕๘๑

เด็กหญิงนิพาดา มันทุกะ

่

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อดินสอพอง วัดหนองขุด  

ลบ ๒๔๕๙/๙๕๘๒

เด็กชายกำพลเดช พันธ์แจ่ม
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อดินสอพอง วัดหนองขุด  

ลบ ๒๔๕๙/๙๕๘๓

เด็กชายณัฐพนธ์ ตระกรุมวงค์
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อดินสอพอง วัดหนองขุด  

ลบ ๒๔๕๙/๙๕๘๔

เด็กหญิงณัฐศิชา ใจสุข
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อดินสอพอง วัดหนองขุด  

ลบ ๒๔๕๙/๙๕๘๕

เด็กหญิงผกากรอง บุญภาพ

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อดินสอพอง วัดหนองขุด  

ลบ ๒๔๕๙/๙๕๘๖

เด็กหญิงพรประภา เรืองจาบ
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อดินสอพอง วัดหนองขุด  

ลบ ๒๔๕๙/๙๕๘๗

เด็กหญิงภุมวารี สิงห์ไชย
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อดินสอพอง วัดหนองขุด  

ลบ ๒๔๕๙/๙๕๘๘

เด็กชายกมลภพ อวิสุ
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาเขว้า วัดหนองคันโซ้  

ลบ ๒๔๕๙/๙๕๘๙

เด็กหญิงชนิตา สาระรัตน์
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาเขว้า วัดหนองคันโซ้  

ลบ ๒๔๕๙/๙๕๙๐
เด็กชายธนาวัฒน์ ก่อเกิด

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาเขว้า วัดหนองคันโซ้  

ลบ ๒๔๕๙/๙๕๙๑

เด็กชายธัชพล สุทิพย์
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาเขว้า วัดหนองคันโซ้  

ลบ ๒๔๕๙/๙๕๙๒

เด็กชายมงคลชนก เดชอุดม
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเขว้า วัดหนองคันโซ้  

ลบ ๒๔๕๙/๙๕๙๓

เด็กหญิงสุพรรษา พรมยา

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาเขว้า วัดหนองคันโซ้  

ลบ ๒๔๕๙/๙๕๙๔

เด็กชายอนุชา คำผง
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาเขว้า วัดหนองคันโซ้  

ลบ ๒๔๕๙/๙๕๙๕

เด็กชายอนุวัฒน์ ชะเอม
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาเขว้า วัดหนองคันโซ้  

ลบ ๒๔๕๙/๙๕๙๖

เด็กชายอภิศักดิ

์

เณรลัพท์

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาเขว้า วัดหนองคันโซ้  

ลบ ๒๔๕๙/๙๕๙๗

เด็กชายนพปฎล เต็งมิง

่

๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาเขว้า วัดหนองคันโซ้  

ลบ ๒๔๕๙/๙๕๙๘

เด็กชายจักรกฤษณ์ บุตรบุญ
๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาเขว้า วัดหนองคันโซ้  

ลบ ๒๔๕๙/๙๕๙๙

เด็กหญิงแพรว จุ้ยพุทธา
๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปาเขว้า วัดหนองคันโซ้  

ลบ ๒๔๕๙/๙๖๐๐
นางสาวปยชาติ ชูชาติ

๐๖/๐๗/๒๕๓๐
โรงเรียนบ้านปาเขว้า วัดหนองคันโซ้  

ลบ ๒๔๕๙/๙๖๐๑

นางสาวสมหมาย คล้ายทอง
๐๗/๐๙/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านปาเขว้า วัดหนองคันโซ้  

ลบ ๒๔๕๙/๙๖๐๒
เด็กชายฤทธิพล อยู่ยืน

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเสมา วัดหนองเสมา  

ลบ ๒๔๕๙/๙๖๐๓

เด็กหญิงเนริสา สุขสลุง
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเสมา วัดหนองเสมา  

ลบ ๒๔๕๙/๙๖๐๔

เด็กชายฐิติดร โตสารเดช
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเสมา วัดหนองเสมา  

