
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดสระบุรี  ภาค ๒

ส่งสอบ ๑๘,๗๔๗ คน ขาดสอบ ๓,๐๗๓ คน คงสอบ ๑๕,๖๗๔ คน สอบได้ ๖,๖๓๐ คน สอบตก ๙,๐๔๔ คน (๔๒.๓%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๕๙/๐๐๐๑
นายกมล คัมภิรานนท์

๒๓/๑๒/๒๕๑๓

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๐๐๒
นายกรศักดิ

์

แสงอินทร์
๑๐/๐๒/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๐๐๓
นายกฤษฎากรณ์ กุศลวงษ์

๑๙/๐๗/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๐๐๔
นายกฤษดา พรมมา

๒๑/๐๒/๒๕๑๗

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๐๐๕
นายกิติชัย สุขโข

๒๐/๐๘/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๐๐๖
นายขวัญชัย กลินขจร

่

๑๖/๑๐/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๐๐๗
นายคณิตพันธ์ โตสิงหราช

๑๖/๑๑/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๐๐๘
นายคเนตร ภิญโญ

๐๔/๐๑/๒๕๑๘

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๐๐๙
นายจักรกรี ศรไพร

๐๖/๐๔/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๐๑๐
นายจักรพงษ์ คงสมบูรณ์

๒๖/๐๔/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๐๑๑
นายจักรินทร์ จันทร์สุกรี

๑๕/๐๘/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๐๑๒
นายจารึก ทองแย้ม

๐๑/๐๕/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๐๑๓
นายจารุวัฒน์ เชือบุญมี

้

๒๐/๑๑/๒๕๐๓

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๐๑๔
นายจิตติศริน พรมสร

๒๙/๐๕/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๐๑๕
นายจินดา ทับสาร

๐๑/๐๘/๒๕๑๔

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๐๑๖
นายจิรวัฒน์ สอนแก้ว

๒๕/๑๒/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๐๑๗
นายจิรศักดิ

์

จันทร์สีทา
๒๔/๐๗/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๐๑๘
นายเฉลิมพล อิมเจริญ

่

๐๒/๐๙/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๐๑๙
นายเฉลียว พบทรัพย์

๐๗/๐๕/๒๕๑๓

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๐๒๐
นายชนะวัฒน์ ลอยประดิษฐ

๐๒/๑๒/๒๕๐๕

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๐๒๑
นายชัยชนะ สุทธิโต

๒๒/๑๑/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๐๒๒
นายชัยรัตน์ เชือประทุม

้

๒๐/๐๗/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๐๒๓
นายชาตรี ทองทับ

๑๓/๑๒/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๐๒๔
นายชานนท์ อักษรกลาง

๑๐/๐๕/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑ / ๑๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๕๙/๐๐๒๕
นายชำนาญ ยอดประสาท

๑๒/๑๑/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๐๒๖
นายชุมพร สุดดี

๑๒/๑๐/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๐๒๗
นายชุมพล คงสำราญ

๐๔/๐๙/๒๕๐๙
เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๐๒๘
นายชูชาติ ชมภูเขา

๒๙/๐๙/๒๕๑๖

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๐๒๙
นายฐาปกรณ์ จุลจำเริญทรัพย์

๒๖/๗/๒๕๓๔
เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๐๓๐
นายณรงค์ พิมพ์ศิริ

๑๓/๐๒/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๐๓๑
นายณรงค์ เนียก๊าด

๑๘/๐๕/๒๕๑๑

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๐๓๒
นายณรงค์ศักดิ

์

เสมแก้ว

๓๑/๑๒/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๐๓๓
นายณัฐพล ชฎาจิตร

๒๒/๑๐/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๐๓๔
นายณัฐวุฒิ ทองสุข

๑๒/๑๑/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๐๓๕
นายดำรงค์ศักดิ

์

ประภัสสร
๐๗/๐๓/๒๕๑๕

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๐๓๖
นายดำรงศักดิ

์

หมีอิม

่

๒๓/๐๑/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๐๓๗
นายถวิล สระบัว

๒๐/๐๒/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๐๓๘
นายถาวร มีนาคุ้ม

๑๒/๑๑/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๐๓๙
นายทศพล ฤกษ์ลักษณี

๐๑/๑๐/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๐๔๐
นายทศพล สุมาลัย

๑๐/๐๙/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๐๔๑
นายทีปต์ ทัดสวรรค์

๓๑/๑๒/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๐๔๒
นายเทียนชัย ดวงสุธา

๒๕/๐๑/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๐๔๓
นายธนากร หลักสอน

๑๐/๑๐/๒๕๑๔

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๐๔๔
นายธเนศศักดิ

์

แสงเงิน
๒๘/๐๔/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๐๔๕
นายธีรพัฒน์ มนตรี

๐๗/๑๒/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๐๔๖
นายธีรวัฒน์ คดีไพร

๐๘/๐๗/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๐๔๗
นายธีรวัฒน์ วันดี

๑๒/๐๑/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๐๔๘
นายธีระพงษ์ สุขละมูล

๒๑/๐๖/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๐๔๙
นายนฏากร แก้วพันพาบ

๐๖/๐๓/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๐๕๐
นายนพัช ศิลมัน

่

๐๘/๐๕/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๐๕๑
นายนรินทร์ สนองรัตน์

๐๘/๐๗/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๐๕๒
นายนฤพล กลันสอน

่

๑๐/๑๑/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๐๕๓
นายนัฎฐา อินก้อน

๐๔/๑๐/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๐๕๔
นายนัฐพล ศิริอ่อน

๐๓/๐๙/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๐๕๕
นายนิติ สุมังคู้

๓๑/๐๘/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๐๕๖
นายนิพนธ์ สมภาค

๒๔/๐๔/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๐๕๗
นายนิรัฐ วงษ์ขุนเช้า

๐๘/๐๔/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๐๕๘
นายนิรันดร กันเกิด

๑๖/๐๙/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๐๕๙
นายนิรุต เมฆขุนทด

๐๑/๐๕/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๒ / ๑๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๕๙/๐๐๖๐
นายนิวัฒน์ สงวนพรรค

๑๘/๑๒/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๐๖๑
นายบรรจบ คุ้มภัย

๑๗/๐๕/๒๕๑๗

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๐๖๒
นายบุญเพ็ง กัญญาคำ

๐๙/๐๗/๒๕๑๑

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๐๖๓
นายบุญมา มานนท์

๑๕/๑๒/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๐๖๔
นายบุญส่ง ดวงศรี

๑๖/๐๑/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๐๖๕
นายบุญสม โอสถประสาท

๒๒/๐๙/๒๕๒๐

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๐๖๖
นายประกร ภูงามทอง

๒๗/๑๒/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๐๖๗
นายประทวน อาวะลี

๐๓/๐๔/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๐๖๘
นายประพันธ์ วงษ์ศา

๑๐/๐๒/๒๕๐๑
เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๐๖๙
นายประพันธ์ศักดิ

์

ศิริคำ
๐๒/๑๐/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๐๗๐
นายประภาส ดีบุก

๒๗/๐๗/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๐๗๑
นายประมาณ ประสมเพิม

่

๐๗/๐๖/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๐๗๒
นายปยศิลป คูณเทียงธรรม

่

๑๐/๑๐/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๐๗๓
นายเปนหนึง

่

ประสพสุวรรณ
๐๒/๑๑/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๐๗๔
นายเปรมศักดิ

์

เร่งรัด
๐๒/๐๕/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๐๗๕
นายพงษ์พัฒน์ นิตุธร

๐๒/๐๒/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๐๗๖
นายพงษ์ศักดิ

์

ศิริมา
๑๑/๑๐/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๐๗๗
นายพงษ์ศักดิ

์

แตระสุมาลี
๒๒/๑๐/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๐๗๘
นายพงษ์ศักดิ

์

สีสติ
๑๗/๑๐/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๐๗๙
นายพรเทพ เกษศรี

๐๒/๐๒/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๐๘๐
นายพลากร สังข์บุญชู

๐๘/๐๖/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๐๘๑
นายพิทักษ์ เจริญวัย

๑๗/๐๕/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๐๘๒
นายพิสิทธิ

์

จบเจนภัย
๑๖/๐๑/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๐๘๓
นายพีระเชษฐ แสนวันดี

๐๙/๑๒/๒๕๑๗

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๐๘๔
นายพีระพัฒน์ จุลจำเริญทรัพย์

๒๑/๐๒/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๐๘๕
นายไพบูลย์ ศูนย์ยีขัน

่

๑๐/๐๓/๒๕๑๔

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๐๘๖
นายไพรวัน แสงวิโรจน์

๓๐/๑๒/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๐๘๗
นายภารต เปลียนสมัย

่

๒๔/๐๕/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๐๘๘
นายภีระยุทธ กรอบเพ็ชร์

๑๙/๐๖/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๐๘๙
นายมนัสชัย ทองคำแผ้ว

๐๙/๑๐/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๐๙๐
นายมานะชัย ตอเงิน

๒๖/๐๕/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๐๙๑
นายไมตรี ศรีวรมย์

๑๒/๐๑/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๐๙๒
นายยุทธนา ใจแช่ม

๐๑/๑๒/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๐๙๓
นายยุทธพงษ์ ยอดเมือง

๑๔/๐๖/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๐๙๔
นายยุรนันท์ เปลียนฟา

๑๓/๐๗/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๓ / ๑๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๕๙/๐๐๙๕
นายรักชาติ โตแก่น

๐๔/๐๔/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๐๙๖
นายราชัน ผุดผาย

๒๐/๐๕/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๐๙๗
นายรุ่ง บัวจันทร์

๐๙/๐๘/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๐๙๘
นายรุ่งอรุณ จันทร์กระจ่าง

๐๒/๐๕/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๐๙๙
นายวรรณชัย ม่วงน้อย

๑๐/๐๔/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๑๐๐
นายวรากร ปะทะเสมา

๑๒/๐๙/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๑๐๑
นายวรานนท์ ศรีสิงห์

๑๙/๑๐/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๑๐๒
นายวรารักษ์ จันลา

๐๑/๐๖/๒๕๓๐
เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๑๐๓
นายวสันต์ ปนขุนทด

๒๐/๑๐/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๑๐๔
นายวัชระ ไทยเจริญ

๑๖/๐๘/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๑๐๕
นายวัชระ สิงห์โคตร

๑๘/๐๗/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๑๐๖
นายวัฒนพันธ์ จันทรัตน์

๑๗/๐๗/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๑๐๗
นายวัฒนสุชาติ คงคะพันธ์

๐๙/๑๒/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๑๐๘
นายวันชัย อินปรุณ

๑๖/๐๖/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๑๐๙
นายวันลพ สมบุญ

๑๔/๑๒/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๑๑๐
นายวายุ แสงระยับ

๐๓/๑๐/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๑๑๑

นายวิชัย โพธิศรี

์

๐๖/๐๗/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๑๑๒

นายวิเชียร ไชยสุริยา
๒๖/๑๐/๒๕๐๐

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๑๑๓
นายวิทวัส ชืนชม

่

๒๘/๑๐/๒๕๑๐

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๑๑๔

นายวิทูรย์ สุขจิตร์
๑๔/๐๑/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๑๑๕

นายวินัย มีดี
๑๔/๐๓/๒๕๑๘

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๑๑๖

นายวิรัตน์ ภู่พงษ์
๑๘/๐๓/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๑๑๗
นายวิสรุตน์ เรือนคำ

๑๑/๑๒/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๑๑๘

นายวีชา เรืองเสนา
๑๓/๑๐/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๑๑๙

นายวีระชัย แซ่โง้ว
๑๓/๑๐/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๑๒๐
นายศรัญู สารีบุตร

๑๒/๐๘/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๑๒๑
นายศราวุธ จรรยา

๐๕/๑๑/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๑๒๒

นายศักดิชัย

์

เอียมบัว

่

๑๕/๑๐/๒๕๑๕

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๑๒๓

นายศักดิชัย

์

จามากุล
๑๖/๐๑/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๑๒๔

นายศัสตราวุธ เรืองเกษา
๒๑/๐๖/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๑๒๕
นายศิวนารถ ศรีแจ่มใส

๑๑/๐๕/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๑๒๖

นายศุภกิตต์ เรียนศิริ

๑๖/๑๒/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๑๒๗

นายศุภชัย เวียนตระกูล
๐๗/๐๖/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๑๒๘

นายสทิน ปนตุ่น
๑๓/๐๗/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๑๒๙
นายสนอง สัญชาติ

๑๙/๑๑/๒๔๙๐

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๔ / ๑๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๕๙/๐๑๓๐
นายสมควร โพธิแดง

์

๑๔/๐๖/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๑๓๑

นายสมคิด ประสานเสือ
๓๐/๐๖/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๑๓๒
นายสมใจ ธาราภรณ์

๑๒/๐๙/๒๕๑๔

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๑๓๓

นายสมชาย ชีตารักษ์

๑๘/๑๑/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๑๓๔

นายสมบัติ บุญชู
๒๕/๑๒/๒๕๐๑

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๑๓๕

นายสมพงษ์ ชุ่มมา
๐๕/๐๕/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๑๓๖
นายสมพร โลหะตระกูล

๒๕/๐๙/๒๕๐๗

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๑๓๗

นายสมพร ศิริพฤกษ์
๑๗/๐๙/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๑๓๘

นายสมลักษณ์ ศรแก้ว
๐๕/๐๑/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๑๓๙

นายสมศักดิ

์

พนมรัตนรักษ์
๐๓/๐๒/๒๕๐๙

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๑๔๐
นายสมหมาย ปลืมคิด

้

๒๒/๐๓/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๑๔๑

นายสมหวัง ทองไพบูลย์
๐๘/๐๖/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๑๔๒

นายสรพงษ์ สิงห์ทอง

๒๕/๑๒/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๑๔๓

นายสรายุทธ ไกรสร
๐๖/๐๑/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๑๔๔
นายสราวุธ มีสุทธิ

๐๕/๐๒/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๑๔๕

นายสันติ แพงแสน
๓๐/๐๖/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๑๔๖

นายสาธิต ชิดสวน
๒๐/๐๒/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๑๔๗

นายสามารถ ธรรมวงษ์
๑๒/๑๐/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๑๔๘
นายสำรวย ศรีโท

๑๒/๐๖/๒๕๑๑

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๑๔๙

นายสิทธิพร พาหัน

๒๔/๑๒/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๑๕๐
นายสีไพร หมืนมี

่

๑๔/๐๓/๒๕๑๖

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๑๕๑

นายสุกิจ กิตติคุณดิลก
๒๖/๑๐/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๑๕๒
นายสุชิน จิตรสัตย์ธรรม

๑๘/๐๔/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๑๕๓

นายสุทธิชัย จันทร์เขียว
๑๘/๐๗/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๑๕๔

นายสุทัศน์ อุไรสาย

๒๙/๑๒/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๑๕๕

นายสุทิน ทิพยพร
๑๖/๐๗/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๑๕๖
นายสุทิน คชขันธ์

๐๖/๐๓/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๑๕๗

นายสุเทพ พันธุ์วงษ์
๐๙/๐๙/๒๕๑๔

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๑๕๘

นายสุธี ทองสุกงาม
๐๒/๐๘/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๑๕๙

นายสุนทร นันทรัพย์
๒๑/๐๗/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๑๖๐
นายสุนทร ธัญญเจริญ

๑๕/๑๒/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๑๖๑

นายสุรเดช สมศักดิ

์

๒๖/๑๒/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๑๖๒

นายสุรนันท์ กิตติจันทร์เจริญ
๒๘/๐๕/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๑๖๓

นายสุรศักดิ

์

สุทธิ
๐๙/๑๑/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๑๖๔
นายสุวิทย์ ศรสัง

่

๐๑/๐๑/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๕ / ๑๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๕๙/๐๑๖๕

นายเสกสรร ศิลาสุข
๑๙/๐๗/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๑๖๖

นายเสิม บุญรอด

๑๖/๑๒/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๑๖๗
นายเสือ แก้วมูล

๐๑/๐๕/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๑๖๘

นายโสภณ ประเสริฐศรี
๐๙/๐๘/๒๕๑๖

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๑๖๙

นายหมู สมกำเนิด

๑๓/๑๑/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๑๗๐
นายองอาจ ผ่องเผือก

๓๐/๐๓/๒๕๒๐
เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๑๗๑
นายอดิศร กันโส

๑๓/๐๓/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๑๗๒

นายอนุชา สานุ่ม
๐๑/๐๓/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๑๗๓

นายอนุสรณ์ อาจภักดี
๐๓/๑๒/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๑๗๔

นายอภิชัย ช่างจัด
๑๓/๐๕/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๑๗๕
นายอภิเชษฐ์ มังมี

่

๐๒/๐๑/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๑๗๖

นายอภิรมย์ บรรเริง
๐๖/๐๓/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๑๗๗

นายอรัญ พะวงจิตร

๑๒/๑๒/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๑๗๘

นายอัฐพร เทียงธรรม

่

๐๒/๐๘/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๑๗๙
นายอาคม พรมราชา

๑๔/๘/๒๕๓๕
เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๑๘๐
นายอำนาจ ศุภสุข

๑๐/๐๒/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๑๘๑

นายอำนาจ เสาโท
๑๔/๐๘/๒๕๒๐

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๑๘๒

นายอิทธิเดช หลังสัน

๒๒/๑๒/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๑๘๓
นายอิทธิพล กัณหา

๑๕/๐๒/๒๕๑๓

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๑๘๔

นายอุทัย จีนภูเขียว
๒๕/๑๐/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๑๘๕

นายเอกชัย เพียะผาบ
๒๓/๐๑/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๑๘๖

นายเอกลักษณ์ คงประทีป
๒๙/๐๙/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๑๘๗
นายเอกสิทธิ

์

นวลจันทร์
๓๐/๑๒/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๑๘๘

นายโอภาส ชูสง่า
๑๑/๐๓/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๑๘๙

นางสาวกมลทิพย์ เมฆพร้อม
๒๑/๐๘/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๑๙๐
นางสาวกาญจนา ทายานะ

๒๓/๐๙/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๑๙๑
นางสาวกำไร อ่วมวงษ์

๐๕/๐๕/๒๕๑๗

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๑๙๒

นางสาวกุสุมาลย์ โยธี
๓๑/๑๐/๒๕๑๘

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๑๙๓

นางขนิษฐา พันธ์มณี
๒๑/๐๔/๒๕๑๔

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๑๙๔

นางจันทร์เพ็ญ แสนน้อย

๒๕/๑๑/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๑๙๕
นางสาวจารุณี บุญมา

๒๓/๑๒/๒๕๑๒

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๑๙๖

นางสาวจารุวรรณ อู่ทรัพย์
๑๓/๐๑/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๑๙๗

นางจินตนา หงษ์นิมิตร
๑๓/๑๑/๒๕๐๘

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๑๙๘

นางจุรารัตน์ เชียงโคกกรวด
๐๔/๐๖/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๑๙๙
นางสาวเฉลา มณี

๐๑/๐๕/๒๔๙๓

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๖ / ๑๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๕๙/๐๒๐๐
นางเฉลียว จันทร์สิงห์

๑๑/๐๒/๒๕๑๓

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๒๐๑
นางชนิดา จักษุธรรม

๒๙/๐๗/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๒๐๒
นางสาวชมพู่ สุขเกษม

๑๘/๑๐/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๒๐๓
นางสาวชวัลลักษณ์ มามีทรัพย์

๒๙/๐๑/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๒๐๔
นางสาวฐิติภรณ์ เลือนยศ

่

๑๕/๑๐/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๒๐๕
นางสาวณัฐกานต์ สนเทศ

๒๗/๑๑/๒๕๒๐

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๒๐๖
นางสาวณัฐณิชามน พิพัฒน์พงษ์

๑๙/๐๙/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๒๐๗
นางสาวณิชาภัทร แหล่งสนาม

๒๓/๐๓/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๒๐๘
นางแดง นาคา

๐๔/๑๒/๒๕๐๔

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๒๐๙
นางสาวต้อย อินภูวา

๐๓/๐๘/๒๕๒๐
เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๒๑๐
นางสาวทวิภา จันทร์สุก

๒๘/๐๒/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๒๑๑

นางสาวทวีทรัพย์ ตนประดิษฐ์
๐๕/๐๗/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๒๑๒

นางสาวธัญญารัตน์ วิเชียร
๒๙/๐๓/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๒๑๓

นางสาวนพณัฐสร วิศวหทัยรัตน์
๑๐/๐๖/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๒๑๔
นางนภา ทองดีวงษ์

๒๔/๐๘/๒๕๑๔

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๒๑๕

นางสาวนภาพร ฮวดไชย
๒๔/๐๗/๒๕๒๐

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๒๑๖

นางสาวนริศรา วิบูลย์รัตนศรี
๑๒/๐๘/๒๕๒๐

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๒๑๗

นางสาวนฤมล ไพโรจน์
๑๒/๐๘/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๒๑๘
นางสาวนฤมล เหล็กแจ้ง

๒๘/๑๑/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๒๑๙

นางสาวนัชชา สมพงษ์
๐๓/๐๖/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๒๒๐
นางนารีรัตน์ บุญรอด

๑๖/๑๒/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๒๒๑

นางสาวนำทิพย์ สุขสวัสดิ

์

๑๐/๐๒/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๒๒๒
นางสาวนำฝน พึงดี

่

๑๓/๑๐/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๒๒๓

นางนิศาชล มีแสง
๐๒/๐๔/๒๕๑๑

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๒๒๔

นางสาวนุจรี ชูช่อ
๐๑/๑๑/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๒๒๕

นางสาวประนอม คลังหิรัญ
๑๙/๐๗/๒๕๐๕

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๒๒๖
นางสาวปรางค์ทิพย์ ขอพบสุข

๓๑/๑๐/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๒๒๗

นางสาวปริยนิตย์ วงษ์สมบูรณ์
๐๖/๐๙/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๒๒๘

นางสาวปทมวรรณ สรรเสริญ
๐๔/๐๓/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๒๒๙

นางปยพัทธ์ ศรศรี
๒๗/๑๐/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๒๓๐
นางสาวปยะวรรณ มีนาคุ้ม

๒๕/๑๑/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๒๓๑

นางสาวพรทิพย์ สิงห์เถือน

่

๑๕/๐๗/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๒๓๒

นางพลอยไพลิน จักรษุอินทร์
๒๗/๑๒/๒๕๒๐

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๒๓๓

นางสาวพุทธชาติ ลำเจียกหอม
๒๑/๐๓/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๒๓๔
นางพุทธรักษา ประจิตร

๑๔/๐๘/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๗ / ๑๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๕๙/๐๒๓๕

นางสาวไพเราะ เถือนสท้าน

่

๐๑/๐๒/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๒๓๖

นางสาวมณีวรรณ แก้วกันทะ
๑๑/๐๓/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๒๓๗
นางมะลิ กล่อมสังข์

๐๙/๐๗/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๒๓๘

นางสาวมะลิวรรณ อำทองอยู่
๓๑/๑๐/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๒๓๙

นางสาวมินตรา จุลปะ
๑๗/๐๖/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๒๔๐
นางยุภา ทับทิมทอง

๒๐/๐๖/๒๕๐๐
เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๒๔๑
นางสาวรุ่งอรุณ เข็มเพ็ชร

๒๓/๑๐/๒๕๑๖

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๒๔๒

นางสาวลัดดา เทียนสุคนธ์
๐๙/๑๑/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๒๔๓

นางลดาวัลย์ สุวรรณดี
๑๘/๐๔/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๒๔๔

นางขจีวรรณ สีทา

๑๑/๑๑/๒๕๑๓

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๒๔๕
นางสาววรรณา ชานสอน

๐๑/๐๑/๒๕๓๐
เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๒๔๖

นางสาววรรณา ใบเตย
๒๘/๐๗/๒๕๑๗

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๒๔๗

นางสาววารินทร์ ทับทิมทอง
๑๐/๐๖/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๒๔๘

นางสาววิภาวดี นันทวิจารณ์
๒๘/๑๐/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๒๔๙
นางสาววิราภรณ์ จุธาทิพย์รัตน์

๑๕/๐๘/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๒๕๐
นางสาววิลาวรรณ บำรุงสุข

๒๘/๐๕/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๒๕๑

นางสาววีรยา เลียวไพบูลย์

่

๓๐/๐๓/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๒๕๒

นางสาวศรีกัญญา สีตะระโส
๑๗/๐๔/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๒๕๓
นางสาวศรีประไพร หินกลม

๒๒/๑๐/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๒๕๔

นางสาวศิริพร พุฒตาล
๑๔/๑๐/๒๕๑๒

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๒๕๕

นางศุภลักษณ์ จิตต์ประมาณ
๐๗/๐๔/๒๕๐๓

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๒๕๖

นางสมศรี เฉลิมวัฒน์

๒๔/๑๑/๒๕๑๓

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๒๕๗
นางสาวสายชล ผ่องศรี

๐๙/๑๐/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๒๕๘

นางสาวสุกัญญา สุขมังคู้
๒๖/๐๔/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๒๕๙

นางสุขใจ จันแก้ว
๐๘/๑๑/๒๕๑๘

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๒๖๐
นางสุจิตรา กระจ่างภักตร์

๐๙/๐๖/๒๕๓๐
เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๒๖๑
นางสาวสุดารัตน์ มหาไชย

๐๑/๐๘/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๒๖๒

นางสาวสุดารัตน์ ตะโส
๑๖/๐๓/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๒๖๓

นางสุทธิดา มหิกุล
๐๘/๐๓/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๒๖๔

นางสาวสุธาพร ศรีเพิมพูล

่

๒๕/๘/๒๕๑๗
เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๒๖๕
นางสาวสุธินี ทองโสพล

๑๒/๑๐/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๒๖๖

นางสาวสุนันท์ พึงแก้ว

่

๐๖/๑๐/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๒๖๗

นางสุนี สุทธิประภา
๐๔/๑๐/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๒๖๘

นางสุนีย์ แผนกรถ
๐๓/๐๖/๒๕๑๒

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๒๖๙
นางสาวสุพัตรา พันธุวงษ์

๒๗/๐๘/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๘ / ๑๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๕๙/๐๒๗๐
นางสาวสุพัตรา จันทร์พวง

๐๙/๐๕/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๒๗๑

นางสาวสุพิดา โจมจันทึก
๒๔/๐๖/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๒๗๒
นางสาวสุภร สุโพธิแก้ว

๒๘/๐๓/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๒๗๓

นางสาวสุภัคสร เหลืองมันคง

่

๐๗/๐๕/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๒๗๔

นางสาวสุภาพรรณ บัวธรรม
๓๐/๐๗/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๒๗๕

นางสาวสุมาลี มูลสุวรรณ
๑๑/๐๕/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๒๗๖
นางสาวสุวนีย์ ชูวงษ์

๒๐/๐๔/๒๕๒๐
เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๒๗๗

นางอภิชา เครือแดง
๒๓/๐๘/๒๕๐๔

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๒๗๘

นางสาวอมรรัตน์ เลิศฤทธ์ศิริกุล
๑๖/๐๔/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๒๗๙

นางสาวอรฤดี ไทรย้อย
๑๔/๑๐/๒๕๑๑

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๒๘๐
นางสาวอรรถยา จินาพงษ์ศิริ

๐๘/๐๔/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๒๘๑

นางสาวอัญชลี สุขมังคู้
๐๗/๐๙/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๒๘๒

นางอารีวรรณ แสนสุข
๑๔/๑๐/๒๕๐๙

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๒๘๓

นางสาวอุไรวรรณ คำแฝด

๑๖/๑๒/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๒๘๔
นางสาวเอมอร จันทัน

๑๗/๑๒/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๒๘๕

เด็กหญิงพรทิพย์ ดวงศิริ
๐๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา

วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๒๘๖
เด็กหญิงพิมพ์พิชญา พยัคฆซ้อน

๑๙/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๒๘๗

เด็กหญิงภัทรนันท์ สีฟา

๒๕/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๒๘๘
เด็กหญิงภัทรวดี วงษ์ทองคำ

๐๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๒๘๙

เด็กหญิงวรรณวนัช ตันยีหงวน

่

๑๒/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๒๙๐
ไม่ทราบศราวุฒิ สาลีผล

๒๑/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๒๙๑

เด็กหญิงอาทิตยา ศิริสลุง
๒๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา

วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๒๙๒
เด็กหญิงอารียา สีคำปอง

๒๓/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๒๙๓

เด็กชายชลสิทธิ

์

ธิบูรณ์บุญ
๒๔/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา

วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๒๙๔

เด็กหญิงปทฐากรณ์ โหลสกุล
๒๕/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา

วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๒๙๕

เด็กหญิงพัชชา ศรีระพันธ์
๐๒/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา

วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๒๙๖
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ทานันท์

๐๓/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๒๙๗

เด็กหญิงมัลลิกา มาทา
๒๗/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา

วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๒๙๘

เด็กหญิงสิริยากร ผกามาลย์
๑๓/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา

วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๒๙๙

เด็กหญิงกษมน สุ่ยศิลา
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๓๐๐
เด็กชายธนกร หอประยูร

๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๓๐๑
เด็กชายนภสินธุ์ ศรีอนุศิษฏ์

๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๓๐๒
เด็กหญิงปณฑารีย์ ทิพย์สันเทียะ

๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๓๐๓
เด็กชายภูผา กำแพงเพ็ชร์

๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๓๐๔
เด็กชายวัชรวีร์ พงษ์ทรัพย์

๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๙ / ๑๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๕๙/๐๓๐๕
เด็กหญิงศรัณยา สมพร

๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๓๐๖
เด็กหญิงสิริกาญจน์ บุญมี

๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๓๐๗
เด็กหญิงอัณณ์ญาดา กล้าแข็ง

๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๓๐๘
เด็กหญิงอาทิติญา พานสุวรรณ์

๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๓๐๙
เด็กชายกองทัพ อินไข่

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๓๑๐
เด็กชายกิตติกร สุวรรณคำ

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๓๑๑
เด็กชายกิตติกานต์ อร่ามรัศมี

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๓๑๒

เด็กหญิงกิตติวรา พรมศรี
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๓๑๓

เด็กหญิงชนม์นิภา ภูตาชัย
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๓๑๔

เด็กหญิงชลธิชา ศิลารัตน์
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๓๑๕
เด็กหญิงธิดาพร ภาคหงษ์

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๓๑๖

เด็กหญิงธิดาภัทร์ คงสมพงษ์
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๓๑๗

เด็กชายธีรดนย์ จันทร์อิน
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๓๑๘

เด็กชายธเนศพล สีทา
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๓๑๙
เด็กหญิงนวรัตน์ จักศรี

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๓๒๐
เด็กหญิงนิติพร หนูนี

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๓๒๑

เด็กหญิงนิรชา เกตุประเสริฐ
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๓๒๒

เด็กหญิงพรทิพย์ คงเจริญ
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๓๒๓ เด็กหญิงพิชญ์ฎาภรณ์
สมบูรณ์

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๓๒๔
เด็กชายชนันท์ธิพัฒน์ วิยาสิงห์

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๓๒๕

เด็กหญิงวชิรญา ลอดเคน
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๓๒๖

เด็กหญิงวนิสรา ขันกสิกรรม
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๓๒๗
เด็กหญิงวรวลัณช์ สำราญกลาง

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๓๒๘

เด็กชายวัชริศพล พันทากุล
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๓๒๙

เด็กหญิงวิลาสินี ศรีสม

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๓๓๐
เด็กหญิงศตพร เชือลินฟา

้ ้

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๓๓๑
เด็กหญิงศรุตา ศรีเกษม

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๓๓๒

เด็กชายศิริชัย อินสุวรรณ์
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๓๓๓

เด็กชายศิวกร จันทร์มา
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๓๓๔

เด็กหญิงสุวรรณพร ฉุนรัตน์

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๓๓๕
เด็กหญิงสโรชา ทองอยู่

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๓๓๖

เด็กหญิงอกนิษฐ์ คำสันติวงษ์
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๓๓๗

เด็กชายอภิวัฒน์ เกินพา
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๓๓๘

เด็กหญิงอารียา นามลักษณ์
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๓๓๙
เด็กหญิงอิษฎาอร สุขเกษม

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๐ / ๑๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๕๙/๐๓๔๐
เด็กหญิงเกศกนก บุญธรรม

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๓๔๑

เด็กหญิงเขมจิรา ชิตบัณฑิตย์
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๓๔๒
เด็กชายเจตพัฒน์ กุลสิงห์

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๓๔๓

เด็กหญิงเจนนิสา แสนบุญมา
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๓๔๔

เด็กชายเดียว พุทธรอด
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๓๔๕

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา เดชบุญ
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๓๔๖
เด็กหญิงเมธาพร หินปรีชา

๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๓๔๗

เด็กหญิงโยษิตา ตะวะนิตย์

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๓๔๘

เด็กชายไตรภพ ชาภูมี
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๓๔๙

เด็กชายไธ อัจจาธร
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๓๕๐
เด็กหญิงกมลชนก เจริญมันคง

่

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๓๕๑

เด็กหญิงกมลเนตร แซ่เตีย
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๓๕๒

เด็กหญิงกรวิกา วรยศ
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๓๕๓

เด็กหญิงชนภัทร ขันตี
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๓๕๔
เด็กหญิงชนากานต์ จันตะคี

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๓๕๕

เด็กหญิงชนาภา ศรีจันทร์
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๓๕๖

เด็กชายชยากร สุวรรณศร
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๓๕๗

เด็กชายธนภัทร หนูช้างเผือก
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๓๕๘
เด็กชายนันทปรีชา ชินลาภา

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๓๕๙

เด็กชายปยวุฒิ ฟกคำ
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๓๖๐
เด็กหญิงกัญญาภัทร คำใบศรี

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๓๖๑

นางศิริพร ซือสัตย์

่

๐๕/๐๒/๒๕๐๒
โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๓๖๒
นางมาลัย ดิษบรรจง

๑๖/๐๓/๒๕๐๘

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๓๖๓

นางสาวขนิษฐา ฉัตรแก้ว
๑๘/๐๙/๒๕๐๙

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๓๖๔

นางพิพัฒน์ อรัญศรี
๑๐/๐๕/๒๕๐๐

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๓๖๕

นางนภัสวรรณ วงศ์สง่าโชติช่วง
๐๓/๑๒/๒๕๐๑

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๓๖๖
นางอรษา รอดสารี

๐๘/๑๒/๒๕๐๓

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๓๖๗

นางเกศรา เรือนจันทร์
๓๑/๐๕/๒๕๐๐

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๓๖๘

นางวัชรีพันธ์ เดชมนต์
๐๓/๑๑/๒๕๐๑

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๓๖๙

นางสาวนาถนภา มิงขวัญ

่

๒๗/๐๓/๒๕๒๙

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๓๗๐
นางชณภา โกสุวินทร์

๒๙/๑๑/๒๔๙๙

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๓๗๑

นางสาวชนัฎมาส สมมานะ
๒๔/๑๐/๒๕๐๑

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๓๗๒

นางสาวอมเรศ ปานะถึก
๑๙/๐๘/๒๕๐๔

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๓๗๓

นางเรวดี ทองอุ่นเรือน
๑๕/๐๕/๒๕๑๑

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๓๗๔
นางสาวดารณี พันธุนนท์

๒๐/๐๔/๒๕๐๓
โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๑ / ๑๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๕๙/๐๓๗๕

นางสาวนลินี ทองสองสี

๑๔/๑๒/๒๕๒๖

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๓๗๖

นางสาวปรียาภรณ์
ด่านพัฒนามงคล

๑๙/๑๒/๒๕๒๘

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๓๗๗
นางสาวเกษรินทร์ สิงห์ดา

๓๑/๑๐/๒๕๓๕

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๓๗๘

นางเพ็ญประภา แปนทัศน์
๒๔/๐๖/๒๕๑๘

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๓๗๙

เด็กหญิงจิดาภา ทิพย์สูตร

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๓๘๐
เด็กชายชินาธิป กุลรัตน์

๑๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๓๘๑
เด็กชายณัฐภัทรข์ เทียมลม

๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๓๘๒

เด็กหญิงณิชชาพัชร
ชูชาติหาญสันเทียะ ๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๓๘๓

เด็กชายตฤณภัท สุขโยธิน
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๓๘๔

เด็กหญิงธญพร เฉลิมวัฒน์
๐๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๓๘๕
เด็กหญิงธฤตมน บุญมา

๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๓๘๖

เด็กหญิงธัญชนก สิงห์มณี
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๓๘๗

เด็กชายนพณัฐ ชัยลิขิต
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๓๘๘

เด็กหญิงนภัสวรรณ ภาโสม
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๓๘๙
เด็กชายนรภัทร เกตุชีพ

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๓๙๐
เด็กชายนราธิป เหล่าอ้าย

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๓๙๑

เด็กหญิงนวพรรษ เทศทอง
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๓๙๒

เด็กชายนวพล ม่วงย้อย
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๓๙๓
เด็กหญิงนิศารัตน์ โทสุวรรณ์

๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๓๙๔

เด็กหญิงบัณฑิตา คัมภิรานนท์
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๓๙๕

เด็กหญิงบัวสวรรค์ จันทร
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๓๙๖

เด็กหญิงบุณฑริกา ยันอินทร์
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๓๙๗
เด็กชายปณต สีลา

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๓๙๘
เด็กหญิงปภาวรินทร์ สินธุพันธุ์

๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๓๙๙

เด็กหญิงปภาวรินท์ วิวรรธน์ธนากร
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๔๐๐
เด็กชายปรินธร ทับแทน

๐๙/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๔๐๑
เด็กชายปณณวิชญ์ คูสกุล

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๔๐๒
เด็กหญิงปาณิสรา รอดพงษ์

๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๔๐๓
เด็กชายปุณณัต เจริญทวีคูณ

๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๔๐๔
เด็กหญิงปุณยาภา อ้นทา

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๔๐๕
เด็กหญิงผริตา ศิลาแก้ว

๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๔๐๖
เด็กชายพงศ์พันธ์ พันธ์หอม

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๔๐๗
เด็กหญิงพรปวีณ์ สุทธนากร

๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๔๐๘
เด็กชายพลวัฒน์ สารีคำ

๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๔๐๙
เด็กหญิงพัฒชลิตา เขือนคำ

่

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๒ / ๑๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๕๙/๐๔๑๐
เด็กหญิงมุทิตา แสวงจิตร

๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๔๑๑

เด็กหญิงวรรษิกา ชอบธรรม
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๔๑๒
เด็กหญิงศรุตา กาบศรี

๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๔๑๓

เด็กหญิงศิริรัตน์ คงยวง
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๔๑๔

เด็กหญิงสปน สิทธิ

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๔๑๕

เด็กหญิงอนัญญา คัตพันธ์
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๔๑๖
เด็กหญิงอภิชญา ทะแกล้วทหาร

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๔๑๗

เด็กหญิงอภิชญา ผึงสูงเนิน

่

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๔๑๘

เด็กหญิงเกสรา วงษ์ที
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๔๑๙

เด็กหญิงเบญจพร สังขมงคล
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๔๒๐
เด็กหญิงเพ็ญสิณี อ่อนฉำ

๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๔๒๑

เด็กชายกฤษฎา พิมลรัตนอาภา
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๔๒๒

เด็กชายกิตติพศ กัณฑพงค์
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๔๒๓

เด็กชายกิตติภัทร ชินวงษ์
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๔๒๔
เด็กชายชนม์นิธิศ สุโข

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๔๒๕
เด็กหญิงชะนัญสญา กิจจาพูล

๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๔๒๖

เด็กชายชัยวัฒน์ มทันณพ
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๔๒๗

เด็กชายญาณโชติ เครือนาค
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๔๒๘
เด็กหญิงณัชณิชา เทศนิยม

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๔๒๙

เด็กหญิงณัฏฐณิชา วงษ์โสภา
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๔๓๐
เด็กชายณัฏธชัย พึงแก้ว

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๔๓๑

เด็กชายณัฐดนัย ชมบุญตา
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๔๓๒
เด็กชายทรงทรัพย์ อำนวยผล

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๔๓๓

เด็กหญิงธวัลรัตน์ ฉวีรักษ์
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๔๓๔

เด็กหญิงธัญนันท์ รุ่งอริยพัฒน์
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๔๓๕
เด็กหญิงธันยลักษณ์ ธงศิลา

๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๔๓๖
เด็กหญิงธิดารัตน์ แรกขึน

้

๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๔๓๗

เด็กหญิงธิติรัตน์ ธรรมเดชา
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๔๓๘

เด็กหญิงธิษณา วันทายนต์
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๔๓๙

เด็กหญิงธีรญา เกษมมงคลชัย
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๔๔๐
เด็กหญิงนวพร บัวบ่าย

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๔๔๑

เด็กชายนัธทวัฒน์ สายสุ่ม

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๔๔๒

เด็กหญิงพนิดา ทองคำ
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๔๔๓

เด็กหญิงพรพิมล มาปอง
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๔๔๔
เด็กหญิงพิชญา รับคำอินทร์

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๓ / ๑๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๕๙/๐๔๔๕

เด็กหญิงพิมลภัทร์ ทองคำ
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๔๔๖

เด็กหญิงภาคินี ละออศรี
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๔๔๗
เด็กหญิงภูริตา ชินะโชติ

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๔๔๘

เด็กหญิงสุพิชชา ภู่มณี
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๔๔๙
เด็กหญิงอิสริยาภรณ์ อัมพรวิโรจน์กิจ

๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๔๕๐
เด็กชายกันตินันท์ พงษ์มงคลเลิศ

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๔๕๑
เด็กชายกิตติธัช มีสีดา

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๔๕๒

เด็กชายณัฐชนน แสงทอง

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๔๕๓

เด็กชายณัฐดนัย พันธุเสนา
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๔๕๔

เด็กชายณัฐวัฒ เดชฤทธิ

์

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๔๕๕
เด็กหญิงณิชากร สอนกระต่าย

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๔๕๖ เด็กชายธันยาบูรณ์พิภพ

วงษ์ศิลป
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๔๕๗

เด็กชายนวพรรษ์ โชติรัตน์
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๔๕๘

เด็กหญิงสตรีรัตน์ สีวัน
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๔๕๙
เด็กหญิงอรประภา เทียนชอ

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๔๖๐
เด็กหญิงอัจฉรา หนูเงิน

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๔๖๑

เด็กชายกรธวัช อินทเรืองศร
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๔๖๒

เด็กชายกฤตภาส ศิริภภาวรรณ
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๔๖๓
เด็กชายกฤษณพล สุวรรณมณีพงศ์

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๔๖๔

เด็กหญิงกัญญาณัฐ นิยมพงษ์
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๔๖๕

เด็กหญิงกัญญาณัฐ โพธิสัย

์

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๔๖๖

เด็กชายกิตติภูมิ ฉายาวาศ

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๔๖๗
เด็กชายกิตติภูมิ แสนวัง

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๔๖๘

เด็กหญิงกุลณัฐ ปองคำ
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๔๖๙

เด็กหญิงจิตรลดา อัคราช
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๔๗๐
เด็กหญิงจิรัชญา ชมภักดิ

์

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๔๗๑
เด็กหญิงจิราพัชร แบบประเสริฐ

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๔๗๒

เด็กชายชนธัญ กองศูนย์
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๔๗๓

เด็กชายชนภัทร พันเถือน

่

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๔๗๔

เด็กหญิงญาดา ก่อแก้ว
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๔๗๕
เด็กหญิงฐาณิฏา พุ่มน้อย