ลบ ๒๔๕๙/๙๖๐๕

เด็กหญิงณิชา พิลอด
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเสมา วัดหนองเสมา  

ลบ ๒๔๕๙/๙๖๐๖
เด็กหญิงทิพวรรณ ลุงหลู่

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเสมา วัดหนองเสมา  

ลบ ๒๔๕๙/๙๖๐๗

เด็กหญิงนรินทิพย์ กองสุข
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเสมา วัดหนองเสมา  

ลบ ๒๔๕๙/๙๖๐๘

เด็กหญิงนิณา รอดนุช
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเสมา วัดหนองเสมา  

ลบ ๒๔๕๙/๙๖๐๙

เด็กหญิงพรสินี ปญจรัตน์เลิศ
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเสมา วัดหนองเสมา  

ลบ ๒๔๕๙/๙๖๑๐
เด็กชายวรชัย แสงม่วง

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเสมา วัดหนองเสมา  

ลบ ๒๔๕๙/๙๖๑๑

เด็กหญิงวรรณวิสา ปองอัฐ
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเสมา วัดหนองเสมา  

ลบ ๒๔๕๙/๙๖๑๒

เด็กหญิงศรุตยา จันกลิน

่

๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเสมา วัดหนองเสมา  

ลบ ๒๔๕๙/๙๖๑๓

เด็กชายศุภวิชญ์ ชายกลัน

่

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเสมา วัดหนองเสมา  

ลบ ๒๔๕๙/๙๖๑๔

เด็กชายสิทธิกร พยาบาล

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเสมา วัดหนองเสมา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๒๗๕ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๙๖๑๕

เด็กชายธีรภัทร สวัสดี
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเสมา วัดหนองเสมา  

ลบ ๒๔๕๙/๙๖๑๖

เด็กหญิงนลพรรณ เชือเกตุ

้

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเสมา วัดหนองเสมา  

ลบ ๒๔๕๙/๙๖๑๗

เด็กหญิงนิสาคร จูคง
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเสมา วัดหนองเสมา  

ลบ ๒๔๕๙/๙๖๑๘

เด็กหญิงปยนันท์ มะโนนิน
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเสมา วัดหนองเสมา  

ลบ ๒๔๕๙/๙๖๑๙

เด็กหญิงปยนุช มะโนนิน
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเสมา วัดหนองเสมา  

ลบ ๒๔๕๙/๙๖๒๐

เด็กชายคมสัน สิงหะ
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่โสพิมพ์ วัดใหม่โสพิมพ์  

ลบ ๒๔๕๙/๙๖๒๑

เด็กหญิงชุติกาญจน์ คำคุ้ม
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่โสพิมพ์ วัดใหม่โสพิมพ์  

ลบ ๒๔๕๙/๙๖๒๒

เด็กหญิงธัญชนก แซ่ฟุง
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่โสพิมพ์ วัดใหม่โสพิมพ์  

ลบ ๒๔๕๙/๙๖๒๓

เด็กชายนพรัตน์ ยังยืน

่

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่โสพิมพ์ วัดใหม่โสพิมพ์  

ลบ ๒๔๕๙/๙๖๒๔

เด็กชายนราธิป เดชสกุล
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่โสพิมพ์ วัดใหม่โสพิมพ์  

ลบ ๒๔๕๙/๙๖๒๕

เด็กชายภูมิรัตน์ กลินด้วง

่

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่โสพิมพ์ วัดใหม่โสพิมพ์  

ลบ ๒๔๕๙/๙๖๒๖ เด็กหญิงเด็กหญิงศิริยาพร

ศรีสุพล
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่โสพิมพ์ วัดใหม่โสพิมพ์  

ลบ ๒๔๕๙/๙๖๒๗

เด็กหญิงณัฐวดี คำโสภา
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่โสพิมพ์ วัดใหม่โสพิมพ์  

ลบ ๒๔๕๙/๙๖๒๘

เด็กชายทวีศักดิ

์

เกษาคม
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่โสพิมพ์ วัดใหม่โสพิมพ์  

ลบ ๒๔๕๙/๙๖๒๙

เด็กชายศิริชัย เดชสกุล
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่โสพิมพ์ วัดใหม่โสพิมพ์  