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๔๗๖

เด็กหญิงฐิติชญา คัมภิรานนท์
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๔๗๗

เด็กชายณภัทร ศรีสมาน
๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๔๗๘

เด็กหญิงณัชชา โพธิจู

์

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๔๗๙
เด็กชายณัชปกร เทศนิยม

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๔ / ๑๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๕๙/๐๔๘๐
เด็กหญิงณัฐกานต์ ทรายสถิตย์

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๔๘๑

เด็กหญิงณัฐนรี นันทสมสราญ
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๔๘๒
เด็กหญิงณัฐรดา วรชาญฤทธิ

์

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๔๘๓

เด็กชายณัฐวุฒิ อุ่นสมัย
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๔๘๔

เด็กหญิงณิชาภัทร หมืนอินทร์

่

๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๔๘๕

เด็กชายตรีทเศศ พรมศรี
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๔๘๖
เด็กชายธนทรัพย์ รัตนหริรักษ์

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๔๘๗

เด็กชายธนวันต์ ชูประเทศ
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๔๘๘

เด็กชายธนากร คำพรหมมา
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๔๘๙

เด็กชายธนาดร ประภารัมณีย์
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๔๙๐
นายธันวา มีสกุล

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๔๙๑

เด็กหญิงธีรตา สถาวระ
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๔๙๒

เด็กชายธีรเดช อินทรพฤกษ์
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๔๙๓

เด็กชายนภดล คำสุ่ม
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๔๙๔
เด็กหญิงนัฐดาว ปานเอม

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๔๙๕

เด็กหญิงนันท์นภัส ภูแท่งเพชร
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๔๙๖

เด็กหญิงปริณดา สำราญจิตร์
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๔๙๗

เด็กหญิงปวริศา วินิจพงษ์พันธ์
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๔๙๘
เด็กหญิงปณณิกา เทียงเจริญ

่

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๔๙๙

เด็กชายพงศ์พิสุทธ์ แซ่ก๊ก
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๕๐๐
เด็กหญิงพนัชกร เงินประดับ

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๕๐๑
เด็กชายพศิน แปนแก้ว

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๕๐๒
เด็กชายพสิษฐ์ จันทร์ดี

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๕๐๓
เด็กชายพัชรภูมิ พูนภักดี

๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๕๐๔
เด็กหญิงพัตรพิมล ไชยแสน

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๕๐๕
เด็กหญิงพิชญธิดา วงษ์สิริโสภาคย์

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๕๐๖
เด็กหญิงพิชญา อินปุรณ

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๕๐๗
เด็กหญิงพิทยาภรณ์ เบ็ญจา

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๕๐๘
เด็กหญิงภัทรกมล ธรรมขันตี

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๕๐๙
เด็กหญิงภัทรวรรณธ์ ตังอนันตชัย

้

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๕๑๐
เด็กหญิงภัทรอร จารุวาระกูล

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๕๑๑

เด็กชายภูวนัตถ์ รวยลาภ
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๕๑๒

เด็กหญิงมุกริน ขุนตา
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๕๑๓

เด็กชายยศพร เส็งแสงทอง
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๕๑๔
เด็กชายยศภูมิ นิลทจันทร์

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๕ / ๑๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๕๙/๐๕๑๕

เด็กชายรพีวิชญ์ ศรีสุภักดิ

์

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๕๑๖

เด็กชายรัชชานนท์ ทองไหลรวม
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๕๑๗
เด็กหญิงลัลนา ต่ออุดม

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๕๑๘

เด็กชายวงศธร กองสาลี
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๕๑๙

เด็กหญิงวนัชพร ชูชีพ
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๕๒๐
เด็กชายวรยุทธ ถานกางสุ่ย

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๕๒๑
เด็กหญิงวรัทยา กิติสุวรรณการ

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๕๒๒

เด็กหญิงวัณวลี เกลียวสีนาค
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๕๒๓

เด็กชายวิชยา จารุมณี
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๕๒๔

เด็กชายวีรภัทร พลีรอด
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๕๒๕
เด็กหญิงศริญญา มูลศินี

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๕๒๖

เด็กหญิงศิรภัสสร อัคคะจีนาพันธุ์
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๕๒๗
เด็กหญิงศุภกาญจน์ สิงห์ประเสริฐ

๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๕๒๘

เด็กชายสรภัส อ่อนศรี
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๕๒๙
เด็กหญิงสุชญา เจริญกิจ

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๕๓๐
เด็กหญิงสุดารัตน์ เนกขำ

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๕๓๑

เด็กหญิงสุนิสา เรือนมาก
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๕๓๒

เด็กชายสุภกร ธรรมจิตรสกุล
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๕๓๓
เด็กหญิงหทัยภัทร วายุโชติ

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๕๓๔

เด็กหญิงอนิธิดา พุทธสม
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๕๓๕

เด็กหญิงอภิญญา จูทิม
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๕๓๖

เด็กชายอภิสิทธิ

์

คัมภีรพงษ์
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๕๓๗
เด็กหญิงอรชพร พินจงสกุลดิษฐ์

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๕๓๘

เด็กหญิงอรณิชา จินดา
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๕๓๙

เด็กหญิงอริสรา สังข์อำ
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๕๔๐
เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ เรืองจารุเวทย์

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๕๔๑
เด็กชายเจษฎา เมืองทอง

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๕๔๒

เด็กชายเชน วงศ์ประภัสสร

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๕๔๓

เด็กหญิงเปมิกา ปานประจง
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๕๔๔

เด็กหญิงเปวิกา ว่องไว
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๕๔๕
เด็กชายเลิศพิสิฐ ฉาวเกียรติ

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๕๔๖

เด็กชายเวคา ธนวุธ
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๕๔๗

เด็กหญิงนุตธีรา วงษ์แย้ม
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๕๔๘

เด็กหญิงรจนกร พรหมสะอาด
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๕๔๙
เด็กหญิงกุลนันทร์ พรมหงษ์

๓๑/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๖ / ๑๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๕๙/๐๕๕๐
เด็กหญิงลัลน์นลิน คตสุข

๒๖/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๕๕๑

เด็กชายวรัญู โชติมิตรจตุรผล
๒๙/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดบำรุงธรรม บำรุงธรรม  

สบ ๒๔๕๙/๐๕๕๒
เด็กหญิงญาทิพย์ สินปรุ

๑๒/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดศรีบุรีรตนาราม
ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๕๕๓

เด็กชายบุญฤทธิ

์

รวงผึง

้

๐๙/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดศรีบุรีรตนาราม
ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๕๕๔

เด็กหญิงฐิติกานต์ พุ่มไสว
๒๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดศรีบุรีรตนาราม

ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๕๕๕

เด็กหญิงนภาพร อรุณเรืองศิริเลิศ
๑๔/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดศรีบุรีรตนาราม

ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๕๕๖
เด็กชายธนกร แสนสร้อย

๑๓/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดศรีบุรีรตนาราม
ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๕๕๗

เด็กหญิงศิริโสภา จันทร์แจ่มฟา
๑๙/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดศรีบุรีรตนาราม

ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๕๕๘

เด็กหญิงผกามาศ กฐินเทศ
๑๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดศรีบุรีรตนาราม

ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๕๕๙
เด็กหญิงชิตากาญจน์ จุลพันธ์

๐๒/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดศรีบุรีรตนาราม
ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๕๖๐
เด็กหญิงปยะธิดา เลือดทหาร

๒๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดศรีบุรีรตนาราม
ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๕๖๑

เด็กหญิงฐิติมา อร่ามชัย

๑๖/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดศรีบุรีรตนาราม

ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๕๖๒

เด็กหญิงบัณฑิตา ใจบุญ
๒๖/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดศรีบุรีรตนาราม

ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๕๖๓
เด็กหญิงสุวรรณารัตน์

ดวงประเสริฐ
๒๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดศรีบุรีรตนาราม

ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๕๖๔
เด็กหญิงสุวรรณา ธารีรัตน์

๑๕/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดศรีบุรีรตนาราม
ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๕๖๕

เด็กหญิงพรชนก มงคลธง
๒๓/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดศรีบุรีรตนาราม

ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๕๖๖

เด็กหญิงศิริประภา วิจิตร

๑๓/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดศรีบุรีรตนาราม

ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๕๖๗

เด็กชายสายัณห์ ใจดี
๑๔/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดศรีบุรีรตนาราม

ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๕๖๘
เด็กชายกฤษนัย ทองศรี

๑๙/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดศรีบุรีรตนาราม
ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๕๖๙ เด็กหญิงพรอรุณวรรณ
ทาหมวก

๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบำรุงวิทยา ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๕๗๐
เด็กหญิงพิชญ์พร สุวิถีนันทกิจ

๐๘/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบำรุงวิทยา ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๕๗๑

เด็กหญิงณภัทร สิงห์ป
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบำรุงวิทยา ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๕๗๒
เด็กหญิงสิราลักษณ์ ฟูกำเนิด

๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบำรุงวิทยา ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๕๗๓

เด็กหญิงสุพรรษา พันนาสุระ
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบำรุงวิทยา ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๕๗๔

เด็กหญิงอภัสรา ศิริมงคล
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบำรุงวิทยา ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๕๗๕

เด็กหญิงจารุวรรณ สิงห์เงิน
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบำรุงวิทยา ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๕๗๖
เด็กหญิงพัณณิตา ราชวงษ์

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบำรุงวิทยา ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๕๗๗

เด็กชายภัชศุ รักษธรรม
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบำรุงวิทยา ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๕๗๘

เด็กหญิงกนกวรรณ รอดนิล
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสว่างรัตน์พิฉายศึกษา ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๕๗๙
เด็กหญิงกันณท์ฑิตา สว่างศรี

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสว่างรัตน์พิฉายศึกษา ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๕๘๐
เด็กหญิงณิฐาพร อาจต้น

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสว่างรัตน์พิฉายศึกษา ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๕๘๑

เด็กชายทรงพล นาคเสพ
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสว่างรัตน์พิฉายศึกษา ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๕๘๒

เด็กหญิงพรนภัส อนะมาน
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสว่างรัตน์พิฉายศึกษา ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๕๘๓

เด็กหญิงพิชชาภา ขำจิตต์สุด
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสว่างรัตน์พิฉายศึกษา ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๕๘๔
เด็กหญิงพิชญ์ชาธร ศิริสุนทรกมล

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสว่างรัตน์พิฉายศึกษา ศรีบุรีรตนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๗ / ๑๙๐

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๕๙/๐๕๘๕

เด็กชายภัทรภูมิ เจียรนิมิต
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสว่างรัตน์พิฉายศึกษา ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๕๘๖

เด็กหญิงสิริมนต์ จิรนิตพฤกษ์
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสว่างรัตน์พิฉายศึกษา ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๕๘๗
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ตาจันทึก

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสว่างรัตน์พิฉายศึกษา ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๕๘๘

เด็กหญิงชนกสุดา เปรมศิริ
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสว่างรัตน์พิฉายศึกษา ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๕๘๙

เด็กหญิงปทมพร ศรีไสย
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสว่างรัตน์พิฉายศึกษา ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๕๙๐
เด็กหญิงพิชญ์สินี วีระพงษ์

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสว่างรัตน์พิฉายศึกษา ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๐๕๙๑
เด็กชายพีรดนย์ บุญนก

๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี สุวรรณคีรี  

สบ ๒๔๕๙/๐๕๙๒

เด็กหญิงมิงขวัญ

่

นันตะ
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี สุวรรณคีรี  

สบ ๒๔๕๙/๐๕๙๓

เด็กหญิงจุณรณี แก้วสุวรรณ์
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี สุวรรณคีรี  

สบ ๒๔๕๙/๐๕๙๔

เด็กหญิงสิริลักษณ์ ธรรมวิเศษ
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี สุวรรณคีรี  

สบ ๒๔๕๙/๐๕๙๕
เด็กหญิงสุพัตรา จันทสิทธิ

์

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี สุวรรณคีรี  

สบ ๒๔๕๙/๐๕๙๖

เด็กหญิงเกศแก้ว ขอเงินกลาง
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี สุวรรณคีรี  

สบ ๒๔๕๙/๐๕๙๗

เด็กชายจิรายุ สมอนา
๓๐/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 7 วัดแก่งขนุน แก่งขนุน  

สบ ๒๔๕๙/๐๕๙๘

เด็กชายพงศ์พณิช เคนไชยวงศ์
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 7 วัดแก่งขนุน แก่งขนุน  

สบ ๒๔๕๙/๐๕๙๙
เด็กชายปฏิพัทธ เทียมทอง

๑๕/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 7 วัดแก่งขนุน แก่งขนุน  

สบ ๒๔๕๙/๐๖๐๐
เด็กชายพิศุทธิ

์

ไพชำนาญ
๑๓/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 7 วัดแก่งขนุน แก่งขนุน  

สบ ๒๔๕๙/๐๖๐๑
เด็กชายสุทธิภัทร สุทธิบุตร

๑๖/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 7 วัดแก่งขนุน แก่งขนุน  

สบ ๒๔๕๙/๐๖๐๒
เด็กชายรณชัย นามสง่า

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 7 วัดแก่งขนุน แก่งขนุน  

สบ ๒๔๕๙/๐๖๐๓
เด็กชายณัฐปกรณ์ น่วมโต

๑๓/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 7 วัดแก่งขนุน แก่งขนุน  

สบ ๒๔๕๙/๐๖๐๔
เด็กชายธนากรณ์ ดีไร่

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 7 วัดแก่งขนุน แก่งขนุน  

สบ ๒๔๕๙/๐๖๐๕
เด็กชายกษมา ทองผกาศรี

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 7 วัดแก่งขนุน แก่งขนุน  

สบ ๒๔๕๙/๐๖๐๖
เด็กชายฐิติพงศ์ เรืองโสม

๑๕/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 7 วัดแก่งขนุน แก่งขนุน  

สบ ๒๔๕๙/๐๖๐๗
เด็กชายอธิวัช กอบัว

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 7 วัดแก่งขนุน แก่งขนุน  

สบ ๒๔๕๙/๐๖๐๘
เด็กชายพฤทธิ

์

แสงทองย้อย
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 7 วัดแก่งขนุน แก่งขนุน  

สบ ๒๔๕๙/๐๖๐๙
เด็กชายศรัณย์ เวกอรุณ

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 7 วัดแก่งขนุน แก่งขนุน  

สบ ๒๔๕๙/๐๖๑๐
เด็กหญิงญาณิศา ประทุมมาศ

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 7 วัดแก่งขนุน แก่งขนุน  

สบ ๒๔๕๙/๐๖๑๑
เด็กหญิงณัชชานันท์ จันทร์จวง

๓๐/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 7 วัดแก่งขนุน แก่งขนุน  

สบ ๒๔๕๙/๐๖๑๒

เด็กหญิงอารดา โตศาสตร์
๒๒/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 7 วัดแก่งขนุน แก่งขนุน  

สบ ๒๔๕๙/๐๖๑๓

เด็กหญิงศศิกานต์ สมัยมาก
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 7 วัดแก่งขนุน แก่งขนุน  

สบ ๒๔๕๙/๐๖๑๔

เด็กหญิงชนนิกานต์ มีทรัพย์
๑๖/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 7 วัดแก่งขนุน แก่งขนุน  

สบ ๒๔๕๙/๐๖๑๕
เด็กหญิงกรรณิกา พลสอน

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 7 วัดแก่งขนุน แก่งขนุน  

สบ ๒๔๕๙/๐๖๑๖

เด็กหญิงสุภาวดี อรรคพงษ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 7 วัดแก่งขนุน แก่งขนุน  

สบ ๒๔๕๙/๐๖๑๗
เด็กหญิงสุกาญจน์ดา แซ่หลี

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 7 วัดแก่งขนุน แก่งขนุน  

สบ ๒๔๕๙/๐๖๑๘

เด็กหญิงชลดา ขำทอง
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 7 วัดแก่งขนุน แก่งขนุน  

สบ ๒๔๕๙/๐๖๑๙
เด็กหญิงปาลิตา จารัตน์

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 7 วัดแก่งขนุน แก่งขนุน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๘ / ๑๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๕๙/๐๖๒๐
เด็กชายพิสิษฐ์ เลิศพิชัย

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 7 วัดแก่งขนุน แก่งขนุน  

สบ ๒๔๕๙/๐๖๒๑

เด็กชายณัฐวุฒิ วิลาพันธ์
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 7 วัดแก่งขนุน แก่งขนุน  

สบ ๒๔๕๙/๐๖๒๒
เด็กชายสุธี ศรีเมฆ

๒๔/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 7 วัดแก่งขนุน แก่งขนุน  

สบ ๒๔๕๙/๐๖๒๓

เด็กชายณัฐวุฒิ คัมภีรพงษ์
๒๙/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 7 วัดแก่งขนุน แก่งขนุน  

สบ ๒๔๕๙/๐๖๒๔

เด็กชายพุฒิพงศ์ นิลปกษ์

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 7 วัดแก่งขนุน แก่งขนุน  

สบ ๒๔๕๙/๐๖๒๕

เด็กหญิงพรนภา เทพภักดี
๑๔/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 7 วัดแก่งขนุน แก่งขนุน  

สบ ๒๔๕๙/๐๖๒๖
เด็กหญิงสุพัตรา สมิงแก้ว

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 7 วัดแก่งขนุน แก่งขนุน  

สบ ๒๔๕๙/๐๖๒๗

เด็กหญิงอรทัย นันทิสุทธิวงศ์

์

๒๙/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 7 วัดแก่งขนุน แก่งขนุน  

สบ ๒๔๕๙/๐๖๒๘

เด็กหญิงปรมาภรณ์ คีรี
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 7 วัดแก่งขนุน แก่งขนุน  

สบ ๒๔๕๙/๐๖๒๙

เด็กหญิงปณิตา วิเทหะโยธิน
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 7 วัดแก่งขนุน แก่งขนุน  

สบ ๒๔๕๙/๐๖๓๐
เด็กหญิงพัชทราภรณ์ กสิวัตร์

๒๒/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 7 วัดแก่งขนุน แก่งขนุน  

สบ ๒๔๕๙/๐๖๓๑

เด็กหญิงพรทิพย์ กอนเกียน
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 7 วัดแก่งขนุน แก่งขนุน  

สบ ๒๔๕๙/๐๖๓๒

เด็กหญิงมุธิตา ขันทุลา
๒๒/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 7 วัดแก่งขนุน แก่งขนุน  

สบ ๒๔๕๙/๐๖๓๓

เด็กหญิงรุจิรา ชัยมงคล
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 7 วัดแก่งขนุน แก่งขนุน  

สบ ๒๔๕๙/๐๖๓๔
เด็กชายชัยวัฒน์ มหาวัง

๒๗/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 7 วัดแก่งขนุน แก่งขนุน  

สบ ๒๔๕๙/๐๖๓๕

เด็กชายวรรณธัช ศรีเอียม

่

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 7 วัดแก่งขนุน แก่งขนุน  

สบ ๒๔๕๙/๐๖๓๖

เด็กชายอุดมเอก เกตุเมือง
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 7 วัดแก่งขนุน แก่งขนุน  

สบ ๒๔๕๙/๐๖๓๗

เด็กชายภคพล บุญนะฤธี
๑๙/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 7 วัดแก่งขนุน แก่งขนุน  

สบ ๒๔๕๙/๐๖๓๘
เด็กชายปาราเมศ แซ่เตียว

๒๑/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 7 วัดแก่งขนุน แก่งขนุน  

สบ ๒๔๕๙/๐๖๓๙

เด็กหญิงพัชราภา คำนวน
๒๗/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 7 วัดแก่งขนุน แก่งขนุน  

สบ ๒๔๕๙/๐๖๔๐
เด็กหญิงปารวีย์ ถำพิพัฒน์

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 7 วัดแก่งขนุน แก่งขนุน  

สบ ๒๔๕๙/๐๖๔๑

เด็กหญิงอรอนงค์ อร่ามเรือง
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 7 วัดแก่งขนุน แก่งขนุน  

สบ ๒๔๕๙/๐๖๔๒
เด็กหญิงวิชญาพร ชาลีวรรณ

๑๖/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 7 วัดแก่งขนุน แก่งขนุน  

สบ ๒๔๕๙/๐๖๔๓

เด็กหญิงภัทราวดี คงจันทร์
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 7 วัดแก่งขนุน แก่งขนุน  

สบ ๒๔๕๙/๐๖๔๔

เด็กหญิงณัฏฐณิชา นวลตา
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 7 วัดแก่งขนุน แก่งขนุน  

สบ ๒๔๕๙/๐๖๔๕
เด็กหญิงณัฐพิธชญา อินทรผล

๒๘/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 7 วัดแก่งขนุน แก่งขนุน  

สบ ๒๔๕๙/๐๖๔๖
เด็กหญิงยุพาพร จันทรา

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 7 วัดแก่งขนุน แก่งขนุน  

สบ ๒๔๕๙/๐๖๔๗

เด็กหญิงสิริวรรณ กลินกุหลาบ

่

๒๙/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 7 วัดแก่งขนุน แก่งขนุน  

สบ ๒๔๕๙/๐๖๔๘

เด็กหญิงพิมพ์ชนก เดชบุญ
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 7 วัดแก่งขนุน แก่งขนุน  

สบ ๒๔๕๙/๐๖๔๙

เด็กชายวัชรินทร์ กิงแก้ว

่

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 7 วัดแก่งขนุน แก่งขนุน  

สบ ๒๔๕๙/๐๖๕๐
เด็กชายพงศกร ขืนเขียว

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 7 วัดแก่งขนุน แก่งขนุน  

สบ ๒๔๕๙/๐๖๕๑

เด็กชายภาณุวัฒน์ เลิศวิลัย
๒๕/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 7 วัดแก่งขนุน แก่งขนุน  

สบ ๒๔๕๙/๐๖๕๒

เด็กชายวายุภักดิ

์

มลบัว
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 7 วัดแก่งขนุน แก่งขนุน  

สบ ๒๔๕๙/๐๖๕๓

เด็กชายอัษฎาวุธ เลยดี
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 7 วัดแก่งขนุน แก่งขนุน  

สบ ๒๔๕๙/๐๖๕๔
เด็กหญิงอรสา ภูมาพันธ์

๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 7 วัดแก่งขนุน แก่งขนุน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๙ / ๑๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๕๙/๐๖๕๕

เด็กหญิงวีณา ซุ้มเสนา
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 7 วัดแก่งขนุน แก่งขนุน  

สบ ๒๔๕๙/๐๖๕๖

เด็กชายอมรเทพ ผลมะตูม
๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 7 วัดแก่งขนุน แก่งขนุน  

สบ ๒๔๕๙/๐๖๕๗
เด็กชายนวพล ชัยมงคล

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 7 วัดแก่งขนุน แก่งขนุน  

สบ ๒๔๕๙/๐๖๕๘

นายรัตนชัย ผลมะตูม
๒๓/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนเทศบาล 7 วัดแก่งขนุน แก่งขนุน  

สบ ๒๔๕๙/๐๖๕๙

เด็กชายภัทรพงษ์ กุหลาบ
๑๑/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 8 วัดเจดีย์งาม เจดีย์งาม  

สบ ๒๔๕๙/๐๖๖๐
เด็กชายชลธิชาติ ตรีเมฆ ๒/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 8 วัดเจดีย์งาม เจดีย์งาม  

สบ ๒๔๕๙/๐๖๖๑
เด็กชายรุ่งโรจน์ คำสุข ๙/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 8 วัดเจดีย์งาม เจดีย์งาม  

สบ ๒๔๕๙/๐๖๖๒

เด็กชายรัชภูมิ ตูมนอก
๓๑/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 8 วัดเจดีย์งาม เจดีย์งาม  

สบ ๒๔๕๙/๐๖๖๓

เด็กชายอภิสิทธิ

์

การขุนทด
๑๖/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 8 วัดเจดีย์งาม เจดีย์งาม  

สบ ๒๔๕๙/๐๖๖๔

เด็กชายพรภวิทย์ ผ่องจิตร
๑๕/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 8 วัดเจดีย์งาม เจดีย์งาม  

สบ ๒๔๕๙/๐๖๖๕
เด็กชายอลงกต ทองดี

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 8 วัดเจดีย์งาม เจดีย์งาม  

สบ ๒๔๕๙/๐๖๖๖

เด็กหญิงทินัดดา เรียนไธสง

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 8 วัดเจดีย์งาม เจดีย์งาม  

สบ ๒๔๕๙/๐๖๖๗

เด็กหญิงเพ็ญพิสุทธิ

์

ศรีจำปา
๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 8 วัดเจดีย์งาม เจดีย์งาม  

สบ ๒๔๕๙/๐๖๖๘

เด็กหญิงธนัชพร จำปานิน
๑๘/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 8 วัดเจดีย์งาม เจดีย์งาม  

สบ ๒๔๕๙/๐๖๖๙
เด็กหญิงธยาน เชียวชาญ

๒๗/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 8 วัดเจดีย์งาม เจดีย์งาม  

สบ ๒๔๕๙/๐๖๗๐
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ละครศรี

๒๘/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 8 วัดเจดีย์งาม เจดีย์งาม  

สบ ๒๔๕๙/๐๖๗๑

เด็กหญิงอภิชญา ตุ้มสิทธิ

์

๑๘/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 8 วัดเจดีย์งาม เจดีย์งาม  

สบ ๒๔๕๙/๐๖๗๒

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ เพ็งแพง

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 8 วัดเจดีย์งาม เจดีย์งาม  

สบ ๒๔๕๙/๐๖๗๓
เด็กหญิงเมธาวี พิมพ์พา

๓/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 8 วัดเจดีย์งาม เจดีย์งาม  

สบ ๒๔๕๙/๐๖๗๔

เด็กหญิงสุชาลินี นักร้อง

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 8 วัดเจดีย์งาม เจดีย์งาม  

สบ ๒๔๕๙/๐๖๗๕

เด็กหญิงสุธาลินี กองยอด ๒/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 8 วัดเจดีย์งาม เจดีย์งาม  

สบ ๒๔๕๙/๐๖๗๖

เด็กหญิงอังคณา จันทร์สงวน

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 8 วัดเจดีย์งาม เจดีย์งาม  

สบ ๒๔๕๙/๐๖๗๗
เด็กหญิงมณีรัตน์ ทิพย์สม

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 8 วัดเจดีย์งาม เจดีย์งาม  

สบ ๒๔๕๙/๐๖๗๘

เด็กหญิงวรัญญา มหาวัง

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 8 วัดเจดีย์งาม เจดีย์งาม  

สบ ๒๔๕๙/๐๖๗๙

เด็กหญิงเครือศิริน คงศิริ

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 8 วัดเจดีย์งาม เจดีย์งาม  

สบ ๒๔๕๙/๐๖๘๐
เด็กชายประกาศิต สีชมพู

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 8 วัดเจดีย์งาม เจดีย์งาม  

สบ ๒๔๕๙/๐๖๘๑
เด็กชายปวริบป จันทร์ต๊ะวงศ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 8 วัดเจดีย์งาม เจดีย์งาม  

สบ ๒๔๕๙/๐๖๘๒

เด็กชายพงศ์สรรค์ ฉันท์ผ่อง
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 8 วัดเจดีย์งาม เจดีย์งาม  

สบ ๒๔๕๙/๐๖๘๓

เด็กชายธรรมชาติ ศรีสุโพธิ

์

๓/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 8 วัดเจดีย์งาม เจดีย์งาม  

สบ ๒๔๕๙/๐๖๘๔

เด็กชายวรรณพงษ์ ปอมลอย
๑๓/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 8 วัดเจดีย์งาม เจดีย์งาม  

สบ ๒๔๕๙/๐๖๘๕
เด็กชายวุฒิชัย ผาสุกดี

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 8 วัดเจดีย์งาม เจดีย์งาม  

สบ ๒๔๕๙/๐๖๘๖

เด็กชายอนุชา กองแก้ว
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 8 วัดเจดีย์งาม เจดีย์งาม  

สบ ๒๔๕๙/๐๖๘๗

เด็กชายกัญจนพร พุ่มพวง

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 8 วัดเจดีย์งาม เจดีย์งาม  

สบ ๒๔๕๙/๐๖๘๘

เด็กชายวรายุทธ เริมปลูก

่

๒๘/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 8 วัดเจดีย์งาม เจดีย์งาม  

สบ ๒๔๕๙/๐๖๘๙
เด็กชายปรีชา ปนสังข์

๑๓/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 8 วัดเจดีย์งาม เจดีย์งาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๒๐ / ๑๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๕๙/๐๖๙๐
เด็กชายชลิตพล แก้ววิลัย ๔/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดบ้านอ้อย เจริญราษฎร์บำรุง  

สบ ๒๔๕๙/๐๖๙๑

เด็กชายต้นตะวัน กำจาย
๑๐/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดบ้านอ้อย เจริญราษฎร์บำรุง  

สบ ๒๔๕๙/๐๖๙๒
เด็กชายพงศ์ศิริ อักษรพิมพ์

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดบ้านอ้อย เจริญราษฎร์บำรุง  

สบ ๒๔๕๙/๐๖๙๓

เด็กชายธนภูมิ นามประเสริฐ
๑๘/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดบ้านอ้อย เจริญราษฎร์บำรุง  

สบ ๒๔๕๙/๐๖๙๔

เด็กหญิงปุณยนุช มดแสง ๒/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดบ้านอ้อย เจริญราษฎร์บำรุง  

สบ ๒๔๕๙/๐๖๙๕

เด็กหญิงมนสิการ ชมสุวรรณ
๒๗/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดบ้านอ้อย เจริญราษฎร์บำรุง  

สบ ๒๔๕๙/๐๖๙๖
เด็กหญิงสุธาสินี บุญธิคำ

๒๙/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดบ้านอ้อย เจริญราษฎร์บำรุง  

สบ ๒๔๕๙/๐๖๙๗

เด็กหญิงจิราพัชร อาจหาญ
๑๐/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 6 วัดเชิงเขา เชิงเขา  

สบ ๒๔๕๙/๐๖๙๘

เด็กหญิงธิดาทิพย์ กันยะลา
๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 6 วัดเชิงเขา เชิงเขา  

สบ ๒๔๕๙/๐๖๙๙

เด็กหญิงกนกรัตน์ อินเทพ
๑๒/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 6 วัดเชิงเขา เชิงเขา  

สบ ๒๔๕๙/๐๗๐๐
เด็กหญิงธนวรรณ เหลากลม ๕/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 6 วัดเชิงเขา เชิงเขา  

สบ ๒๔๕๙/๐๗๐๑
เด็กหญิงพฤทธิดา ชาวนา ๑/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 6 วัดเชิงเขา เชิงเขา  

สบ ๒๔๕๙/๐๗๐๒
เด็กหญิงวรฉัตร แก้วนาขา ๔/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 6 วัดเชิงเขา เชิงเขา  

สบ ๒๔๕๙/๐๗๐๓
เด็กชายนฤนาท มาลอย ๕/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 6 วัดเชิงเขา เชิงเขา  

สบ ๒๔๕๙/๐๗๐๔
เด็กหญิงสุธาสินี ฤทธิขันธ์

๑๒/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 วัดเชิงเขา เชิงเขา  

สบ ๒๔๕๙/๐๗๐๕
เด็กหญิงพรปวีณ์ โถบำรุง ๘/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 6 วัดเชิงเขา เชิงเขา  

สบ ๒๔๕๙/๐๗๐๖
เด็กชายบัญชา พรไตรรัตน์ ๔/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 6 วัดเชิงเขา เชิงเขา  

สบ ๒๔๕๙/๐๗๐๗
เด็กชายอนุสรณ์ ผลทอง ๙/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 6 วัดเชิงเขา เชิงเขา  

สบ ๒๔๕๙/๐๗๐๘
เด็กชายภานุกร ก้อนทอง

๑๔/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 วัดเชิงเขา เชิงเขา  

สบ ๒๔๕๙/๐๗๐๙
เด็กชายชลชาติ นุ่มนิม

่

๒๒/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 6 วัดเชิงเขา เชิงเขา  

สบ ๒๔๕๙/๐๗๑๐
เด็กชายศักดินรินทร์

์

พันธุ์สวัสดิ

์

๑๔/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 6 วัดเชิงเขา เชิงเขา  

สบ ๒๔๕๙/๐๗๑๑

เด็กชายวรวุธ กลุธูป
๒๑/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 6 วัดเชิงเขา เชิงเขา  

สบ ๒๔๕๙/๐๗๑๒
เด็กชายสิทธิชัย เสนแสง ๒/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 6 วัดเชิงเขา เชิงเขา  

สบ ๒๔๕๙/๐๗๑๓

เด็กชายอัษฎา แสงสว่าง ๒/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 6 วัดเชิงเขา เชิงเขา  

สบ ๒๔๕๙/๐๗๑๔

เด็กชายนพชัย มุมขาว ๗/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 6 วัดเชิงเขา เชิงเขา  

สบ ๒๔๕๙/๐๗๑๕

เด็กหญิงนิศารัตน์ ปานสกุล
๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 6 วัดเชิงเขา เชิงเขา  

สบ ๒๔๕๙/๐๗๑๖
เด็กชายชัยมงคล สุริวงษ์

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดดาวเรือง ดาวเรือง  

สบ ๒๔๕๙/๐๗๑๗

เด็กชายเชิดศักดิ

์

สัตย์พงษ์
๒๗/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดดาวเรือง ดาวเรือง  

สบ ๒๔๕๙/๐๗๑๘

เด็กชายอัษฎาวุธ ตะเอ้กา
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดดาวเรือง ดาวเรือง  

สบ ๒๔๕๙/๐๗๑๙

เด็กชายส่องเกษม รัตจะโปะ
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดดาวเรือง ดาวเรือง  

สบ ๒๔๕๙/๐๗๒๐
เด็กหญิงเมษา ไชยสอน

๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดดาวเรือง ดาวเรือง  

สบ ๒๔๕๙/๐๗๒๑

เด็กหญิงวิลาสินี มาธุพันธ์
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดดาวเรือง ดาวเรือง  

สบ ๒๔๕๙/๐๗๒๒

เด็กหญิงศิริมณฑน์ อุ่นสาลี
๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดดาวเรือง ดาวเรือง  

สบ ๒๔๕๙/๐๗๒๓

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ศรีธรรมมาศ
๑๙/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดดาวเรือง ดาวเรือง  

สบ ๒๔๕๙/๐๗๒๔
เด็กชายพีรเดช คำบึงกลาง

๒๐/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดดาวเรือง ดาวเรือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๒๑ / ๑๙๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๕๙/๐๗๒๕

เด็กชายกรกานต์ กาแก้ว
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง ทองพุ่มพวง  

สบ ๒๔๕๙/๐๗๒๖

เด็กชายจิรศักดิ

์

เกษแจ่ม
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง ทองพุ่มพวง  

สบ ๒๔๕๙/๐๗๒๗
เด็กชายจิรายุ ธนูศร

๒๒/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง ทองพุ่มพวง  

สบ ๒๔๕๙/๐๗๒๘

เด็กชายจิรายุทธ เกษแจ่ม
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง ทองพุ่มพวง  

สบ ๒๔๕๙/๐๗๒๙

เด็กชายชินภัทร หอมสุวรรณ
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง ทองพุ่มพวง  

สบ ๒๔๕๙/๐๗๓๐
เด็กชายชูศักดิ

์

กาลพัฒ
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง ทองพุ่มพวง  

สบ ๒๔๕๙/๐๗๓๑
นายณัชพล แสนสวัสดิ

์

๑๔/๐๘/๒๕๔๓
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง ทองพุ่มพวง  

สบ ๒๔๕๙/๐๗๓๒

เด็กชายณัฐภูมิ จันทเสน
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง ทองพุ่มพวง  

สบ ๒๔๕๙/๐๗๓๓

เด็กชายณัฐภูมิ สันตระกูล
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง ทองพุ่มพวง  

สบ ๒๔๕๙/๐๗๓๔

เด็กชายธนดล สงสระ
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง ทองพุ่มพวง  

สบ ๒๔๕๙/๐๗๓๕
เด็กชายธิติกรณ์ อ่องแก้ว

๒๐/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง ทองพุ่มพวง  

สบ ๒๔๕๙/๐๗๓๖

เด็กชายธีรวัฒน์ อุ่นใจ
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง ทองพุ่มพวง  

สบ ๒๔๕๙/๐๗๓๗

นายนรินทร์ สอาดสิทธิ

์

๐๒/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง ทองพุ่มพวง  

สบ ๒๔๕๙/๐๗๓๘

เด็กชายนันทพงศ์ สุภาพล

๑๙/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง ทองพุ่มพวง  

สบ ๒๔๕๙/๐๗๓๙
เด็กชายปรีชา ศรีสังข์

๒๖/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง ทองพุ่มพวง  

สบ ๒๔๕๙/๐๗๔๐
นายพงศธร หีบโอสถ

๐๗/๐๙/๒๕๔๓
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง ทองพุ่มพวง  

สบ ๒๔๕๙/๐๗๔๑

นายพลเทพ เพ็งมณี
๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง ทองพุ่มพวง  

สบ ๒๔๕๙/๐๗๔๒

เด็กชายพิชิตชัย ส้มโต
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง ทองพุ่มพวง  

สบ ๒๔๕๙/๐๗๔๓
เด็กชายพิชิตชัย จันทบุญ

๐๕/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง ทองพุ่มพวง  

สบ ๒๔๕๙/๐๗๔๔

เด็กชายพิตตินันท์ จันทร์แจ่มฟา
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง ทองพุ่มพวง  

สบ ๒๔๕๙/๐๗๔๕

เด็กชายพุฒิพงศ์ บุญลือ
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง ทองพุ่มพวง  

สบ ๒๔๕๙/๐๗๔๖

เด็กชายภานุเดช สีเรืองพันธ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง ทองพุ่มพวง  

สบ ๒๔๕๙/๐๗๔๗
เด็กชายยุทธกรณ์ จันทมินทร์

๒๕/๐๔/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง ทองพุ่มพวง  

สบ ๒๔๕๙/๐๗๔๘

เด็กชายยุทธนา ก้อนพร
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง ทองพุ่มพวง  

สบ ๒๔๕๙/๐๗๔๙

เด็กชายรพีภัทร เริงโกมุท
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง ทองพุ่มพวง  

สบ ๒๔๕๙/๐๗๕๐
เด็กชายรัฐพล เกตุมณี

๒๐/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง ทองพุ่มพวง  

สบ ๒๔๕๙/๐๗๕๑
เด็กชายวัชรมนตรี สุขสำราญ

๑๑/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง ทองพุ่มพวง  

สบ ๒๔๕๙/๐๗๕๒

นายวันเฉลิม สายคำอด
๐๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง ทองพุ่มพวง  

สบ ๒๔๕๙/๐๗๕๓

เด็กชายศุภกร เหล่ามะลึก
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง ทองพุ่มพวง  

สบ ๒๔๕๙/๐๗๕๔

เด็กชายสนทรรศ์ มีสมปราชญ์
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง ทองพุ่มพวง  

สบ ๒๔๕๙/๐๗๕๕
เด็กชายสรรเสริญ ศิริพจน์

๒๗/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง ทองพุ่มพวง  

สบ ๒๔๕๙/๐๗๕๖

เด็กชายสายชล แนวสุข
๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง ทองพุ่มพวง  

สบ ๒๔๕๙/๐๗๕๗

เด็กชายสุรพล แก้วปญญา
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง ทองพุ่มพวง  

สบ ๒๔๕๙/๐๗๕๘

เด็กชายอธิป สร้างเขต
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง ทองพุ่มพวง  

สบ ๒๔๕๙/๐๗๕๙
เด็กชายอนันฐชัย ชูพรม

๓๑/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง ทองพุ่มพวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๒๒ / ๑๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๕๙/๐๗๖๐
เด็กหญิงกนกภรณ์ คำผุย

๑๐/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง ทองพุ่มพวง  

สบ ๒๔๕๙/๐๗๖๑

เด็กหญิงกรรณิการ์ เทียมกุล
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง ทองพุ่มพวง  

สบ ๒๔๕๙/๐๗๖๒
เด็กหญิงขนิษฐา สดคมขำ

๐๒/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง ทองพุ่มพวง  

สบ ๒๔๕๙/๐๗๖๓

เด็กหญิงจันทิมา นาคประสพ

๒๘/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง ทองพุ่มพวง  

สบ ๒๔๕๙/๐๗๖๔

เด็กหญิงชณาวรรณ จันทร์นาค
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง ทองพุ่มพวง  

สบ ๒๔๕๙/๐๗๖๕

เด็กหญิงชุติกาญจน์ เมณฑะละ
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง ทองพุ่มพวง  

สบ ๒๔๕๙/๐๗๖๖
เด็กหญิงณิชากร เภาสุวรรณ

๒๒/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง ทองพุ่มพวง  

สบ ๒๔๕๙/๐๗๖๗

เด็กหญิงณิชาภัทธ์ แก่นกุล
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง ทองพุ่มพวง  

สบ ๒๔๕๙/๐๗๖๘

เด็กหญิงดวงกมล ล้อพงษ์วานิช
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง ทองพุ่มพวง  

สบ ๒๔๕๙/๐๗๖๙

เด็กหญิงทัศชนก สินคำคุณ
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง ทองพุ่มพวง  

สบ ๒๔๕๙/๐๗๗๐
เด็กหญิงทาริกา แย้มโชติ

๑๙/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง ทองพุ่มพวง  

สบ ๒๔๕๙/๐๗๗๑

เด็กหญิงนภัสสร เอียมสุข

่

๑๐/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง ทองพุ่มพวง  

สบ ๒๔๕๙/๐๗๗๒

เด็กหญิงนันทนา กุลมิตร
๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง ทองพุ่มพวง  

สบ ๒๔๕๙/๐๗๗๓

เด็กหญิงเปมิกา แซ่เลียง

้

๒๘/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง ทองพุ่มพวง  

สบ ๒๔๕๙/๐๗๗๔
เด็กหญิงพรรษา ไขไพรวัน

๑๙/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง ทองพุ่มพวง  

สบ ๒๔๕๙/๐๗๗๕

เด็กหญิงพิชญาภัค ตาวงษา
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง ทองพุ่มพวง  

สบ ๒๔๕๙/๐๗๗๖

เด็กหญิงภูริชญา ตันตระกูล

๒๕/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง ทองพุ่มพวง  

สบ ๒๔๕๙/๐๗๗๗

นางสาวมนัสวรรณ เอียมสุข

่

๒๓/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง ทองพุ่มพวง  

สบ ๒๔๕๙/๐๗๗๘
เด็กหญิงมินลวัลย์ สังข์เมือง

๐๒/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง ทองพุ่มพวง  

สบ ๒๔๕๙/๐๗๗๙

เด็กหญิงมีณา มาหอม
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง ทองพุ่มพวง  

สบ ๒๔๕๙/๐๗๘๐
เด็กหญิงเมขลา ก้อนกลิน

่

๒๓/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง ทองพุ่มพวง  

สบ ๒๔๕๙/๐๗๘๑

เด็กหญิงเมษณี ขันสังข์
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง ทองพุ่มพวง  

สบ ๒๔๕๙/๐๗๘๒
เด็กหญิงรติกร กรวยทองสูงเนิน

๒๔/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง ทองพุ่มพวง  

สบ ๒๔๕๙/๐๗๘๓

เด็กหญิงวชิรญาณ์ ธัญญวุฒิ
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง ทองพุ่มพวง  

สบ ๒๔๕๙/๐๗๘๔

เด็กหญิงวราภรณ์ วัธนะตระกูล
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง ทองพุ่มพวง  

สบ ๒๔๕๙/๐๗๘๕

เด็กหญิงวันวิสา ทองย้อย
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง ทองพุ่มพวง  

สบ ๒๔๕๙/๐๗๘๖
เด็กหญิงวิจิตรา เทพนคร

๑๘/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง ทองพุ่มพวง  

สบ ๒๔๕๙/๐๗๘๗

เด็กหญิงศุภัสสร กามขุนทด
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง ทองพุ่มพวง  

สบ ๒๔๕๙/๐๗๘๘

เด็กหญิงสมฤดี เชาวลิต

๑๖/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง ทองพุ่มพวง  

สบ ๒๔๕๙/๐๗๘๙

เด็กหญิงสิรภัทร สุวรรณกำไร
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง ทองพุ่มพวง  

สบ ๒๔๕๙/๐๗๙๐
เด็กหญิงสุกัลยา สามัญ

๑๑/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง ทองพุ่มพวง  

สบ ๒๔๕๙/๐๗๙๑

เด็กหญิงเจนจิรา โพธิกราน

์

๓๐/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดบ้านอ้อย บ้านบึง  

สบ ๒๔๕๙/๐๗๙๒

เด็กหญิงสุนิศา หนูคำ
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดบ้านอ้อย บ้านบึง  

สบ ๒๔๕๙/๐๗๙๓

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ปญญา ๒/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดบ้านอ้อย บ้านบึง  

สบ ๒๔๕๙/๐๗๙๔
เด็กหญิงวันเพ็ญ แย้มสำราญ

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปาสัก ปาสัก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๒๓ / ๑๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๕๙/๐๗๙๕

เด็กชายอดิสร คูณทอง
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปาสัก ปาสัก  

สบ ๒๔๕๙/๐๗๙๖

เด็กหญิงแพทอง พุ่มเจริญ
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปาสัก ปาสัก  

สบ ๒๔๕๙/๐๗๙๗
เด็กหญิงกนกทิพย์ ทองคำ

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาสัก ปาสัก  

สบ ๒๔๕๙/๐๗๙๘

เด็กชายอำนาจ แซ่จึง
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาสัก ปาสัก  

สบ ๒๔๕๙/๐๗๙๙

นางสาวกฤตยา ศรดี
๑๔/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี ศาลาแดง  

สบ ๒๔๕๙/๐๘๐๐
นางสาวจิราพรรณ เรืองฤทธิ

์

๒๔/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี ศาลาแดง  

สบ ๒๔๕๙/๐๘๐๑
นางสาวจุฑาทิพย์ คำเหนือ

๐๔/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี ศาลาแดง  

สบ ๒๔๕๙/๐๘๐๒
นางสาวชนากานต์ พรมเขียว

๐๙/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี ศาลาแดง  

สบ ๒๔๕๙/๐๘๐๓
นางสาวชลธิชา ตรีเมฆ

๒๐/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี ศาลาแดง  

สบ ๒๔๕๙/๐๘๐๔
นางสาวณัฐริกา ไกรทอง

๐๕/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี ศาลาแดง  

สบ ๒๔๕๙/๐๘๐๕
นางสาวธนพร มะลิซ้อน

๐๒/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี ศาลาแดง  

สบ ๒๔๕๙/๐๘๐๖
นางสาวปวีณา แก้วสมมุติ

๒๑/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี ศาลาแดง  

สบ ๒๔๕๙/๐๘๐๗
นายปาริฉัตร เสมาเงิน

๐๘/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี ศาลาแดง  

สบ ๒๔๕๙/๐๘๐๘
นางสาวปุณิกา พ้นโศรก

๑๓/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี ศาลาแดง  

สบ ๒๔๕๙/๐๘๐๙
นางสาวพรรณบุปผา จันทร์ศรีสะอาด

๑๙/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี ศาลาแดง  

สบ ๒๔๕๙/๐๘๑๐
นางสาวศิริลักษณ์ เสนาดี

๑๙/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี ศาลาแดง  

สบ ๒๔๕๙/๐๘๑๑

นางสาวอังศิมา หวังดี
๐๒/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี ศาลาแดง  

สบ ๒๔๕๙/๐๘๑๒

นางสาวอารยา ภูนาสูง
๐๗/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี ศาลาแดง  

สบ ๒๔๕๙/๐๘๑๓
นายภูมินทร์ เกตโร

๐๘/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี ศาลาแดง  

สบ ๒๔๕๙/๐๘๑๔

เด็กหญิงกชพร กัณหะกุล
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๐๘๑๕

เด็กหญิงกนกภรณ์ แสงแก้ว
๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๐๘๑๖

เด็กหญิงกนกวรรณ เลาหบรรจง
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๐๘๑๗
เด็กหญิงกมลชนก จันบำรุง

่

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๐๘๑๘
เด็กหญิงกมลพรรณ วังมูล

๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๐๘๑๙

เด็กชายกรกฤช เทียนกระจ่าง
๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๐๘๒๐
เด็กหญิงกรวรรณ ตันติทิพย์วรรณ

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๐๘๒๑
เด็กชายกฤตตฤณ พลอยประดับ

๐๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๐๘๒๒

เด็กชายกฤตพจน์ พิไลยเกียรติ
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๐๘๒๓

เด็กชายกฤติน โฉมงาม
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๐๘๒๔

เด็กชายกฤติเดช ศิริภาภรณ์
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๐๘๒๕
เด็กชายกฤษนล วัชระสุขโพธิ

์

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๐๘๒๖

เด็กชายกวินภพ ภาวะกุล
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๐๘๒๗

เด็กหญิงกัญญ์ธนา พรหมติบ

๊

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๐๘๒๘

เด็กชายกัณตภณ สุขเกษม

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๐๘๒๙
เด็กชายกันตภณ แก้วม่วง

๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๒๔ / ๑๙๐

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๕๙/๐๘๓๐
เด็กหญิงกัลตญานิษฐ นิลเพ็ชรรัตน์

๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๐๘๓๑

เด็กชายกาญจนฑิต รุ่งเรืองชัยบูรณ์
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๐๘๓๒
เด็กหญิงการดี เศรษฐภัทรชัย

๐๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๐๘๓๓

เด็กหญิงกิตติญา ประดิษฐ์แสง
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๐๘๓๔

เด็กชายกิตติธัช ชูพันธ์
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๐๘๓๕

เด็กชายกิตติธัช สุดวิลัย
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๐๘๓๖
เด็กหญิงกุลนันท์ เฉลยรักษ์

๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๐๘๓๗

เด็กชายคณิน ชืนกลิน

่ ่

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๐๘๓๘

เด็กหญิงครองสิริ วงศ์ใหญ่
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๐๘๓๙
เด็กหญิงจันทัปปภา จันทร์เพ็งเพ็ญ

๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๐๘๔๐
เด็กหญิงจิดาภา สรรพานิช

๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๐๘๔๑

เด็กหญิงจินต์จุฑา บุญเข็มทอง
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๐๘๔๒

เด็กชายจิรวิชญ์ เทพทอง
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๐๘๔๓

เด็กหญิงจิรัชญา จันทร์วิชัย
๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๐๘๔๔
เด็กหญิงจิรัชญา ตังตา

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๐๘๔๕

เด็กชายจิรัฎฐ์ สิริโภคิยานันท์
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๐๘๔๖

เด็กชายฉัตรชัย โตจัน

่

๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๐๘๔๗

เด็กชายฉันทัช จันทร์ทอง
๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๐๘๔๘
เด็กหญิงชญาดา คุ้มอักษร

๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๐๘๔๙

เด็กชายชญานนท์ แสนสุข
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๐๘๕๐
เด็กหญิงชญานิศ จึงพานิช

๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๐๘๕๑

เด็กหญิงชญานิศ แก้วประทานพร
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๐๘๕๒
เด็กหญิงชญาภัค บุตรแก้ว

๑๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๐๘๕๓

เด็กหญิงชนกนันท์ แซ่ล้อ
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๐๘๕๔

เด็กหญิงชนัญชิดา ทองมัน

่

๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๐๘๕๕

เด็กหญิงชนัญชิตา บัวอุย

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๐๘๕๖
เด็กชายชนาธิป ฟูปลูก

๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๐๘๕๗

เด็กชายชนาธิป เกตุมณี
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๐๘๕๘

เด็กหญิงชนิตา สีดารัตน์
๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๐๘๕๙

เด็กชายชยพล งามขำ
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๐๘๖๐
เด็กหญิงชลดา อ่อนลม้าย

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๐๘๖๑

เด็กหญิงชลธร แดนทอง
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๐๘๖๒

เด็กหญิงชลธิชา ดุราศวิน
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๐๘๖๓

เด็กชายชวัลวิทย์ การชะวี
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๐๘๖๔
เด็กชายชวิศ วงษ์ภักดี

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๒๕ / ๑๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๕๙/๐๘๖๕

เด็กชายชัยวัฒน์ ทูลศิริ
๐๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๐๘๖๖

เด็กชายชาคริต จันทร์ภิบาล
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๐๘๖๗
เด็กหญิงชามาพร ใจเร็ว

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๐๘๖๘

เด็กชายชุติภัทร ภัทรโยธิน
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๐๘๖๙

เด็กหญิงญาณิศา ตระมาโรย
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๐๘๗๐
เด็กหญิงญาณิศา ผูววิทยา

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๐๘๗๑
เด็กหญิงญาณิศา สอนสระคู

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๐๘๗๒

เด็กหญิงฐิตารีย์ คงวัดใหม่
๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๐๘๗๓

เด็กหญิงฐิติภัทร คำแดง
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๐๘๗๔

เด็กชายฑัลก์หิรัญ หมวดจันทร์
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๐๘๗๕
เด็กชายณชนก อธิปญญาคม

๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๐๘๗๖

เด็กชายณฐกร สุขปะทิว
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๐๘๗๗

เด็กชายณฐภัทร สุวรรณรัตน์
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๐๘๗๘

เด็กหญิงณภัทร กุลวิมล
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๐๘๗๙
เด็กหญิงณริศรา ควรชม

๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๐๘๘๐
เด็กหญิงณัชชา เฟองเดช

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๐๘๘๑

เด็กหญิงณัฎฐนิฐ หาญเกียรติกุล
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๐๘๘๒

เด็กชายณัฏฐชัย ดีลาภเจริญ
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๐๘๘๓
เด็กชายณัฏฐชัย รัตน์ต่อวงศ์

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๐๘๘๔

เด็กหญิงณัฏฐชา จินดา
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๐๘๘๕

เด็กหญิงณัฏฐธิดา แถมยิม

้

๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๐๘๘๖

เด็กชายณัฏฐพล โชคศิริจินดากุล
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๐๘๘๗
เด็กชายณัฏฐ์พัฒน์ กิจจาพูล

๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๐๘๘๘

เด็กชายณัฏภัทร เกลียงเกลา

้

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๐๘๘๙

เด็กหญิงณัฐกฤตา ใจเฉือย

่

๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๐๘๙๐
เด็กชายณัฐชนนท์ มณีโชติ

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๐๘๙๑
เด็กหญิงณัฐชยา ผะอบแก้ว

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๐๘๙๒

เด็กหญิงณัฐชยากร ศรีหะ
๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๐๘๙๓

เด็กชายณัฐดนัย อิทธิเหตุ
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๐๘๙๔

เด็กชายณัฐนนท์ พรหมวราทร
๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๐๘๙๕
เด็กหญิงณัฐนรินทร์ อินทร์บ้าน

๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๐๘๙๖

เด็กหญิงณัฐนันท์ โภคา
๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๐๘๙๗

เด็กหญิงณัฐปภัสร์ เสตะพันธุ์

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๐๘๙๘

เด็กชายณัฐพล นิยะสม
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๐๘๙๙
เด็กชายณัฐพล ศรีเปรม

๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๒๖ / ๑๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๕๙/๐๙๐๐
เด็กชายณัฐภัทร ภูวสันติ

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๐๙๐๑
เด็กชายณัฐภูมิ พระร้าย

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๐๙๐๒
เด็กหญิงณัฐรินีย์ คลิกคลาย

๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๐๙๐๓ เด็กหญิงณัฐวลัญช์พร
สุขเจริญ

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๐๙๐๔
เด็กชายณัฐวัฒน์ ธนสุขวิไล

๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๐๙๐๕
เด็กชายณัฐวัฒน์ เมฆสวัสดิชัย

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๐๙๐๖
เด็กชายณัฐวุฒิ ทิมจันทึก

๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๐๙๐๗
เด็กหญิงณิชกานต์ อ่อนศรี

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๐๙๐๘
เด็กหญิงณิชชา ภมรติมนนท์

๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๐๙๐๙
เด็กหญิงณิชชา สมอิม

่

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๐๙๑๐
เด็กหญิงณิชนันท์ พันธ์ชมภู

๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๐๙๑๑

เด็กหญิงณิชา ภู่ดี
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๐๙๑๒

เด็กชายดนุสรณ์ ไชยวงศ์
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๐๙๑๓

เด็กหญิงดารากุล สารภาพ

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๐๙๑๔
เด็กชายดิถดนัย แสงเรือง

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๐๙๑๕

เด็กชายตรีเพชร เรืองบุญญฤทธิ

์

๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๐๙๑๖

เด็กชายทรรศดนัย คำชู

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๐๙๑๗

เด็กชายทะนงศักดิ

์

รุ่งเรือง
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๐๙๑๘
เด็กหญิงทักษพร กรอบจินดา

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๐๙๑๙

เด็กหญิงทิพยรัตน์ กิจไพบูลทวี
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๐๙๒๐
เด็กหญิงทิพย์แพรวา ภภาชลทิพย์

๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๐๙๒๑

เด็กชายทีปกร ศิริจันทร์
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๐๙๒๒
เด็กชายธชธร ผาดไธสงค์

๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๐๙๒๓

เด็กชายธนกฤต วรัตถ์รณกร
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๐๙๒๔

เด็กชายธนดล
ประกอบกิจเจริญ

๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๐๙๒๕

เด็กชายธนดล ศรีศักดิ

์

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๐๙๒๖
เด็กหญิงธนพร มณีธรรม

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๐๙๒๗

เด็กชายธนพัฒน์ นกขุนทอง
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๐๙๒๘

เด็กชายธนภัทร นราธิกรณ์ฤทธิ

์

๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๐๙๒๙

เด็กชายธนภัทร พรมจรูญ
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๐๙๓๐
เด็กชายธนภัทร อุ่นเรือน

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๐๙๓๑

เด็กชายธนภูมิ กุหลาบไกรวัลย์
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๐๙๓๒

เด็กชายธนภูมิ พันศรี
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๐๙๓๓

เด็กชายธนรัชต์ แก้วโมลา
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๐๙๓๔
เด็กชายธนวัฒน์ หวังสุดใจ

๑๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๒๗ / ๑๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๕๙/๐๙๓๕

เด็กชายธนวิทย์ ศิริภาภรณ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๐๙๓๖

เด็กหญิงธนัชพร อรรถชัยพานิช
๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๐๙๓๗
เด็กหญิงธนัญชญา เสนะวัต

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๐๙๓๘

เด็กหญิงธนัญชนก ศรีสง่า
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๐๙๓๙

เด็กชายธนัทภัทร ทังทอง

่

๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๐๙๔๐
เด็กหญิงธนาวดี ไชยกุล

๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๐๙๔๑
เด็กชายธราธิป รัมมะวาส

๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๐๙๔๒

เด็กหญิงธัญชนก ตันหรรษ์
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๐๙๔๓

เด็กหญิงธัญชนก แสงสัย
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๐๙๔๔

เด็กชายธันฐกรณ์
ชัยรัตน์อาภาพันธ์ ๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๐๙๔๕
เด็กหญิงธีญาพร ประสิทธิ

์

๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๐๙๔๖

เด็กชายธีทัต
กฤษณะการะเกตุ ๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๐๙๔๗

เด็กชายธีมาพร พันธุ์ใหม่

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๐๙๔๘

เด็กชายธีรกวิน
สิทธิประชาราษฎร์ ๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๐๙๔๙
เด็กชายธีรดนัย ฉายา

๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๐๙๕๐
เด็กหญิงธีร์จุฑา ปฏิเวธ

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๐๙๕๑

เด็กชายนนทกร โยธาสุทธิ

์

๐๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๐๙๕๒

เด็กชายนพคุณ
เจริญพรวัฒนากุล ๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๐๙๕๓
เด็กหญิงนภัทรลดา ชุมภา

๐๖/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๐๙๕๔

เด็กหญิงนรภัทร เพ็ชรประเสริฐ
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๐๙๕๕

เด็กหญิงนรมน ปานมน
๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๐๙๕๖

เด็กหญิงนฤกันยา รักขาว
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๐๙๕๗
เด็กหญิงนลินรัตน์ ตันสถาพรชัย

๊

๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๐๙๕๘

เด็กหญิงนวพร จอมพุทรา
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๐๙๕๙

เด็กชายนวพล ศรีศักดิ

์

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๐๙๖๐
เด็กชายนวมินทร์ สมิงแก้ว

๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๐๙๖๑
เด็กชายนัธทวัฒน์ คงสมแก้ว

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๐๙๖๒

เด็กหญิงนันทฉัตร ตรีรัสสพานิช
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๐๙๖๓

เด็กหญิงนันทิชา ออดแก้ว
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๐๙๖๔

เด็กหญิงนันท์ธิชา กิจธุกานันทศักดิ

์

๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๐๙๖๕
เด็กชายนิธิศ มากมิง

่

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๐๙๖๖

เด็กหญิงนิภาพร ปานวิเศษ
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๐๙๖๗

เด็กหญิงนิศารัตน์ ขุนทิพย์
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๐๙๖๘

เด็กหญิงนิศารัตน์ พัดน้อย
๐๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๐๙๖๙
เด็กชายบวร อ่อนละออ

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๒๘ / ๑๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๕๙/๐๙๗๐
เด็กหญิงบัณฑิตา อธิคมสัญญา

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๐๙๗๑

เด็กหญิงบุณยาพร ชัยมงคลทรัพย์
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๐๙๗๒
เด็กชายปฏิญญา นัยเจตน์

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๐๙๗๓
เด็กชายปฏิญยาธรณ์ พรหมรักษา

๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๐๙๗๔

เด็กชายปฏิพล จามร
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๐๙๗๕

เด็กหญิงปณิตา หนูห่วง
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๐๙๗๖
เด็กชายปภพ สีดาจักร์

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๐๙๗๗

เด็กชายปรมี ประหยัดสิน
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๐๙๗๘

เด็กหญิงปราณิสา นุ่มมีชัย
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๐๙๗๙

เด็กหญิงปริยกร โทบาง
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๐๙๘๐
เด็กชายปญจพล ฤทธิหิรัญ

์

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๐๙๘๑

เด็กชายปณฑ์ธร ช่วยรอด
๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๐๙๘๒

เด็กชายปณณธร เสนีย์
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๐๙๘๓

เด็กชายปณณวัฒน์ กิตติชัยพฤกษ์
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๐๙๘๔
เด็กหญิงปาณิสรา สุทธิสวัสดิ

์

๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๐๙๘๕

เด็กชายปารเมศ พักปาน
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๐๙๘๖

เด็กหญิงปาลรดา คำพันธ์
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๐๙๘๗

เด็กหญิงปาลิตา นะมา
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๐๙๘๘
เด็กหญิงปยพร ศิริคำ

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๐๙๘๙

เด็กชายปยวัฒน์ ศรีสง่า
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๐๙๙๐
เด็กหญิงปุริมปรัชญ์ ชมรุ่ง

๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๐๙๙๑

เด็กหญิงปูชิดา รางแดง
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๐๙๙๒
เด็กชายพงศ์นรินทร์ สินธุพรหม

๑๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๐๙๙๓

เด็กชายพงษ์ดนัย เคร่งใจ
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๐๙๙๔

เด็กชายพชรดนัย โฉมวัฒนา
๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๐๙๙๕

เด็กชายพชรพล ขุนสอาด
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๐๙๙๖
เด็กชายพชรพล แก้วสุข

๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๐๙๙๗

เด็กชายพชรวงศ์ ชัยสกุลโชคดี
๐๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๐๙๙๘

เด็กหญิงพรทิพย์ จำนงค์ศาสตร์
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๐๙๙๙

เด็กหญิงพรทิพา นันทศร

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๑๐๐๐
เด็กชายพรประเสริฐ เกตุบรรจง

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๑๐๐๑
เด็กหญิงพรปวีณ์ ตึงพันธุ์

๋

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๑๐๐๒
เด็กหญิงพรภัส บุญมหามงคล

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๑๐๐๓
เด็กหญิงพรรษชล จงผ่อนกลาง

๐๗/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๑๐๐๔
เด็กชายพรเทวา จันทรมาศ

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๒๙ / ๑๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๕๙/๑๐๐๕
เด็กชายพฤหัส จันทร์สุวรรณ์

๐๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๑๐๐๖
เด็กชายพสธร พรมมิ

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๑๐๐๗
เด็กหญิงพัชรพร โฉลกพันธ์รัตน์

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๑๐๐๘
เด็กชายพัทธดนย์ นวลสลุง

๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๑๐๐๙
เด็กชายพัทธดนย์ เกตุทอง

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๑๐๑๐
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา ศรีพงษ์พันธุ์

๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๑๐๑๑
เด็กชายพันแสง โพยนอก

๐๕/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๑๐๑๒

เด็กชายพัลลภ เรืองแจ่ม
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๑๐๑๓

เด็กชายพัสกร กองสกูล
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๑๐๑๔

เด็กหญิงพิชชาพร มันครุฑ

่

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๑๐๑๕
เด็กหญิงพิชชาภา ศรีโพธิเงิน

์

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๑๐๑๖

เด็กหญิงพิชญาภา ตระกูลศรี
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๑๐๑๗

เด็กหญิงพิชญาภา
เปรมปราชญ์ชยันต์ ๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๑๐๑๘

เด็กหญิงพิชามญชุ์ ประดับศิลป
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๑๐๑๙
เด็กหญิงพิชามญช์ กุลวงษ์

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๑๐๒๐
เด็กหญิงพิทยาภรณ์ กำลังเจริญ

๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๑๐๒๑

เด็กชายพิพัฒพล เรือนจันทร์
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๑๐๒๒

เด็กหญิงพิมพ์ชนก วุฒิสนธิ

์

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๑๐๒๓
เด็กหญิงพิมพ์มาดา ทองยา

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๑๐๒๔

เด็กหญิงพิมพ์วรีย์ มหาวัง
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๑๐๒๕

เด็กหญิงพิมพ์วิไล ฐานาพิชัยศักดิ

์

๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๑๐๒๖

เด็กชายพิสิฏฐ์ คำมี
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๑๐๒๗
เด็กชายพีรณัฐ จำปาแดง

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๑๐๒๘

เด็กชายพีรธรรม แสงสมี
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๑๐๒๙

เด็กชายพีรวัส พีรพงศ์ศิลป
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๑๐๓๐
เด็กหญิงพุทธรักษา พูลผล

๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๑๐๓๑
เด็กชายภครัช ศรศิริ

๐๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๑๐๓๒

เด็กชายภทรพล ลาดโยค
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๑๐๓๓

เด็กชายภรัณยู จารุโชติกมล
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๑๐๓๔
เด็กหญิงภัควลัญชญ์ เอียมประภาส

่

๐๗/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๑๐๓๕
เด็กหญิงภัทธิรา นัยเนตร

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๑๐๓๖

เด็กชายภัทรชนน เฉลิมวงศ์วัฒน์
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๑๐๓๗

เด็กชายภัทรดนัย คงเผือน

่

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๑๐๓๘

เด็กหญิงสุชญา วงศานิตย์
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๑๐๓๙
เด็กชายภัทรพล ทรัพย์สิน

๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๓๐ / ๑๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๕๙/๑๐๔๐
เด็กหญิงภัทรวดี ภานะจิต

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๑๐๔๑

เด็กชายภาณุพงษ์ จันทร์เพ็งเพ็ญ
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๑๐๔๒
เด็กชายภาม คงกลาง

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๑๐๔๓

เด็กหญิงภิฤดี พันปลาโด
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๑๐๔๔

เด็กชายภีรดล อินกริน

่

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๑๐๔๕

เด็กชายภีศเดช ร่างวิจิตร
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๑๐๔๖
เด็กชายภูธเนศ โอสถ

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๑๐๔๗

เด็กชายภูมิพัฒน์ ทรวงอนุรักษ์
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๑๐๔๘

เด็กชายภูมิพัฒน์ บางบ่อ
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๑๐๔๙

เด็กหญิงภูริชญา กุหลาบ
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๑๐๕๐
เด็กชายภูริณัฐ นิมิตร

๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๑๐๕๑

เด็กชายภูวนัตถ์ สุรชัยสติกุล
๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๑๐๕๒

เด็กชายภูวิศ ทิพย์มณี
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๑๐๕๓

เด็กหญิงยลดา มานะพิชิตวงษ์
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๑๐๕๔
เด็กชายยศกร ตินจินดา

๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๑๐๕๕

เด็กชายรชต อ่วมสำฤทธิ

์

๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๑๐๕๖

เด็กหญิงรมย์ธีรา ทะสุนทร
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๑๐๕๗

เด็กชายรวีภัทร์ สอนดา
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๑๐๕๘
เด็กชายรัตนภัทร หมอรัตน์

๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๑๐๕๙

เด็กหญิงรุจิราพร ชูทรัพย์
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๑๐๖๐
เด็กหญิงรุริญา โภควัฒน์

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๑๐๖๑

เด็กชายลภัส แสวงมงคล
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๑๐๖๒
เด็กหญิงลักษณารีย์ ศรีโฉม

๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๑๐๖๓

เด็กหญิงลัลน์ลลิต สุขไทย
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๑๐๖๔

เด็กชายวงศกร นามวงษ์
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๑๐๖๕

เด็กชายวงศธร เหล็กดี
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๑๐๖๖
เด็กหญิงวรัญญาภรณ์

หล่อทองแดง
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๑๐๖๗

เด็กหญิงวรัทยา กล้วยน้อย
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๑๐๖๘

เด็กชายวราวุฒิ ทิพย์โม
๐๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๑๐๖๙

เด็กชายวสวัตติ

์

ชัยสวัสดิ

์

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๑๐๗๐
เด็กชายวัชรพงษ์ กล้วยปา

๐๑/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๑๐๗๑

เด็กชายวิชชากร พิพากร

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๑๐๗๒

เด็กหญิงวิลาศิณี ตระกูลพิบูลชัย
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๑๐๗๓

เด็กชายวิศรุต เสนประดิษฐ์
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๑๐๗๔
เด็กชายวิศวัสน์ อัมพรรัตน์

๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๓๑ / ๑๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๕๙/๑๐๗๕

เด็กหญิงวิศัลย์ศยา แพงท้าว
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๑๐๗๖

เด็กชายวีรภัทร ปญญาฤทธิ

์

๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๑๐๗๗
เด็กชายวีรยศ ไชยวงษ์

๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๑๐๗๘
เด็กหญิงศรธกรฉัตร ปยะคุณ

๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๑๐๗๙

เด็กชายศรัณยพงศ์ นิยะสม
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๑๐๘๐
เด็กหญิงศลิษา ชินคำ

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๑๐๘๑
เด็กหญิงศศิชา พรแสน

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๑๐๘๒

เด็กชายศิวพงษ์ เปรมปรี
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๑๐๘๓

เด็กหญิงศิศิรา สกุลไทย
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๑๐๘๔

เด็กหญิงศุจินันท์ มิงขวัญ

่

๐๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๑๐๘๕
เด็กชายศุภกร คำภักดี

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๑๐๘๖

เด็กชายศุภกร นิยมสุข
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๑๐๘๗

เด็กชายศุภวิชญ์ ตรีพรชัยศักดิ

์

๐๒/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๑๐๘๘

เด็กหญิงศุภัชญา สังข์กลม

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๑๐๘๙
เด็กหญิงศุภิสรา กองจำป

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๑๐๙๐
เด็กชายศุภโชค บุญจันทร์

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๑๐๙๑

เด็กชายสรรพวิชญ์ แดงโสภา
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๑๐๙๒

เด็กหญิงสิรภัทร วุฒิวงศ์ชัย
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๑๐๙๓
เด็กชายสิรวิชญ์ บุญญะรัตน์

๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๑๐๙๔

เด็กหญิงสิริกาญจน์ ศรีสุวรรณ
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๑๐๙๕

เด็กหญิงสิริณัฎฐ์ ปกีรณัม

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๑๐๙๖

เด็กชายสิริเดช โตเอียม

่

๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๑๐๙๗
เด็กชายสุชัจจ์ภวุฒิ ยานสิงห์

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๑๐๙๘

เด็กชายสุทธิภัทร อินวกูล
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๑๐๙๙

เด็กหญิงสุประวีณ์ สุธรรมรักษ์
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๑๑๐๐
เด็กหญิงสุพิชชา พัฒนผดุงวิทยา

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๑๑๐๑
เด็กหญิงสุพิชฌาย์ ศิริมงคล

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๑๑๐๒

เด็กหญิงสุพิชญา บุบผากุล
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๑๑๐๓

เด็กชายสุรดิษ เริงสูงเนิน
๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๑๑๐๔

เด็กชายสุวพัชร อยู่สุข
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๑๑๐๕
เด็กชายสุวรรณภูมิ ศรีมาลา

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๑๑๐๖

เด็กชายสุวิจักขณ์ ฐิติกุล
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๑๑๐๗

เด็กชายสุวิจักขณ์ เจนกุลนิษฐ์
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๑๑๐๘
เด็กหญิงหทัยกาญจน์ โพธิศรี

์

๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๑๑๐๙
เด็กหญิงหทัยชนก สอาดชีพ

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๓๒ / ๑๙๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๕๙/๑๑๑๐

เด็กหญิงหยาดทิพย์ อยู่เย็นพาณิช
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๑๑๑๑

เด็กชายอชรายุ คีรี
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๑๑๑๒

เด็กหญิงอชิตา จามรวรรณ์
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๑๑๑๓

เด็กหญิงอชิรญา สุขสำราญ
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๑๑๑๔

เด็กหญิงอชิรญาณ์ คีรี
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๑๑๑๕

เด็กหญิงอติกานต์ สำแดงเดช

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๑๑๑๖

เด็กชายอติวิชญ์ รุ่งเพ็ชรารัตน์

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๑๑๑๗

เด็กชายอธิภัทร คำแสนโคตร
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๑๑๑๘

เด็กชายอนันต์ พระร้าย
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๑๑๑๙

เด็กหญิงอรณัฎฐ์ ชูชุมวัฒน์วงศ์
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๑๑๒๐
เด็กหญิงอรณิชชา ล้วนพฤกษ์

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๑๑๒๑

เด็กหญิงอัญชิษฐา ช่วยมี
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๑๑๒๒

เด็กหญิงเกตุทิพย์ เกินวงค์
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๑๑๒๓

เด็กชายเจษฎา คงมัน

่

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๑๑๒๔

เด็กหญิงเบญญาภา กิงแก้วก้านทอง

่

๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๑๑๒๕

เด็กหญิงเบญญาภา แสนสง่า
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๑๑๒๖

เด็กหญิงเบ็ญจภรณ์ เรืองศรีโชติช่วง
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๑๑๒๗

เด็กหญิงเพชรดาว สาริกา

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๑๑๒๘

เด็กชายเมธานันท์ ตันนารักษ์
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๑๑๒๙

เด็กหญิงเมธาวี กำเนิดสิงห์
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๑๑๓๐ เด็กหญิงแพรประภัสสร
ชุนงาม

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๑๑๓๑

เด็กชายไวษณพ มาตรคำมี
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๑๑๓๒
เด็กหญิงชญาน์นันท์ เจริญสุข

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๑๑๓๓

เด็กชายณัฐภูมิ ภูมมี
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๑๑๓๔

เด็กชายนิติพนธ์ เกิดปน
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๑๑๓๕

เด็กหญิงพีรดา แสนยนันท์
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๑๑๓๖

เด็กหญิงศุภนิดา ธูปทอง
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๑๑๓๗

เด็กหญิงแองเจิล

้

แอทมัน
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๑๑๓๘

เด็กชายทินภัทร ศรีศรโชติ
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๑๑๓๙

เด็กชายธนโชติ ม่วงเทศ
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๑๑๔๐
เด็กหญิงลวัณรัตน์ สาทิพจันทร์

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๑๑๔๑

เด็กหญิงกนกอร ศรีทอง
๒๗/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๑๑๔๒

เด็กหญิงญาณี ต่อมลำลี ๔/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๕๙/๑๑๔๓

เด็กหญิงอริสรา มาอยู่
๑๗/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 9 วัดเขาคูบา เขาคูบา  

สบ ๒๔๕๙/๑๑๔๔

เด็กชายณัฐภัทร สุวรรณดี
๑๘/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 9 วัดเขาคูบา เขาคูบา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๓๓ / ๑๙๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๕๙/๑๑๔๕

เด็กชายณัฐนนท์ ดีกลาง ๑/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 9 วัดเขาคูบา เขาคูบา  

สบ ๒๔๕๙/๑๑๔๖

เด็กชายพงศ์กร โสภา
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 9 วัดเขาคูบา เขาคูบา  

สบ ๒๔๕๙/๑๑๔๗

เด็กชายก้องภพ รอดผา
๒๙/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 9 วัดเขาคูบา เขาคูบา  

สบ ๒๔๕๙/๑๑๔๘

เด็กชายวรรณยุค คงโภคา
๒๐/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 9 วัดเขาคูบา เขาคูบา  

สบ ๒๔๕๙/๑๑๔๙

เด็กชายพงศ์เทพ ปานนิล
๒๓/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 9 วัดเขาคูบา เขาคูบา  

สบ ๒๔๕๙/๑๑๕๐

เด็กชายศราวุฒิ คำนวณวุฒิ ๕/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 9 วัดเขาคูบา เขาคูบา  

สบ ๒๔๕๙/๑๑๕๑

เด็กชายสัมพันธ์ ประเทศ
๑๗/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 9 วัดเขาคูบา เขาคูบา  

สบ ๒๔๕๙/๑๑๕๒

เด็กชายกรกฎ ชูวิเชียร
๑๘/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 9 วัดเขาคูบา เขาคูบา  

สบ ๒๔๕๙/๑๑๕๓

เด็กหญิงสุพินญา งามมา
๓๐/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 9 วัดเขาคูบา เขาคูบา  

สบ ๒๔๕๙/๑๑๕๔

เด็กหญิงอุมากร แซ่ลี

้

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 9 วัดเขาคูบา เขาคูบา  

สบ ๒๔๕๙/๑๑๕๕

เด็กหญิงกมลรัตน์ วงษา

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 9 วัดเขาคูบา เขาคูบา  

สบ ๒๔๕๙/๑๑๕๖

เด็กหญิงสโรชา บัววิเชียร
๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 9 วัดเขาคูบา เขาคูบา  

สบ ๒๔๕๙/๑๑๕๗

เด็กชายธนพล พิจารจิตร์
๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 9 วัดเขาคูบา เขาคูบา  

สบ ๒๔๕๙/๑๑๕๘

เด็กหญิงอนามมิกา ปนแก้ว

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 9 วัดเขาคูบา เขาคูบา  

สบ ๒๔๕๙/๑๑๕๙

เด็กหญิงปนิดา สุวิชัย ๒/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 9 วัดเขาคูบา เขาคูบา  

สบ ๒๔๕๙/๑๑๖๐

เด็กชายชัยพร กนกสิงห์
๒๕/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 9 วัดเขาคูบา เขาคูบา  

สบ ๒๔๕๙/๑๑๖๑

เด็กชายสิงหา ชืนอารมณ์

่

๗/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 9 วัดเขาคูบา เขาคูบา  

สบ ๒๔๕๙/๑๑๖๒

เด็กหญิงอัจฉรา ตาเปง
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 9 วัดเขาคูบา เขาคูบา  

สบ ๒๔๕๙/๑๑๖๓

เด็กหญิงกวินทรา จันทร์ตรี
๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 9 วัดเขาคูบา เขาคูบา  

สบ ๒๔๕๙/๑๑๖๔

เด็กชายศตวรรษ รุณสง

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 9 วัดเขาคูบา เขาคูบา  

สบ ๒๔๕๙/๑๑๖๕

เด็กชายธันวา โสภา

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 9 วัดเขาคูบา เขาคูบา  

สบ ๒๔๕๙/๑๑๖๖

เด็กชายจิรัฎฐ์ อาจวิเชียร

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 9 วัดเขาคูบา เขาคูบา  

สบ ๒๔๕๙/๑๑๖๗

เด็กชายธนิน วงษ์ขำ
๒๒/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 9 วัดเขาคูบา เขาคูบา  

สบ ๒๔๕๙/๑๑๖๘

เด็กหญิงปรายฟา สดุดแก้ว
๑๒/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 9 วัดเขาคูบา เขาคูบา  

สบ ๒๔๕๙/๑๑๖๙

เด็กหญิงวิภาดา ชาวหนองแสง ๖/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 9 วัดเขาคูบา เขาคูบา  

สบ ๒๔๕๙/๑๑๗๐

เด็กหญิงอาถา ใส้พงษ์
๑๓/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 9 วัดเขาคูบา เขาคูบา  

สบ ๒๔๕๙/๑๑๗๑

เด็กชายนพรัตน์ ฉายอรุณ ๙/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 9 วัดเขาคูบา เขาคูบา  

สบ ๒๔๕๙/๑๑๗๒

เด็กชายสุภาพ คูณสุวรรณ
๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 9 วัดเขาคูบา เขาคูบา  

สบ ๒๔๕๙/๑๑๗๓

เด็กชายธนกร โพธิเพ็ง

์

๒๓/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 9 วัดเขาคูบา เขาคูบา  

สบ ๒๔๕๙/๑๑๗๔

เด็กหญิงปรารถนา วรจักร
๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 9 วัดเขาคูบา เขาคูบา  

สบ ๒๔๕๙/๑๑๗๕

เด็กชายธันวา สุวรรณโชติ
๒๑/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 9 วัดเขาคูบา เขาคูบา  

สบ ๒๔๕๙/๑๑๗๖

เด็กชายชาคริช วงชัญการ
๒๐/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 9 วัดเขาคูบา เขาคูบา  

สบ ๒๔๕๙/๑๑๗๗

เด็กหญิงอรยา ฉำชะเอม ๙/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 9 วัดเขาคูบา เขาคูบา  

สบ ๒๔๕๙/๑๑๗๘

เด็กหญิงเนตรอัปสร ขำดี

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 9 วัดเขาคูบา เขาคูบา  

สบ ๒๔๕๙/๑๑๗๙

เด็กชายธันยาบูรณ์ ก้อนผูก
๒๗/๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 9 วัดเขาคูบา เขาคูบา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๓๔ / ๑๙๐

้
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สบ ๒๔๕๙/๑๑๘๐

เด็กชายธนกิจ จันธรรมมา
๑๙/๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 9 วัดเขาคูบา เขาคูบา  

สบ ๒๔๕๙/๑๑๘๑

เด็กชายพชรพล กุทอง ๑/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 9 วัดเขาคูบา เขาคูบา  

สบ ๒๔๕๙/๑๑๘๒

เด็กชายวสันต์ อุตตมะ ๗/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 9 วัดเขาคูบา เขาคูบา  

สบ ๒๔๕๙/๑๑๘๓

เด็กหญิงจินห์นิภา เรืองเวช
๑๙/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 9 วัดเขาคูบา เขาคูบา  

สบ ๒๔๕๙/๑๑๘๔

เด็กชายธีรพงษ์ เรืองเวช

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 9 วัดเขาคูบา เขาคูบา  

สบ ๒๔๕๙/๑๑๘๕

เด็กชายคันธรัตน์ แซ่ตัง

้

๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านกล้วย ตะกุด  

สบ ๒๔๕๙/๑๑๘๖

เด็กชายณัฐวุฒิ นามบุรี
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านกล้วย ตะกุด  

สบ ๒๔๕๙/๑๑๘๗

เด็กชายนรากร มะโหทร
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านกล้วย ตะกุด  

สบ ๒๔๕๙/๑๑๘๘

เด็กหญิงปาริตา ฉุนรัตน์
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านกล้วย ตะกุด  

สบ ๒๔๕๙/๑๑๘๙

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ไพรโสภา
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านกล้วย ตะกุด  

สบ ๒๔๕๙/๑๑๙๐
เด็กหญิงศิริพร เพียรกล้า

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านกล้วย ตะกุด  

สบ ๒๔๕๙/๑๑๙๑

เด็กชายสมคิด บังทองหลาง
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านกล้วย ตะกุด  

สบ ๒๔๕๙/๑๑๙๒

เด็กหญิงอริสรา บุญวัน
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านกล้วย ตะกุด  

สบ ๒๔๕๙/๑๑๙๓

เด็กหญิงอุบลรัตน์ งามเอียม

่

๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านกล้วย ตะกุด  

สบ ๒๔๕๙/๑๑๙๔

เด็กชายพงศกร ไพรโสภา
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านกล้วย ตะกุด  

สบ ๒๔๕๙/๑๑๙๕

เด็กชายวรเดช ก้อนพร
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านกล้วย ตะกุด  

สบ ๒๔๕๙/๑๑๙๖

เด็กหญิงศุภัชญา จินพละ
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านกล้วย ตะกุด  

สบ ๒๔๕๙/๑๑๙๗

เด็กหญิงปารวี มณีสุข
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านกล้วย ตะกุด  

สบ ๒๔๕๙/๑๑๙๘

เด็กชายพีรพงษ์ เพ็ชรสิงห์
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านกล้วย ตะกุด  

สบ ๒๔๕๙/๑๑๙๙

เด็กชายศิริชัย เพียรกล้า
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านกล้วย ตะกุด  

สบ ๒๔๕๙/๑๒๐๐
เด็กชายอัครพล นิลครุฑ

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านกล้วย ตะกุด  

สบ ๒๔๕๙/๑๒๐๑

เด็กชายเอกลักษณ์ บุญมา
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านกล้วย ตะกุด  

สบ ๒๔๕๙/๑๒๐๒
เด็กหญิงกาญจนา มลิ

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองบัว ตะกุด  

สบ ๒๔๕๙/๑๒๐๓

เด็กหญิงจุรีรัตน์ ขำที
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองบัว ตะกุด  

สบ ๒๔๕๙/๑๒๐๔

เด็กชายชัยมงคล ขำจิตสุต
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองบัว ตะกุด  

สบ ๒๔๕๙/๑๒๐๕

เด็กหญิงณัชกานต์ สร้างนา
๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองบัว ตะกุด  

สบ ๒๔๕๙/๑๒๐๖
เด็กชายณัฐพร พันยะริต

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองบัว ตะกุด  

สบ ๒๔๕๙/๑๒๐๗

เด็กหญิงธนภรณ์ ทองชุม
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองบัว ตะกุด  

สบ ๒๔๕๙/๑๒๐๘

เด็กชายธนากร ศิลาลัย
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองบัว ตะกุด  

สบ ๒๔๕๙/๑๒๐๙

เด็กชายปรีติ เบ้าเทศ
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองบัว ตะกุด  