ลบ ๒๔๕๙/๙๖๓๐

เด็กชายสิทธิโชติ อินทเสน
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่โสพิมพ์ วัดใหม่โสพิมพ์  

ลบ ๒๔๕๙/๙๖๓๑

เด็กหญิงเปมิกา แท่นทอง
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่โสพิมพ์ วัดใหม่โสพิมพ์  

ลบ ๒๔๕๙/๙๖๓๒

เด็กชายธนพัฒน์ เมืองเกิด
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองสาริกา วัดทรัพย์สำราญ  

ลบ ๒๔๕๙/๙๖๓๓
เด็กหญิงพลอยไพลิน เกณขุนทด

๐๗/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองสาริกา วัดทรัพย์สำราญ  

ลบ ๒๔๕๙/๙๖๓๔

เด็กหญิงจีรนันท์ ไวว่อง

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสาริกา วัดทรัพย์สำราญ  

ลบ ๒๔๕๙/๙๖๓๕

เด็กหญิงนิลวรรณ จันทร์ขุด
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสาริกา วัดทรัพย์สำราญ  

ลบ ๒๔๕๙/๙๖๓๖

เด็กชายภูริพัฒน์ บุญเปยม
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสาริกา วัดทรัพย์สำราญ  

ลบ ๒๔๕๙/๙๖๓๗

เด็กหญิงศศิธร คุ้มผิวดำ
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสาริกา วัดทรัพย์สำราญ  

ลบ ๒๔๕๙/๙๖๓๘

เด็กหญิงสรัลนุช โสวัสสะ
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองสาริกา วัดทรัพย์สำราญ  

ลบ ๒๔๕๙/๙๖๓๙

เด็กหญิงสุวนันท์ กองทอง
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองสาริกา วัดทรัพย์สำราญ  

ลบ ๒๔๕๙/๙๖๔๐

นางสาวนริสรา สุกาญจนะ
๐๑/๐๓/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านคลองสาริกา วัดทรัพย์สำราญ  

ลบ ๒๔๕๙/๙๖๔๑

นางสาวพรสุดา พิมพล
๒๗/๐๘/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านคลองสาริกา วัดทรัพย์สำราญ  

ลบ ๒๔๕๙/๙๖๔๒

เด็กหญิงนวพร ดาดี
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะนาวหวาน วัดทรัพย์สำราญ  

ลบ ๒๔๕๙/๙๖๔๓

เด็กหญิงนิศารัตน์ หินเกิด
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะนาวหวาน วัดทรัพย์สำราญ  

ลบ ๒๔๕๙/๙๖๔๔

เด็กหญิงวนิดา เชือมีแรง

้

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะนาวหวาน วัดทรัพย์สำราญ  

ลบ ๒๔๕๙/๙๖๔๕

เด็กหญิงปาริชาติ บำรุงลาน
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมะนาวหวาน วัดทรัพย์สำราญ  

ลบ ๒๔๕๙/๙๖๔๖

เด็กชายศุภกิตติ

์

สมัครลาน
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมะนาวหวาน วัดทรัพย์สำราญ  

ลบ ๒๔๕๙/๙๖๔๗

เด็กชายสิทธิพล ช้างเผือก
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมะนาวหวาน วัดทรัพย์สำราญ  

ลบ ๒๔๕๙/๙๖๔๘

นางสาวธณัฐชา วิญญาณ
๑๑/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนนำสุดวิไลประชาสรรค์ วัดนำสุด  

ลบ ๒๔๕๙/๙๖๔๙

เด็กหญิงพรประภา เทียงไธสง

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนำสุดวิไลประชาสรรค์ วัดนำสุด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๒๗๖ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๙๖๕๐

เด็กหญิงพันธิตรา พรมมา
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนำสุดวิไลประชาสรรค์ วัดนำสุด  

ลบ ๒๔๕๙/๙๖๕๑

เด็กชายสังคม แก้วกลัน

่

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนำสุดวิไลประชาสรรค์ วัดนำสุด  