สบ ๒๔๕๙/๑๒๑๐
เด็กหญิงพรนิภา พระนุอิน

๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองบัว ตะกุด  

สบ ๒๔๕๙/๑๒๑๑

เด็กหญิงพิราวรรณ คัมภิรานนท์
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองบัว ตะกุด  

สบ ๒๔๕๙/๑๒๑๒

เด็กชายพิรุณทร แก้วสุข
๐๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองบัว ตะกุด  

สบ ๒๔๕๙/๑๒๑๓

เด็กหญิงภัทรภร วงษ์เหล็ก
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองบัว ตะกุด  

สบ ๒๔๕๙/๑๒๑๔

เด็กชายยุทธนา ไม่มีนามสกุล
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองบัว ตะกุด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๓๕ / ๑๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๕๙/๑๒๑๕

เด็กหญิงวริศรา อิทริน
๒๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองบัว ตะกุด  

สบ ๒๔๕๙/๑๒๑๖

เด็กหญิงศิริญญา เจ้ามาตร์
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองบัว ตะกุด  

สบ ๒๔๕๙/๑๒๑๗

เด็กชายศุกลวัฒน์ รัสมี

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองบัว ตะกุด  

สบ ๒๔๕๙/๑๒๑๘
เด็กหญิงสิริทราทิพย์ จำนงค์ทัย

๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองบัว ตะกุด  

สบ ๒๔๕๙/๑๒๑๙

เด็กชายเอกนรินทร์ พรมการ
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองบัว ตะกุด  

สบ ๒๔๕๙/๑๒๒๐

เด็กชายจักรพรรดิ

์

ระยางค์กูล
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองบัว ตะกุด  

สบ ๒๔๕๙/๑๒๒๑

เด็กชายปฏิภาณ เขียนแก้ว
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองบัว ตะกุด  

สบ ๒๔๕๙/๑๒๒๒

เด็กชายชัยพร ทระชิด
๒๕/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

บ้านกล้วย  

สบ ๒๔๕๙/๑๒๒๓

เด็กชายชัยวัฒน์ บำรุงนอก
๑๑/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

บ้านกล้วย  

สบ ๒๔๕๙/๑๒๒๔

เด็กชายณรงค์เดช พุทไธสง
๓๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

บ้านกล้วย  

สบ ๒๔๕๙/๑๒๒๕
เด็กชายติวากาณจน์ แผนจันทึก ๔/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

บ้านกล้วย  

สบ ๒๔๕๙/๑๒๒๖

เด็กชายธนพัฒษ์ พาริตา ๘/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

บ้านกล้วย  

สบ ๒๔๕๙/๑๒๒๗

เด็กชายธนวรรธน์ ขาวจันทร์
๒๔/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

บ้านกล้วย  

สบ ๒๔๕๙/๑๒๒๘

เด็กชายบุลากร ชาติสุข
๒๓/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

บ้านกล้วย  

สบ ๒๔๕๙/๑๒๒๙

เด็กชายปกปอง รักษา ๓/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

บ้านกล้วย  

สบ ๒๔๕๙/๑๒๓๐

เด็กชายภูมิพัฒน์ ภู่สุข
๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

บ้านกล้วย  

สบ ๒๔๕๙/๑๒๓๑

เด็กชายมนัส สีตะพงษ์
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

บ้านกล้วย  

สบ ๒๔๕๙/๑๒๓๒

เด็กชายวิวิธชัย เกตุแก้ว ๕/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

บ้านกล้วย  

สบ ๒๔๕๙/๑๒๓๓

เด็กชายศิรวิชญ์ สุคนธ์
๑๗/๔/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

บ้านกล้วย  

สบ ๒๔๕๙/๑๒๓๔

เด็กชายสายธาร พุ่มพวง
๑๖/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

บ้านกล้วย  

สบ ๒๔๕๙/๑๒๓๕

เด็กชายอาทิตย์ พระโรจน์
๒๙/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

บ้านกล้วย  

สบ ๒๔๕๙/๑๒๓๖

เด็กชายชยพล แจ่มปญญา

๑๕/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

บ้านกล้วย  

สบ ๒๔๕๙/๑๒๓๗

เด็กหญิงกานต์ธิรา งอนจำปา
๓๐/๔/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

บ้านกล้วย  

สบ ๒๔๕๙/๑๒๓๘

เด็กหญิงจิรัฐชยา คำหอม
๒๔/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

บ้านกล้วย  

สบ ๒๔๕๙/๑๒๓๙

เด็กหญิงจิรารัตน์ ทาโพนทัน
๑๓/๕/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

บ้านกล้วย  

สบ ๒๔๕๙/๑๒๔๐

เด็กหญิงณัฐวรรณ เผือกผ่อง ๙/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

บ้านกล้วย  

สบ ๒๔๕๙/๑๒๔๑

เด็กหญิงธนิดา จันทร์เขียว
๒๗/๔/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

บ้านกล้วย  

สบ ๒๔๕๙/๑๒๔๒

เด็กหญิงนิสา อุดมชัย
๑๕/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

บ้านกล้วย  

สบ ๒๔๕๙/๑๒๔๓

เด็กหญิงปพิชญา บุญฤทธิ

์

๒๕/๕/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

บ้านกล้วย  

สบ ๒๔๕๙/๑๒๔๔

เด็กหญิงเพ็ชรจิรา อุ่นสา
๑๔/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

บ้านกล้วย  

สบ ๒๔๕๙/๑๒๔๕

เด็กหญิงเมธิกานต์ ขำจิตต์สุด
๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

บ้านกล้วย  

สบ ๒๔๕๙/๑๒๔๖

เด็กหญิงศิรภัสสร ทองอยู่
๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

บ้านกล้วย  

สบ ๒๔๕๙/๑๒๔๗

เด็กหญิงสโรชา อินทร์อำ
๑๒/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

บ้านกล้วย  

สบ ๒๔๕๙/๑๒๔๘

เด็กหญิงสิตานันท์ แสงสว่าง
๒๖/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

บ้านกล้วย  

สบ ๒๔๕๙/๑๒๔๙

เด็กหญิงสุรัตน์ดา เจริญสุวรรณ
๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

บ้านกล้วย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๓๖ / ๑๙๐

้
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เลขที

่

ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๕๙/๑๒๕๐

เด็กหญิงอมิตา โปรยเงิน

๑๒/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

บ้านกล้วย  

สบ ๒๔๕๙/๑๒๕๑

เด็กหญิงอัจฉรา คำพิลา ๘/๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

บ้านกล้วย  

สบ ๒๔๕๙/๑๒๕๒

เด็กหญิงอัจฉราพร มัดดอเลาะ
๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

บ้านกล้วย  

สบ ๒๔๕๙/๑๒๕๓

เด็กหญิงสุกฤตยา บุญขำ
๒๒/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

บ้านกล้วย  

สบ ๒๔๕๙/๑๒๕๔

เด็กชายไกรสร สิงห์โตแมน ๒๐/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

บ้านกล้วย  

สบ ๒๔๕๙/๑๒๕๕

เด็กชายคุณากรณ์ นารีแก้ว
๒๒/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

บ้านกล้วย  

สบ ๒๔๕๙/๑๒๕๖

เด็กชายณัฏฐกรณ์ จันทฟูม
๒๑/๔/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

บ้านกล้วย  

สบ ๒๔๕๙/๑๒๕๗

เด็กชายณัฐพร ช่วยนา
๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

บ้านกล้วย  

สบ ๒๔๕๙/๑๒๕๘

เด็กชายธนรวี อินศิริ
๑๑/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

บ้านกล้วย  

สบ ๒๔๕๙/๑๒๕๙

เด็กชายบรรณวิชญ์ ทรัพย์อินทร์
๑๙/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

บ้านกล้วย  

สบ ๒๔๕๙/๑๒๖๐
เด็กชายภัทรพล ปาลิวนิช ๙/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

บ้านกล้วย  

สบ ๒๔๕๙/๑๒๖๑

เด็กชายศิวกร ชักนำ
๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

บ้านกล้วย  

สบ ๒๔๕๙/๑๒๖๒

เด็กชายศุภกร ปานผา
๑๒/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

บ้านกล้วย  

สบ ๒๔๕๙/๑๒๖๓

เด็กชายสิทธิเดช ทองสัมฤทธิ

์

๑๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

บ้านกล้วย  

สบ ๒๔๕๙/๑๒๖๔

เด็กชายโสภณ กุลชร
๑๒/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

บ้านกล้วย  

สบ ๒๔๕๙/๑๒๖๕

เด็กชายอภินัทธิ

์

เสรง
๑๕/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

บ้านกล้วย  

สบ ๒๔๕๙/๑๒๖๖

เด็กชายอภิสิทธิ

์

สุขใจ
๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

บ้านกล้วย  

สบ ๒๔๕๙/๑๒๖๗

เด็กหญิงเกณิกา ศรีบุญเรือง
๑๗/๔/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

บ้านกล้วย  

สบ ๒๔๕๙/๑๒๖๘

เด็กหญิงแก้วปรียา สิงห์คำปอง
๑๗/๕/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

บ้านกล้วย  

สบ ๒๔๕๙/๑๒๖๙

เด็กหญิงเจิมขวัญ โฉมชิต ๙/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

บ้านกล้วย  

สบ ๒๔๕๙/๑๒๗๐

เด็กหญิงญาดา จันทมา

๒๓/๑๑/๒๕๕๑
โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

บ้านกล้วย  

สบ ๒๔๕๙/๑๒๗๑

เด็กหญิงฐิติวรดา ทองคำ ๓/๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

บ้านกล้วย  

สบ ๒๔๕๙/๑๒๗๒

เด็กหญิงณัฐการณ์ ยอดทอง ๘/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

บ้านกล้วย  

สบ ๒๔๕๙/๑๒๗๓

เด็กหญิงธัญพิมล สูญโย
๑๒/๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

บ้านกล้วย  

สบ ๒๔๕๙/๑๒๗๔

เด็กหญิงเมธาพร เอมโอฐ์
๒๖/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

บ้านกล้วย  

สบ ๒๔๕๙/๑๒๗๕

เด็กหญิงวรัชยา อาสาคติ ๘/๕/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

บ้านกล้วย  

สบ ๒๔๕๙/๑๒๗๖

เด็กหญิงวรัญญา คงเวช
๑๖/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

บ้านกล้วย  

สบ ๒๔๕๙/๑๒๗๗

เด็กหญิงวราภรณ์ พูลสวัสดิ

์

๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

บ้านกล้วย  

สบ ๒๔๕๙/๑๒๗๘

เด็กหญิงศศิประภา พรมด้าว
๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

บ้านกล้วย  

สบ ๒๔๕๙/๑๒๗๙

เด็กหญิงอรวรา แรกขึน

้

๒๘/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

บ้านกล้วย  

สบ ๒๔๕๙/๑๒๘๐
เด็กหญิงสิรินทรา เขียวงาม

๑๗/๕/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

บ้านกล้วย  

สบ ๒๔๕๙/๑๒๘๑

เด็กชายศุภวิชญ์ ทองแก้ว
๒๒/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

บ้านกล้วย  

สบ ๒๔๕๙/๑๒๘๒

เด็กชายกิตติพันธ์ คุ้มดาว
๒๙/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

บ้านกล้วย  

สบ ๒๔๕๙/๑๒๘๓

เด็กชายชาคริต ช้างชุ่ม
๒๗/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

บ้านกล้วย  

สบ ๒๔๕๙/๑๒๘๔
เด็กชายพรหมพิริยะ สมภูว์

๒๔/๔/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

บ้านกล้วย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๓๗ / ๑๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๕๙/๑๒๘๕

เด็กชายศิริชัย ตรีเหรา
๒๑/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

บ้านกล้วย  

สบ ๒๔๕๙/๑๒๘๖

เด็กชายอักษราภัค สอนวิจิตร
๒๗/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

บ้านกล้วย  

สบ ๒๔๕๙/๑๒๘๗

เด็กหญิงกมลวรรณ แจ่มเมือง ๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

บ้านกล้วย  

สบ ๒๔๕๙/๑๒๘๘

เด็กหญิงกัญญารัตน์ สุจริต ๔/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

บ้านกล้วย  

สบ ๒๔๕๙/๑๒๘๙

เด็กหญิงฐิติกานต์ มะลิวรรณ
๑๖/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

บ้านกล้วย  

สบ ๒๔๕๙/๑๒๙๐

เด็กหญิงณัฐพร รามัญวงษ์
๑๔/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

บ้านกล้วย  

สบ ๒๔๕๙/๑๒๙๑

เด็กหญิงธันยพร เศวกพันธ์
๒๘/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

บ้านกล้วย  

สบ ๒๔๕๙/๑๒๙๒

เด็กหญิงธิติมา กุสดิษฐ ๗/๔/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

บ้านกล้วย  

สบ ๒๔๕๙/๑๒๙๓

เด็กหญิงฐิติมา คำอุบล
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

บ้านกล้วย  

สบ ๒๔๕๙/๑๒๙๔

เด็กหญิงนภัสสร บรรลือทรัพย์ ๕/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

บ้านกล้วย  

สบ ๒๔๕๙/๑๒๙๕

เด็กหญิงพัชรี กระโห้ทอง
๒๐/๔/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

บ้านกล้วย  

สบ ๒๔๕๙/๑๒๙๖

เด็กหญิงวิภาดา ทรานุรักษ์กุล ๒๐/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

บ้านกล้วย  

สบ ๒๔๕๙/๑๒๙๗

เด็กหญิงวิลาวัณย์ เผ่าเพ็ง
๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

บ้านกล้วย  

สบ ๒๔๕๙/๑๒๙๘

เด็กหญิงหฤทัยชนก แสงดวงดาว
๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

บ้านกล้วย  

สบ ๒๔๕๙/๑๒๙๙

เด็กหญิงเอวิตา นิลทะรักษ์ ๙/๔/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

บ้านกล้วย  

สบ ๒๔๕๙/๑๓๐๐
เด็กหญิงพิมพ์นิภา หวังชม ๘/๔/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

บ้านกล้วย  

สบ ๒๔๕๙/๑๓๐๑

เด็กหญิงชนิสรา มหานิยม
๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

บ้านกล้วย  

สบ ๒๔๕๙/๑๓๐๒

เด็กหญิงฟาใส มงคลสูตร
๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

บ้านกล้วย  

สบ ๒๔๕๙/๑๓๐๓
เด็กชายณัฐพงษ์ ศรีกิมแก้ว ๓/๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

บ้านกล้วย  

สบ ๒๔๕๙/๑๓๐๔

เด็กชายก้องเกียรติ ขันธวิธิ ๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

บ้านกล้วย  

สบ ๒๔๕๙/๑๓๐๕

เด็กชายอดิศร อาจอุดม ๑๐/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

บ้านกล้วย  

สบ ๒๔๕๙/๑๓๐๖

เด็กชายพชรภัทร สอนภูงา
๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

บ้านกล้วย  

สบ ๒๔๕๙/๑๓๐๗
เด็กหญิงนลิน โพนา ๑/๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

บ้านกล้วย  

สบ ๒๔๕๙/๑๓๐๘

เด็กหญิงปยะพร สังข์กาศ
๑๕/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

บ้านกล้วย  

สบ ๒๔๕๙/๑๓๐๙

เด็กหญิงพีรนันท์ สุขศรี
๑๗/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

บ้านกล้วย  

สบ ๒๔๕๙/๑๓๑๐

เด็กหญิงศรสวรรค์ วรามิตร์ ๓/๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

บ้านกล้วย  

สบ ๒๔๕๙/๑๓๑๑

เด็กชายรชานนท์ วันหลัง
๒๔/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

บ้านกล้วย  

สบ ๒๔๕๙/๑๓๑๒

เด็กหญิงศิรัญญา เฮียงโฮม ๙/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

บ้านกล้วย  

สบ ๒๔๕๙/๑๓๑๓

เด็กชายเทพพิทักษ์ สุขตา
๒๕/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

บ้านกล้วย  

สบ ๒๔๕๙/๑๓๑๔

เด็กชายกรกต เกตุสีระ ๔/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

บ้านกล้วย  

สบ ๒๔๕๙/๑๓๑๕

เด็กชายวิรวัฒน์ ธนภณไชยสิทธิ

์

๗/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

บ้านกล้วย  

สบ ๒๔๕๙/๑๓๑๖

เด็กชายสุภิญโญ สมานพันธ์สกุล
๑๑/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

บ้านกล้วย  

สบ ๒๔๕๙/๑๓๑๗

เด็กชายเทพพิทักษ์ ศรีวรสาร
๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

บ้านกล้วย  

สบ ๒๔๕๙/๑๓๑๘

เด็กชายพชรพล อัมราใบ

๒๖/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

บ้านกล้วย  

สบ ๒๔๕๙/๑๓๑๙

เด็กหญิงธัญพิชชา เข็มวิชัย
๑๐/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

บ้านกล้วย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๓๘ / ๑๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๕๙/๑๓๒๐

เด็กชายพงศธร เคหะจิตต์
๒๗/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

บ้านกล้วย  

สบ ๒๔๕๙/๑๓๒๑

เด็กชายศุภวัฒน์ จันมะโฮง
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

บ้านกล้วย  

สบ ๒๔๕๙/๑๓๒๒

เด็กหญิงปยะฉัตร ราษี ๑/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

บ้านกล้วย  

สบ ๒๔๕๙/๑๓๒๓

เด็กหญิงกิงมณี

่

โฉมยา
๑๗/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

บ้านกล้วย  

สบ ๒๔๕๙/๑๓๒๔

เด็กหญิงยาโยอิ เมนกุล
๒๘/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

บ้านกล้วย  

สบ ๒๔๕๙/๑๓๒๕

เด็กชายกิตติธัช จำปาโพธิ

์

๐๕/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี
วัดพระพุทธฉาย  

สบ ๒๔๕๙/๑๓๒๖

เด็กหญิงกุลธิดา จันทสโร
๐๕/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี

วัดพระพุทธฉาย  

สบ ๒๔๕๙/๑๓๒๗

เด็กหญิงจิราวรรณ จันทร์ดวงเดิม
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี
วัดพระพุทธฉาย  

สบ ๒๔๕๙/๑๓๒๘

เด็กหญิงชยาภา ไชยมณี
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี
วัดพระพุทธฉาย  

สบ ๒๔๕๙/๑๓๒๙

เด็กชายณัชพงศ์ จรูญ
๐๖/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี

วัดพระพุทธฉาย  

สบ ๒๔๕๙/๑๓๓๐
เด็กหญิงณัฏฐนิช ทรงสวัสดิ

์

๑๑/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี

วัดพระพุทธฉาย  

สบ ๒๔๕๙/๑๓๓๑

เด็กหญิงดารารัตน์ อินทสูตร
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี
วัดพระพุทธฉาย  

สบ ๒๔๕๙/๑๓๓๒

เด็กหญิงธนัชชา อำเนินกุ่ม
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี
วัดพระพุทธฉาย  

สบ ๒๔๕๙/๑๓๓๓

เด็กชายธรรมรักษ์ แก้วเพ็ชร์
๑๐/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี

วัดพระพุทธฉาย  

สบ ๒๔๕๙/๑๓๓๔

เด็กชายนัฐพล พุ่มพวง
๐๗/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี

วัดพระพุทธฉาย  

สบ ๒๔๕๙/๑๓๓๕

เด็กหญิงพิมพ์ณดา
วัฒนกิจกุลพิศาล

๑๒/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี

วัดพระพุทธฉาย  

สบ ๒๔๕๙/๑๓๓๖

เด็กหญิงภัทราวดี สีไชย

๑๗/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี

วัดพระพุทธฉาย  

สบ ๒๔๕๙/๑๓๓๗

เด็กชายภูผา งามเจริญ

๑๗/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี

วัดพระพุทธฉาย  

สบ ๒๔๕๙/๑๓๓๘

เด็กหญิงวริศรา ถันสูงเนิน
๐๘/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี

วัดพระพุทธฉาย  

สบ ๒๔๕๙/๑๓๓๙

เด็กชายวายุ สุวรรณโชติ
๐๓/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี

วัดพระพุทธฉาย  

สบ ๒๔๕๙/๑๓๔๐

เด็กหญิงศรัญญา โสดาดง
๐๕/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี

วัดพระพุทธฉาย  

สบ ๒๔๕๙/๑๓๔๑

เด็กชายศุภวัฒน์ ต้นเกตุ
๒๐/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี

วัดพระพุทธฉาย  

สบ ๒๔๕๙/๑๓๔๒

เด็กหญิงสมฤทัย จุลสุวรรณ
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี
วัดพระพุทธฉาย  

สบ ๒๔๕๙/๑๓๔๓

เด็กหญิงอาทิตยา พันโสทก
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี
วัดพระพุทธฉาย  

สบ ๒๔๕๙/๑๓๔๔

เด็กหญิงอารียา เยาว์ยอด
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี
วัดพระพุทธฉาย  

สบ ๒๔๕๙/๑๓๔๕

เด็กหญิงเมธาพร คงสถิตย์
๐๒/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี

วัดพระพุทธฉาย  

สบ ๒๔๕๙/๑๓๔๖

เด็กหญิงกนกพร ศิริบรรจง
๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี
วัดพระพุทธฉาย  

สบ ๒๔๕๙/๑๓๔๗

เด็กชายกานต์ ห่อวัฒนกูล
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี
วัดพระพุทธฉาย  

สบ ๒๔๕๙/๑๓๔๘

เด็กชายคธาธร บาทชารี
๐๕/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี

วัดพระพุทธฉาย  

สบ ๒๔๕๙/๑๓๔๙

เด็กหญิงจิตรา คำเพิม

่

๑๕/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี

วัดพระพุทธฉาย  

สบ ๒๔๕๙/๑๓๕๐
เด็กหญิงปณฑิตา รอยจันทร์ทึก

๑๘/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี

วัดพระพุทธฉาย  

สบ ๒๔๕๙/๑๓๕๑

เด็กหญิงอรพรรณ เคนคำ
๐๒/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี

วัดพระพุทธฉาย  

สบ ๒๔๕๙/๑๓๕๒

เด็กหญิงพรพรรณ เสวตพันธ์
๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี
วัดพระพุทธฉาย  

สบ ๒๔๕๙/๑๓๕๓

นายณพนาถ วรรณกูล
๑๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี
วัดพระพุทธฉาย  

สบ ๒๔๕๙/๑๓๕๔

เด็กหญิงนันทิยา อุ่นเจริญ
๒๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี
วัดพระพุทธฉาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๓๙ / ๑๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๕๙/๑๓๕๕

นายยศภัทร์ สีดาจักร์
๒๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี
วัดพระพุทธฉาย  

สบ ๒๔๕๙/๑๓๕๖

นายวรกานต์ ปนทอง
๑๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี
วัดพระพุทธฉาย  

สบ ๒๔๕๙/๑๓๕๗

นางสาวสุชาดา จักรพล
๓๐/๐๖/๒๕๔๓ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี

วัดพระพุทธฉาย  

สบ ๒๔๕๙/๑๓๕๘

เด็กชายสุรชัย ไทยปยะ
๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี
วัดพระพุทธฉาย  

สบ ๒๔๕๙/๑๓๕๙

นายสุริยา แสงตะกร
๐๖/๐๗/๒๕๔๓ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี

วัดพระพุทธฉาย  

สบ ๒๔๕๙/๑๓๖๐

เด็กชายอธิวัฒน์ กลินจันทร์

่

๑๔/๐๒/๒๕๔๔
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี

วัดพระพุทธฉาย  

สบ ๒๔๕๙/๑๓๖๑

นางสาวอริศรา รัตนโชคชัย
๐๔/๐๕/๒๕๔๓ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี

วัดพระพุทธฉาย  

สบ ๒๔๕๙/๑๓๖๒

นายอิศเรศ รังผึง

้

๐๓/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี

วัดพระพุทธฉาย  

สบ ๒๔๕๙/๑๓๖๓

เด็กหญิงเปรมฤทัย จ้อยโชติ
๐๕/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี

วัดพระพุทธฉาย  

สบ ๒๔๕๙/๑๓๖๔

เด็กหญิงไพรินทร์ พวงทอง
๐๙/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี

วัดพระพุทธฉาย  

สบ ๒๔๕๙/๑๓๖๕

นางสาวปยะฉัตร วรรณชัย
๒๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี
วัดพระพุทธฉาย  

สบ ๒๔๕๙/๑๓๖๖

นายสหชัย สระแก้ว
๒๖/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี
วัดพระพุทธฉาย  

สบ ๒๔๕๙/๑๓๖๗

นายกิติพงษ์ จันทร์ตรี

๒๙/๑๑/๒๕๔๒
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี

วัดพระพุทธฉาย  

สบ ๒๔๕๙/๑๓๖๘

นางสาวจณิสิตา วงษ์โฉม
๒๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี
วัดพระพุทธฉาย  

สบ ๒๔๕๙/๑๓๖๙

นางสาวปรางทิพย์ ยีสุ่น

่

๐๘/๐๑/๒๕๔๒ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี
วัดพระพุทธฉาย  

สบ ๒๔๕๙/๑๓๗๐

นางสาวปาริชาต ศรีจันทรา
๒๘/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี
วัดพระพุทธฉาย  

สบ ๒๔๕๙/๑๓๗๑

นางสาวศิริพร โคตาสูตร
๐๖/๑๐/๒๕๔๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี

วัดพระพุทธฉาย  

สบ ๒๔๕๙/๑๓๗๒

เด็กชายกฤษกร มณีเวช
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๔๕๙/๑๓๗๓

เด็กชายกันต์ธี พิชาลี
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๔๕๙/๑๓๗๔

เด็กชายกันต์ธีภพ เศรษฐะ
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๔๕๙/๑๓๗๕

เด็กชายคชสิทธิ

์

ราชวงศ์
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๔๕๙/๑๓๗๖

เด็กชายครรชิต สุริวงษ์
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๔๕๙/๑๓๗๗

เด็กชายจตุพร บรรพต
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๔๕๙/๑๓๗๘

เด็กชายจิรพัฒน์ บุญศรี
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๔๕๙/๑๓๗๙

เด็กชายจิรพัฒน์ แก้วรัตน์
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๔๕๙/๑๓๘๐

เด็กหญิงจิราภรณ์ พรหมมา
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๔๕๙/๑๓๘๑

เด็กหญิงจุฑามาศ อุปทะ
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๔๕๙/๑๓๘๒

เด็กชายชัยพัทธ์ มุสิกชาติ
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๔๕๙/๑๓๘๓

เด็กหญิงฐิติมา บรรพต
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๔๕๙/๑๓๘๔

เด็กหญิงฐิติมา พุ่มนาค
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๔๕๙/๑๓๘๕

เด็กหญิงณัฐชา เครือนิล
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๔๕๙/๑๓๘๖

เด็กชายณัฐดนัย ฉุยฉาย
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๔๕๙/๑๓๘๗

เด็กชายทศพรชัย ทองบ่อ
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๔๕๙/๑๓๘๘

เด็กชายธนดล คันยีสุ่น

่

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๔๕๙/๑๓๘๙

เด็กชายธีรภัทร สุวรรณบุผา
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๔๐ / ๑๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๕๙/๑๓๙๐

เด็กชายธีรวุฒิ พิทักษ์วงษ์
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๔๕๙/๑๓๙๑

เด็กหญิงนดารัตน์ พรมศร
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๔๕๙/๑๓๙๒

เด็กหญิงนวพร สุวรรณวงศ์
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๔๕๙/๑๓๙๓

เด็กหญิงประภาศิริ นุชนาฎ
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๔๕๙/๑๓๙๔

เด็กหญิงปทมาพร รางแดง
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๔๕๙/๑๓๙๕

เด็กหญิงปาณวี สมิตทานนท์
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๔๕๙/๑๓๙๖

เด็กชายภคพล พันธุ์นิล
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๔๕๙/๑๓๙๗

เด็กหญิงภัคธีมา มณีเวช
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๔๕๙/๑๓๙๘

เด็กหญิงภัสรนันท์ ปนสวัสดิ

์

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๔๕๙/๑๓๙๙

เด็กชายรัชภูมิ สง่าวงค์
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๔๕๙/๑๔๐๐
เด็กหญิงรัญชิดา วงศาพาน

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๔๕๙/๑๔๐๑

เด็กชายรัฐภูมิ เพ็ญรัตน์
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๔๕๙/๑๔๐๒

เด็กหญิงลลิตา หวลคิด
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๔๕๙/๑๔๐๓

เด็กชายวัชระโยธิน ทิศลูน
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๔๕๙/๑๔๐๔
เด็กหญิงวัชราภรณ์ เปรมรุ่ง

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๔๕๙/๑๔๐๕

เด็กหญิงวิมลสิริ หม่อมขุนทด
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๔๕๙/๑๔๐๖

เด็กหญิงศศิประภา ขนันไพร
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๔๕๙/๑๔๐๗

เด็กหญิงศศิพร พรมบุญ
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๔๕๙/๑๔๐๘
เด็กชายสรยุทธ เศษฐะ

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๔๕๙/๑๔๐๙

เด็กชายเอืออังกูร

้

วงษ์ทอง

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๔๕๙/๑๔๑๐

เด็กหญิงกกเพชร เหมือนเพชร
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๔๕๙/๑๔๑๑

เด็กชายนราธิป สิงห์มุกดา
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๔๕๙/๑๔๑๒

เด็กหญิงปณัฐธยาน์ กันคำ
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๔๕๙/๑๔๑๓

เด็กหญิงปพิชญา ยอดฉิม
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๔๕๙/๑๔๑๔

เด็กชายปณณวัฒน์ น้อยยาโน

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๔๕๙/๑๔๑๕

เด็กชายภัคพล จันทะแย้ม
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๔๕๙/๑๔๑๖

เด็กหญิงยลดา พวงมาลา
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๔๕๙/๑๔๑๗

เด็กชายวรวุฒิ พยุงผล
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๔๕๙/๑๔๑๘

เด็กหญิงวันทนา ชัยสิงห์
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๔๕๙/๑๔๑๙

เด็กชายศรีวิชัย พรหมมา
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๔๕๙/๑๔๒๐
เด็กชายศุภกร นามจุมจัง

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๔๕๙/๑๔๒๑

เด็กชายสราวุธ รักดอกกลาง
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๔๕๙/๑๔๒๒

เด็กหญิงสุธาสินี สุขเกษม
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๔๕๙/๑๔๒๓

เด็กหญิงอมรรัตน์ อินขาน
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๔๕๙/๑๔๒๔

เด็กหญิงอัจฉรา ปลิดทุกข์ภัย

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๔๑ / ๑๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๕๙/๑๔๒๕

เด็กหญิงอาทิตยา อินทกาน์
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๔๕๙/๑๔๒๖

เด็กหญิงอุรชา ขุนวิเศษ
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๔๕๙/๑๔๒๗
เด็กชายกฤศดาเนตร ด้วงพุก

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๔๕๙/๑๔๒๘

เด็กชายกิตติพงษ์ เดชศิริวัฒน์
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๔๕๙/๑๔๒๙

เด็กหญิงจิตธนา อุปทะ

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๔๕๙/๑๔๓๐

เด็กชายณัฐวุฒิ คุณแก้วอ้อม
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๔๕๙/๑๔๓๑

เด็กหญิงณิชกานต์ กลีบใบ
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๔๕๙/๑๔๓๒

เด็กชายธนากร ศิริพูน
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๔๕๙/๑๔๓๓

เด็กชายธนากรณ์ คำบุญมา
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๔๕๙/๑๔๓๔

เด็กชายนิรุตต์ พรมชมภู
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๔๕๙/๑๔๓๕

เด็กชายปณณทัต โชติชัย
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๔๕๙/๑๔๓๖

เด็กหญิงภัครมัย การสมเพียร
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๔๕๙/๑๔๓๗

เด็กชายรัชชานนท์ บ่อคำ
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๔๕๙/๑๔๓๘

เด็กหญิงลีลาวดี บุญมี
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๔๕๙/๑๔๓๙

เด็กชายเมธา ปาณะบุตร
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๔๕๙/๑๔๔๐

เด็กหญิงวิลาสินี ถนอมพันธ์
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๔๕๙/๑๔๔๑

เด็กชายสุทัศน์ บรรพต
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๔๕๙/๑๔๔๒

เด็กชายสุริยา มะโนชัย
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๔๕๙/๑๔๔๓

เด็กหญิงสุธารัตน์ บุตรศิลา
๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๔๕๙/๑๔๔๔

นายพิสิษฐ์ เสนาะเสียง
๐๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนแก่งคอย เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๑๔๔๕

นายมานพ เอือเฟอ

้

๒๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนแก่งคอย เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๑๔๔๖

นายวัชรพล โพนสงคราม
๐๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนแก่งคอย เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๑๔๔๗

นายณัฐพล ปานสุ่ม
๑๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนแก่งคอย เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๑๔๔๘

นายภานุวุธ จันทร์มณี
๑๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนแก่งคอย เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๑๔๔๙

นายทวีสิน วงษ์จิ
๒๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนแก่งคอย เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๑๔๕๐

นายนเรธร พรหมเมศ
๑๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนแก่งคอย เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๑๔๕๑

นายชนาธิป วงษ์เพ็ญ
๑๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนแก่งคอย เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๑๔๕๒

นายชนธัญ ปดเทสัง
๒๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนแก่งคอย เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๑๔๕๓

นายเนติภัทร ยิมประดิษฐ์

้

๒๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนแก่งคอย เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๑๔๕๔

นายภูวนาท สมวงษ์
๒๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนแก่งคอย เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๑๔๕๕

นายวิศรุต ภูมิสาขา
๓๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนแก่งคอย เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๑๔๕๖

นายศุภกร พรมจักร์
๑๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนแก่งคอย เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๑๔๕๗

นายจิรภัทร โกคูณ
๒๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนแก่งคอย เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๑๔๕๘

นายสหรัฐ พุทธาวงษ์
๐๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแก่งคอย เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๑๔๕๙

นายอิทธิวัฒน์ สายต่างใจ
๐๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่งคอย เขาลาดวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๔๒ / ๑๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๕๙/๑๔๖๐

นายก้องกิดากร กุนอก
๑๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่งคอย เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๑๔๖๑

นายสิทธิกร ทองขาว
๒๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่งคอย เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๑๔๖๒

นายภูวดิษย์ ธัญโชติพิสุทธิ

์

๐๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่งคอย เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๑๔๖๓

นายวิทวิส สุระมานนท์
๑๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่งคอย เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๑๔๖๔

นายภาณุพงศ์ นุภานิช
๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่งคอย เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๑๔๖๕

นายศิรวิชญ์ คำแหง
๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่งคอย เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๑๔๖๖

นายอนุสรณ์ คชประภา
๑๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่งคอย เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๑๔๖๗

นายชาตรี มีเจตนา
๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่งคอย เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๑๔๖๘

นายพิสิทธิ

์

มีศรี
๒๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่งคอย เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๑๔๖๙

นายนาโปเรียน มีสันเทียะ
๐๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่งคอย เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๑๔๗๐
นายเจตนิพัทธ์ ยิมละม้าย

้

๑๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่งคอย เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๑๔๗๑

นายก้องภพ แก้วมหิต
๑๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่งคอย เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๑๔๗๒

นายคุณากร หนูนิล
๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่งคอย เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๑๔๗๓

นายปรเมศวร์ พัทวี
๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่งคอย เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๑๔๗๔

นายพันธกานต์ สุดใจ
๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่งคอย เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๑๔๗๕

เด็กชายศุภกฤษฎ์ วังคีรี
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนแก่งคอย เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๑๔๗๖

เด็กชายชัยวัฒน์ พันธุ์ดา
๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนแก่งคอย เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๑๔๗๗

เด็กชายศิวกร แสนทา

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแก่งคอย เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๑๔๗๘

เด็กชายเพชรรัตน์ ลานมีไชย

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแก่งคอย เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๑๔๗๙

เด็กชายธนกร หอมรองขน
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนแก่งคอย เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๑๔๘๐

เด็กชายสิมิวัน จันทร์ขาว
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแก่งคอย เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๑๔๘๑

เด็กชายจักรภัทร ผงผัน

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแก่งคอย เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๑๔๘๒

เด็กชายธีรเดช สำโรง

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแก่งคอย เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๑๔๘๓

เด็กชายอรรถพล สุวรรณ

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแก่งคอย เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๑๔๘๔

เด็กชายนัฐพงค์ ภูผา
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนแก่งคอย เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๑๔๘๕

เด็กชายชิตพงษ์ ผงยา
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนแก่งคอย เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๑๔๘๖

เด็กชายอลงกรณ์ กำลังไทย
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแก่งคอย เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๑๔๘๗

เด็กชายธนพัฒน์ หินกล้า
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแก่งคอย เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๑๔๘๘

เด็กชายภูมิทอง ดอกไม้
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแก่งคอย เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๑๔๘๙

เด็กชายจักรกฤษณ์ สีทานุช
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนแก่งคอย เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๑๔๙๐
เด็กชายอดิศักดิ

์

ชนสุข
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนแก่งคอย เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๑๔๙๑

เด็กชายพฤทธิพร หาญพละ
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนแก่งคอย เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๑๔๙๒

นางสาวกรชนก ผาสุก
๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่งคอย เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๑๔๙๓

นางสาวดวงอนงค์ เสนอใจ
๐๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่งคอย เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๑๔๙๔

นางสาวณัฐรุจา หนูบุญเจ๊ก

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่งคอย เขาลาดวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๔๓ / ๑๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๕๙/๑๔๙๕

นางสาวปุณยรัตน์ ลวดทอง
๑๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่งคอย เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๑๔๙๖

นางสาววิภาพร นันตะเสน
๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่งคอย เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๑๔๙๗

นางสาวปวาริศา ทวีพันธ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่งคอย เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๑๔๙๘

นางสาวปวิตรา สอทา
๐๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่งคอย เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๑๔๙๙

นางสาวสุวพร กองยอด
๑๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนแก่งคอย เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๑๕๐๐
นางสาวณภัทร อุ่มเพชร

๒๐/๐๓/๒๕๒๐
โรงเรียนแก่งคอย เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๑๕๐๑
นางเจือจันทร์ สุขแจ่ม

๑๓/๐๓/๒๕๒๗

โรงเรียนแก่งคอย เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๑๕๐๒

นางสาวณัฎฐา แก้วคุณงาม

๒๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนแก่งคอย เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๑๕๐๓

นางสาวสิริภรณี วงษ์เหล็ก

๑๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแก่งคอย เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๑๕๐๔

นางสาวกัญญาพัตร แขขุนทด
๑๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนแก่งคอย เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๑๕๐๕
นางสาววราภรณ์ เกิดสวัสดิ

์

๐๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนแก่งคอย เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๑๕๐๖

นางสาวกัณฐิกา หรำรัศมี
๑๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนแก่งคอย เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๑๕๐๗

นางสาวจารุวรรณ กอเสนาะรส

๑๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแก่งคอย เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๑๕๐๘

นางสาวไพทูรย์ ปานสีสอาด
๒๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแก่งคอย เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๑๕๐๙
นางสาวเกวรินทร์ บางพงศ์

๓๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนแก่งคอย เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๑๕๑๐

นางสาวปยพร สุขสมจิตร์
๒๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนแก่งคอย เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๑๕๑๑

นางสาวชรินรัตน์ ศรีมะโน
๐๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนแก่งคอย เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๑๕๑๒

นางสาวปวริศา คำจร
๐๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนแก่งคอย เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๑๕๑๓
นางสาวศิริญญาภรณ์ ภักดี

๒๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนแก่งคอย เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๑๕๑๔

นางสาวสุกฤตา เขียวฉิม
๒๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนแก่งคอย เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๑๕๑๕

นางสาวเจนจิรา บุญถนอม

๑๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแก่งคอย เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๑๕๑๖

นางสาวรัตนภรณ์ รัตนกลม

๑๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแก่งคอย เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๑๕๑๗

นางสาวกันตพงษ์ ชาติ
๒๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนแก่งคอย เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๑๕๑๘

นางสาวอนุสสรา พุทธศรี
๒๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนแก่งคอย เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๑๕๑๙

นางสาวพรพรรณ จิตรเกตุ
๑๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนแก่งคอย เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๑๕๒๐

นางสาวนิติยา บุญวัน
๑๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนแก่งคอย เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๑๕๒๑

นางสาวรัตนา วรรณม่วง
๒๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนแก่งคอย เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๑๕๒๒

นางสาวธิดาวรรณ หลุ่ยพูลทรัพย์
๐๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแก่งคอย เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๑๕๒๓

นางสาวฐิติพร โสมลี
๐๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนแก่งคอย เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๑๕๒๔

นางสาวดิรดา บุญนารอด
๑๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนแก่งคอย เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๑๕๒๕

นางสาววรัญภรณ์ น้อยสีกา
๒๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนแก่งคอย เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๑๕๒๖

นางสาวนฤมล ไทยแท้

๒๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแก่งคอย เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๑๕๒๗

นางสาวพรหมรัตน์ โพธิพล
๐๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแก่งคอย เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๑๕๒๘

นางสาวพรสินี ไชยมี
๑๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนแก่งคอย เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๑๕๒๙

นางสาวศิริพันธ์ ดีเอม
๒๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแก่งคอย เขาลาดวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๔๔ / ๑๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๕๙/๑๕๓๐

นางสาวมลฤดี อินทรศร
๓๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนแก่งคอย เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๑๕๓๑

นางสาวประภาสิริ บุญพร้อม
๑๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนแก่งคอย เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๑๕๓๒

นางสาวกรรณิการ์ สมปู
๑๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนแก่งคอย เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๑๕๓๓

นางสาวรสสุคนธ์ พรมโสภา
๐๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแก่งคอย เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๑๕๓๔

นางสาวธิดารัตน์ โฉมงาม
๒๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนแก่งคอย เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๑๕๓๕

นางสาวปานฤทัย คล้ายอ่อง
๐๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนแก่งคอย เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๑๕๓๖

นางสาวธัญชนก แตงอ่อน

๒๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแก่งคอย เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๑๕๓๗

นางสาววิภาดา ศรีชานิล
๐๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนแก่งคอย เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๑๕๓๘

นางสาวนฤมน บัวงาม
๐๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนแก่งคอย เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๑๕๓๙

นางสาวพรพรรณ หอมจันทร์
๒๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนแก่งคอย เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๑๕๔๐
นางสาวรุจีรา เพชรมีดี

๑๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนแก่งคอย เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๑๕๔๑

นางสาวอาทิตยา ไชยเนตร์
๒๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนแก่งคอย เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๑๕๔๒

นางสาวจิรประภา พุทธิสา
๒๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนแก่งคอย เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๑๕๔๓

นางสาวรวีวรรณ จุ่มอุบ
๒๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนแก่งคอย เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๑๕๔๔

นางสาวจารุวรรณ บุญจันทร์
๒๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนแก่งคอย เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๑๕๔๕

นางสาวมะลิวัลย์ ศรีสรรค์จร
๑๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแก่งคอย เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๑๕๔๖

นางสาวชนิดา สารโชติ
๐๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนแก่งคอย เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๑๕๔๗