ลบ ๒๔๕๙/๙๖๕๒

เด็กหญิงสุมนา พระวงษ์จิตร
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนำสุดวิไลประชาสรรค์ วัดนำสุด  

ลบ ๒๔๕๙/๙๖๕๓

เด็กหญิงกนกพร ประเทศา
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนำสุดวิไลประชาสรรค์ วัดนำสุด  

ลบ ๒๔๕๙/๙๖๕๔

เด็กหญิงนัทภรณ์ รัตนหุล
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนำสุดวิไลประชาสรรค์ วัดนำสุด  

ลบ ๒๔๕๙/๙๖๕๕

เด็กหญิงณัฐเนตร คำแสนพันธ์
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนำสุดวิไลประชาสรรค์ วัดนำสุด  

ลบ ๒๔๕๙/๙๖๕๖

เด็กหญิงสาวิตรี สังข์ทอง
๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนำสุดวิไลประชาสรรค์ วัดนำสุด  

ลบ ๒๔๕๙/๙๖๕๗

เด็กหญิงณิชากร ทองนพเก้า
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าแค วัดท่าแค  

ลบ ๒๔๕๙/๙๖๕๘

เด็กชายพรไพศาล ยิงสูง

่

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าแค วัดท่าแค  

ลบ ๒๔๕๙/๙๖๕๙

เด็กหญิงภัทรพร อยู่สมบูรณ์
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าแค วัดท่าแค  

ลบ ๒๔๕๙/๙๖๖๐
เด็กหญิงวิมณ มะคธ

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าแค วัดท่าแค  

ลบ ๒๔๕๙/๙๖๖๑

เด็กชายวิลลาภัทร เสมาทอง
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าแค วัดท่าแค  

ลบ ๒๔๕๙/๙๖๖๒

เด็กชายอรรฆพร กาฬสิน
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าแค วัดท่าแค  

ลบ ๒๔๕๙/๙๖๖๓

เด็กหญิงอาทิตยา สินประสพ
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าแค วัดท่าแค  

ลบ ๒๔๕๙/๙๖๖๔

เด็กหญิงเปมิกา สัสดี
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าแค วัดท่าแค  

ลบ ๒๔๕๙/๙๖๖๕

เด็กหญิงชลณิชา อ่อนถา
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแขม วัดปากล้วย  

ลบ ๒๔๕๙/๙๖๖๖

เด็กชายณัฐนันท์ ดีมี

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแขม วัดปากล้วย  

ลบ ๒๔๕๙/๙๖๖๗

เด็กหญิงณัฐนันท์ น้อยฉลาด
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแขม วัดปากล้วย  

ลบ ๒๔๕๙/๙๖๖๘

เด็กหญิงธนาวดี กันดก
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแขม วัดปากล้วย  

ลบ ๒๔๕๙/๙๖๖๙

เด็กชายธีรภัทร มะลิซ้อน
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแขม วัดปากล้วย  

ลบ ๒๔๕๙/๙๖๗๐

เด็กชายศักรินทร์ เขียนเจริญ
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแขม วัดปากล้วย  

ลบ ๒๔๕๙/๙๖๗๑

เด็กหญิงสุชาดา ผึงมาก

้

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแขม วัดปากล้วย  

ลบ ๒๔๕๙/๙๖๗๒

เด็กหญิงสุนิสา แก่นทรัพย์
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแขม วัดปากล้วย  

ลบ ๒๔๕๙/๙๖๗๓

เด็กชายอนุรักษ์ วรพันธ์วงศ์
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแขม วัดปากล้วย  

ลบ ๒๔๕๙/๙๖๗๔

เด็กหญิงอริษา เขียวอ่อน
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแขม วัดปากล้วย  

ลบ ๒๔๕๙/๙๖๗๕

เด็กชายรัชตะ ปนเพชร
๐๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าแค วัดปากล้วย  

ลบ ๒๔๕๙/๙๖๗๖

เด็กหญิงนพัฒน์ศร พิมพ์ทองดี
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าแค วัดปากล้วย  

ลบ ๒๔๕๙/๙๖๗๗

เด็กชายคณิศร เสือพรม
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปากล้วย วัดปากล้วย  

ลบ ๒๔๕๙/๙๖๗๘

เด็กหญิงกนกวรรณ วัชรพันธ์
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปากล้วย วัดปากล้วย  

ลบ ๒๔๕๙/๙๖๗๙

เด็กหญิงจีรนันท์ วงษ์วรรณ
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปากล้วย วัดปากล้วย  

ลบ ๒๔๕๙/๙๖๘๐
เด็กหญิงมณีรัตน์ ชัยสาลี

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปากล้วย วัดปากล้วย  

ลบ ๒๔๕๙/๙๖๘๑

เด็กหญิงวราพร เศรษฐาวงค์
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปากล้วย วัดปากล้วย  

ลบ ๒๔๕๙/๙๖๘๒

เด็กชายศริครินทร์ กุมารเพชร
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปากล้วย วัดปากล้วย  

ลบ ๒๔๕๙/๙๖๘๓

เด็กหญิงกัญญารัตน์ สายธนู
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปากล้วย วัดปากล้วย  

ลบ ๒๔๕๙/๙๖๘๔

เด็กชายชนะชัย ปอมแก้ว
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปากล้วย วัดปากล้วย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๒๗๗ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๙๖๘๕

เด็กชายชานนท์ สวัสดีพงษ์
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปากล้วย วัดปากล้วย  

ลบ ๒๔๕๙/๙๖๘๖

เด็กหญิงชุติมา พวงทอง
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปากล้วย วัดปากล้วย  

ลบ ๒๔๕๙/๙๖๘๗

เด็กหญิงนัททิฌา เงินแถบ
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปากล้วย วัดปากล้วย  

ลบ ๒๔๕๙/๙๖๘๘

เด็กหญิงปวีณา อินมนี
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปากล้วย วัดปากล้วย  

ลบ ๒๔๕๙/๙๖๘๙

เด็กหญิงสุกัญญา ดงดอน
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปากล้วย วัดปากล้วย  

ลบ ๒๔๕๙/๙๖๙๐

เด็กหญิงสุธามาศ ดวงมาลย์
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปากล้วย วัดปากล้วย  

ลบ ๒๔๕๙/๙๖๙๑

เด็กหญิงอรอนงค์ เขียวน้อย
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปากล้วย วัดปากล้วย  

ลบ ๒๔๕๙/๙๖๙๒

เด็กหญิงกัญญารัตน์ พลปญญา
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแขม วัดหนองแขม  

ลบ ๒๔๕๙/๙๖๙๓

เด็กหญิงขวัญฤทัย เขียวรอด
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแขม วัดหนองแขม  

ลบ ๒๔๕๙/๙๖๙๔

เด็กหญิงพรไพลิน เมฆชัย
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแขม วัดหนองแขม  

ลบ ๒๔๕๙/๙๖๙๕

เด็กชายภูริพัฒน์ คงสบุตร
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแขม วัดหนองแขม  

ลบ ๒๔๕๙/๙๖๙๖

เด็กหญิงมธุรส ดีมี
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแขม วัดหนองแขม  

ลบ ๒๔๕๙/๙๖๙๗

เด็กหญิงรัตน์ศมา เล็กแดงอยู่
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแขม วัดหนองแขม  

ลบ ๒๔๕๙/๙๖๙๘

เด็กชายวิศรุต แก่นคง
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแขม วัดหนองแขม  

ลบ ๒๔๕๙/๙๖๙๙

เด็กชายอรรถพร กลายเพน
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแขม วัดหนองแขม  

ลบ ๒๔๕๙/๙๗๐๐
เด็กหญิงกนกพร พาลีตา

๓๑/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี วัดเขาวงพระจันทร์  

ลบ ๒๔๕๙/๙๗๐๑

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ศรีสวัสดิ

์

๑๙/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี วัดเขาวงพระจันทร์  

ลบ ๒๔๕๙/๙๗๐๒

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ไพศาล
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี วัดเขาวงพระจันทร์  