นางสาวฟาใส สายชม

๑๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแก่งคอย เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๑๕๔๘

นางสาวสุวนันท์ ประดิษฐภูมิ
๑๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนแก่งคอย เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๑๕๔๙

นางสาววิภาพร บุญซ้อน
๒๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนแก่งคอย เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๑๕๕๐

นางสาวสุนิสา ช้างงา
๐๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนแก่งคอย เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๑๕๕๑

นางสาวญาดารัตน์ ชัยภูมิ

๒๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแก่งคอย เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๑๕๕๒

นางสาวปนัดดา เกตุจันทร์
๐๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนแก่งคอย เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๑๕๕๓

นางสาวพีรยา สบายรูป
๐๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนแก่งคอย เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๑๕๕๔

นางสาวธิดารัตน์ ผางดี

๒๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแก่งคอย เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๑๕๕๕

นางสาวธนาภรณ์ ฉลวยศรี

๑๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแก่งคอย เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๑๕๕๖

นางสาววราภรณ์ บุญอ้อย

๑๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแก่งคอย เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๑๕๕๗

นางสาวชลิญญา นาสุทธิ
๑๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนแก่งคอย เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๑๕๕๘

นางสาวณัฎฐธิดา จิวขุนทด
๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่งคอย เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๑๕๕๙

นางสาวณัฐชาภรณ์ พุ่มพฤกษ์

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่งคอย เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๑๕๖๐
นางสาวชลดา พึงพราหม

่

๐๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่งคอย เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๑๕๖๑

นางสาวพิมมาดา อินทนิล
๓๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่งคอย เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๑๕๖๒

นางสาวกัลยรัตน์ ยอดอินทร์
๑๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่งคอย เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๑๕๖๓

นางสาววิภาดา สุดรักษ์
๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่งคอย เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๑๕๖๔

นางสาวอภิญญา ชาวกัณหา
๑๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่งคอย เขาลาดวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๔๕ / ๑๙๐

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๕๙/๑๕๖๕

นางสาวจีรภัทร์ จันทร์วิทัน
๑๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่งคอย เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๑๕๖๖

นางสาวรุ้งนภา สุภาเกษม
๐๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่งคอย เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๑๕๖๗

นางสาวศุทธภา การินรัตน์
๑๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่งคอย เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๑๕๖๘

นางสาวรสริน เณรแตง
๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่งคอย เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๑๕๖๙

นางสาวชัชฎาภรณ์ วิเชียรพงษ์
๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่งคอย เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๑๕๗๐

นางสาวจิดาภา โพธิทองดี

์

๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่งคอย เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๑๕๗๑

นางสาวบุญฑริกา ธาตุจันทร์
๑๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่งคอย เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๑๕๗๒

นางสาวชัญณิช สำลีทอง
๒๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่งคอย เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๑๕๗๓

นางสาวณัฐนิชากร สิงหล
๑๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนแก่งคอย เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๑๕๗๔

นางสาวมินลดา ปรีประทุม
๒๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่งคอย เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๑๕๗๕

นางสาวฐิติพร ฉมังวิภา
๒๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่งคอย เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๑๕๗๖

นางสาวธราภรณ์ ติณรัตน์
๒๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่งคอย เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๑๕๗๗

นางสาวคัมภีร์ราญา ลือศักดิ

์

๒๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่งคอย เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๑๕๗๘

นางสาวมนัสนันท์ ปองสมุทร
๒๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่งคอย เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๑๕๗๙
นางสาวพลอยไพลิน สาป

๒๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่งคอย เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๑๕๘๐

นางสาวมนทกานต์ เขียวคล้าย
๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่งคอย เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๑๕๘๑

นางสาวดวงกมล บุญยะทิม
๒๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่งคอย เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๑๕๘๒

นางสาวณัฎฐา ดิษฐาพร
๑๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่งคอย เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๑๕๘๓

นางสาวสุนิสา ถวิลการ
๐๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่งคอย เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๑๕๘๔

นางสาวศิริลักษณ์ อุทุม
๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่งคอย เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๑๕๘๕

นางสาวพรนัชชา อยู่เจริญ
๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่งคอย เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๑๕๘๖

นางสาวภัทริกา ดามณี
๑๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่งคอย เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๑๕๘๗

นางสาวสิริมา สุขวิเศษ
๑๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่งคอย เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๑๕๘๘
นางสาวอาทิตย์ติญา พูนศิริ

๑๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่งคอย เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๑๕๘๙

นางสาวมินตรา ยศยิง

่

๐๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่งคอย เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๑๕๙๐

นางสาวสิริดาภา ทองยอ้ย
๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่งคอย เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๑๕๙๑

นางสาวอัจฉรา เพ็ชรจันทึก
๑๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่งคอย เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๑๕๙๒

นางสาวสุพรรษา คณะขาม
๐๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนแก่งคอย เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๑๕๙๓

นางสาวพรไพลิน พันธ์สุมา
๑๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนแก่งคอย เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๑๕๙๔

นางสาวณัฐวรรณ สุพัฒน์
๒๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนแก่งคอย เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๑๕๙๕

นางสาวธมนวรรณ พุกทิศา
๒๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแก่งคอย เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๑๕๙๖

นางสาวชลลดา สุขสุแพทย์

๒๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแก่งคอย เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๑๕๙๗

นางสาวจิรัชญา สัตย์จริง
๐๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนแก่งคอย เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๑๕๙๘

นางสาววรรณภา ดัชถุยาวัตร
๒๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนแก่งคอย เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๑๕๙๙

เด็กหญิงอุไรวรรณ บุตตะบุตร
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนแก่งคอย เขาลาดวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๔๖ / ๑๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๕๙/๑๖๐๐
เด็กหญิงชนัญชิดา คำภิลา

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแก่งคอย เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๑๖๐๑

เด็กหญิงลลิตา สินพานิช
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนแก่งคอย เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๑๖๐๒
เด็กหญิงณัชชา บุษยะกนิษฐ์

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแก่งคอย เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๑๖๐๓

เด็กหญิงอัจฉรา ทองอินทร์
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนแก่งคอย เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๑๖๐๔

เด็กหญิงณัฐกานต์ เลขคำ
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแก่งคอย เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๑๖๐๕ เด็กหญิงสิรยาเพชราภรณ์

โอยะเนน
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนแก่งคอย เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๑๖๐๖
เด็กหญิงธีรภรณ์ เงินคง

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนแก่งคอย เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๑๖๐๗

เด็กหญิงปฏิมากร มีส่งา
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนแก่งคอย เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๑๖๐๘

เด็กหญิงกัณฐิกา ชัยเนตร์
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนแก่งคอย เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๑๖๐๙

เด็กหญิงศศิธร ภักดี
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนแก่งคอย เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๑๖๑๐
เด็กหญิงอรุณฉาย แสนทวี

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแก่งคอย เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๑๖๑๑

เด็กหญิงเกวลิน นิลประดิษฐ
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแก่งคอย เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๑๖๑๒

เด็กหญิงนัฐธรากร สิริปยสมบูรณ์

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแก่งคอย เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๑๖๑๓

เด็กหญิงฐิตาภา ทองหุ้ม
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนแก่งคอย เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๑๖๑๔

เด็กหญิงนัทธมน จุลลา
๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแก่งคอย เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๑๖๑๕

เด็กหญิงวรนิษฐา รวขทองศรี
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแก่งคอย เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๑๖๑๖

เด็กหญิงชมพูนุท ตังเฉินเจริญ

้

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนแก่งคอย เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๑๖๑๗

เด็กหญิงธัญลักษณ์ ช่วยสัตว์
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแก่งคอย เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๑๖๑๘

เด็กหญิงกิงกมล

่

อู่ทรัพย์
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแก่งคอย เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๑๖๑๙

เด็กหญิงวิรุฬรัตน์ วิรุณพันธ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแก่งคอย เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๑๖๒๐

เด็กหญิงสุนันทา ศิริทรัพย์
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแก่งคอย เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๑๖๒๑

เด็กหญิงวริศรา แทบท้าว
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแก่งคอย เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๑๖๒๒

นางสาวเพทาย สุขสว่าง

๒๘/๑๑/๒๕๒๗

โรงเรียนแก่งคอย เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๑๖๒๓

นางสาวนัศรา ธาตุจันทร์
๑๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนแก่งคอย เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๑๖๒๔

นางสาวมัลลิกา เขียวรัมย์
๒๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแก่งคอย เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๑๖๒๕

นางสาววรัญญา เทพเขียว
๒๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแก่งคอย เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๑๖๒๖

เด็กหญิงชุติมา พรมมะ
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนแก่งคอย เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๑๖๒๗

เด็กหญิงจุฑามาศ ฤทธินอ้ย

์

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแก่งคอย เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๑๖๒๘

เด็กหญิงมัณฑนา มณีพันธ์
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแก่งคอย เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๑๖๒๙

เด็กหญิงมุทิตา สาจันทึก
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนแก่งคอย เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๑๖๓๐
เด็กหญิงนันทณัฐ สุ่มยศ

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนแก่งคอย เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๑๖๓๑

นางสาวเมธาพร รักแดง
๑๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่งคอย เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๑๖๓๒

นางสาวอริญชย์รวี แก้วก้อนนารา
๓๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแก่งคอย เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๑๖๓๓

เด็กชายศุภกร ราษฎร์ศิริ
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง แก่งคอย  

สบ ๒๔๕๙/๑๖๓๔

เด็กหญิงกนกวรรณ ชมสมุทร
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง แก่งคอย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๔๗ / ๑๙๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๕๙/๑๖๓๕

เด็กหญิงศศินันท์ วงวิหก
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง แก่งคอย  

สบ ๒๔๕๙/๑๖๓๖

เด็กหญิงอภิญญา เบาวะนนท์
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง แก่งคอย  

สบ ๒๔๕๙/๑๖๓๗

เด็กหญิงลลนา ด่านประสิทธิ

์

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง แก่งคอย  

สบ ๒๔๕๙/๑๖๓๘
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ สีหะนาจ

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง แก่งคอย  

สบ ๒๔๕๙/๑๖๓๙

เด็กหญิงมาริสา สีบางตาล

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง แก่งคอย  

สบ ๒๔๕๙/๑๖๔๐

เด็กหญิงนลพรรณ รางแดง
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง แก่งคอย  

สบ ๒๔๕๙/๑๖๔๑

เด็กหญิงสินีนาท ปากดี
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง แก่งคอย  

สบ ๒๔๕๙/๑๖๔๒

เด็กชายเมธี แสนขัน
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง แก่งคอย  

สบ ๒๔๕๙/๑๖๔๓

เด็กชายภูวดล แก่นสูงเนิน
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง แก่งคอย  

สบ ๒๔๕๙/๑๖๔๔

เด็กชายรัชชานนท์ จันทร์โน
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง แก่งคอย  

สบ ๒๔๕๙/๑๖๔๕

เด็กชายปรัชญา ตาอุไทย
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง แก่งคอย  

สบ ๒๔๕๙/๑๖๔๖

เด็กชายณัฐวรรธน์ แสงสวัสดิ

์

๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง แก่งคอย  

สบ ๒๔๕๙/๑๖๔๗

เด็กชายอนาครินทร์ เชือสะอาด

้

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง แก่งคอย  

สบ ๒๔๕๙/๑๖๔๘

เด็กชายณัฐพงษ์ สินกอบสวัสดิ

์

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง แก่งคอย  

สบ ๒๔๕๙/๑๖๔๙

เด็กชายบรรฑูรย์ พูลแปลก

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง แก่งคอย  

สบ ๒๔๕๙/๑๖๕๐

เด็กชายสุขสันต์ กลีบสมุทร
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง แก่งคอย  

สบ ๒๔๕๙/๑๖๕๑

เด็กชายเจษฎากร มาปนสาย
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง แก่งคอย  

สบ ๒๔๕๙/๑๖๕๒

เด็กหญิงธิตาพร หงษา

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง แก่งคอย  

สบ ๒๔๕๙/๑๖๕๓

เด็กหญิงมณีนุช นาคมี
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง แก่งคอย  

สบ ๒๔๕๙/๑๖๕๔

เด็กหญิงนภัสวรรณ วงษ์จิ
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง แก่งคอย  

สบ ๒๔๕๙/๑๖๕๕

เด็กหญิงชลธิชา ศรีเทียนทอง
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง แก่งคอย  

สบ ๒๔๕๙/๑๖๕๖

เด็กหญิงทิพย์มาศ บุญเงิน
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง แก่งคอย  

สบ ๒๔๕๙/๑๖๕๗

เด็กหญิงสุพรรณี มาสาลี
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง แก่งคอย  

สบ ๒๔๕๙/๑๖๕๘

เด็กหญิงวัชราภา บุญอ้อย
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง แก่งคอย  

สบ ๒๔๕๙/๑๖๕๙

เด็กหญิงปวริศา เขียวแก้ว
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง แก่งคอย  

สบ ๒๔๕๙/๑๖๖๐

เด็กหญิงพัชราภา พิมพ์วงค์
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง แก่งคอย  

สบ ๒๔๕๙/๑๖๖๑

เด็กหญิงหทัย อยู่ดี
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง แก่งคอย  

สบ ๒๔๕๙/๑๖๖๒

เด็กหญิงนิชารีย์ ฤทธิประเสริฐ

์

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง แก่งคอย  

สบ ๒๔๕๙/๑๖๖๓

เด็กหญิงรรรรรร หวังพลาย
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง แก่งคอย  

สบ ๒๔๕๙/๑๖๖๔

เด็กหญิงสุกัญญา นาจำปา
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง แก่งคอย  

สบ ๒๔๕๙/๑๖๖๕

เด็กหญิงกชพร พูนกิตติสุข
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง แก่งคอย  

สบ ๒๔๕๙/๑๖๖๖

เด็กหญิงนิยดา จันทะหงษ์
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง แก่งคอย  

สบ ๒๔๕๙/๑๖๖๗

เด็กหญิงเนตรชนก สิงห์ลอ
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง แก่งคอย  

สบ ๒๔๕๙/๑๖๖๘
เด็กหญิงฑิพราวรรณ จันทร์หอม

๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง แก่งคอย  

สบ ๒๔๕๙/๑๖๖๙

เด็กหญิงนันท์นภัส ตาใจ
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง แก่งคอย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๔๘ / ๑๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๕๙/๑๖๗๐

เด็กชายวชิรพันธ์ ยิมละมัย

้

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง แก่งคอย  

สบ ๒๔๕๙/๑๖๗๑

เด็กชายณัฎฐปกรณ์ อาจสม
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง แก่งคอย  

สบ ๒๔๕๙/๑๖๗๒

เด็กชายธเนศวร กิตติกูล
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง แก่งคอย  

สบ ๒๔๕๙/๑๖๗๓

เด็กชายกันทรากร เดชบุญ
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง แก่งคอย  

สบ ๒๔๕๙/๑๖๗๔

เด็กชายศุภณัฐ อินทร์ทะผา
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง แก่งคอย  

สบ ๒๔๕๙/๑๖๗๕

เด็กชายอรรถพร พารัตนะ
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง แก่งคอย  

สบ ๒๔๕๙/๑๖๗๖

เด็กชายจีรพัฒน์ น้อยสกุล

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง แก่งคอย  

สบ ๒๔๕๙/๑๖๗๗

เด็กชายสรวิศ ศรีสว่าง
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง แก่งคอย  

สบ ๒๔๕๙/๑๖๗๘

เด็กชายนพรัตน์ ผลยาม

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง แก่งคอย  

สบ ๒๔๕๙/๑๖๗๙

เด็กชายพลอย สุภาพ
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง แก่งคอย  

สบ ๒๔๕๙/๑๖๘๐
เด็กชายดนุชิต โคตะรักษ์

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง แก่งคอย  

สบ ๒๔๕๙/๑๖๘๑

เด็กชายอนุชา หนูเปลียน

่

๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง แก่งคอย  

สบ ๒๔๕๙/๑๖๘๒

เด็กชายอุกฤษฎ์ อินทรีย์
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง แก่งคอย  

สบ ๒๔๕๙/๑๖๘๓

เด็กชายวุฒิพัฒน์ เหมือนทอง
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง แก่งคอย  

สบ ๒๔๕๙/๑๖๘๔

เด็กหญิงปทิตตา สายดิง

่

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง แก่งคอย  

สบ ๒๔๕๙/๑๖๘๕

เด็กหญิงณัชชา จันทร์เพ็ญ
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง แก่งคอย  

สบ ๒๔๕๙/๑๖๘๖

เด็กหญิงเปมิกา ศรีมะโน
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง แก่งคอย  

สบ ๒๔๕๙/๑๖๘๗

เด็กหญิงสุธีธิดา สุขศิลา
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง แก่งคอย  

สบ ๒๔๕๙/๑๖๘๘

เด็กหญิงมัญชุพร บุญสง่า
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง แก่งคอย  

สบ ๒๔๕๙/๑๖๘๙

เด็กหญิงอมรรัตน์ เพิมผล

่

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง แก่งคอย  

สบ ๒๔๕๙/๑๖๙๐

เด็กหญิงพรพรรณ ศรีเกือกลิน

้ ่

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง แก่งคอย  

สบ ๒๔๕๙/๑๖๙๑

เด็กหญิงชาลิณี ศรีบุญรักษ์
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง แก่งคอย  

สบ ๒๔๕๙/๑๖๙๒

เด็กหญิงวริศรา สรรเสริญพิมพ์
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง แก่งคอย  

สบ ๒๔๕๙/๑๖๙๓

เด็กหญิงวสุนันท์ ปานดี

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง แก่งคอย  

สบ ๒๔๕๙/๑๖๙๔

เด็กหญิงธมลวรรณ ต๊ะมา
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง แก่งคอย  

สบ ๒๔๕๙/๑๖๙๕

เด็กหญิงเอมมิการ์ สุริเตอร์
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง แก่งคอย  

สบ ๒๔๕๙/๑๖๙๖ เด็กหญิงณิชชญาณ์ภัค
ศรีสวัสดิ

์

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง แก่งคอย  

สบ ๒๔๕๙/๑๖๙๗

เด็กหญิงณิฐชณีภัค ศรีสวัสดิ

์

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง แก่งคอย  

สบ ๒๔๕๙/๑๖๙๘

เด็กชายอภิรักษ์ วงษ์อินทร์
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง แก่งคอย  

สบ ๒๔๕๙/๑๖๙๙

เด็กชายปติภัทร เต็งสกุล
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง แก่งคอย  

สบ ๒๔๕๙/๑๗๐๐
เด็กชายอภิวัฒน์ ชิดมะเริง

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง แก่งคอย  

สบ ๒๔๕๙/๑๗๐๑

เด็กหญิงศิริประภา ปานสีสอาด
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง แก่งคอย  

สบ ๒๔๕๙/๑๗๐๒

เด็กหญิงพรนภัส พาปาน
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง แก่งคอย  

สบ ๒๔๕๙/๑๗๐๓

เด็กหญิงวริศรา กันหาเทียง

่

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง แก่งคอย  

สบ ๒๔๕๙/๑๗๐๔
เด็กหญิงรจริน ขำฉา

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง แก่งคอย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๔๙ / ๑๙๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๕๙/๑๗๐๕

เด็กหญิงอัจจิมา ดอกตะไกล้
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง แก่งคอย  

สบ ๒๔๕๙/๑๗๐๖

เด็กหญิงภัทรภร แปนตระกูล
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง แก่งคอย  

สบ ๒๔๕๙/๑๗๐๗
เด็กชายอรรถพล สุวรรณเกตุ

๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง แก่งคอย  

สบ ๒๔๕๙/๑๗๐๘

เด็กชายฐิตินันท์ พันธรักษ์
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง แก่งคอย  

สบ ๒๔๕๙/๑๗๐๙

เด็กชายเขมนันท์ บุญฉุน
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง แก่งคอย  

สบ ๒๔๕๙/๑๗๑๐

เด็กหญิงภัทรวดี ถามูลแสน
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง แก่งคอย  

สบ ๒๔๕๙/๑๗๑๑

เด็กหญิงคีตกานท์ จารุจรัสกุล

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง แก่งคอย  

สบ ๒๔๕๙/๑๗๑๒

เด็กชายวิทวัส พึงอินทร์

่

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง แก่งคอย  

สบ ๒๔๕๙/๑๗๑๓

เด็กหญิงพรนัชชา ปาเต็ง
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง แก่งคอย  

สบ ๒๔๕๙/๑๗๑๔

เด็กหญิงพรทิพย์ สามารถ
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง แก่งคอย  

สบ ๒๔๕๙/๑๗๑๕

เด็กหญิงนภาพร ด้วงประโคน
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง แก่งคอย  

สบ ๒๔๕๙/๑๗๑๖

เด็กหญิงสุภาภรณ์ ราชสมบัติ
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง แก่งคอย  

สบ ๒๔๕๙/๑๗๑๗

เด็กหญิงจิราภา มีทรงธรรม
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง แก่งคอย  

สบ ๒๔๕๙/๑๗๑๘

เด็กหญิงปยมน ถ้วยทอง
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง แก่งคอย  

สบ ๒๔๕๙/๑๗๑๙

เด็กหญิงวรรณภา อินทะมา
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง แก่งคอย  

สบ ๒๔๕๙/๑๗๒๐

เด็กชายกรวิชญ์ ทับแพงศรี
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๑๗๒๑

เด็กชายณัฐพล พาบุตตะ
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๑๗๒๒

เด็กชายอติชาติ ชูเมือง
๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๑๗๒๓

เด็กหญิงจิราภา สุพรรณจนาภพ
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๑๗๒๔

เด็กชายภานุพงศ์ โพธิวงษ์
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๑๗๒๕

เด็กชายอภิรัฐ พิมพา
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๑๗๒๖

เด็กชายธนากร ชัยรัตน์
๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๑๗๒๗

เด็กหญิงปานชีวา มูลทิม

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๑๗๒๘

เด็กหญิงกัลยา นามวิเศษ
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๑๗๒๙

เด็กหญิงนันทิชา ขุนสวัสดิ

์

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๑๗๓๐

เด็กหญิงกรรณญา สอนศรี
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๑๗๓๑

เด็กชายปวริศฐ์ ศรเดช
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๑๗๓๒

เด็กชายธนภัทร จันทะนันท์
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๑๗๓๓

เด็กหญิงวินิดา ทรัพย์สมิง
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๑๗๓๔

เด็กหญิงณัฎชา สันติตรานนท์
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๑๗๓๕

เด็กหญิงณัฎฐา สันติตรานนท์
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๑๗๓๖

เด็กชายชนกันต์ คำอินทร์
๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๑๗๓๗

เด็กหญิงปทิตตา ปนทะรัตน์
๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๑๗๓๘

เด็กหญิงปวีณา แดงสุทธิ
๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๑๗๓๙

เด็กหญิงสุภัทรา บุญถนอม
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๕๐ / ๑๙๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๕๙/๑๗๔๐
เด็กหญิงปุริมปรัชญ์ ทองสกุล

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๑๗๔๑

เด็กหญิงพัทธ์ธีรา เจริญยศ
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๑๗๔๒

เด็กหญิงอนุสรา สาสุขจิตต์
๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๑๗๔๓

เด็กหญิงอรหทัย ดอกตะไกล้
๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๑๗๔๔

เด็กชายชาญณรงค์ ลาสุดี
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๑๗๔๕

เด็กหญิงสุพรรษา มุ่งกลาง
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๑๗๔๖

เด็กหญิงปวีณ์นุช ทนสุกร์
๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๑๗๔๗

เด็กชายเอกพล บุญเรือน
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๑๗๔๘

เด็กชายพฤทธิ

์

สีเจือทอง
๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๑๗๔๙

เด็กหญิงวิชุดา คำเจริญ
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๑๗๕๐
เด็กชายฤทธิเกียรติ กิจแก้ว

๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๑๗๕๑

เด็กชายธนากร ทองมะณี
๑๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๑๗๕๒

เด็กชายอิสรา อินทรสำโรง
๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๑๗๕๓

เด็กชายธีระพัฒน์ นพคุณ
๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๑๗๕๔

เด็กชายธนากร จันทาบุตร
๐๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๑๗๕๕

นายพิสิทธิ

์

พราหมณัง
๒๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๑๗๕๖

เด็กหญิงพรไพลิน นาหล่ง
๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๑๗๕๗

เด็กหญิงธิตติพร สิงห์จันทร์
๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๑๗๕๘

เด็กชายศุภวิชญ์ เขตเขว้า
๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๑๗๕๙

เด็กชายจรัสสิน คงชาญแพทย์
๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๑๗๖๐

เด็กชายพิริโย ขันพุดซา
๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๑๗๖๑

เด็กชายกันต์ธีร์ รักษาแดน
๐๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๑๗๖๒

เด็กชายจิรวัฒน์ ขุนดอนมะแสง
๒๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๑๗๖๓

เด็กหญิงปญญาวี จันทะบูรณ์
๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๑๗๖๔

นายสหรัฐ ทิพย์วงศ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๑๗๖๕

นายวงศธร วงษ์พยอม
๑๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๑๗๖๖

นางสาวภัทรกันย์ ผาซา
๐๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๑๗๖๗

นางสาวอุมาพร กลางอรัญ
๒๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๑๗๖๘

นางสาวอารียา พรมวิจิตร

๒๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๑๗๖๙

นายอิทธิพล ธงสันเทียะ
๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๑๗๗๐
นายปณิธาณ ลมเมฆ

๒๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๑๗๗๑

นางสาวอภิญญา สารแก้ว
๒๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๑๗๗๒

นางสาวนภาพร แก้วมาตย์
๒๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๑๗๗๓

นางสาวอิสริยา พันโกฏิ
๒๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๑๗๗๔

นายกรวิชญ์ เกษรโอสถ
๐๙/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๕๑ / ๑๙๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๕๙/๑๗๗๕

นางสาวพิริยชัช ทาอูด
๑๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๑๗๗๖

นายสรรชัย ไชยเทศ
๑๘/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๑๗๗๗

นายอมรเทพ ธรรมศร
๓๐/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๑๗๗๘

นายกฤษดา จันพางาม
๑๗/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๑๗๗๙

นายวันเฉลิม ปะทาสี
๑๒/๐๘/๒๕๔๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๑๗๘๐

นางสาวมาทินี กอเซ็ม
๓๑/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๑๗๘๑

นางสาวพรรษพร ถินถาน

่

๐๖/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๑๗๘๒

นางสาวปริณดา จันทน์เทศ
๑๗/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๑๗๘๓

เด็กชายพงศธร พารัตนะ
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพัฒนา ราษฎร์พัฒนา  

สบ ๒๔๕๙/๑๗๘๔

เด็กชายวิษณุสรรค์ นะพินโน
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลพัฒนา ราษฎร์พัฒนา  

สบ ๒๔๕๙/๑๗๘๕

เด็กหญิงกรรณฑิมา ไสวทอง
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพัฒนา ราษฎร์พัฒนา  

สบ ๒๔๕๙/๑๗๘๖

เด็กหญิงณิชกานต์ วิเศษโวหาร
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลพัฒนา ราษฎร์พัฒนา  

สบ ๒๔๕๙/๑๗๘๗

เด็กหญิงปยะพร ส่งเสริม
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพัฒนา ราษฎร์พัฒนา  

สบ ๒๔๕๙/๑๗๘๘

เด็กหญิงพัชรินทร์ เจริญยศ

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพัฒนา ราษฎร์พัฒนา  

สบ ๒๔๕๙/๑๗๘๙

เด็กหญิงพัสวี นนเสือเผ่า
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลพัฒนา ราษฎร์พัฒนา  

สบ ๒๔๕๙/๑๗๙๐

เด็กหญิงภัทรวดี พรมรัตน์
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพัฒนา ราษฎร์พัฒนา  

สบ ๒๔๕๙/๑๗๙๑

เด็กหญิงศิริประภา งวดชัย
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพัฒนา ราษฎร์พัฒนา  

สบ ๒๔๕๙/๑๗๙๒

เด็กหญิงสโรชา วินาปติ

์

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลพัฒนา ราษฎร์พัฒนา  

สบ ๒๔๕๙/๑๗๙๓

เด็กหญิงสาริศา สิริเขตต์
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลพัฒนา ราษฎร์พัฒนา  

สบ ๒๔๕๙/๑๗๙๔

เด็กหญิงมณีรัตน์ คชฤทธิ

์

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพัฒนา ราษฎร์พัฒนา  

สบ ๒๔๕๙/๑๗๙๕

เด็กหญิงรุ่งรัศมี ผิวผา
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพัฒนา ราษฎร์พัฒนา  

สบ ๒๔๕๙/๑๗๙๖

เด็กชายฐิติกร จีระกิจ
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพัฒนา ราษฎร์พัฒนา  

สบ ๒๔๕๙/๑๗๙๗

เด็กชายธีรธัส คำตัน
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลพัฒนา ราษฎร์พัฒนา  

สบ ๒๔๕๙/๑๗๙๘

เด็กชายพงศกร เขียงวรณ์
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพัฒนา ราษฎร์พัฒนา  

สบ ๒๔๕๙/๑๗๙๙

เด็กชายวิชญ์พล สายเงียว

้

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพัฒนา ราษฎร์พัฒนา  

สบ ๒๔๕๙/๑๘๐๐
เด็กชายวิชยานนท์ บุญมีมิตร

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพัฒนา ราษฎร์พัฒนา  

สบ ๒๔๕๙/๑๘๐๑
เด็กชายศิริมงคล คำพิลา

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพัฒนา ราษฎร์พัฒนา  

สบ ๒๔๕๙/๑๘๐๒

เด็กชายฉัตรมงคล พานเทียน
๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลพัฒนา ราษฎร์พัฒนา  

สบ ๒๔๕๙/๑๘๐๓

เด็กชายภควัต สีพุด
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพัฒนา ราษฎร์พัฒนา  

สบ ๒๔๕๙/๑๘๐๔

เด็กหญิงธนภรณ์ เกตุอ่อน
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพัฒนา ราษฎร์พัฒนา  

สบ ๒๔๕๙/๑๘๐๕
เด็กหญิงนภัสรา คูวาจารย์

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพัฒนา ราษฎร์พัฒนา  

สบ ๒๔๕๙/๑๘๐๖

เด็กหญิงประภาพร ขาวผ่อง
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพัฒนา ราษฎร์พัฒนา  

สบ ๒๔๕๙/๑๘๐๗

เด็กหญิงภาวินี กองฟู
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพัฒนา ราษฎร์พัฒนา  

สบ ๒๔๕๙/๑๘๐๘

เด็กหญิงวชิราภรณ์ บุญมาก
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลพัฒนา ราษฎร์พัฒนา  

สบ ๒๔๕๙/๑๘๐๙
เด็กหญิงศศิวิมล กระต่ายเล็ก

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลพัฒนา ราษฎร์พัฒนา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๕๒ / ๑๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๕๙/๑๘๑๐

เด็กหญิงศิรประภา พลหล้า
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพัฒนา ราษฎร์พัฒนา  

สบ ๒๔๕๙/๑๘๑๑

เด็กหญิงชาลิสา วิทยบูรณ์
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพัฒนา ราษฎร์พัฒนา  

สบ ๒๔๕๙/๑๘๑๒

เด็กหญิงดาวอายา เปาศรี
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพัฒนา ราษฎร์พัฒนา  

สบ ๒๔๕๙/๑๘๑๓

เด็กหญิงมลิวรรณ แก้วดี
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพัฒนา ราษฎร์พัฒนา  

สบ ๒๔๕๙/๑๘๑๔

เด็กชายธีรวัฒน์ เรืองสมุทร์
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพัฒนา ราษฎร์พัฒนา  

สบ ๒๔๕๙/๑๘๑๕

เด็กชายสุธิภัทร สินธุชาติ

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลพัฒนา ราษฎร์พัฒนา  

สบ ๒๔๕๙/๑๘๑๖

เด็กชายบุญเลิศ ศิริ
๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกะเหรียงคอม้า

่

กะเหรียงคอม้า

่

 

สบ ๒๔๕๙/๑๘๑๗

เด็กชายจิตจนะ เหรียญทอง
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกะเหรียงคอม้า

่

กะเหรียงคอม้า

่

 

สบ ๒๔๕๙/๑๘๑๘

เด็กชายวุฒิกร สายทอง
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกะเหรียงคอม้า

่

กะเหรียงคอม้า

่

 

สบ ๒๔๕๙/๑๘๑๙

เด็กชายอุดมศักดิ

์

ดัชกร
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกะเหรียงคอม้า

่

กะเหรียงคอม้า

่

 

สบ ๒๔๕๙/๑๘๒๐
เด็กชายกิตตินันท์ บุญสวัสดิ

์

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกะเหรียงคอม้า

่

กะเหรียงคอม้า

่

 

สบ ๒๔๕๙/๑๘๒๑

เด็กชายจักรพันธ์ ปญญาดี
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกะเหรียงคอม้า

่

กะเหรียงคอม้า

่

 

สบ ๒๔๕๙/๑๘๒๒

เด็กชายประสิทธิพร สายทอง
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกะเหรียงคอม้า

่

กะเหรียงคอม้า

่

 

สบ ๒๔๕๙/๑๘๒๓

เด็กชายวิทยา พันธ์มา
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกะเหรียงคอม้า

่

กะเหรียงคอม้า

่

 

สบ ๒๔๕๙/๑๘๒๔

เด็กชายประทีป จันทร์ลา
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกะเหรียงคอม้า

่

กะเหรียงคอม้า

่

 

สบ ๒๔๕๙/๑๘๒๕

เด็กชายศราวุธ จำปา
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกะเหรียงคอม้า

่

กะเหรียงคอม้า

่

 

สบ ๒๔๕๙/๑๘๒๖

เด็กชายภาสกร เหรียญทอง

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกะเหรียงคอม้า

่

กะเหรียงคอม้า

่

 

สบ ๒๔๕๙/๑๘๒๗

เด็กชายเรวัต พิมพ์ทอง

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกะเหรียงคอม้า

่

กะเหรียงคอม้า

่

 

สบ ๒๔๕๙/๑๘๒๘

เด็กชายธนการ บุตตาแย้ม
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกะเหรียงคอม้า

่

กะเหรียงคอม้า

่

 

สบ ๒๔๕๙/๑๘๒๙

เด็กชายศุภกิตต์ อรุณศรี
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกะเหรียงคอม้า

่

กะเหรียงคอม้า

่

 

สบ ๒๔๕๙/๑๘๓๐

เด็กหญิงกรพินธุ์ ปูนทาง
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกะเหรียงคอม้า

่

กะเหรียงคอม้า

่

 

สบ ๒๔๕๙/๑๘๓๑

เด็กหญิงธันย์ชนก เรืองจันทร์
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกะเหรียงคอม้า

่

กะเหรียงคอม้า

่

 

สบ ๒๔๕๙/๑๘๓๒

เด็กหญิงรุ่งทิวา พิสมร
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกะเหรียงคอม้า

่

กะเหรียงคอม้า

่

 

สบ ๒๔๕๙/๑๘๓๓

เด็กหญิงหทัยชนก ชังเจริญ

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกะเหรียงคอม้า

่

กะเหรียงคอม้า

่

 

สบ ๒๔๕๙/๑๘๓๔

เด็กหญิงวิภาดา แสงเงิน
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกะเหรียงคอม้า

่

กะเหรียงคอม้า

่

 

สบ ๒๔๕๙/๑๘๓๕

เด็กหญิงปวีณา ปรีสาลี
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกะเหรียงคอม้า

่

กะเหรียงคอม้า

่

 

สบ ๒๔๕๙/๑๘๓๖

เด็กหญิงธารารัตน์ ดัชกร
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกะเหรียงคอม้า

่

กะเหรียงคอม้า

่

 

สบ ๒๔๕๙/๑๘๓๗

เด็กหญิงประภาศรี ชอบเจริญ
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกะเหรียงคอม้า

่

กะเหรียงคอม้า

่

 

สบ ๒๔๕๙/๑๘๓๘

เด็กชายบุณยกร พุทธา
๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม บำรุงธรรม  

สบ ๒๔๕๙/๑๘๓๙

เด็กชายพลากร ผิวฝาด
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม บำรุงธรรม  

สบ ๒๔๕๙/๑๘๔๐
เด็กชายจักริน ศรีหาวงค์

๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม บำรุงธรรม  

สบ ๒๔๕๙/๑๘๔๑

เด็กชายพัคพล บุตรลา
๐๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม บำรุงธรรม  

สบ ๒๔๕๙/๑๘๔๒

เด็กชายนิรัติศัย ขันตี
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม บำรุงธรรม  

สบ ๒๔๕๙/๑๘๔๓

เด็กชายวรเดช วรรณประภา
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม บำรุงธรรม  

สบ ๒๔๕๙/๑๘๔๔

เด็กชายรัตนะ มังอุ่ม
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม บำรุงธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๕๓ / ๑๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๕๙/๑๘๔๕

เด็กชายธันวา บุตรลา

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม บำรุงธรรม  

สบ ๒๔๕๙/๑๘๔๖

เด็กหญิงณัฐนันท์ แท่นทอง
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม บำรุงธรรม  

สบ ๒๔๕๙/๑๘๔๗

เด็กหญิงจิราภรณ์ บังเกิดฤทธิ

์

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม บำรุงธรรม  

สบ ๒๔๕๙/๑๘๔๘

เด็กชายพีระพัฒน์ มีสีสันติ

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม บำรุงธรรม  

สบ ๒๔๕๙/๑๘๔๙

เด็กชายกฤษฏา พรมจารี
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม บำรุงธรรม  

สบ ๒๔๕๙/๑๘๕๐

เด็กชายษุทวิธณ์ แผงศรี

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม บำรุงธรรม  

สบ ๒๔๕๙/๑๘๕๑

เด็กหญิงกมลชนก สุขประสงค์
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม บำรุงธรรม  

สบ ๒๔๕๙/๑๘๕๒

เด็กหญิงมาลิสา ศรีวิลัย
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม บำรุงธรรม  

สบ ๒๔๕๙/๑๘๕๓

เด็กหญิงสุริฉัตร บิสันเทียะ
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม บำรุงธรรม  

สบ ๒๔๕๙/๑๘๕๔

เด็กหญิงลัดดา เพ็ชรรักษ์

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม บำรุงธรรม  

สบ ๒๔๕๙/๑๘๕๕

เด็กหญิงธนวรรณ ยอดเจริญ
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม บำรุงธรรม  

สบ ๒๔๕๙/๑๘๕๖

เด็กหญิงอรวรรณ จันทวี
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม บำรุงธรรม  

สบ ๒๔๕๙/๑๘๕๗

เด็กหญิงวรัญญา เนืองจากหมืน

่ ่

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม บำรุงธรรม  

สบ ๒๔๕๙/๑๘๕๘

เด็กชายสรศักดิ

์

สุวรรณ์คนธ์
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม บำรุงธรรม  

สบ ๒๔๕๙/๑๘๕๙

เด็กชายญัฐพงศ์ ม่วงกรุง
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม บำรุงธรรม  

สบ ๒๔๕๙/๑๘๖๐

เด็กชายธรรมนูญ มะลิซ้อน
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม บำรุงธรรม  

สบ ๒๔๕๙/๑๘๖๑

เด็กชายรัฐภูมิ นาคไชยะ
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม บำรุงธรรม  

สบ ๒๔๕๙/๑๘๖๒

เด็กชายสรยุทธ มีสีสัน
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม บำรุงธรรม  

สบ ๒๔๕๙/๑๘๖๓

เด็กชายสรวิชญ์ ธรรมมา
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม บำรุงธรรม  

สบ ๒๔๕๙/๑๘๖๔

เด็กชายสิทธานนท์ เลียมรัตน์

่

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม บำรุงธรรม  

สบ ๒๔๕๙/๑๘๖๕

เด็กชายอำพล คลังกลาง

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม บำรุงธรรม  

สบ ๒๔๕๙/๑๘๖๖
เด็กหญิงพรรณทิพย์ ยันต์แสงไกร

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม บำรุงธรรม  

สบ ๒๔๕๙/๑๘๖๗

เด็กหญิงปริญญา ประดับมุข
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม บำรุงธรรม  

สบ ๒๔๕๙/๑๘๖๘

เด็กหญิงรวิพร แสงแก้ว
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม บำรุงธรรม  

สบ ๒๔๕๙/๑๘๖๙

เด็กหญิงสิริวรรณ กังวาลเจริญกุล
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม บำรุงธรรม  

สบ ๒๔๕๙/๑๘๗๐

เด็กหญิงอารยา รักศรี
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม บำรุงธรรม  

สบ ๒๔๕๙/๑๘๗๑

เด็กชายชยานันต์ ประโยชน์โยธิน
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม บำรุงธรรม  

สบ ๒๔๕๙/๑๘๗๒

เด็กชายวีรชัย ดีทา
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม บำรุงธรรม  

สบ ๒๔๕๙/๑๘๗๓

เด็กหญิงปทุมทิพย์ พิณพิมาย
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม บำรุงธรรม  

สบ ๒๔๕๙/๑๘๗๔

เด็กหญิงกฤษณา รอดประเสริฐ
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม บำรุงธรรม  

สบ ๒๔๕๙/๑๘๗๕

เด็กชายกวิน พรหมรัศมี
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม บำรุงธรรม  

สบ ๒๔๕๙/๑๘๗๖

เด็กหญิงสุมนต์รัตน์ ทรายทอก

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม บำรุงธรรม  

สบ ๒๔๕๙/๑๘๗๗

เด็กหญิงนภัสสร คำบุญ
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม บำรุงธรรม  

สบ ๒๔๕๙/๑๘๗๘

เด็กชายชนาธิป ใจยาเปยงแก้ว
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม บำรุงธรรม  

สบ ๒๔๕๙/๑๘๗๙

เด็กชายชนาธิป ไพบูลย์
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม บำรุงธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๕๔ / ๑๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๕๙/๑๘๘๐

เด็กชายณัฐวุฒิ เฉยกลาง
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม บำรุงธรรม  

สบ ๒๔๕๙/๑๘๘๑

เด็กชายธนภูมิ พันทา
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม บำรุงธรรม  

สบ ๒๔๕๙/๑๘๘๒

เด็กชายพิทักษ์ พวงย้อย
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม บำรุงธรรม  

สบ ๒๔๕๙/๑๘๘๓

เด็กชายอันครชัย จิวเจริญ

๋

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม บำรุงธรรม  

สบ ๒๔๕๙/๑๘๘๔

เด็กหญิงกัลยรัตน์ หริงเรไร

่

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม บำรุงธรรม  

สบ ๒๔๕๙/๑๘๘๕

เด็กหญิงณัฐวรรณ ครามพินิจ
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม บำรุงธรรม  

สบ ๒๔๕๙/๑๘๘๖

เด็กหญิงมลธิยา คำจันทร์
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม บำรุงธรรม  

สบ ๒๔๕๙/๑๘๘๗

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ ไพบูลย์
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม บำรุงธรรม  