ลบ ๒๔๕๙/๙๗๐๓
เด็กชายจิตรทิวัส ต้นทอง

๑๘/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี วัดเขาวงพระจันทร์  

ลบ ๒๔๕๙/๙๗๐๔

เด็กชายจิรยุทธ์ ชาติสี
๒๒/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี วัดเขาวงพระจันทร์  

ลบ ๒๔๕๙/๙๗๐๕

เด็กชายจิรัฏฐ์ เชืออ่อน

้

๒๕/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี วัดเขาวงพระจันทร์  

ลบ ๒๔๕๙/๙๗๐๖

เด็กชายชัชพล ชูวงศ์วุฒิ
๐๖/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี วัดเขาวงพระจันทร์  

ลบ ๒๔๕๙/๙๗๐๗
เด็กหญิงชุลีกร วัดน้อย

๐๕/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี วัดเขาวงพระจันทร์  

ลบ ๒๔๕๙/๙๗๐๘

เด็กหญิงญาณิศา ยุวนะวณิช
๑๘/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี วัดเขาวงพระจันทร์  

ลบ ๒๔๕๙/๙๗๐๙

เด็กหญิงญาณิศา สว่างศรี
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี วัดเขาวงพระจันทร์  

ลบ ๒๔๕๙/๙๗๑๐

เด็กหญิงณฐิกานต์ จิตจำนงค์
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี วัดเขาวงพระจันทร์  

ลบ ๒๔๕๙/๙๗๑๑

เด็กหญิงธนพร ศรีโชค
๐๔/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี วัดเขาวงพระจันทร์  

ลบ ๒๔๕๙/๙๗๑๒

เด็กหญิงธนัญญา จันทร์อุไร
๑๙/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี วัดเขาวงพระจันทร์  

ลบ ๒๔๕๙/๙๗๑๓

เด็กชายธนากร กาลอินทร์

๑๙/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี วัดเขาวงพระจันทร์  

ลบ ๒๔๕๙/๙๗๑๔

เด็กหญิงนันท์นภัส ไถ้เงิน
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี วัดเขาวงพระจันทร์  

ลบ ๒๔๕๙/๙๗๑๕

เด็กหญิงบัณฑิตา เย็นทรวง
๐๘/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี วัดเขาวงพระจันทร์  

ลบ ๒๔๕๙/๙๗๑๖

เด็กชายบุริศร์ วรรณมณีโรจน์
๓๐/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี วัดเขาวงพระจันทร์  

ลบ ๒๔๕๙/๙๗๑๗

เด็กหญิงพรกนก ไวยธนต์
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี วัดเขาวงพระจันทร์  

ลบ ๒๔๕๙/๙๗๑๘

เด็กหญิงพรปราณี อุทัยวรรณ
๐๙/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี วัดเขาวงพระจันทร์  

ลบ ๒๔๕๙/๙๗๑๙

เด็กหญิงพรไพลิน ศิวะโชคชัย
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี วัดเขาวงพระจันทร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดลพบุรี  ๒๗๘ / ๒๗๙

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลบ ๒๔๕๙/๙๗๒๐

เด็กหญิงพิตราพร บุณยรัตพันธุ์
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี วัดเขาวงพระจันทร์  

ลบ ๒๔๕๙/๙๗๒๑

เด็กหญิงภูริชญา สาระกุล
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี วัดเขาวงพระจันทร์  

ลบ ๒๔๕๙/๙๗๒๒

เด็กชายภูริภัค แย้มอำพล
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี วัดเขาวงพระจันทร์  

ลบ ๒๔๕๙/๙๗๒๓

เด็กชายภูริเดช มาจันทร์
๒๔/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี วัดเขาวงพระจันทร์  

ลบ ๒๔๕๙/๙๗๒๔

เด็กชายภูวเดช ชัยสงคราม
๓๐/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี วัดเขาวงพระจันทร์  

ลบ ๒๔๕๙/๙๗๒๕

เด็กหญิงมาริสา ชาญเสนะ
๐๓/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี วัดเขาวงพระจันทร์  

ลบ ๒๔๕๙/๙๗๒๖

เด็กชายรฐธนพล สมสฤทธิ

์

๑๙/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี วัดเขาวงพระจันทร์  

ลบ ๒๔๕๙/๙๗๒๗

เด็กหญิงรัญชนา คงเงิน
๐๘/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี วัดเขาวงพระจันทร์  

ลบ ๒๔๕๙/๙๗๒๘

เด็กหญิงวนัญญา เมธีวิวัฒน์
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี วัดเขาวงพระจันทร์  

ลบ ๒๔๕๙/๙๗๒๙

เด็กชายวรกันต์ จันทร์เพ็ง
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี วัดเขาวงพระจันทร์  

ลบ ๒๔๕๙/๙๗๓๐
เด็กหญิงวรันธร ทองเชือ

้

๑๔/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี วัดเขาวงพระจันทร์  

ลบ ๒๔๕๙/๙๗๓๑

เด็กชายศุภกร เอียมประเสริฐ

่

๐๙/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี วัดเขาวงพระจันทร์  

ลบ ๒๔๕๙/๙๗๓๒

เด็กชายศุภเสกย์ จันทร์รัตน์
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี วัดเขาวงพระจันทร์  

ลบ ๒๔๕๙/๙๗๓๓

เด็กหญิงสรญา พิมสุวรรณ์
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี วัดเขาวงพระจันทร์  

ลบ ๒๔๕๙/๙๗๓๔

เด็กหญิงสุชานรี คำชู
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี วัดเขาวงพระจันทร์  

ลบ ๒๔๕๙/๙๗๓๕

เด็กหญิงสุธาธินี โชว์สูงเนิน
๑๓/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี วัดเขาวงพระจันทร์  

ลบ ๒๔๕๙/๙๗๓๖

เด็กหญิงสุพิชฌาย์ จิระเจริญวงศ์ษา
๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี วัดเขาวงพระจันทร์  

ลบ ๒๔๕๙/๙๗๓๗

เด็กหญิงสุพิชฌาย์ แก้ววงศ์
๐๘/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี วัดเขาวงพระจันทร์  

ลบ ๒๔๕๙/๙๗๓๘

เด็กหญิงสุภจิรา เทียมแสน
๓๐/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี วัดเขาวงพระจันทร์  

ลบ ๒๔๕๙/๙๗๓๙

เด็กชายสุรเสฏฐ์ ชวนเจริญ
๐๖/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี วัดเขาวงพระจันทร์  

ลบ ๒๔๕๙/๙๗๔๐

เด็กหญิงอมลรุจี ไชยโพธิงาม

์

๑๑/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี วัดเขาวงพระจันทร์  

ลบ ๒๔๕๙/๙๗๔๑

เด็กหญิงอิชยา บุญนาค

๑๘/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี วัดเขาวงพระจันทร์  

ลบ ๒๔๕๙/๙๗๔๒

เด็กหญิงเกตุวลิน พัวพัก

่

๒๙/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี วัดเขาวงพระจันทร์  

ลบ ๒๔๕๙/๙๗๔๓

เด็กหญิงเจนจิรา อบปน
๓๐/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี วัดเขาวงพระจันทร์  

ลบ ๒๔๕๙/๙๗๔๔

เด็กหญิงธนพร มีสวัสดิ

์

๐๙/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี วัดเขาวงพระจันทร์  

ลบ ๒๔๕๙/๙๗๔๕

เด็กหญิงวรภัทร บุญยโรจน์
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี วัดเขาวงพระจันทร์  

ลบ ๒๔๕๙/๙๗๔๖

เด็กหญิงสรัลนุช แก้วมณี
๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี วัดเขาวงพระจันทร์  

ลบ ๒๔๕๙/๙๗๔๗

เด็กหญิงอนัญญา สมใจ
๑๑/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี วัดเขาวงพระจันทร์  

รับรองตามนี

้

(พระราชปริยัติสุธี)

รองเจ้าคณะภาค ๓

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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