สบ ๒๔๕๙/๑๘๘๘

เด็กหญิงศุภธิดา มีสีสันติ
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม บำรุงธรรม  

สบ ๒๔๕๙/๑๘๘๙

เด็กหญิงสมฤทัย พวงย้อย
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม บำรุงธรรม  

สบ ๒๔๕๙/๑๘๙๐
เด็กหญิงสิริวิมล เลียมรัตน์

่

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม บำรุงธรรม  

สบ ๒๔๕๙/๑๘๙๑

เด็กหญิงทิพรัตน์ แช่มพุทรา
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม บำรุงธรรม  

สบ ๒๔๕๙/๑๘๙๒

เด็กหญิงปะวิณธิดา ศรีงาม
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม บำรุงธรรม  

สบ ๒๔๕๙/๑๘๙๓

เด็กหญิงนวภัทร อินลา

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม บำรุงธรรม  

สบ ๒๔๕๙/๑๘๙๔

เด็กชายบุญยาริศ บำรุงกิจ
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม บำรุงธรรม  

สบ ๒๔๕๙/๑๘๙๕

เด็กหญิงรุ่งทิวา ศรีสว่าง
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม บำรุงธรรม  

สบ ๒๔๕๙/๑๘๙๖

เด็กหญิงเบญจภา นามกัญญา
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม บำรุงธรรม  

สบ ๒๔๕๙/๑๘๙๗

เด็กชายจักรพงษ์ หน่อแก้ว
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม บำรุงธรรม  

สบ ๒๔๕๙/๑๘๙๘

นางสาวเชาวนีย์ นารถดนตรี
๐๔/๑๑/๒๕๑๘

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม บำรุงธรรม  

สบ ๒๔๕๙/๑๘๙๙

เด็กชายเฮง เปก
๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบึงไม้ บึงไม้  

สบ ๒๔๕๙/๑๙๐๐
เด็กชายตุลาคม สาคเรศ

๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบึงไม้ บึงไม้  

สบ ๒๔๕๙/๑๙๐๑

เด็กชายพสธร คุณแก้ว
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบึงไม้ บึงไม้  

สบ ๒๔๕๙/๑๙๐๒
เด็กชายสันติ บัวกุล

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบึงไม้ บึงไม้  

สบ ๒๔๕๙/๑๙๐๓

เด็กชายณัฐฌา ก้อนคำ
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบึงไม้ บึงไม้  

สบ ๒๔๕๙/๑๙๐๔

เด็กชายธนดล พระสมพล
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบึงไม้ บึงไม้  

สบ ๒๔๕๙/๑๙๐๕

เด็กชายมกราคม สาคเรศ
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบึงไม้ บึงไม้  

สบ ๒๔๕๙/๑๙๐๖
เด็กชายณัชฐวุฒิ รุ่งสว่าง

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบึงไม้ บึงไม้  

สบ ๒๔๕๙/๑๙๐๗

เด็กชายธีรภัทร ปทุมมาลย์
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบึงไม้ บึงไม้  

สบ ๒๔๕๙/๑๙๐๘

เด็กหญิงนภัสสร ทับเงิน
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบึงไม้ บึงไม้  

สบ ๒๔๕๙/๑๙๐๙

เด็กหญิงสุภาพร พาพัน

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบึงไม้ บึงไม้  

สบ ๒๔๕๙/๑๙๑๐
เด็กหญิงสุชัญญา โคตรวุฒิดก

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบึงไม้ บึงไม้  

สบ ๒๔๕๙/๑๙๑๑

เด็กหญิงวรีพร เฉียบแหลม
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบึงไม้ บึงไม้  

สบ ๒๔๕๙/๑๙๑๒

เด็กชายมาโนชญ์ ชัยเดช
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองนำเขียว นาดี  

สบ ๒๔๕๙/๑๙๑๓

เด็กหญิงชลธิชา พันธ์ลา
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองนำเขียว นาดี  

สบ ๒๔๕๙/๑๙๑๔

เด็กหญิงจอมขวัญ ปาจินะ
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองนำเขียว นาดี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๕๕ / ๑๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๕๙/๑๙๑๕

เด็กหญิงวาสนา พวงมาลา
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองนำเขียว นาดี  

สบ ๒๔๕๙/๑๙๑๖

เด็กหญิงเกศกนก แสงทะตา
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองนำเขียว นาดี  

สบ ๒๔๕๙/๑๙๑๗

เด็กหญิงกัลยา จ้อยโชติ
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองนำเขียว นาดี  

สบ ๒๔๕๙/๑๙๑๘

เด็กชายจักรรินทร์ สิทธิพรหมมา

์

๓๐/๘./๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเตาปูน เตาปูน  

สบ ๒๔๕๙/๑๙๑๙

เด็กชายพิเชษฐ์ชัย ช้างพันธ์
๒๔/๙./๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเตาปูน เตาปูน  

สบ ๒๔๕๙/๑๙๒๐

เด็กชายอนุวัฒน์ คุ่ยสุข ๙/๙./๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเตาปูน เตาปูน  

สบ ๒๔๕๙/๑๙๒๑

เด็กชายสรวิชญ์ ชฎาจิตร
๑๙/๑./๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเตาปูน เตาปูน  

สบ ๒๔๕๙/๑๙๒๒

เด็กชายไชยวัฒน์ ดอกบัว ๘/๒./๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเตาปูน เตาปูน  

สบ ๒๔๕๙/๑๙๒๓

เด็กหญิงพรรัมภา ตากรวด
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเตาปูน เตาปูน  

สบ ๒๔๕๙/๑๙๒๔

เด็กหญิงโสภิดา จามากูล
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเตาปูน เตาปูน  

สบ ๒๔๕๙/๑๙๒๕

เด็กหญิงหนาด หนืน
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเตาปูน เตาปูน  

สบ ๒๔๕๙/๑๙๒๖

เด็กหญิงธัญชนก เพียประเสริฐ
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเตาปูน เตาปูน  

สบ ๒๔๕๙/๑๙๒๗

เด็กชายเจษฎานนท์ วงษ์ทน
๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเตาปูน เตาปูน  

สบ ๒๔๕๙/๑๙๒๘

เด็กชายกิตติกร คชสาร
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเตาปูน เตาปูน  

สบ ๒๔๕๙/๑๙๒๙

เด็กหญิงทิพวัลย์ พลแก้ว
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเตาปูน เตาปูน  

สบ ๒๔๕๙/๑๙๓๐

เด็กหญิงณิชา ดอกรัก
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าสีโพธิเหนือ

์

บ้านธาตุเหนือ  

สบ ๒๔๕๙/๑๙๓๑

เด็กหญิงสุวรรษยา เกิดพารา
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าสีโพธิเหนือ

์

บ้านธาตุเหนือ  

สบ ๒๔๕๙/๑๙๓๒

เด็กชายบุญหลง สิมมา
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสองคอนวิทยาคม สองคอนกลาง  

สบ ๒๔๕๙/๑๙๓๓

เด็กชายโรจนเกียรติ สุวรรณรัตน์
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสองคอนวิทยาคม สองคอนกลาง  

สบ ๒๔๕๙/๑๙๓๔

เด็กหญิงพิมภิพัฒน์ บุตรพรม
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสองคอนวิทยาคม สองคอนกลาง  

สบ ๒๔๕๙/๑๙๓๕

เด็กหญิงรุ่งทิวา วรรณพิน
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสองคอนวิทยาคม สองคอนกลาง  

สบ ๒๔๕๙/๑๙๓๖

เด็กหญิงวลุณี ศรีนาคล้วน
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสองคอนวิทยาคม สองคอนกลาง  

สบ ๒๔๕๙/๑๙๓๗

เด็กหญิงสโรชา เผือกศิริ
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสองคอนวิทยาคม สองคอนกลาง  

สบ ๒๔๕๙/๑๙๓๘

เด็กชายธนกร ชมพู
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสองคอนวิทยาคม สองคอนกลาง  

สบ ๒๔๕๙/๑๙๓๙

เด็กชายกิตติธร หนูคำ
๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสองคอนวิทยาคม สองคอนกลาง  

สบ ๒๔๕๙/๑๙๔๐

เด็กชายณัฐวุฒิ สมบูรณ์
๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสองคอนวิทยาคม สองคอนกลาง  

สบ ๒๔๕๙/๑๙๔๑

เด็กชายเทพศิริ ปราณีตพลกรัง
๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสองคอนวิทยาคม สองคอนกลาง  

สบ ๒๔๕๙/๑๙๔๒

เด็กชายธีรเมธ มิงขวัญ

่

๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสองคอนวิทยาคม สองคอนกลาง  

สบ ๒๔๕๙/๑๙๔๓

เด็กหญิงกัลยรัตน์ แก้วประโคน
๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสองคอนวิทยาคม สองคอนกลาง  

สบ ๒๔๕๙/๑๙๔๔

เด็กหญิงธวัลรัตน์ คัชชานนท์
๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสองคอนวิทยาคม สองคอนกลาง  

สบ ๒๔๕๙/๑๙๔๕

เด็กหญิงศุภกานต์ ประทุมเพ็ญ
๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสองคอนวิทยาคม สองคอนกลาง  

สบ ๒๔๕๙/๑๙๔๖

เด็กหญิงอรจิรา จงเจริญ
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสองคอนวิทยาคม สองคอนกลาง  

สบ ๒๔๕๙/๑๙๔๗

เด็กหญิงอรทัย ธัญญผล
๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสองคอนวิทยาคม สองคอนกลาง  

สบ ๒๔๕๙/๑๙๔๘

เด็กชายเจษฏาธร ธาตุจันทร์
๐๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสองคอนวิทยาคม สองคอนกลาง  

สบ ๒๔๕๙/๑๙๔๙

เด็กชายพีรศักดิ

์

ยืนยิง

่

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสองคอนวิทยาคม สองคอนกลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๕๖ / ๑๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๕๙/๑๙๕๐

เด็กชายโยธา กะวะนิช
๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสองคอนวิทยาคม สองคอนกลาง  

สบ ๒๔๕๙/๑๙๕๑

เด็กหญิงกรรณิการ์ กิงเกาะยาว

่

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสองคอนวิทยาคม สองคอนกลาง  

สบ ๒๔๕๙/๑๙๕๒

เด็กหญิงอทิตา แสงชาติ
๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสองคอนวิทยาคม สองคอนกลาง  

สบ ๒๔๕๙/๑๙๕๓

เด็กชายพัชรธร สุทะนัง

๑๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสองคอนวิทยาคม สองคอนกลาง  

สบ ๒๔๕๙/๑๙๕๔

เด็กชายศักดา ปองอ่อน
๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสองคอนวิทยาคม สองคอนกลาง  

สบ ๒๔๕๙/๑๙๕๕

เด็กหญิงสริตา ธัญญผล
๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสองคอนวิทยาคม สองคอนกลาง  

สบ ๒๔๕๙/๑๙๕๖

เด็กหญิงอัญชลี เดือนฉาย
๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสองคอนวิทยาคม สองคอนกลาง  

สบ ๒๔๕๙/๑๙๕๗

เด็กชายสุรชาติ งามแสง
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสองคอนวิทยาคม สองคอนกลาง  

สบ ๒๔๕๙/๑๙๕๘

เด็กชายพูนศักดิ

์

อินศดี
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสองคอนวิทยาคม สองคอนกลาง  

สบ ๒๔๕๙/๑๙๕๙

นางสาววรางคนา พิงโคกกรวด
๒๘/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสองคอนวิทยาคม สองคอนกลาง  

สบ ๒๔๕๙/๑๙๖๐
เด็กชายทรงสิทธิ

์

กิจสำเร็จ
๒๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสองคอนวิทยาคม สองคอนกลาง  

สบ ๒๔๕๙/๑๙๖๑

เด็กชายมงคลเทพ แก้วเพ็ชร์
๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านดง บ้านดง  

สบ ๒๔๕๙/๑๙๖๒

เด็กชายพิทักษ์ นะทอน ๗/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านดง บ้านดง  

สบ ๒๔๕๙/๑๙๖๓

เด็กชายณัฐพล เหมือนหมึก ๓/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านดง บ้านดง  

สบ ๒๔๕๙/๑๙๖๔

เด็กชายวรวิช สิงกวย
๓๐/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านดง บ้านดง  

สบ ๒๔๕๙/๑๙๖๕

เด็กชายวัชรพงศ์ สุวอ
๑๙/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านดง บ้านดง  

สบ ๒๔๕๙/๑๙๖๖

เด็กชายภูวนัตถ์ นาดี
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านดง บ้านดง  

สบ ๒๔๕๙/๑๙๖๗

เด็กชายณัฐพงศ์ น้อยนาดี
๑๖/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านดง บ้านดง  

สบ ๒๔๕๙/๑๙๖๘

เด็กชายสุทธิรักษ์ สุพา
๒๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านดง บ้านดง  

สบ ๒๔๕๙/๑๙๖๙

เด็กชายพีรพัฒน์ เอกตาแสง ๒/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ้านดง บ้านดง  

สบ ๒๔๕๙/๑๙๗๐

เด็กชายพรรษวุฒิ สังข์ทอง
๑๗/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านดง บ้านดง  

สบ ๒๔๕๙/๑๙๗๑

เด็กชายมงคล สิเงิน
๒๓/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านดง บ้านดง  

สบ ๒๔๕๙/๑๙๗๒

เด็กชายธันวา แจ้งเสนาะ
๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านดง บ้านดง  

สบ ๒๔๕๙/๑๙๗๓

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ยอดรัตน์ ๕/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบ้านดง บ้านดง  

สบ ๒๔๕๙/๑๙๗๔
เด็กชายเปรมประชา จักรพล ๓๐/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบ้านดง บ้านดง  

สบ ๒๔๕๙/๑๙๗๕

เด็กชายนิโรบล จ้อยโชติ ๗/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบ้านดง บ้านดง  

สบ ๒๔๕๙/๑๙๗๖

เด็กหญิงวิลาสินี ขุนณรงค์ ๘/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านดง บ้านดง  

สบ ๒๔๕๙/๑๙๗๗

เด็กหญิงแอนนา นาดี
๑๒/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านดง บ้านดง  

สบ ๒๔๕๙/๑๙๗๘

เด็กหญิงศิริประภา ภู่ไหม
๑๔/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านดง บ้านดง  

สบ ๒๔๕๙/๑๙๗๙

เด็กหญิงจุฑามาศ แก้วจันเพ็ร

่

๒๖/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านดง บ้านดง  

สบ ๒๔๕๙/๑๙๘๐
เด็กหญิงทิพวรรณ พวงมาลา

๑๖/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านดง บ้านดง  

สบ ๒๔๕๙/๑๙๘๑

เด็กหญิงศินินธร เลิศอุดม
๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านดง บ้านดง  

สบ ๒๔๕๙/๑๙๘๒

เด็กหญิงพัชรพร วายุโชติ
๒๐/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านดง บ้านดง  

สบ ๒๔๕๙/๑๙๘๓

เด็กหญิงจันทร์ฉาย นิเรืองรัมย์
๑๙/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านดง บ้านดง  

สบ ๒๔๕๙/๑๙๘๔

เด็กหญิงมัสมน พละพร
๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านดง บ้านดง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๕๗ / ๑๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๕๙/๑๙๘๕

เด็กหญิงจุฑารัตน์ น้อยนาดี
๒๓/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านดง บ้านดง  

สบ ๒๔๕๙/๑๙๘๖

เด็กหญิงชลธิชา เลือมคำ

่

๑๙/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบ้านดง บ้านดง  

สบ ๒๔๕๙/๑๙๘๗

เด็กหญิงชฎาธาร เลือมคำ

่

๑๙/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบ้านดง บ้านดง  

สบ ๒๔๕๙/๑๙๘๘

เด็กชาย;วโรดม แก้วเพช็ร์
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดชำผักแพว วังแพ  

สบ ๒๔๕๙/๑๙๘๙

เด็กชายคงคา วะมะพุทธา
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดชำผักแพว วังแพ  

สบ ๒๔๕๙/๑๙๙๐

เด็กชายนัทธพงศ์ หามาลา
๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดชำผักแพว วังแพ  

สบ ๒๔๕๙/๑๙๙๑

เด็กชายสหรัฐ วง่ษ์จิ
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดชำผักแพว วังแพ  

สบ ๒๔๕๙/๑๙๙๒

เด็กหญิงตะวันฉาย เพ็งมาลา
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดชำผักแพว วังแพ  

สบ ๒๔๕๙/๑๙๙๓

เด็กหญิงกันยารัตน์ สามารถ
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชำผักแพว วังแพ  

สบ ๒๔๕๙/๑๙๙๔

เด็กชายเชษฐา ดังถวิล
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชำผักแพว วังแพ  

สบ ๒๔๕๙/๑๙๙๕

เด็กชายศุภวิชญ์ คำน้อย
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชำผักแพว วังแพ  

สบ ๒๔๕๙/๑๙๙๖

เด็กชายณัฐวุฒิ มาลากอง
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชำผักแพว วังแพ  

สบ ๒๔๕๙/๑๙๙๗

เด็กชายบัณฑิตย์ นาคนาคา
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชำผักแพว วังแพ  

สบ ๒๔๕๙/๑๙๙๘

เด็กชายพนม ลาบัวลี
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชำผักแพว วังแพ  

สบ ๒๔๕๙/๑๙๙๙

เด็กหญิงวิลัยวรรณ อับษร
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชำผักแพว วังแพ  

สบ ๒๔๕๙/๒๐๐๐
เด็กชายพีรพงษ์ วงศิอินทร์

์

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชำผักแพว วังแพ  

สบ ๒๔๕๙/๒๐๐๑
เด็กชายเจษฎา เพ็งมาลา

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชำผักแพว วังแพ  

สบ ๒๔๕๙/๒๐๐๒
เด็กชายจีรวัฒน์ สุขทองคำ

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชำผักแพว วังแพ  

สบ ๒๔๕๙/๒๐๐๓
เด็กชายรัฐภูมิ บุญช่วยชู

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชำผักแพว วังแพ  

สบ ๒๔๕๙/๒๐๐๔
เด็กชายฤทธิชัย ทองเหลา

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชำผักแพว วังแพ  

สบ ๒๔๕๙/๒๐๐๕
เด็กชายวิทวัส รักชาติ

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชำผักแพว วังแพ  

สบ ๒๔๕๙/๒๐๐๖
เด็กชายณัฐวัฒน์ ปาณะศรี

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชำผักแพว วังแพ  

สบ ๒๔๕๙/๒๐๐๗
เด็กชายอันวา อ่อนละมัย

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชำผักแพว วังแพ  

สบ ๒๔๕๙/๒๐๐๘
เด็กชายติณณภพ วงษ์ประเสริฐ

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชำผักแพว วังแพ  

สบ ๒๔๕๙/๒๐๐๙
เด็กหญิงณิภาภัทร บัวผิว

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชำผักแพว วังแพ  

สบ ๒๔๕๙/๒๐๑๐
เด็กหญิงพัณณิตา 2ขาว

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชำผักแพว วังแพ  

สบ ๒๔๕๙/๒๐๑๑
เด็กหญิงกนกกร วีระสุชาติ

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชำผักแพว วังแพ  

สบ ๒๔๕๙/๒๐๑๒

เด็กหญิงธัญชนก มาลากอง
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชำผักแพว วังแพ  

สบ ๒๔๕๙/๒๐๑๓

เด็กหญิงวิจิตรา มณีฤทธิ

์

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชำผักแพว วังแพ  

สบ ๒๔๕๙/๒๐๑๔

เด็กหญิงพลอยมณี ยางสี
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชำผักแพว วังแพ  

สบ ๒๔๕๙/๒๐๑๕ เด็กหญิงโสภิตราภรณ์
มงคล

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชำผักแพว วังแพ  

สบ ๒๔๕๙/๒๐๑๖

เด็กหญิงธนัญรัตน์ ชอบธรรมดี
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชำผักแพว วังแพ  

สบ ๒๔๕๙/๒๐๑๗

เด็กหญิงวรินทร น้อยนาดี
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชำผักแพว วังแพ  

สบ ๒๔๕๙/๒๐๑๘

เด็กชายธนกฤต บุญมา
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชำผักแพว วังแพ  

สบ ๒๔๕๙/๒๐๑๙
เด็กชายภานุวัฒน์ โพธิงาม

์

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชำผักแพว วังแพ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๕๘ / ๑๙๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๕๙/๒๐๒๐
เด็กหญิงญาณภัท พูลศรี

๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชำผักแพว วังแพ  

สบ ๒๔๕๙/๒๐๒๑

เด็กชายกฤษดา โตพันธุ์ดุง
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลทับกวาง ปาเกษม  

สบ ๒๔๕๙/๒๐๒๒
เด็กชายกรวิชญ์ จันทร์ดี

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทับกวาง ปาเกษม  

สบ ๒๔๕๙/๒๐๒๓

เด็กชายพัลลภ วายุโชติ
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทับกวาง ปาเกษม  

สบ ๒๔๕๙/๒๐๒๔

เด็กชายภูมรินทร์ ปลีกกลาง
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทับกวาง ปาเกษม  

สบ ๒๔๕๙/๒๐๒๕

เด็กชายกวี คุ้มคง
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทับกวาง ปาเกษม  

สบ ๒๔๕๙/๒๐๒๖
เด็กชายพิชุตม์ ญาณปญญา

๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทับกวาง ปาเกษม  

สบ ๒๔๕๙/๒๐๒๗

เด็กชายณัฐวัตร กอจันทึก

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลทับกวาง ปาเกษม  

สบ ๒๔๕๙/๒๐๒๘

เด็กชายทัตพงษ์ สุริวงษ์
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลทับกวาง ปาเกษม  

สบ ๒๔๕๙/๒๐๒๙

เด็กชายพงศธร บุญคง
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลทับกวาง ปาเกษม  

สบ ๒๔๕๙/๒๐๓๐
เด็กชายนวพล คูณศักดิ

์

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลทับกวาง ปาเกษม  

สบ ๒๔๕๙/๒๐๓๑

เด็กชายกีรติ กล้าหาญ
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลทับกวาง ปาเกษม  

สบ ๒๔๕๙/๒๐๓๒

เด็กชายปยะวัฒน์ พุ่มพวง
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลทับกวาง ปาเกษม  

สบ ๒๔๕๙/๒๐๓๓

เด็กชายศราวุฒิ สถานทุ่ง
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลทับกวาง ปาเกษม  

สบ ๒๔๕๙/๒๐๓๔
เด็กชายประกาศิต สีหะวงษ์

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทับกวาง ปาเกษม  

สบ ๒๔๕๙/๒๐๓๕

เด็กชายอรรถกร สุวรรณบุตร
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลทับกวาง ปาเกษม  

สบ ๒๔๕๙/๒๐๓๖

เด็กชายธนทัต เวทนา
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลทับกวาง ปาเกษม  

สบ ๒๔๕๙/๒๐๓๗

เด็กชายสุวิจักษณ์ เหลืองประมวล
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทับกวาง ปาเกษม  

สบ ๒๔๕๙/๒๐๓๘
เด็กหญิงณัฐฑริกา บุญรักษา

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทับกวาง ปาเกษม  

สบ ๒๔๕๙/๒๐๓๙

เด็กหญิงวาสนา ตุ่มนาค
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทับกวาง ปาเกษม  

สบ ๒๔๕๙/๒๐๔๐
เด็กหญิงสิรินทรา กระโฮ้

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลทับกวาง ปาเกษม  

สบ ๒๔๕๙/๒๐๔๑

เด็กหญิงสุภัสสรา สงคลัง
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทับกวาง ปาเกษม  

สบ ๒๔๕๙/๒๐๔๒
เด็กหญิงแสงมณี ก้อนน่วม

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลทับกวาง ปาเกษม  

สบ ๒๔๕๙/๒๐๔๓

เด็กหญิงพัชรพร ราชวงษ์
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลทับกวาง ปาเกษม  

สบ ๒๔๕๙/๒๐๔๔

เด็กหญิงศรัณย์พร ปนโตนด
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลทับกวาง ปาเกษม  

สบ ๒๔๕๙/๒๐๔๕

เด็กหญิงธารา ธ.น.ยอด
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลทับกวาง ปาเกษม  

สบ ๒๔๕๙/๒๐๔๖
เด็กหญิงจิรัชญา ใจใหญ่

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลทับกวาง ปาเกษม  

สบ ๒๔๕๙/๒๐๔๗

เด็กหญิงรุจิรา ศรีจัว

่

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลทับกวาง ปาเกษม  

สบ ๒๔๕๙/๒๐๔๘

เด็กหญิงราตรี จันทร์ศรี
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทับกวาง ปาเกษม  

สบ ๒๔๕๙/๒๐๔๙

เด็กชายอคามิน น้อยสนิท
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลทับกวาง ปาเกษม  

สบ ๒๔๕๙/๒๐๕๐
เด็กชายจักรพงศ์ ตรีสนธิ

์

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลทับกวาง ปาเกษม  

สบ ๒๔๕๙/๒๐๕๑

เด็กชายเจษฎาพร เต่าทอง
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลทับกวาง ปาเกษม  

สบ ๒๔๕๙/๒๐๕๒

เด็กชายอำพล วงษ์ทองคำ
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลทับกวาง ปาเกษม  

สบ ๒๔๕๙/๒๐๕๓

เด็กชายกัปตัน รุ่งเปา
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลทับกวาง ปาเกษม  

สบ ๒๔๕๙/๒๐๕๔
เด็กชายวายุ รูปดี

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลทับกวาง ปาเกษม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๕๙ / ๑๙๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๕๙/๒๐๕๕

เด็กชายภูวเดช เกตุค้างพลู
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลทับกวาง ปาเกษม  

สบ ๒๔๕๙/๒๐๕๖

เด็กชายเอกภพ มหาวรรณ์
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลทับกวาง ปาเกษม  

สบ ๒๔๕๙/๒๐๕๗
เด็กชายพีระ บานชืน

่

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลทับกวาง ปาเกษม  

สบ ๒๔๕๙/๒๐๕๘

เด็กชายศราวุฒิ บุญก้อน
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลทับกวาง ปาเกษม  

สบ ๒๔๕๙/๒๐๕๙

เด็กชายกิตติพงศ์ พรมมินทร์
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลทับกวาง ปาเกษม  

สบ ๒๔๕๙/๒๐๖๐
เด็กชายถิระวัฒน์ เทียนงาม

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลทับกวาง ปาเกษม  

สบ ๒๔๕๙/๒๐๖๑
เด็กชายภานุพงษ์ คณารัตน์

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลทับกวาง ปาเกษม  

สบ ๒๔๕๙/๒๐๖๒

เด็กชายกฤษฎา แสงกุดเรือ
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลทับกวาง ปาเกษม  

สบ ๒๔๕๙/๒๐๖๓

เด็กชายอภิรัก จุลกิง

่

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลทับกวาง ปาเกษม  

สบ ๒๔๕๙/๒๐๖๔

เด็กชายธีรภัทร สาระเขต
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลทับกวาง ปาเกษม  

สบ ๒๔๕๙/๒๐๖๕
เด็กชายธีรวัฒน์ กิตติพัฒน์ภาคิน

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลทับกวาง ปาเกษม  

สบ ๒๔๕๙/๒๐๖๖

เด็กชายเมฆา รูปดี
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลทับกวาง ปาเกษม  

สบ ๒๔๕๙/๒๐๖๗

เด็กชายสันติพงษ์ กูลกิจ

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลทับกวาง ปาเกษม  

สบ ๒๔๕๙/๒๐๖๘

เด็กชายประเสริฐ ถินมีผล

่

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลทับกวาง ปาเกษม  

สบ ๒๔๕๙/๒๐๖๙
เด็กชายอนันต์ คจนา

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลทับกวาง ปาเกษม  

สบ ๒๔๕๙/๒๐๗๐
เด็กชายเมธวี มีสันเทียะ

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลทับกวาง ปาเกษม  

สบ ๒๔๕๙/๒๐๗๑

เด็กหญิงสุธาสินี เกตุแก้ว
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลทับกวาง ปาเกษม  

สบ ๒๔๕๙/๒๐๗๒

เด็กหญิงสัณห์สินี หลวงพลสา
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลทับกวาง ปาเกษม  

สบ ๒๔๕๙/๒๐๗๓
เด็กหญิงธาริตา วงษ์ไพบูลย์

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลทับกวาง ปาเกษม  

สบ ๒๔๕๙/๒๐๗๔

เด็กหญิงกนกวรรณ ไพรศรี
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลทับกวาง ปาเกษม  

สบ ๒๔๕๙/๒๐๗๕

เด็กหญิงชนาพร ทุ่งจิตร
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลทับกวาง ปาเกษม  

สบ ๒๔๕๙/๒๐๗๖

เด็กหญิงเปรมมิกา อินคะมนตรี
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลทับกวาง ปาเกษม  

สบ ๒๔๕๙/๒๐๗๗
เด็กหญิงณัฐพร โนนพรมราช

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลทับกวาง ปาเกษม  

สบ ๒๔๕๙/๒๐๗๘
เด็กหญิงกันย์ญาภรณ์

อุระแก้ว
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลทับกวาง ปาเกษม  

สบ ๒๔๕๙/๒๐๗๙

เด็กหญิงณัฐยา แก้วดี
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลทับกวาง ปาเกษม  

สบ ๒๔๕๙/๒๐๘๐
เด็กหญิงหทัยรัตน์ รูปขำ

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลทับกวาง ปาเกษม  

สบ ๒๔๕๙/๒๐๘๑
เด็กหญิงรัตติกาล ดวงมณี

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลทับกวาง ปาเกษม  

สบ ๒๔๕๙/๒๐๘๒

เด็กหญิงธิติมา จิววิเศษ

้

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลทับกวาง ปาเกษม  

สบ ๒๔๕๙/๒๐๘๓

เด็กหญิงนพัสสร ใจเทียง

่

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลทับกวาง ปาเกษม  

สบ ๒๔๕๙/๒๐๘๔

เด็กหญิงพิกุล พิมูลชาติ
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลทับกวาง ปาเกษม  

สบ ๒๔๕๙/๒๐๘๕
เด็กหญิงอรนภา กงเพชร

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลทับกวาง ปาเกษม  

สบ ๒๔๕๙/๒๐๘๖

เด็กหญิงสุปราณี ชารินทร์

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลทับกวาง ปาเกษม  

สบ ๒๔๕๙/๒๐๘๗

เด็กหญิงวรรณิภา คจนา
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลทับกวาง ปาเกษม  

สบ ๒๔๕๙/๒๐๘๘

เด็กหญิงภัทรพร ต้นพุดซา
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลทับกวาง ปาเกษม  

สบ ๒๔๕๙/๒๐๘๙
เด็กชายณภัทร สิงห์วงษ์

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปาไผ่ ปาไผ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๖๐ / ๑๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๕๙/๒๐๙๐
เด็กชายยุทธภูมิ ศรีพันธุ์

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาไผ่ ปาไผ่  

สบ ๒๔๕๙/๒๐๙๑

เด็กหญิงเกศินี ทรัพย์สงเคราะห์
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาไผ่ ปาไผ่  

สบ ๒๔๕๙/๒๐๙๒
เด็กหญิงณฤมล จุลขันธ์

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาไผ่ ปาไผ่  

สบ ๒๔๕๙/๒๐๙๓

เด็กหญิงวิภาดา จงกลกลาง

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาไผ่ ปาไผ่  

สบ ๒๔๕๙/๒๐๙๔

เด็กหญิงอนัณตยา ครองสัตย์
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาไผ่ ปาไผ่  

สบ ๒๔๕๙/๒๐๙๕

เด็กหญิงอัสยา เพ็ญพันธุ์

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาไผ่ ปาไผ่  

สบ ๒๔๕๙/๒๐๙๖
เด็กหญิงเอวรินทร์ เวทการ

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาไผ่ ปาไผ่  

สบ ๒๔๕๙/๒๐๙๗

เด็กหญิงสุภาวดี อินทร์ทิพย์
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปาไผ่ ปาไผ่  

สบ ๒๔๕๙/๒๐๙๘

เด็กหญิงสุภัสสร ลาภมาก
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาไผ่ ปาไผ่  

สบ ๒๔๕๙/๒๐๙๙

เด็กหญิงกุลยรัตน์ พิรุณ
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปาไผ่ ปาไผ่  

สบ ๒๔๕๙/๒๑๐๐
เด็กหญิงจุฑามาศ นามศิริ

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาไผ่ ปาไผ่  

สบ ๒๔๕๙/๒๑๐๑

เด็กหญิงสุพรรณิกา ทีรัก

่

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาไผ่ ปาไผ่  

สบ ๒๔๕๙/๒๑๐๒

เด็กชายถิรวุฒิ พาแจ่ม
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาไผ่ ปาไผ่  

สบ ๒๔๕๙/๒๑๐๓

เด็กชายดนุสรณ์ ชาติชนะ
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาไผ่ ปาไผ่  

สบ ๒๔๕๙/๒๑๐๔
เด็กชายธนากร กองสี

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปาไผ่ ปาไผ่  

สบ ๒๔๕๙/๒๑๐๕

เด็กหญิงบัณฑิตา หมวกเพ็ชร
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาไผ่ ปาไผ่  

สบ ๒๔๕๙/๒๑๐๖

เด็กหญิงดวงใจ เทพปนตา
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาไผ่ ปาไผ่  

สบ ๒๔๕๙/๒๑๐๗

เด็กหญิงณิชนันท์ จันทร์ชีลอง

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปาไผ่ ปาไผ่  

สบ ๒๔๕๙/๒๑๐๘
เด็กชายชัยณรงค์ แก้วเอียม

่

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาไผ่ ปาไผ่  

สบ ๒๔๕๙/๒๑๐๙

เด็กหญิงธัญลักษณ์ แซ่ลี

้

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาไผ่ ปาไผ่  

สบ ๒๔๕๙/๒๑๑๐

เด็กหญิงอรัญญา เถือนวงษ์

่

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาไผ่ ปาไผ่  

สบ ๒๔๕๙/๒๑๑๑

เด็กหญิงนวรัตน์ ทาอิม

่

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาไผ่ ปาไผ่  

สบ ๒๔๕๙/๒๑๑๒

เด็กหญิงวิลาสินี กล้วยกลาง
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาไผ่ ปาไผ่  

สบ ๒๔๕๙/๒๑๑๓

เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ สีพาติง

่

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาไผ่ ปาไผ่  

สบ ๒๔๕๙/๒๑๑๔

เด็กชายกฤษฎา แล่งสนาม
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาไผ่ ปาไผ่  

สบ ๒๔๕๙/๒๑๑๕

เด็กชายเดชดนัย วึงประโคน
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาไผ่ ปาไผ่  

สบ ๒๔๕๙/๒๑๑๖

เด็กชายสหชัย มานิติ
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาไผ่ ปาไผ่  

สบ ๒๔๕๙/๒๑๑๗

เด็กหญิงกนกพร หอมหวน
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาไผ่ ปาไผ่  

สบ ๒๔๕๙/๒๑๑๘

เด็กชายณัฐพนธ์ หงษ์น้อย
๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปาไผ่ ปาไผ่  

สบ ๒๔๕๙/๒๑๑๙

เด็กชายณัฐพร หงษ์น้อย
๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปาไผ่ ปาไผ่  

สบ ๒๔๕๙/๒๑๒๐
เด็กหญิงวิจิตกัลญา เทียมยม

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาไผ่ ปาไผ่  

สบ ๒๔๕๙/๒๑๒๑

เด็กหญิงเดือนเต็ม ธรรมตาล
๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปาไผ่ ปาไผ่  

สบ ๒๔๕๙/๒๑๒๒

นายคงสุวรรณ โคติวัน
๒๒/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนวัดปาไผ่ ปาไผ่  

สบ ๒๔๕๙/๒๑๒๓

เด็กหญิงภัทรธิรา พิมพ์เผือก
๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปาไผ่ ปาไผ่  

สบ ๒๔๕๙/๒๑๒๔

เด็กหญิงอาริยา ทองอัน

้

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาไผ่ ปาไผ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๖๑ / ๑๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๕๙/๒๑๒๕

เด็กหญิงสุภาภรณ์ เพ็งชนะ
๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปาไผ่ ปาไผ่  

สบ ๒๔๕๙/๒๑๒๖

เด็กหญิงพรทิพย์ ร่มสนธิ

์

๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดปาไผ่ ปาไผ่  

สบ ๒๔๕๙/๒๑๒๗

เด็กหญิงกัญสุดา มาลีแก้ว

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดปาไผ่ ปาไผ่  

สบ ๒๔๕๙/๒๑๒๘ เด็กชายเท็นพฤษภาคม
จันทร์สีดา

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง สามัคคีวราราม  

สบ ๒๔๕๙/๒๑๒๙

เด็กหญิงนรินทร์ธร แก้วมาตร
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง สามัคคีวราราม  

สบ ๒๔๕๙/๒๑๓๐

เด็กชายวัชรินทร์ ทองมี
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง สามัคคีวราราม  

สบ ๒๔๕๙/๒๑๓๑

เด็กชายอนุสรณ์ จันทร์สว่าง
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง สามัคคีวราราม  

สบ ๒๔๕๙/๒๑๓๒

เด็กชายมารุต ขันตี
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง สามัคคีวราราม  

สบ ๒๔๕๙/๒๑๓๓

เด็กชายคีตะวัน อิมนาง

่

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง สามัคคีวราราม  

สบ ๒๔๕๙/๒๑๓๔
เด็กหญิงจันทราทิพย์ เงินสวัสดิ

์

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง สามัคคีวราราม  

สบ ๒๔๕๙/๒๑๓๕

เด็กหญิงจันทร์จิรา เงินสวัสดิ

์

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง สามัคคีวราราม  

สบ ๒๔๕๙/๒๑๓๖

เด็กหญิงรัชนีกร ฟกขำ
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง สามัคคีวราราม  

สบ ๒๔๕๙/๒๑๓๗

เด็กหญิงวนรัตน์ เงินแก้ว
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง สามัคคีวราราม  

สบ ๒๔๕๙/๒๑๓๘

เด็กหญิงอารดา สิวสารี

่

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง สามัคคีวราราม  

สบ ๒๔๕๙/๒๑๓๙

เด็กหญิงมัณฑิตา เข็มชูยิง

่

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง สามัคคีวราราม  

สบ ๒๔๕๙/๒๑๔๐

เด็กหญิงศิริพร ยศจัตตุรัส
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง สามัคคีวราราม  

สบ ๒๔๕๙/๒๑๔๑

เด็กหญิงธนภรณ์ เปรมปรี
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง สามัคคีวราราม  

สบ ๒๔๕๙/๒๑๔๒

เด็กหญิงสุชานันท์ มีภาทัศน์
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง สามัคคีวราราม  

สบ ๒๔๕๙/๒๑๔๓

เด็กหญิงวัชราพร ศิลพงษ์
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง สามัคคีวราราม  

สบ ๒๔๕๙/๒๑๔๔

เด็กหญิงวาสนา รีศรีสุข
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง สามัคคีวราราม  

สบ ๒๔๕๙/๒๑๔๕

เด็กหญิงธารทิพย์ เนาวะบุตร
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง สามัคคีวราราม  

สบ ๒๔๕๙/๒๑๔๖

เด็กชายณภัทร์ มาลีแก้ว
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง สามัคคีวราราม  

สบ ๒๔๕๙/๒๑๔๗

เด็กชายจิรภาส พันธ์พืช
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง สามัคคีวราราม  

สบ ๒๔๕๙/๒๑๔๘

เด็กชายอานนท์ รังชะอำ
๑๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง สามัคคีวราราม  

สบ ๒๔๕๙/๒๑๔๙

เด็กชายภิริยพงษ์ บุญประกอบ
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง สามัคคีวราราม  

สบ ๒๔๕๙/๒๑๕๐

เด็กชายวัชรพล ศิลพงษ์
๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง สามัคคีวราราม  

สบ ๒๔๕๙/๒๑๕๑

เด็กชายจิรายุทธ เนาวะบุตร
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง สามัคคีวราราม  

สบ ๒๔๕๙/๒๑๕๒

เด็กหญิงพรธิตา ไตรรบอาน

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง สามัคคีวราราม  

สบ ๒๔๕๙/๒๑๕๓

เด็กหญิงแพรวา สุชัยยะ
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง สามัคคีวราราม  

สบ ๒๔๕๙/๒๑๕๔

เด็กหญิงจิรภิญญา มาสาย
๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง สามัคคีวราราม  

สบ ๒๔๕๙/๒๑๕๕

เด็กหญิงจิรพัชร์ พุทธศรี
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง สามัคคีวราราม  

สบ ๒๔๕๙/๒๑๕๖

เด็กหญิงวิภาวรรณ เต็มปกษี

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง สามัคคีวราราม  

สบ ๒๔๕๙/๒๑๕๗
เด็กหญิงละอองแก้ว มิงขวัญ

่

๐๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง สามัคคีวราราม  

สบ ๒๔๕๙/๒๑๕๘

เด็กชายชนาธิป ลักษณะวิเชียร
๒๖/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดขอนหอม ขอนหอม  

สบ ๒๔๕๙/๒๑๕๙

เด็กหญิงพนิตพร พูนไธสง ๕/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดขอนหอม ขอนหอม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๖๒ / ๑๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๕๙/๒๑๖๐

เด็กหญิงศิรภัสสร ศรีเหงา ๓/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดขอนหอม ขอนหอม  

สบ ๒๔๕๙/๒๑๖๑

เด็กชายสิรภัทร ชมพรมราช
๒๗/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดขอนหอม ขอนหอม  

สบ ๒๔๕๙/๒๑๖๒

เด็กชายอภิวัฒน์ เมืองวงษ์
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดขอนหอม ขอนหอม  

สบ ๒๔๕๙/๒๑๖๓

เด็กหญิงอรุนรัตน์ รักษา
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดขอนหอม ขอนหอม  

สบ ๒๔๕๙/๒๑๖๔

เด็กหญิงรุจิรา คำงาม
๑๓/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดขอนหอม ขอนหอม  

สบ ๒๔๕๙/๒๑๖๕

เด็กหญิงชุติสรณ์ แซ่ม้า
๑๘/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดขอนหอม ขอนหอม  

สบ ๒๔๕๙/๒๑๖๖

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ไลจิว
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตาลเดียว

่

ตาลเดียว

่

 

สบ ๒๔๕๙/๒๑๖๗

เด็กหญิงชลนันท์ ไกรรส
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตาลเดียว

่

ตาลเดียว

่

 

สบ ๒๔๕๙/๒๑๖๘

เด็กหญิงศรีสุวรรณ นาคชุ่ม
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตาลเดียว

่

ตาลเดียว

่

 

สบ ๒๔๕๙/๒๑๖๙

เด็กชายปนอู ยิมละมัย

้

๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตาลเดียว

่

ตาลเดียว

่

 

สบ ๒๔๕๙/๒๑๗๐
เด็กชายคุณาพจน์ ยศศิริโชค

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตาลเดียว

่

ตาลเดียว

่

 

สบ ๒๔๕๙/๒๑๗๑

เด็กหญิงศศิภา ทองพัว

้

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตาลเดียว

่

ตาลเดียว

่

 

สบ ๒๔๕๙/๒๑๗๒

เด็กหญิงนิรมล ช่างทอง
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตาลเดียว

่

ตาลเดียว

่

 

สบ ๒๔๕๙/๒๑๗๓

เด็กชายภูริณัฐ ดอกดี
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตาลเดียว

่

ตาลเดียว

่

 

สบ ๒๔๕๙/๒๑๗๔

เด็กชายตฤณ ประเสริฐศรี
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา สองคอนกลาง  

สบ ๒๔๕๙/๒๑๗๕

เด็กชายจรัสพัฒน์ ทวีศักดิสกุล

์

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา สองคอนกลาง  

สบ ๒๔๕๙/๒๑๗๖
เด็กชายปุญญาพัฒน์ วีระสุนทร

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา สองคอนกลาง  

สบ ๒๔๕๙/๒๑๗๗

เด็กชายชลสิทธิ

์

ศิริวารินทร์
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา สองคอนกลาง  

สบ ๒๔๕๙/๒๑๗๘

เด็กชายอภิสิทธิ

์

เดชสีมา
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา สองคอนกลาง  

สบ ๒๔๕๙/๒๑๗๙

เด็กชายชินวัตร บลทอง
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา สองคอนกลาง  

สบ ๒๔๕๙/๒๑๘๐

เด็กชายธรรมนูญ เมณฑะละ
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา สองคอนกลาง  

สบ ๒๔๕๙/๒๑๘๑

เด็กชายนนทวัฒน์ สุกระ
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา สองคอนกลาง  

สบ ๒๔๕๙/๒๑๘๒

เด็กชายฌาณุภัทร แปนเชือ

้

๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา สองคอนกลาง  

สบ ๒๔๕๙/๒๑๘๓

เด็กชายศุภศันส์ ชนสุข
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา สองคอนกลาง  

สบ ๒๔๕๙/๒๑๘๔

เด็กหญิงสิรินยา สระบุรี
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา สองคอนกลาง  

สบ ๒๔๕๙/๒๑๘๕

เด็กหญิงธัญญาพร ลวดทอง
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา สองคอนกลาง  

สบ ๒๔๕๙/๒๑๘๖

เด็กหญิงวรรณิศา พุ่มปาน
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา สองคอนกลาง  

สบ ๒๔๕๙/๒๑๘๗

เด็กหญิงพิชญาภา พรหมน้อย
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา สองคอนกลาง  

สบ ๒๔๕๙/๒๑๘๘
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ โสดานิล

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา สองคอนกลาง  

สบ ๒๔๕๙/๒๑๘๙

เด็กหญิงชนันธร วงษ์จิ
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา สองคอนกลาง  

สบ ๒๔๕๙/๒๑๙๐
เด็กหญิงอภัสรา ศรีคันทา

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา สองคอนกลาง  

สบ ๒๔๕๙/๒๑๙๑

เด็กหญิงจิรัชญา จันทะเขต
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา สองคอนกลาง  

สบ ๒๔๕๙/๒๑๙๒

เด็กหญิงขวัญกมล โสดานิล
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา สองคอนกลาง  

สบ ๒๔๕๙/๒๑๙๓

เด็กหญิงสิริขวัญ วงษ์สว่าง
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา สองคอนกลาง  

สบ ๒๔๕๙/๒๑๙๔

เด็กหญิงปาริตา ต่วนเย็น
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา สองคอนกลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๖๓ / ๑๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๕๙/๒๑๙๕

เด็กหญิงสิรินดา พ่อค้า
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา สองคอนกลาง  

สบ ๒๔๕๙/๒๑๙๖

เด็กหญิงศศิภา วุฒวัณณะ
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา สองคอนกลาง  

สบ ๒๔๕๙/๒๑๙๗

เด็กหญิงจิดาภา เคนนิคม
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา สองคอนกลาง  

สบ ๒๔๕๙/๒๑๙๘ เด็กหญิงประติมาภรณ์
ดวงสุวรรณ์

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา สองคอนกลาง  

สบ ๒๔๕๙/๒๑๙๙

เด็กชายโสภณ แววจะบก
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา สองคอนกลาง  

สบ ๒๔๕๙/๒๒๐๐
เด็กชายธนัท นะมินิล

๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา สองคอนกลาง  

สบ ๒๔๕๙/๒๒๐๑
เด็กชายก่อพงศ์ ทวีผล

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา สองคอนกลาง  

สบ ๒๔๕๙/๒๒๐๒

เด็กชายศิวฤทธิ

์

บุญติบ

๊

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา สองคอนกลาง  

สบ ๒๔๕๙/๒๒๐๓

เด็กชายสิรภัทร สายสารี
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา สองคอนกลาง  

สบ ๒๔๕๙/๒๒๐๔

เด็กชายชัยวัฒน์ เลียวจำนงค์

่

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา สองคอนกลาง  

สบ ๒๔๕๙/๒๒๐๕
เด็กชายปกรณ์ ทองคำ

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา สองคอนกลาง  

สบ ๒๔๕๙/๒๒๐๖

เด็กชายอภิสิทธิ

์

สุมาวรรณ์

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา สองคอนกลาง  

สบ ๒๔๕๙/๒๒๐๗

เด็กหญิงวาสนา การะเกตุ
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา สองคอนกลาง  

สบ ๒๔๕๙/๒๒๐๘

เด็กหญิงเกสรา ศรีดาธรรม
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา สองคอนกลาง  

สบ ๒๔๕๙/๒๒๐๙
เด็กหญิงอารียา ขึงธรรมมา

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา สองคอนกลาง  

สบ ๒๔๕๙/๒๒๑๐

เด็กหญิงชลกร สวัสดิลาน

์

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา สองคอนกลาง  

สบ ๒๔๕๙/๒๒๑๑

เด็กหญิงจิตรกร แตงกระโทก
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา สองคอนกลาง  

สบ ๒๔๕๙/๒๒๑๒

เด็กหญิงจารุนาฏ มาทะ
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา สองคอนกลาง  

สบ ๒๔๕๙/๒๒๑๓

เด็กหญิงธวัลรัตน์ ฉัตร์ตะขบ
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา สองคอนกลาง  

สบ ๒๔๕๙/๒๒๑๔

เด็กหญิงพิมพ์ชนก แสนทิ
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา สองคอนกลาง  

สบ ๒๔๕๙/๒๒๑๕

เด็กหญิงชนกนาถ มะลิลา
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา สองคอนกลาง  

สบ ๒๔๕๙/๒๒๑๖

เด็กหญิงดุษฎี บำรุงสุข
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา สองคอนกลาง  

สบ ๒๔๕๙/๒๒๑๗

เด็กหญิงวิภาดา คำภาน้อย
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา สองคอนกลาง  

สบ ๒๔๕๙/๒๒๑๘

เด็กหญิงอนัญญา บุญทวี
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา สองคอนกลาง  

สบ ๒๔๕๙/๒๒๑๙

เด็กชายธนกฤต เศรษฐจำนงค์
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา สองคอนกลาง  

สบ ๒๔๕๙/๒๒๒๐

เด็กชายปฐมฤกษ์ เรืองภักดี
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา สองคอนกลาง  

สบ ๒๔๕๙/๒๒๒๑

เด็กชายศุภวัฒน์ คงพันป
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา สองคอนกลาง  

สบ ๒๔๕๙/๒๒๒๒

เด็กชายสุทธิพจน์ สมบูรณ์
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา สองคอนกลาง  

สบ ๒๔๕๙/๒๒๒๓

เด็กชายสุพวิชญ์ พูลเกิด
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา สองคอนกลาง  

สบ ๒๔๕๙/๒๒๒๔

เด็กชายธีรภัทร รอดวิจิตร
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา สองคอนกลาง  

สบ ๒๔๕๙/๒๒๒๕

เด็กชายธนโชติ ดีราษฎร์วิเศษ
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา สองคอนกลาง  

สบ ๒๔๕๙/๒๒๒๖

เด็กชายธีรนัย เสนพนัสสัก
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา สองคอนกลาง  

สบ ๒๔๕๙/๒๒๒๗

เด็กชายอัยการ ไชยเนตร์
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา สองคอนกลาง  

สบ ๒๔๕๙/๒๒๒๘

เด็กชายเทพศิริ จันทร์ชิง

้

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา สองคอนกลาง  

สบ ๒๔๕๙/๒๒๒๙

เด็กชายธัยธชา บุญประกอบ
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา สองคอนกลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๖๔ / ๑๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๕๙/๒๒๓๐

เด็กหญิงกรภัทร ฉลาดรบ
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา สองคอนกลาง  

สบ ๒๔๕๙/๒๒๓๑

เด็กหญิงนาตยา จันทอด
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา สองคอนกลาง  

สบ ๒๔๕๙/๒๒๓๒

เด็กหญิงณัฐกมล จันพางาม
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา สองคอนกลาง  

สบ ๒๔๕๙/๒๒๓๓

เด็กหญิงกชกร ช่องศิริ
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา สองคอนกลาง  

สบ ๒๔๕๙/๒๒๓๔

เด็กหญิงปนฉัตร รืนกระวี

่

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา สองคอนกลาง  

สบ ๒๔๕๙/๒๒๓๕

เด็กหญิงชุติมา พิมพ์ปราโมทย์
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา สองคอนกลาง  

สบ ๒๔๕๙/๒๒๓๖

เด็กหญิงศุภิสรา บุญแจ้ง
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา สองคอนกลาง  

สบ ๒๔๕๙/๒๒๓๗

เด็กหญิงสิริยากร ไกรศาสตร์
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา สองคอนกลาง  

สบ ๒๔๕๙/๒๒๓๘

เด็กหญิงปภาวี ใจดี
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา สองคอนกลาง  

สบ ๒๔๕๙/๒๒๓๙

เด็กหญิงลลนา โพธิสาร
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา สองคอนกลาง  

สบ ๒๔๕๙/๒๒๔๐
เด็กหญิงนัทธ์หทัย คำไพร

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา สองคอนกลาง  

สบ ๒๔๕๙/๒๒๔๑

เด็กหญิงศศิวิมล อาสินรัมย์
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา สองคอนกลาง  

สบ ๒๔๕๙/๒๒๔๒

เด็กชายศุภวิชญ์ จิตรดี
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา สองคอนกลาง  

สบ ๒๔๕๙/๒๒๔๓

เด็กชายสมิธ ศรีสุวรรณ์
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา สองคอนกลาง  

สบ ๒๔๕๙/๒๒๔๔

เด็กชายกันต์ธร ใจใหญ่
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา สองคอนกลาง  

สบ ๒๔๕๙/๒๒๔๕

เด็กชายธนธรณ์ แผลงศร
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา สองคอนกลาง  

สบ ๒๔๕๙/๒๒๔๖

เด็กชายภูริวัฒน์ ธัญโชติพิสุทธิ

์

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา สองคอนกลาง  

สบ ๒๔๕๙/๒๒๔๗

เด็กหญิงณัฐธิดา ศรีจันทร์
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา สองคอนกลาง  

สบ ๒๔๕๙/๒๒๔๘

เด็กหญิงฐิตินันท์ อินทรพุฒ
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา สองคอนกลาง  

สบ ๒๔๕๙/๒๒๔๙

เด็กหญิงยศวรรณ เยาวรา
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา สองคอนกลาง  

สบ ๒๔๕๙/๒๒๕๐

เด็กหญิงพิมพ์มาดา สุวรรณวงค์
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา สองคอนกลาง  

สบ ๒๔๕๙/๒๒๕๑

เด็กหญิงลลิตา สันเสนาะ
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา สองคอนกลาง  

สบ ๒๔๕๙/๒๒๕๒

เด็กชายณัฐนนท์ ยังผ่อง
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา สองคอนกลาง  

สบ ๒๔๕๙/๒๒๕๓

เด็กชายชัชรินทร์ โพธานะ
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา สองคอนกลาง  

สบ ๒๔๕๙/๒๒๕๔

เด็กชายณัฐรัตน์ มาลี
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา สองคอนกลาง  

สบ ๒๔๕๙/๒๒๕๕

เด็กชายชัชฎากรณ์ เอมใจ
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา สองคอนกลาง  

สบ ๒๔๕๙/๒๒๕๖

เด็กชายธนภัทร พุทธโอวาท
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา สองคอนกลาง  

สบ ๒๔๕๙/๒๒๕๗

เด็กชายณัฐวัชร พวงแก้ว

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา สองคอนกลาง  

สบ ๒๔๕๙/๒๒๕๘

เด็กหญิงญาตาวี ศรีทองคำ

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา สองคอนกลาง  

สบ ๒๔๕๙/๒๒๕๙

เด็กหญิงสิรภัทร ไชยมี
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา สองคอนกลาง  

สบ ๒๔๕๙/๒๒๖๐
เด็กหญิงศศิวิมล สุวรรณไตรย์

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา สองคอนกลาง  

สบ ๒๔๕๙/๒๒๖๑
เด็กหญิงระกากาญจน์

แพงไธสง
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา สองคอนกลาง  

สบ ๒๔๕๙/๒๒๖๒

เด็กหญิงบุญธาทิพย์ กลำภากร
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา สองคอนกลาง  

สบ ๒๔๕๙/๒๒๖๓

เด็กหญิงภัทธิรา ไชยวัฒน์
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา สองคอนกลาง  

สบ ๒๔๕๙/๒๒๖๔

เด็กหญิงสุพิชชา เมธาศักดิ

์

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา สองคอนกลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๖๕ / ๑๙๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๕๙/๒๒๖๕

เด็กชายภูมินทร์ พัฒนาพรรณ
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา สองคอนกลาง  

สบ ๒๔๕๙/๒๒๖๖

เด็กชายวรากร ภิญโญ
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา สองคอนกลาง  

สบ ๒๔๕๙/๒๒๖๗

เด็กชายกฤษฎา บุญทา
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา สองคอนกลาง  

สบ ๒๔๕๙/๒๒๖๘

เด็กชายคงศิริ โปสูน
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา สองคอนกลาง  

สบ ๒๔๕๙/๒๒๖๙

เด็กหญิงพิมลพรรณ วิลาไล

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา สองคอนกลาง  

สบ ๒๔๕๙/๒๒๗๐

เด็กหญิงกุลธิดา ภู่มณี
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา สองคอนกลาง  

สบ ๒๔๕๙/๒๒๗๑

เด็กหญิงณญาตา นะมินิล
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา สองคอนกลาง  

สบ ๒๔๕๙/๒๒๗๒

เด็กหญิงณัฐฐิฐา ม้วนหา
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา สองคอนกลาง  

สบ ๒๔๕๙/๒๒๗๓

เด็กหญิงธิษณามดี คาร์ลเดอรอน
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา สองคอนกลาง  

สบ ๒๔๕๙/๒๒๗๔

เด็กหญิงปญจรัตน์ ประดิษฐ

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา สองคอนกลาง  

สบ ๒๔๕๙/๒๒๗๕

เด็กหญิงอัยยา คงแก้ว
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา สองคอนกลาง  

สบ ๒๔๕๙/๒๒๗๖

เด็กหญิงอารดี คงแก้ว
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา สองคอนกลาง  

สบ ๒๔๕๙/๒๒๗๗

เด็กหญิงอัญมณี โภคามาศ
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา สองคอนกลาง  

สบ ๒๔๕๙/๒๒๗๘

เด็กหญิงณัฐนันท์ แสงศรี
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา สองคอนกลาง  

สบ ๒๔๕๙/๒๒๗๙

เด็กชายชวนากร บุญมี
๒๕/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนแสงวิทยา แก่งคอย  

สบ ๒๔๕๙/๒๒๘๐

เด็กหญิงพจรินทร์ ครองบุญ ๓/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนแสงวิทยา แก่งคอย  

สบ ๒๔๕๙/๒๒๘๑

เด็กหญิงสุทัศชา สกุลศักดิ

์

๑๙/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนแสงวิทยา แก่งคอย  

สบ ๒๔๕๙/๒๒๘๒

เด็กชายนนทวรรธ สมทอง
๒๖/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนแสงวิทยา แก่งคอย  

สบ ๒๔๕๙/๒๒๘๓

เด็กชายธีระพัฒน์ แย้มโอด
๒๙/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแสงวิทยา แก่งคอย  

สบ ๒๔๕๙/๒๒๘๔

เด็กชายวรปรัชญ์ จันทะศิลา ๗/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนแสงวิทยา แก่งคอย  

สบ ๒๔๕๙/๒๒๘๕

เด็กชายณัฐพงษ์ ศิริวัฒน์

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแสงวิทยา แก่งคอย  

สบ ๒๔๕๙/๒๒๘๖

เด็กชายณัฐชนนท์ ผิวบาง

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแสงวิทยา แก่งคอย  

สบ ๒๔๕๙/๒๒๘๗

เด็กชายกิตติภัทร เด้พวง

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแสงวิทยา แก่งคอย  

สบ ๒๔๕๙/๒๒๘๘

เด็กหญิงปยะกมล มันทามาศ
๑๕/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแสงวิทยา แก่งคอย  

สบ ๒๔๕๙/๒๒๘๙

เด็กหญิงอรณิชชา เผือแผ่

่

๒/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนแสงวิทยา แก่งคอย  

สบ ๒๔๕๙/๒๒๙๐

เด็กหญิงเกตุธิดา ลัทธิคุณ
๒๔/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนแสงวิทยา แก่งคอย  

สบ ๒๔๕๙/๒๒๙๑

เด็กหญิงบัณฑิตา แก้วโค้ง
๒๙/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนแสงวิทยา แก่งคอย  

สบ ๒๔๕๙/๒๒๙๒

เด็กหญิงกัญญารัตน์ คำแพง ๓/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนแสงวิทยา แก่งคอย  

สบ ๒๔๕๙/๒๒๙๓

เด็กชายรัฐภูมิ บุษบงค์
๑๒/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนแสงวิทยา แก่งคอย  

สบ ๒๔๕๙/๒๒๙๔

เด็กชายภูมินทร์ เขียวภูมี
๒๔/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนแสงวิทยา แก่งคอย  

สบ ๒๔๕๙/๒๒๙๕

เด็กชายธีรภัทร ตรงจิตรปญญา ๓/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนแสงวิทยา แก่งคอย  

สบ ๒๔๕๙/๒๒๙๖

เด็กชายราเชนทร์ จักรปา
๑๐/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนแสงวิทยา แก่งคอย  

สบ ๒๔๕๙/๒๒๙๗

เด็กชายจตุพร ศรีสมบูรณ์
๑๐/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนแสงวิทยา แก่งคอย  

สบ ๒๔๕๙/๒๒๙๘

เด็กหญิงศรุตา เคลือแก้ว
๑๔/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนแสงวิทยา แก่งคอย  

สบ ๒๔๕๙/๒๒๙๙

เด็กหญิงฐิติมา ทองธิราช
๑๐/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนแสงวิทยา แก่งคอย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๖๖ / ๑๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๕๙/๒๓๐๐
เด็กหญิงอทิติยา ภูต้องสี

๑๘/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนแสงวิทยา แก่งคอย  

สบ ๒๔๕๙/๒๓๐๑

เด็กชายวรรธญาวุธ นุชกระแสร์
๒๖/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนแสงวิทยา แก่งคอย  

สบ ๒๔๕๙/๒๓๐๒
เด็กชายวรินทร สวัสดิธนาคุณ

์

๙/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนแสงวิทยา แก่งคอย  

สบ ๒๔๕๙/๒๓๐๓

เด็กชายภูมิพัฒน์ การสิทธิ

์

๒๓/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนแสงวิทยา แก่งคอย  

สบ ๒๔๕๙/๒๓๐๔

เด็กหญิงธิดารัตน์ ย่องเส้ง
๒๕/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนแสงวิทยา แก่งคอย  

สบ ๒๔๕๙/๒๓๐๕

เด็กหญิงนพรัตน์ ศุภศรี
๒๖/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนแสงวิทยา แก่งคอย  

สบ ๒๔๕๙/๒๓๐๖
เด็กหญิงอนุธิดา สิงหภาพ ๘/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนแสงวิทยา แก่งคอย  

สบ ๒๔๕๙/๒๓๐๗

เด็กหญิงนวนิสา โต๊ะเหาะ
๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนแสงวิทยา แก่งคอย  

สบ ๒๔๕๙/๒๓๐๘

เด็กหญิงชมพูนุช จักรชัยวงษ์
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนแสงวิทยา แก่งคอย  

สบ ๒๔๕๙/๒๓๐๙

เด็กหญิงอาพัชรา นรินนอก

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแสงวิทยา แก่งคอย  

สบ ๒๔๕๙/๒๓๑๐
เด็กหญิงฟาสาง บุญอนันท์

๒๑/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนแสงวิทยา แก่งคอย  

สบ ๒๔๕๙/๒๓๑๑

เด็กหญิงลัทธพร แย้มสุวรรณา
๒๒/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนแสงวิทยา แก่งคอย  

สบ ๒๔๕๙/๒๓๑๒

เด็กหญิงวัชรีวรรณ เอียมเย็น

่

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนแสงวิทยา แก่งคอย  

สบ ๒๔๕๙/๒๓๑๓

เด็กหญิงสุวีรยา ปนพิลา ๖/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนแสงวิทยา แก่งคอย  

สบ ๒๔๕๙/๒๓๑๔

เด็กหญิงวิศัลย์ศยา ภูลาหิน
๒๔/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนแสงวิทยา แก่งคอย  

สบ ๒๔๕๙/๒๓๑๕

เด็กหญิงศศิวิมล เอียมปลัด

่

๑/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนแสงวิทยา แก่งคอย  

สบ ๒๔๕๙/๒๓๑๖

เด็กหญิงภูษณิศา หมายมันสมสุข

่

๑๔/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนแสงวิทยา แก่งคอย  

สบ ๒๔๕๙/๒๓๑๗

เด็กหญิงเบญญาภา เล็กพงษ์
๒๙/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนแสงวิทยา แก่งคอย  

สบ ๒๔๕๙/๒๓๑๘

เด็กหญิงวิรัญชนา สัดรักษ์
๒๑/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนแสงวิทยา แก่งคอย  

สบ ๒๔๕๙/๒๓๑๙

เด็กหญิงสุพิชชา เติมสายทอง
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแสงวิทยา แก่งคอย  

สบ ๒๔๕๙/๒๓๒๐

เด็กหญิงวริศรา จิรเศรณีโชคชัย
๑๒/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนแสงวิทยา แก่งคอย  

สบ ๒๔๕๙/๒๓๒๑

เด็กชายธนพนธ์ กองธรรม
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย แก่งคอย  

สบ ๒๔๕๙/๒๓๒๒

เด็กชายภัทรดนัย เจริญศิลป
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย แก่งคอย  

สบ ๒๔๕๙/๒๓๒๓

เด็กชายเอกชัย ศรีบุรินทร์

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย แก่งคอย  

สบ ๒๔๕๙/๒๓๒๔

เด็กชายอนนท์ ดาบพิมศรี
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย แก่งคอย  

สบ ๒๔๕๙/๒๓๒๕

เด็กชายรามิล ชมภูเพชร
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย แก่งคอย  

สบ ๒๔๕๙/๒๓๒๖

เด็กชายธนธรณ์ ศรีสุพรรณ์
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย แก่งคอย  

สบ ๒๔๕๙/๒๓๒๗

เด็กชายนัฐนันท์ ธรรมปญโญ
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย แก่งคอย  

สบ ๒๔๕๙/๒๓๒๘

เด็กชายวันชนะ นาดี
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย แก่งคอย  

สบ ๒๔๕๙/๒๓๒๙

เด็กชายวรันทร ชอบทวี
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย แก่งคอย  

สบ ๒๔๕๙/๒๓๓๐
เด็กชายศาศวัต ซ่อนกลิน

่

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย แก่งคอย  

สบ ๒๔๕๙/๒๓๓๑

เด็กชายชุติมันต์ วันดี
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย แก่งคอย  

สบ ๒๔๕๙/๒๓๓๒

เด็กชายธนวุฒิ สายสุนันต๊ะ
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย แก่งคอย  

สบ ๒๔๕๙/๒๓๓๓

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ด่านกลาง
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย แก่งคอย  

สบ ๒๔๕๙/๒๓๓๔

เด็กชายพีรพัฒน์ สิทธิทรัพย์

์

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย แก่งคอย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๖๗ / ๑๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๕๙/๒๓๓๕

เด็กหญิงอภิชญา มันกตัญู

่

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย แก่งคอย  

สบ ๒๔๕๙/๒๓๓๖

เด็กชายณัฐวุฒิ ลาทะสุทธิ

์

๗/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดนาบุญ นาบุญ  

สบ ๒๔๕๙/๒๓๓๗

เด็กชายไตรทศ คงแกะ
๒๘/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาบุญ นาบุญ  

สบ ๒๔๕๙/๒๓๓๘

เด็กชายธนวิทร์ โพธิศรี

์

๑๓/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดนาบุญ นาบุญ  

สบ ๒๔๕๙/๒๓๓๙

เด็กชายนักรบ ดัชถุยาวัตร ๒/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดนาบุญ นาบุญ  

สบ ๒๔๕๙/๒๓๔๐

เด็กชายรัชชานนท์ แสงจันทร์
๒๒/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาบุญ นาบุญ  

สบ ๒๔๕๙/๒๓๔๑

เด็กชายสหชัย ส่งเสริม
๒๑/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาบุญ นาบุญ  

สบ ๒๔๕๙/๒๓๔๒

เด็กชายสิรภัทร ห้าวหาญ ๙/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดนาบุญ นาบุญ  

สบ ๒๔๕๙/๒๓๔๓

เด็กชายพงศกร วงษ์ษา
๑๖/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาบุญ นาบุญ  

สบ ๒๔๕๙/๒๓๔๔

เด็กชายเสกสรร แขสระน้อย
๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาบุญ นาบุญ  

สบ ๒๔๕๙/๒๓๔๕

เด็กชายปรัชญา ไทยเลิศ
๑๒/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาบุญ นาบุญ  

สบ ๒๔๕๙/๒๓๔๖

เด็กชายณัฐภัทร เทพโสดา
๑๑/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาบุญ นาบุญ  

สบ ๒๔๕๙/๒๓๔๗

เด็กชายสุพาชัย หน่อแก้ว
๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาบุญ นาบุญ  

สบ ๒๔๕๙/๒๓๔๘

เด็กชายชญานนท์ พันธบุตร

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาบุญ นาบุญ  

สบ ๒๔๕๙/๒๓๔๙

เด็กชายภูสิทธิ

์

จันทะกูฎ

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาบุญ นาบุญ  

สบ ๒๔๕๙/๒๓๕๐

เด็กชายปริญญา แก้วนา

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาบุญ นาบุญ  

สบ ๒๔๕๙/๒๓๕๑

เด็กหญิงชนาภา มณีการ

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาบุญ นาบุญ  

สบ ๒๔๕๙/๒๓๕๒

เด็กหญิงภคพร ไพศาล

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาบุญ นาบุญ  

สบ ๒๔๕๙/๒๓๕๓

เด็กหญิงพัชราภา วันทวี
๒๕/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาบุญ นาบุญ  

สบ ๒๔๕๙/๒๓๕๔

เด็กหญิงมะลิวรรณ ทีรัก

่

๓/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดนาบุญ นาบุญ  

สบ ๒๔๕๙/๒๓๕๕

เด็กหญิงอัญชรี สอนศักดา
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาบุญ นาบุญ  

สบ ๒๔๕๙/๒๓๕๖

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ จอดนอก
๑๘/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาบุญ นาบุญ  

สบ ๒๔๕๙/๒๓๕๗

เด็กหญิงณัฐพร สุวรรณเรือง ๖/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดนาบุญ นาบุญ  

สบ ๒๔๕๙/๒๓๕๘

เด็กชายจิรวัฒน์ ศรีมาก
๒๐/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาบุญ นาบุญ  

สบ ๒๔๕๙/๒๓๕๙

เด็กชายคมกฤช แรกขึน

้

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาบุญ นาบุญ  

สบ ๒๔๕๙/๒๓๖๐

เด็กชายตะวัน โพติยะ
๑๘/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาบุญ นาบุญ  

สบ ๒๔๕๙/๒๓๖๑

เด็กชายนเรนธรณ์ เสียบกระโทก
๒๑/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาบุญ นาบุญ  

สบ ๒๔๕๙/๒๓๖๒

เด็กชายเจษฎา ไทยกำเนิด
๒๔/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาบุญ นาบุญ  

สบ ๒๔๕๙/๒๓๖๓

เด็กชายวรรัชญ์ธนา ผิวงาม
๒๘/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาบุญ นาบุญ  

สบ ๒๔๕๙/๒๓๖๔

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ขาลวงศ์

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาบุญ นาบุญ  

สบ ๒๔๕๙/๒๓๖๕

เด็กชายกิตติศักดิ

์

โยยรัมย์
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาบุญ นาบุญ  

สบ ๒๔๕๙/๒๓๖๖

เด็กชายณัฐพล สุภากรรณ์ ๖/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดนาบุญ นาบุญ  

สบ ๒๔๕๙/๒๓๖๗

เด็กชายกฤษณะ ตีพืช ๑/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดนาบุญ นาบุญ  

สบ ๒๔๕๙/๒๓๖๘

เด็กหญิงณัฐนรี ทองสูงเนิน
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาบุญ นาบุญ  

สบ ๒๔๕๙/๒๓๖๙

เด็กหญิงณัฐธิดา ทองสูงเนิน
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาบุญ นาบุญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๖๘ / ๑๙๐

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๕๙/๒๓๗๐

เด็กหญิงวิจิตรา อ่อนศรี ๙/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดนาบุญ นาบุญ  

สบ ๒๔๕๙/๒๓๗๑

เด็กหญิงบุษกร บุญส่ง
๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาบุญ นาบุญ  

สบ ๒๔๕๙/๒๓๗๒

เด็กหญิงกนกพร จริยเดชกุศล
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย บ้านม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๒๓๗๓

เด็กชายกมเลศ ช่วยประดิษฐ์
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย บ้านม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๒๓๗๔

เด็กชายกรกฏ เพ็งกลาง
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย บ้านม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๒๓๗๕

เด็กชายกฤตเมธ สุขโรจน์
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย บ้านม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๒๓๗๖

เด็กหญิงกัญญษวีร์ ชาวขมิน

้

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย บ้านม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๒๓๗๗

เด็กหญิงกัลยรัตน์ บุตรกุล
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย บ้านม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๒๓๗๘

เด็กหญิงกัลยาณี ดิษฐคึ
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย บ้านม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๒๓๗๙

เด็กหญิงกัลยาณี บุญชารี
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย บ้านม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๒๓๘๐
เด็กชายกิตติธัช บุญเพ็ง

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย บ้านม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๒๓๘๑

เด็กหญิงกุลณิช เบญจางค์วิศณุ
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย บ้านม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๒๓๘๒

เด็กหญิงจิดาภา ภรพนัญเชิง
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย บ้านม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๒๓๘๓

เด็กหญิงจิราพร อาดลออ
๐๒/๒๕/๒๕๔๘

โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย บ้านม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๒๓๘๔

เด็กหญิงชลธร เปลียนประเสริฐ

่

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย บ้านม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๒๓๘๕

เด็กชายชัชชัย สิงห์เพ็ง
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย บ้านม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๒๓๘๖

เด็กชายชานน งามขำ
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย บ้านม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๒๓๘๗

เด็กหญิงณัฐนรี รัตนพันธ์

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย บ้านม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๒๓๘๘ เด็กชายตฤปพรหมรัตน
บุญกลิง

้

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย บ้านม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๒๓๘๙

เด็กชายถิรวัฒน์ เถือนยัง

่

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย บ้านม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๒๓๙๐

เด็กชายทวีทรัพย์ สังวัทยาย
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย บ้านม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๒๓๙๑

เด็กชายธนธร แพร่ศิริพุฒิพงศ์
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย บ้านม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๒๓๙๒

เด็กชายธนวัฒน์ พุ่มทับทิม
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย บ้านม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๒๓๙๓

เด็กชายธนโชติ ผาสูงเนิน
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย บ้านม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๒๓๙๔

เด็กหญิงธมน ไชยสิงห์
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย บ้านม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๒๓๙๕

เด็กชายธรณินทร์ สิงห์เพ็ชร
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย บ้านม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๒๓๙๖

เด็กชายธีรภัทร์ คำมี
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย บ้านม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๒๓๙๗

เด็กชายธีรวัต สวนไผ่
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย บ้านม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๒๓๙๘

เด็กชายนพชัย ศรีจันทร์
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย บ้านม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๒๓๙๙

เด็กชายนพรัตน์ มณีการ
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย บ้านม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๒๔๐๐
เด็กหญิงนัทธมน จันทรางกูร

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย บ้านม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๒๔๐๑

เด็กหญิงปรีชณาภา ยิมทองหลาง

้

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย บ้านม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๒๔๐๒

เด็กหญิงปวีณานุช พิมดวง
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย บ้านม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๒๔๐๓

เด็กชายพงศธร เบ้าประเสริฐกุล
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย บ้านม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๒๔๐๔
เด็กหญิงพัชรญาดา ศรีปราชญ์

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย บ้านม่วง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๖๙ / ๑๙๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๕๙/๒๔๐๕

เด็กชายพิชญะ หอมเนียม
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย บ้านม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๒๔๐๖

เด็กหญิงพิยดา ทองเล็ก
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย บ้านม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๒๔๐๗
เด็กหญิงยุธิดา ยะธาตุ

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย บ้านม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๒๔๐๘

เด็กหญิงวรรณวิมล สวัสดินนทรี

์

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย บ้านม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๒๔๐๙

เด็กชายวริศ สุขวิเศษ
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย บ้านม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๒๔๑๐

เด็กชายวิชชากร ศรีสุวรรณ
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย บ้านม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๒๔๑๑

เด็กชายวิศวะ บริบูรณ์
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย บ้านม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๒๔๑๒

เด็กชายศักดินนท์ ชัยภูมิ
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย บ้านม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๒๔๑๓

เด็กหญิงศิรินญา กองสุวรรณ์
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย บ้านม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๒๔๑๔

เด็กหญิงศิริเพ็ญ บัวแก้ว
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย บ้านม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๒๔๑๕

เด็กชายศิวนนท์ จันทร์ทอง
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย บ้านม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๒๔๑๖

เด็กชายศุภกฤต คานะมี
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย บ้านม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๒๔๑๗

เด็กหญิงศุภนา มีคำเพราะ
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย บ้านม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๒๔๑๘

เด็กหญิงศุภพิชญ์ ศรีแก้ว
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย บ้านม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๒๔๑๙

เด็กชายสหรัฐ อย่างเยือง

้

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย บ้านม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๒๔๒๐

เด็กชายสัณหณัฐ จักรพล
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย บ้านม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๒๔๒๑

เด็กชายสิทธินนท์ บุญเพ็ง

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย บ้านม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๒๔๒๒

เด็กหญิงสุพิชฌาย์ ศรีพัฒน์
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย บ้านม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๒๔๒๓

เด็กหญิงสุภาเพชร พูลเมือง
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย บ้านม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๒๔๒๔

เด็กหญิงสุรดี อินทรภาษิต
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย บ้านม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๒๔๒๕

เด็กหญิงอพิณญา กำลังไทย
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย บ้านม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๒๔๒๖
เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ พูนพิพัฒน์

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย บ้านม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๒๔๒๗

เด็กหญิงเกวลิน ทิพย์วารินทร์
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย บ้านม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๒๔๒๘

เด็กหญิงเมษา พุทธิชน
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย บ้านม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๒๔๒๙

เด็กชายเศรษฐพัส ท้าวธรรมศรี
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย บ้านม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๒๔๓๐
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ บุญเผือก

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย บ้านม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๒๔๓๑

เด็กหญิงกชกร ศิริวัฒน์
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย บ้านม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๒๔๓๒

เด็กชายกฤติเดช มีชูเชาว์
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย บ้านม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๒๔๓๓

เด็กชายกอบชัย พูลแปลก
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย บ้านม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๒๔๓๔

เด็กชายกิตติณัฏฐ์ อิมเรืองศรี

่

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย บ้านม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๒๔๓๕

เด็กชายกิตติพงษ์ ชัยมาลา
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย บ้านม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๒๔๓๖

เด็กชายคมกริช ฤทธิแผลง

์

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย บ้านม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๒๔๓๗

เด็กหญิงจริญญา วรวัฒน์
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย บ้านม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๒๔๓๘

เด็กหญิงฉวีวรรณ แย้มชม
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย บ้านม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๒๔๓๙

เด็กชายชนัดพล ธรรมจารี

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย บ้านม่วง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๗๐ / ๑๙๐

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๕๙/๒๔๔๐

เด็กหญิงขนิกานต์ วงษ์ศา
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย บ้านม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๒๔๔๑

เด็กชายฐกฤต เหลืองพิกุลทอง
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย บ้านม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๒๔๔๒

เด็กหญิงณัฐธิดา
แก้วดวงประเสริฐ ๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย บ้านม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๒๔๔๓

เด็กชายดนัย นิมสุวรรณ์

่

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย บ้านม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๒๔๔๔

เด็กหญิงทักษพร รุจิพิชชาพร
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย บ้านม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๒๔๔๕

เด็กชายทิพัฒน์ ดีไพร
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย บ้านม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๒๔๔๖

เด็กชายธณวรพล มาอำ
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย บ้านม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๒๔๔๗

เด็กชายธนกฤต เลียงวงษ์สันต์
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย บ้านม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๒๔๔๘

เด็กชายธนภัทร จันทะเลิศ
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย บ้านม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๒๔๔๙

เด็กชายธนวัฒน์ ภูขลัง
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย บ้านม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๒๔๕๐
เด็กชายธนานพ ธรรมวิเศษ

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย บ้านม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๒๔๕๑

เด็กชายธนิสร เหล็กทอง
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย บ้านม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๒๔๕๒

เด็กชายธิติพงศ์ บุญเสร็จ
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย บ้านม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๒๔๕๓

เด็กชายธีรวัฒน์ ห้าวหาญ
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย บ้านม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๒๔๕๔

เด็กหญิงนฤมล พระไวหาง
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย บ้านม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๒๔๕๕

เด็กชายนวพล นรินทร์นอก
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย บ้านม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๒๔๕๖

เด็กหญิงนัทธมน โรจน์สว่างทิพย์
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย บ้านม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๒๔๕๗

เด็กหญิงนันทิกานต์ บุญส่ง
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย บ้านม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๒๔๕๘

เด็กชายบุญฤทธิ

์

วันดาคุณ

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย บ้านม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๒๔๕๙

เด็กหญิงปริชญา รอดพรัว

่

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย บ้านม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๒๔๖๐

เด็กชายปณชญากร ไกรจักร์
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย บ้านม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๒๔๖๑

เด็กหญิงปยาภรณ์ อานันท์ชวัลกุล
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย บ้านม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๒๔๖๒

เด็กชายพรเทพ เหลาอินทร์

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย บ้านม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๒๔๖๓

เด็กหญิงพัชราภรณ์ จันทะบูลย์
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย บ้านม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๒๔๖๔

เด็กชายพัทธพงศ์ วงษ์สุพรรณ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย บ้านม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๒๔๖๕

เด็กหญิงพิชญธิดา วันโสภา
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย บ้านม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๒๔๖๖

เด็กหญิงพุทธิชา อาสนานิ
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย บ้านม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๒๔๖๗

เด็กหญิงฟองรฏา เรืองสุขดี
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย บ้านม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๒๔๖๘

เด็กหญิงภัทรธิดา ทีประโคน
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย บ้านม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๒๔๖๙

เด็กหญิงภัทราพร เติมทองไชย
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย บ้านม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๒๔๗๐
เด็กชายภูมิพัฒน์ พรหมศิลป

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย บ้านม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๒๔๗๑

เด็กหญิงมานิตา จันทร์แก้ว
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย บ้านม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๒๔๗๒

เด็กหญิงรภัสสรณ์ ทองกุลนาถ
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย บ้านม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๒๔๗๓

เด็กหญิงรัชนิดา สายใจ
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย บ้านม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๒๔๗๔

เด็กชายรัฐภูมิ นภาคเวช
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย บ้านม่วง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๗๑ / ๑๙๐

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๕๙/๒๔๗๕

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ เหล่าดิม

้

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย บ้านม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๒๔๗๖

เด็กชายรุ่งวิชัย โสอุบล
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย บ้านม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๒๔๗๗

เด็กชายวชิระ ไชยพันธ์
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย บ้านม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๒๔๗๘

เด็กชายวรทัต พรมเสนา
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย บ้านม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๒๔๗๙

เด็กหญิงวรสติ ครามเขียว
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย บ้านม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๒๔๘๐

เด็กชายวันชนะ โชติพรม
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย บ้านม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๒๔๘๑

เด็กหญิงวีณตา ท้าวประสิทธิ

์

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย บ้านม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๒๔๘๒

เด็กชายศรินธร สมสนุก
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย บ้านม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๒๔๘๓

เด็กหญิงศิริกรานต์ เขียนงาม
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย บ้านม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๒๔๘๔

เด็กชายศุภชัย สร้อยมณี
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย บ้านม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๒๔๘๕

เด็กหญิงศุภราภรณ์ ศิริวัตร
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย บ้านม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๒๔๘๖

เด็กหญิงศุภัชญา พัดบึง

้

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย บ้านม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๒๔๘๗

เด็กชายสิทธิพล นาคบำรุง
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย บ้านม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๒๔๘๘

เด็กชายสุดเขตต์ พรหมทัน
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย บ้านม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๒๔๘๙

เด็กหญิงสุปวีณ์ ปลอดโปร่ง
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย บ้านม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๒๔๙๐

เด็กหญิงสุพรรษา บริภาษ
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย บ้านม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๒๔๙๑

เด็กหญิงสุพรรษา อมรสิน
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย บ้านม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๒๔๙๒

เด็กหญิงสุภาสินี ตากิมนอก

่

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย บ้านม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๒๔๙๓

เด็กชายอธิปธาราล์ นาคะเต
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย บ้านม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๒๔๙๔

เด็กชายอนันดา เล็กมณี
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย บ้านม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๒๔๙๕

เด็กชายอนุศิษฏ์ นาคประเสริฐ
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย บ้านม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๒๔๙๖

เด็กชายอินทร์ธศร ศรอินทร์
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย บ้านม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๒๔๙๗

เด็กชายเกียรติคุณ อินทะชาติ
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย บ้านม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๒๔๙๘

เด็กหญิงเปรมยุดา สรสิทธิ

์

๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย บ้านม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๒๔๙๙

เด็กชายเอกภพ ฤทธิบัณฑิตย์

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย บ้านม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๒๕๐๐
เด็กหญิงแพรวา พันธุ์แพ่ง

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย บ้านม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๒๕๐๑
เด็กชายรพีภัทร ทิศคำโม

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อโศรก พระพุทธบาทน้อย  

สบ ๒๔๕๙/๒๕๐๒

เด็กชายพสธร นาคแก้ว
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ่อโศรก พระพุทธบาทน้อย  

สบ ๒๔๕๙/๒๕๐๓

เด็กชายวีรยุทธ เสสฐา
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ่อโศรก พระพุทธบาทน้อย  

สบ ๒๔๕๙/๒๕๐๔
เด็กหญิงพลอยชมพู โตทิม

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อโศรก พระพุทธบาทน้อย  

สบ ๒๔๕๙/๒๕๐๕
เด็กหญิงกรรณิกร พรมดี

๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ่อโศรก พระพุทธบาทน้อย  

สบ ๒๔๕๙/๒๕๐๖

เด็กหญิงจิรายุ ปรักมาศ
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อโศรก พระพุทธบาทน้อย  

สบ ๒๔๕๙/๒๕๐๗

เด็กชายวรเชษฐ์ เบญจขันธ์

๒๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที 69

่

พระพุทธบาทน้อย  

สบ ๒๔๕๙/๒๕๐๘

เด็กชายกิตติพล พรหมมา
๐๓/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที 69

่

พระพุทธบาทน้อย  

สบ ๒๔๕๙/๒๕๐๙
เด็กชายดนัย สุรินทร์

๒๔/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที 69

่

พระพุทธบาทน้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๗๒ / ๑๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๕๙/๒๕๑๐

เด็กชายรชต หิมพานต์

๒๕/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที 69

่

พระพุทธบาทน้อย  

สบ ๒๔๕๙/๒๕๑๑

เด็กชายวัชระพงษ์ กงล้อม
๒๑/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที 69

่

พระพุทธบาทน้อย  

สบ ๒๔๕๙/๒๕๑๒

เด็กชายอภิชาต เกลียวศรี

๒๒/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที 69

่

พระพุทธบาทน้อย  

สบ ๒๔๕๙/๒๕๑๓

เด็กชายอาทิตย์ วงษ์มะหิงค์
๑๔/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที 69

่

พระพุทธบาทน้อย  

สบ ๒๔๕๙/๒๕๑๔

เด็กหญิงมีนา สุมาตร
๐๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที 69

่

พระพุทธบาทน้อย  

สบ ๒๔๕๙/๒๕๑๕
เด็กหญิงกัญญาพัชร อัญชุลี

๑๗/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที 69

่

พระพุทธบาทน้อย  

สบ ๒๔๕๙/๒๕๑๖

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา แก้วสีหมอก

๒๖/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที 69

่

พระพุทธบาทน้อย  

สบ ๒๔๕๙/๒๕๑๗

เด็กหญิงสิริวิมล ศรีจันทร์
๒๘/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที 69

่

พระพุทธบาทน้อย  

สบ ๒๔๕๙/๒๕๑๘

เด็กหญิงศิริพร สุดา
๒๐/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที 69

่

พระพุทธบาทน้อย  

สบ ๒๔๕๙/๒๕๑๙

เด็กหญิงธัญญารัตน์ ขจรมา
๒๗/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที 69

่

พระพุทธบาทน้อย  

สบ ๒๔๕๙/๒๕๒๐
เด็กหญิงเกษสุดา เนตรนัดดา

๐๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที 69

่

พระพุทธบาทน้อย  

สบ ๒๔๕๙/๒๕๒๑

เด็กหญิงพิมพ์จันทร์ เสือสูงเนิน
๓๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที 69

่

พระพุทธบาทน้อย  

สบ ๒๔๕๙/๒๕๒๒

เด็กหญิงอภิชยา ตันทางกูล
๑๓/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที 69

่

พระพุทธบาทน้อย  

สบ ๒๔๕๙/๒๕๒๓

เด็กหญิงอนัญญา ฟกอ่อน
๐๘/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที 69

่

พระพุทธบาทน้อย  

สบ ๒๔๕๙/๒๕๒๔

เด็กหญิงนงค์ณภัส ศรีบุรมณ์
๒๘/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที 69

่

พระพุทธบาทน้อย  

สบ ๒๔๕๙/๒๕๒๕

เด็กหญิงณัฐชยา พรมจีน
๑๓/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที 69

่

พระพุทธบาทน้อย  

สบ ๒๔๕๙/๒๕๒๖

เด็กหญิงวันวิสา ชัยโส
๑๕/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที 69

่

พระพุทธบาทน้อย  

สบ ๒๔๕๙/๒๕๒๗

เด็กหญิงเพ็ญนภา ไชยพรม
๒๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที 69

่

พระพุทธบาทน้อย  

สบ ๒๔๕๙/๒๕๒๘
เด็กหญิงมณฑาทิพย์ สมเสนา

๐๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที 69

่

พระพุทธบาทน้อย  

สบ ๒๔๕๙/๒๕๒๙

เด็กหญิงปุณยาพร พิบูลย์สวัสดิ

์

๓๑/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที 69

่

พระพุทธบาทน้อย  

สบ ๒๔๕๙/๒๕๓๐

เด็กหญิงสิริวิมล โพธิสิทธิ

์ ์

๑๐/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที 69

่

พระพุทธบาทน้อย  

สบ ๒๔๕๙/๒๕๓๑

เด็กชายกิตติศักดิ

์

บัวบานศรี
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสองคอนกลาง สองคอนกลาง  

สบ ๒๔๕๙/๒๕๓๒

เด็กชายหิรัญ ยิมยวน

้

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสองคอนกลาง สองคอนกลาง  

สบ ๒๔๕๙/๒๕๓๓

เด็กชายพีรพัฒน์ หอมสกุล
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสองคอนกลาง สองคอนกลาง  

สบ ๒๔๕๙/๒๕๓๔

เด็กชายกฤษดา ส่องมา
๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสองคอนกลาง สองคอนกลาง  

สบ ๒๔๕๙/๒๕๓๕

เด็กชายเตวิทย์ ไชยฤทธิ

์

๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสองคอนกลาง สองคอนกลาง  

สบ ๒๔๕๙/๒๕๓๖

เด็กชายนนทิวรรธ จันทมาศ
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสองคอนกลาง สองคอนกลาง  

สบ ๒๔๕๙/๒๕๓๗

เด็กชายสราวุธ เสนาปน
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสองคอนกลาง สองคอนกลาง  

สบ ๒๔๕๙/๒๕๓๘

เด็กชายนวพล ภานุพรตเจริญ
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสองคอนกลาง สองคอนกลาง  

สบ ๒๔๕๙/๒๕๓๙

เด็กชายจิรวัฒน์ ดวงแก้ว
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสองคอนกลาง สองคอนกลาง  

สบ ๒๔๕๙/๒๕๔๐
เด็กชายชานนท์ แก้วกล้า

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสองคอนกลาง สองคอนกลาง  

สบ ๒๔๕๙/๒๕๔๑

เด็กชายพีรวุฒิ ภูจันทึก
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสองคอนกลาง สองคอนกลาง  

สบ ๒๔๕๙/๒๕๔๒

เด็กชายกมล ห้วหาญ
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสองคอนกลาง สองคอนกลาง  

สบ ๒๔๕๙/๒๕๔๓

เด็กชายมีแสง มีเจตนา
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสองคอนกลาง สองคอนกลาง  

สบ ๒๔๕๙/๒๕๔๔

เด็กหญิงรุจิรา จันทรบูรณ์
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสองคอนกลาง สองคอนกลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๗๓ / ๑๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๕๙/๒๕๔๕

เด็กหญิงวาสนา บังลอย
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสองคอนกลาง สองคอนกลาง  

สบ ๒๔๕๙/๒๕๔๖

เด็กหญิงพัชรินทร์ จิตรณรงค์

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสองคอนกลาง สองคอนกลาง  

สบ ๒๔๕๙/๒๕๔๗

เด็กหญิงธัญลักษ์ สุดา

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสองคอนกลาง สองคอนกลาง  

สบ ๒๔๕๙/๒๕๔๘

เด็กหญิงโสภิตา ธรรมกิจนา
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสองคอนกลาง สองคอนกลาง  

สบ ๒๔๕๙/๒๕๔๙

เด็กหญิงเสาวณีย์ คงเจริญทรง
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสองคอนกลาง สองคอนกลาง  

สบ ๒๔๕๙/๒๕๕๐ เด็กหญิงศิริญญาภรณ์
บุญรักษา

๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสองคอนกลาง สองคอนกลาง  

สบ ๒๔๕๙/๒๕๕๑

เด็กหญิงทิพยาภรณ์ ศรีบุษย์
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสองคอนกลาง สองคอนกลาง  

สบ ๒๔๕๙/๒๕๕๒

เด็กหญิงณัชชา เอกอัครกุล
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสองคอนกลาง สองคอนกลาง  

สบ ๒๔๕๙/๒๕๕๓

เด็กหญิงกัณฐิกา สิมหา
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสองคอนกลาง สองคอนกลาง  

สบ ๒๔๕๙/๒๕๕๔

เด็กหญิงชนารักษ์ พุฒซ้อน
๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสองคอนกลาง สองคอนกลาง  

สบ ๒๔๕๙/๒๕๕๕

เด็กหญิงกุลธิดา จูอยู่
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสองคอนกลาง สองคอนกลาง  

สบ ๒๔๕๙/๒๕๕๖
เด็กหญิงเบญญทิพย์ แย้มวงศ์

๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสองคอนกลาง สองคอนกลาง  

สบ ๒๔๕๙/๒๕๕๗

เด็กหญิงศิรินธร บริบูรณ์
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสองคอนกลาง สองคอนกลาง  

สบ ๒๔๕๙/๒๕๕๘

เด็กชายธนากร สุขผ่อง
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสองคอนกลาง สองคอนกลาง  

สบ ๒๔๕๙/๒๕๕๙

เด็กชายแสนชัย องอาจ
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสองคอนกลาง สองคอนกลาง  

สบ ๒๔๕๙/๒๕๖๐

เด็กชายบุญมี ตรีจันทร์
๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดถำเต่า ท่าศาลา  

สบ ๒๔๕๙/๒๕๖๑

เด็กชายโชคอนันต์ งามสมสี
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดถำเต่า ท่าศาลา  

สบ ๒๔๕๙/๒๕๖๒

เด็กหญิงสุชาดา เยาวเรศ
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดถำเต่า ท่าศาลา  

สบ ๒๔๕๙/๒๕๖๓

เด็กหญิงนุจรี ศรีเจริญ
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดถำเต่า ท่าศาลา  

สบ ๒๔๕๙/๒๕๖๔
เด็กหญิงอัจฉรารัตน์ บุญชาติ

๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดถำเต่า ท่าศาลา  

สบ ๒๔๕๙/๒๕๖๕

เด็กหญิงชลฐิชา ข้อวันนา
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดถำเต่า ท่าศาลา  

สบ ๒๔๕๙/๒๕๖๖

เด็กชายอนุชิต บรรพเชิต
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดถำเต่า ท่าศาลา  

สบ ๒๔๕๙/๒๕๖๗

เด็กชายชลศักดิ

์

ขุทสมบูรณ์
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดถำเต่า ท่าศาลา  

สบ ๒๔๕๙/๒๕๖๘

เด็กหญิงจุฑามาศ ศิริคง
๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดถำเต่า ท่าศาลา  

สบ ๒๔๕๙/๒๕๖๙

เด็กหญิงอนุสรา บุญมา
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดถำเต่า ท่าศาลา  

สบ ๒๔๕๙/๒๕๗๐

เด็กหญิงอรัญญา ศรีบุรี
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดถำเต่า ท่าศาลา  

สบ ๒๔๕๙/๒๕๗๑

เด็กหญิงวลีพร อรัญภูติ
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดถำเต่า ท่าศาลา  

สบ ๒๔๕๙/๒๕๗๒

เด็กชายกษิดิศ วรรณทอง
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดถำเต่า ท่าศาลา  

สบ ๒๔๕๙/๒๕๗๓

เด็กชายปวริศ พุแค
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดถำเต่า ท่าศาลา  

สบ ๒๔๕๙/๒๕๗๔

เด็กชายวรเมษ ตาวงษา
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดถำเต่า ท่าศาลา  

สบ ๒๔๕๙/๒๕๗๕

เด็กชายเฉลิมพล นานำ

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดถำเต่า ท่าศาลา  

สบ ๒๔๕๙/๒๕๗๖

เด็กชายเพชรรัตน์ ชาญสมร
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดถำเต่า ท่าศาลา  

สบ ๒๔๕๙/๒๕๗๗

เด็กชายสมพร อุดม
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดถำเต่า ท่าศาลา  

สบ ๒๔๕๙/๒๕๗๘

เด็กหญิงสุมินตา ทิพย์ประจักร์
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดถำเต่า ท่าศาลา  

สบ ๒๔๕๙/๒๕๗๙

เด็กหญิงวีรนุช บุญทัน
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดถำเต่า ท่าศาลา  
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๕๙/๒๕๘๐

เด็กหญิงภัทรวดี คู่เมือง
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดถำเต่า ท่าศาลา  

สบ ๒๔๕๙/๒๕๘๑

เด็กชายศุภกร โสเส
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดถำเต่า ท่าศาลา  

สบ ๒๔๕๙/๒๕๘๒

เด็กชายศรศักดิ

์

ทองฤทธิ

์

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดถำเต่า ท่าศาลา  

สบ ๒๔๕๙/๒๕๘๓

เด็กชายเอกชัย ดัดถุยาวัตร
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดถำเต่า ท่าศาลา  

สบ ๒๔๕๙/๒๕๘๔

เด็กชายภูวดล สุดประเสริฐ
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดถำเต่า ท่าศาลา  

สบ ๒๔๕๙/๒๕๘๕

เด็กชายพีรพัฒน์ มาตาเดิม
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดถำเต่า ท่าศาลา  

สบ ๒๔๕๙/๒๕๘๖

เด็กชายณัฐนันท์ อินทร์เพ็ง

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดถำเต่า ท่าศาลา  

สบ ๒๔๕๙/๒๕๘๗

เด็กหญิงศศิธร โคกสวัสวัสดิ

์

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดถำเต่า ท่าศาลา  

สบ ๒๔๕๙/๒๕๘๘

เด็กหญิงศุภากร สกุลไทย
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดถำเต่า ท่าศาลา  

สบ ๒๔๕๙/๒๕๘๙

เด็กหญิงอัจฉรา นันลังกา
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดถำเต่า ท่าศาลา  

สบ ๒๔๕๙/๒๕๙๐
เด็กหญิงเมธิชา บุญทัยสง

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดถำเต่า ท่าศาลา  

สบ ๒๔๕๙/๒๕๙๑

เด็กหญิงคำพลอย สุขสร้อย
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดถำเต่า ท่าศาลา  

สบ ๒๔๕๙/๒๕๙๒

เด็กหญิงอนุพัชร บรรพเชิต
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดถำเต่า ท่าศาลา  

สบ ๒๔๕๙/๒๕๙๓

เด็กหญิงธัญญชนก นวลจันทร์
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดถำเต่า ท่าศาลา  

สบ ๒๔๕๙/๒๕๙๔

เด็กหญิงกมลรัตน์ กองสาลี
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดถำเต่า ท่าศาลา  

สบ ๒๔๕๙/๒๕๙๕

เด็กหญิงจิรัฐยา กองมา
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดถำเต่า ท่าศาลา  

สบ ๒๔๕๙/๒๕๙๖

เด็กชายณัชชานนท์ อินรา
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินซ้อน หินซ้อนใต้  

สบ ๒๔๕๙/๒๕๙๗

เด็กหญิงสิตานัน วงษ์อยู่
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินซ้อน หินซ้อนใต้  

สบ ๒๔๕๙/๒๕๙๘

เด็กชายจักรกฤษ์ จุลปะ
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินซ้อน หินซ้อนใต้  

สบ ๒๔๕๙/๒๕๙๙

เด็กหญิงธวัลยา สินพรหม
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินซ้อน หินซ้อนใต้  

สบ ๒๔๕๙/๒๖๐๐
เด็กหญิงจุฑามาส ศรีสุวรรณ์

๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินซ้อน หินซ้อนใต้  

สบ ๒๔๕๙/๒๖๐๑

เด็กหญิงซ่อนกลิน

่

สังข์หวด
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินซ้อน หินซ้อนใต้  

สบ ๒๔๕๙/๒๖๐๒
เด็กชายสันติสุข โจสันเทียะ

๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินซ้อน หินซ้อนใต้  

สบ ๒๔๕๙/๒๖๐๓

เด็กชายอัครชัย หมันวิเศษ

่

๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินซ้อน หินซ้อนใต้  

สบ ๒๔๕๙/๒๖๐๔

เด็กชายอานนท์ รีเรืองชัย
๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินซ้อน หินซ้อนใต้  

สบ ๒๔๕๙/๒๖๐๕

เด็กชายธีรพงษ์ หินซ้อน
๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหินซ้อน หินซ้อนใต้  

สบ ๒๔๕๙/๒๖๐๖
เด็กหญิงกรรณิการ์ กำพรม

๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินซ้อน หินซ้อนใต้  

สบ ๒๔๕๙/๒๖๐๗

นางสาวศิริวรรณ ภิรมราช
๓๐/๐๘/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านหินซ้อน หินซ้อนใต้  

สบ ๒๔๕๙/๒๖๐๘

นายธนภูมิ เทียงพุก

่

๒๘/๐๓/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านหินซ้อน หินซ้อนใต้  

สบ ๒๔๕๙/๒๖๐๙

นางแพรวพรรณ อินทนิจ
๒๕/๐๓/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านหินซ้อน หินซ้อนใต้  

สบ ๒๔๕๙/๒๖๑๐
นางสาวรัตติกาล ชาวเหนือ

๑๒/๐๘/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านหินซ้อน หินซ้อนใต้  

สบ ๒๔๕๙/๒๖๑๑

นางสาวสุพิชญ์ชญา กันตะนา
๑๒/๑๐/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านหินซ้อน หินซ้อนใต้  

สบ ๒๔๕๙/๒๖๑๒

ว่าทีร้อยตรียุพิณ

่

พลดอน
๐๕/๑๒/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านหินซ้อน หินซ้อนใต้  

สบ ๒๔๕๙/๒๖๑๓

นางสาวปฎิญญา คำนวนชัย
๒๓/๐๖/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านหินซ้อน หินซ้อนใต้  

สบ ๒๔๕๙/๒๖๑๔

นางไพรรัตน์ บรรทัดเทียง

่

๑๕/๐๔/๒๕๐๑

โรงเรียนบ้านหินซ้อน หินซ้อนใต้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๗๕ / ๑๙๐
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สบ ๒๔๕๙/๒๖๑๕

นางสุชาดา ขันฤทธิ

์

๒๓/๐๙/๒๕๐๐
โรงเรียนบ้านหินซ้อน หินซ้อนใต้  

สบ ๒๔๕๙/๒๖๑๖

นางสุธาลักษณ์ สุวรรณศรี
๑๕/๐๒/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านหินซ้อน หินซ้อนใต้  

สบ ๒๔๕๙/๒๖๑๗

นายสมใจ ทองสันต์
๐๔/๑๑/๒๕๐๑

โรงเรียนบ้านหินซ้อน หินซ้อนใต้  

สบ ๒๔๕๙/๒๖๑๘

นางพิมล แสวงศิริผล
๑๖/๐๗/๒๕๑๐

โรงเรียนบ้านหินซ้อน หินซ้อนใต้  

สบ ๒๔๕๙/๒๖๑๙

นายธนพงษ์ อินทนิจ

๒๑/๑๑/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านหินซ้อน หินซ้อนใต้  

สบ ๒๔๕๙/๒๖๒๐

นางสาวอรพินธ์ แวนประเสริฐ
๐๖/๐๓/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านหินซ้อน หินซ้อนใต้  

สบ ๒๔๕๙/๒๖๒๑

นายเศรษฐกิจ ดวงมุกพะเนาว์
๐๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๒๖๒๒

เด็กชายพิมพา นามอาษา
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๒๖๒๓

เด็กชายทรรศชัย จันพางาม
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๒๖๒๔

เด็กชายศุภกรณ์ อุบลเชือ

้

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๒๖๒๕

นางสาวจูเลีย ดันบาร์
๐๗/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๒๖๒๖

นางสาวสมพร สว่างอารมณ์
๐๘/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๒๖๒๗

นางสาวศุภรัตน์ ศรีมาเกิด
๒๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๒๖๒๘

นางสาวสุดารัตน์ ฤทธิสุวรรณ์

์

๒๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๒๖๒๙

นางสาวบัณฑิตา สว่างอารมณ์
๑๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๒๖๓๐

นางสาวนิรชา สวัสดี
๐๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๒๖๓๑

นางสาวนิศารัตน์ บัวผิน
๐๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๒๖๓๒

นางสาวจินตหรา พรปกเกล้า
๐๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๒๖๓๓

นางสาวเจนจิรา แสนสอน
๒๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๒๖๓๔

นางสาวเดือน ชูเกาะ
๐๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๒๖๓๕

นางสาวสหัสวดี กรมกระโทก
๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๒๖๓๖

เด็กหญิงสิรินทร อุ่นชะลี
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๒๖๓๗

เด็กหญิงสุภาวดี วรรณรัตน์
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๒๖๓๘

นางธีรัตน์กัญ ปาระบับ
๐๙/๐๕/๒๕๑๑

โรงเรียนวัดเขาลาดวนาราม เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๒๖๓๙

นางสาวดาราวรรณ ตรีประทุม
๐๑/๑๑/๒๕๑๙

โรงเรียนวัดเขาลาดวนาราม เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๒๖๔๐

นางสาวนุชนาฎ ไชยพันธ์
๐๒/๑๑/๒๕๒๓

โรงเรียนวัดเขาลาดวนาราม เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๒๖๔๑

นายวิทยากร ภูมาศ
๑๓/๑๐/๒๕๒๓

โรงเรียนวัดเขาลาดวนาราม เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๒๖๔๒

เด็กชายชาญณรงค์ ปุณประวัติ
๒๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1

เขามันธรรมาราม  

สบ ๒๔๕๙/๒๖๔๓

เด็กหญิงชนากานต์ บุญบุตร
๐๓/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1

เขามันธรรมาราม  

สบ ๒๔๕๙/๒๖๔๔

เด็กหญิงดรัลรัตน์ ปูนขุนทด
๒๖/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1

เขามันธรรมาราม  

สบ ๒๔๕๙/๒๖๔๕

เด็กหญิงนัชชา ชาวนา
๑๘/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1

เขามันธรรมาราม  

สบ ๒๔๕๙/๒๖๔๖

เด็กหญิงบูชาดา จันทร์แดง
๑๒/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1

เขามันธรรมาราม  

สบ ๒๔๕๙/๒๖๔๗

เด็กหญิงศศิวิมล มากคูณ
๑๒/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1

เขามันธรรมาราม  

สบ ๒๔๕๙/๒๖๔๘

เด็กหญิงสุกัญญา ศิริ

๒๔/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1

เขามันธรรมาราม  

สบ ๒๔๕๙/๒๖๔๙

เด็กหญิงนฤมล ชาติมนตร์

๒๒/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1

เขามันธรรมาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๗๖ / ๑๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๕๙/๒๖๕๐

เด็กหญิงสุดารัตน์ สุทธศิลป
๐๖/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1

เขามันธรรมาราม  

สบ ๒๔๕๙/๒๖๕๑

เด็กหญิงอาทิตยา นิบุญธรรม
๐๒/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1

เขามันธรรมาราม  

สบ ๒๔๕๙/๒๖๕๒

เด็กหญิงพัชราภา เกตุอินทร์
๐๔/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1

เขามันธรรมาราม  

สบ ๒๔๕๙/๒๖๕๓

เด็กหญิงอรัญญา แสงนาเวียง
๒๕/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1

เขามันธรรมาราม  

สบ ๒๔๕๙/๒๖๕๔

เด็กชายจักรี พิมพ์สวย
๐๖/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1

เขามันธรรมาราม  

สบ ๒๔๕๙/๒๖๕๕

เด็กชายฉัตรธิชัย จันทร์เผือก
๑๕/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1

เขามันธรรมาราม  

สบ ๒๔๕๙/๒๖๕๖

เด็กชายธนวรรธน์ เมืองจันทร์

๑๕/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1

เขามันธรรมาราม  

สบ ๒๔๕๙/๒๖๕๗

เด็กชายปรมัตถ์ ถมวัฒนศิลป

๒๕/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1

เขามันธรรมาราม  

สบ ๒๔๕๙/๒๖๕๘

เด็กชายภานุเดช จักรพล
๐๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1

เขามันธรรมาราม  

สบ ๒๔๕๙/๒๖๕๙

เด็กชายกานต์ ขจิตสาร
๑๕/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1

เขามันธรรมาราม  

สบ ๒๔๕๙/๒๖๖๐
เด็กชายภูวดล อำภูแก้ว

๐๖/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1

เขามันธรรมาราม  

สบ ๒๔๕๙/๒๖๖๑

เด็กหญิงรุ่งตะวัน พิมพา
๒๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1

เขามันธรรมาราม  

สบ ๒๔๕๙/๒๖๖๒

เด็กชายรัฐธรรมนูญ สูงปานเขา
๑๐/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1

เขามันธรรมาราม  

สบ ๒๔๕๙/๒๖๖๓

เด็กชายนรา ขุนดอนมะแสง

๒๙/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1

เขามันธรรมาราม  

สบ ๒๔๕๙/๒๖๖๔

เด็กชายวิษณุ กล่อมจิตร
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 2 บ้านโปง  

สบ ๒๔๕๙/๒๖๖๕

เด็กหญิงพิม แปลนบุญเทิด
๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 2 บ้านโปง  

สบ ๒๔๕๙/๒๖๖๖

เด็กชายพีรพล บัวผันสระน้อย
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 2 บ้านโปง  

สบ ๒๔๕๙/๒๖๖๗

เด็กหญิงกนกวรรณ เชิดชูชัย
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 2 บ้านโปง  

สบ ๒๔๕๙/๒๖๖๘

เด็กหญิงเพ็ชรศรี ปนพรม
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 2 บ้านโปง  

สบ ๒๔๕๙/๒๖๖๙

เด็กหญิงจิระนันท์ นามโบราณ
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 2 บ้านโปง  

สบ ๒๔๕๙/๒๖๗๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์ แก้วประสิทธิ

์

๒๒/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 2 บ้านโปง  

สบ ๒๔๕๙/๒๖๗๑

เด็กชายอนุชา ศรีนวล
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 2 บ้านโปง  

สบ ๒๔๕๙/๒๖๗๒

เด็กชายศักดิภัทร ศรีสว่าง
๒๓/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับบอน ปาเกษม  

สบ ๒๔๕๙/๒๖๗๓

เด็กชายสรวิชญ์ พานิชกุล
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับบอน ปาเกษม  

สบ ๒๔๕๙/๒๖๗๔

เด็กชายอานนท์ จันทร์หลง
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับบอน ปาเกษม  

สบ ๒๔๕๙/๒๖๗๕

เด็กชายภูริพัฒน์ ตุ้ยดา
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับบอน ปาเกษม  

สบ ๒๔๕๙/๒๖๗๖

เด็กชายประสิทธิชัย ดงพอง
๒๑/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับบอน ปาเกษม  

สบ ๒๔๕๙/๒๖๗๗

เด็กหญิงญานีนาถ หมืนมี

่

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับบอน ปาเกษม  

สบ ๒๔๕๙/๒๖๗๘

เด็กหญิงบัณฑิตา กองทอง
๑๔/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับบอน ปาเกษม  

สบ ๒๔๕๙/๒๖๗๙

เด็กหญิงกฤติมา สายวรรณ์

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับบอน ปาเกษม  

สบ ๒๔๕๙/๒๖๘๐
เด็กหญิงจุฑามาศ ชนะพรรค

๑๕/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านซับบอน ปาเกษม  

สบ ๒๔๕๙/๒๖๘๑

เด็กหญิงบัณฑิตา สวนจันทร์
๒๐/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับบอน ปาเกษม  

สบ ๒๔๕๙/๒๖๘๒

เด็กหญิงเกตุมณี บุตรดีคำ
๑๓/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับบอน ปาเกษม  

สบ ๒๔๕๙/๒๖๘๓

เด็กหญิงปทมาภรณ์ แถวพินิจ
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับบอน ปาเกษม  

สบ ๒๔๕๙/๒๖๘๔

เด็กหญิงมณีรัตน์ ดีชัย
๒๓/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับบอน ปาเกษม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๗๗ / ๑๙๐

้
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สบ ๒๔๕๙/๒๖๘๕

เด็กหญิงสุรินดา บุญสุข
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับบอน ปาเกษม  

สบ ๒๔๕๙/๒๖๘๖

เด็กหญิงสุดารัตน์ แซ่หว้า
๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับบอน ปาเกษม  

สบ ๒๔๕๙/๒๖๘๗

เด็กชายสุขเกษม น้อยคำ
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับบอน ปาเกษม  

สบ ๒๔๕๙/๒๖๘๘

เด็กชายทินภัทร อินทรละมัย
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับบอน ปาเกษม  

สบ ๒๔๕๙/๒๖๘๙

เด็กชายรุ่งตะวัน ศรีรุต
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับบอน ปาเกษม  

สบ ๒๔๕๙/๒๖๙๐

เด็กชายวีระชัย บุญสุข

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับบอน ปาเกษม  

สบ ๒๔๕๙/๒๖๙๑

เด็กชายอัครพนธ์ เพ็ญพันธ์
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับบอน ปาเกษม  

สบ ๒๔๕๙/๒๖๙๒

เด็กชายณัฐพล หงษ์เวียงจันทร์
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับบอน ปาเกษม  

สบ ๒๔๕๙/๒๖๙๓

เด็กหญิงเจนจิรา บุตรโต
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับบอน ปาเกษม  

สบ ๒๔๕๙/๒๖๙๔

เด็กหญิงพัชรียา แผ่งแสง
๑๕/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับบอน ปาเกษม  

สบ ๒๔๕๙/๒๖๙๕

เด็กหญิงชุติภา ปาสาเรา
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับบอน ปาเกษม  

สบ ๒๔๕๙/๒๖๙๖

เด็กหญิงสุดารัตน์ ดีชัย
๑๖/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับบอน ปาเกษม  

สบ ๒๔๕๙/๒๖๙๗

เด็กหญิงอารยา แซ่เห้อ
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับบอน ปาเกษม  

สบ ๒๔๕๙/๒๖๙๘

เด็กชายวีรภัทร สุริยะ
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่ามะปราง ท่ามะปราง  

สบ ๒๔๕๙/๒๖๙๙

เด็กชายวสันต์ อุ่นเพ็ง
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่ามะปราง ท่ามะปราง  

สบ ๒๔๕๙/๒๗๐๐
เด็กชายอนุชา นาวัน

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่ามะปราง ท่ามะปราง  

สบ ๒๔๕๙/๒๗๐๑

เด็กชายภานุพงษ์ มีภิปราย
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่ามะปราง ท่ามะปราง  

สบ ๒๔๕๙/๒๗๐๒

เด็กชายพรชัย กงทอง
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่ามะปราง ท่ามะปราง  

สบ ๒๔๕๙/๒๗๐๓
เด็กชายนวพัฒน์ กงทอง

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่ามะปราง ท่ามะปราง  

สบ ๒๔๕๙/๒๗๐๔

เด็กชายศุภสิทธิ

์

แจ่มกระจ่าง
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่ามะปราง ท่ามะปราง  

สบ ๒๔๕๙/๒๗๐๕

เด็กชายวรเมษฐ์ เล็บครุฑ
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่ามะปราง ท่ามะปราง  

สบ ๒๔๕๙/๒๗๐๖

เด็กหญิงพรไพลิน ทรัพย์ยิง

่

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่ามะปราง ท่ามะปราง  

สบ ๒๔๕๙/๒๗๐๗
เด็กหญิงอภิญญา บุญมา

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่ามะปราง ท่ามะปราง  

สบ ๒๔๕๙/๒๗๐๘

เด็กหญิงณัฐชา ศรีสว่าง
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่ามะปราง ท่ามะปราง  

สบ ๒๔๕๙/๒๗๐๙
เด็กหญิงสุวายุวรรณ รากพุฒ

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่ามะปราง ท่ามะปราง  

สบ ๒๔๕๙/๒๗๑๐

เด็กหญิงวรัญญา จันทร์เทวี
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่ามะปราง ท่ามะปราง  

สบ ๒๔๕๙/๒๗๑๑

เด็กชายเกษมโชค เจริญ
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่ามะปราง ท่ามะปราง  

สบ ๒๔๕๙/๒๗๑๒

เด็กชายรัฐภูมิ เพ็ชรจรูญ
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่ามะปราง ท่ามะปราง  

สบ ๒๔๕๙/๒๗๑๓

เด็กชายวัชรพล คำเยาว์
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่ามะปราง ท่ามะปราง  

สบ ๒๔๕๙/๒๗๑๔

เด็กชายอติเทพ จิวเจริญ

๋

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่ามะปราง ท่ามะปราง  

สบ ๒๔๕๙/๒๗๑๕

เด็กชายชยพล สถาวร
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่ามะปราง ท่ามะปราง  

สบ ๒๔๕๙/๒๗๑๖

เด็กชายวีรชิต ศรีสว่าง

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่ามะปราง ท่ามะปราง  

สบ ๒๔๕๙/๒๗๑๗

เด็กชายธนวัต ชูชมชืน

่

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่ามะปราง ท่ามะปราง  

สบ ๒๔๕๙/๒๗๑๘

เด็กหญิงจิราพร ศรีสง่า
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่ามะปราง ท่ามะปราง  

สบ ๒๔๕๙/๒๗๑๙

เด็กหญิงชนิกานต์ สุขสุด
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่ามะปราง ท่ามะปราง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๗๘ / ๑๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๕๙/๒๗๒๐

เด็กหญิงนาเดีย วงศ์พารี

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่ามะปราง ท่ามะปราง  

สบ ๒๔๕๙/๒๗๒๑

เด็กหญิงสุพรรณิกา จำปาไชย์
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่ามะปราง ท่ามะปราง  

สบ ๒๔๕๙/๒๗๒๒

เด็กหญิงสร้อยทอง ลอยโพธิ

์

๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่ามะปราง ท่ามะปราง  

สบ ๒๔๕๙/๒๗๒๓

เด็กหญิงสุพรรษา บุญมา
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่ามะปราง ท่ามะปราง  

สบ ๒๔๕๙/๒๗๒๔

เด็กชายนพกร โปงปญญา
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรัทธาเรืองศรี บ้านไร่  

สบ ๒๔๕๙/๒๗๒๕

เด็กชายนรวร โปงปญญา
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรัทธาเรืองศรี บ้านไร่  

สบ ๒๔๕๙/๒๗๒๖

เด็กชายอภิสิทธิ

์

แพงเสน
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรัทธาเรืองศรี บ้านไร่  

สบ ๒๔๕๙/๒๗๒๗

เด็กชายตฤณกร ณทัตพรนภา

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรัทธาเรืองศรี บ้านไร่  

สบ ๒๔๕๙/๒๗๒๘

เด็กหญิงพรรณธิภา สิงห์ปาน

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรัทธาเรืองศรี บ้านไร่  

สบ ๒๔๕๙/๒๗๒๙

เด็กหญิงณัฐวดี สมศรี
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรัทธาเรืองศรี บ้านไร่  

สบ ๒๔๕๙/๒๗๓๐
เด็กหญิงสุภาวดี สุวรรณดี

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรัทธาเรืองศรี บ้านไร่  

สบ ๒๔๕๙/๒๗๓๑

เด็กหญิงณัฐชยา ผันผ่อน
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรัทธาเรืองศรี บ้านไร่  

สบ ๒๔๕๙/๒๗๓๒

เด็กหญิงญาดา สุขดำ

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรัทธาเรืองศรี บ้านไร่  

สบ ๒๔๕๙/๒๗๓๓

เด็กชายจิรพงษ์ อุดมศิลป

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโปงมงคล โปงมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๒๗๓๔

เด็กหญิงเพ็ญนภา ศิริสวัสดิ

์

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโปงมงคล โปงมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๒๗๓๕

เด็กชายจักราวุธ อ่อนพุทธา

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโปงมงคล โปงมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๒๗๓๖

เด็กชายพีรพงศ์ พุ่มเสวก
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง หนองสองห้อง  

สบ ๒๔๕๙/๒๗๓๗

เด็กชายยุทธพงษ์ เข็มพงษ์
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง หนองสองห้อง  

สบ ๒๔๕๙/๒๗๓๘

เด็กชายพัฒนพงศ์ แสงวิโรจน์
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง หนองสองห้อง  

สบ ๒๔๕๙/๒๗๓๙

เด็กชายภัทรพล ถามานิ
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง หนองสองห้อง  

สบ ๒๔๕๙/๒๗๔๐

เด็กชายพงศกร อินทะสูตร
๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง หนองสองห้อง  

สบ ๒๔๕๙/๒๗๔๑

เด็กหญิงปาริชาติ พันลา
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง หนองสองห้อง  

สบ ๒๔๕๙/๒๗๔๒

เด็กชายภัทรจาริน สมจิตร์
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกุ่มหัก(อินทโชติประสิทธิ)

์

กุ่มหัก  

สบ ๒๔๕๙/๒๗๔๓

เด็กชายธนายุต อุดมภ์
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกุ่มหัก(อินทโชติประสิทธิ)

์

กุ่มหัก  

สบ ๒๔๕๙/๒๗๔๔

เด็กชายอภิสิทธิ

์

มีทองคำอนันต์
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกุ่มหัก(อินทโชติประสิทธิ)

์

กุ่มหัก  

สบ ๒๔๕๙/๒๗๔๕

เด็กชายพลอย ต้นพัน
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกุ่มหัก(อินทโชติประสิทธิ)

์

กุ่มหัก  

สบ ๒๔๕๙/๒๗๔๖

เด็กหญิงปยธิดา อยู่คง
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกุ่มหัก(อินทโชติประสิทธิ)

์

กุ่มหัก  

สบ ๒๔๕๙/๒๗๔๗

เด็กหญิงปรียาภัทร ภักดีล้น
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกุ่มหัก(อินทโชติประสิทธิ)

์

กุ่มหัก  

สบ ๒๔๕๙/๒๗๔๘

เด็กหญิงสุภาพร สุอังควาทิน
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกุ่มหัก(อินทโชติประสิทธิ)

์

กุ่มหัก  

สบ ๒๔๕๙/๒๗๔๙

เด็กชายวัชระ บุตรวงศ์

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๕๙/๒๗๕๐
เด็กชายพัชรพงศ์ ศูนย์ยีขัน

่

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๕๙/๒๗๕๑

เด็กชายธีรภัทร สีหมากสุก
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๕๙/๒๗๕๒

เด็กชายสมศักดิ

์

โสรัปวาสี
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๕๙/๒๗๕๓

เด็กชายชรินทร์ คำเปลว
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๕๙/๒๗๕๔

เด็กชายธนภูมิ รักษาโพธิ

์

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๗๙ / ๑๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๕๙/๒๗๕๕

เด็กชายปุณญพัฒน์ สุขมูล

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๕๙/๒๗๕๖

เด็กชายพงศธร ศรเชือ

้

๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๕๙/๒๗๕๗

เด็กชายภานุวัฒน์ จึงธีรพานิช
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๕๙/๒๗๕๘

เด็กชายกันตพัฒน์ บุญเกิด
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๕๙/๒๗๕๙

เด็กชายก้องกิดากร บุญยงค์
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๕๙/๒๗๖๐

เด็กชายนฤชัย จุลวัฒนะ
๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๕๙/๒๗๖๑

เด็กชายอนุภัทร นิพัทธนนท์
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๕๙/๒๗๖๒

เด็กชายธนดล คุปติวิทยากุล
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๕๙/๒๗๖๓

เด็กชายปณณวิชณ์ คำมณี
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๕๙/๒๗๖๔

เด็กชายอัษฎาวุธ หนิมสุข
๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๕๙/๒๗๖๕

เด็กชายรชานนท์ นภาสกุล
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๕๙/๒๗๖๖

เด็กชายพัสกร พึงเทศ

่

๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๕๙/๒๗๖๗

เด็กชายภานุวัตร เผือกกะจี
๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๕๙/๒๗๖๘

เด็กชายภาคินัย คงเจริญ

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๕๙/๒๗๖๙

เด็กชายกิติพร อัคจันทร์
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๕๙/๒๗๗๐

เด็กชายธนบดินทร์ บุญหวาน
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๕๙/๒๗๗๑

เด็กชายธนวัฒน์ ทองเพิม

่

๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๕๙/๒๗๗๒

เด็กชายธารนที นามโคตร
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๕๙/๒๗๗๓

เด็กชายธัญพิสิษฐ์ วิจิตรแสงรัตน์

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๕๙/๒๗๗๔

เด็กชายรชตะ ร่วมจิตร์
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๕๙/๒๗๗๕

เด็กชายระพีพัฒน์ ประมูประถัมภ์
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๕๙/๒๗๗๖

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ศรีโคกกรวด
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๕๙/๒๗๗๗

เด็กชายณภัสสกร สวนเพ็ชร

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๕๙/๒๗๗๘

เด็กชายธีระพัฒน์ แซ่เจีย

่

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๕๙/๒๗๗๙

เด็กชายพีรพัฒน์ คำแพง
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๕๙/๒๗๘๐

เด็กชายชลสิทธิ

์

หลาบหนองแสง
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๕๙/๒๗๘๑

เด็กชายภัทรดนัย ขำคล้าย
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๕๙/๒๗๘๒

เด็กชายศุภเกียรติ ปนเทียน
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๕๙/๒๗๘๓

เด็กชายพงศ์ปณต ละม้ายศรี
๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๕๙/๒๗๘๔

เด็กชายอนุวัฒน์ สุริยนต์
๐๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๕๙/๒๗๘๕

เด็กชายวรากร สวนสุวรรณ์
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๕๙/๒๗๘๖

เด็กชายภูมิพงษ์ พุทธประเสริฐ
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๕๙/๒๗๘๗

เด็กชายชัชวาล งามกมลชัย
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๕๙/๒๗๘๘

เด็กชายพงศกร บุญธูป

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๕๙/๒๗๘๙

เด็กชายณัฐกิตติ

์

โอปน
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๘๐ / ๑๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๕๙/๒๗๙๐

เด็กชายจิรพัชร โพธิสุวรรณ์
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๕๙/๒๗๙๑

เด็กชายชโลธร ปนพัฒน์
๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๕๙/๒๗๙๒

เด็กชายณัฐภัทร มาดี

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๕๙/๒๗๙๓

เด็กชายสุขกภัทร นายี

่

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๕๙/๒๗๙๔

เด็กชายอภิสิทธ์ ง้าวแก้ว

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๕๙/๒๗๙๕

เด็กชายกันตพล ตังภาวนาคุณ

้

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๕๙/๒๗๙๖

เด็กชายภูริภัทร กุลสำนัก
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๕๙/๒๗๙๗

เด็กชายภูวนาท เจริญทรัพย์
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๕๙/๒๗๙๘

เด็กชายร่มเกล้า บ่อเงิน

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๕๙/๒๗๙๙

เด็กชายอภิชยุทฒ์ วรรณา
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๕๙/๒๘๐๐
เด็กชายเนติพงษ์ สุขสมอรรถ

๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๕๙/๒๘๐๑

เด็กชายศดานันท์ จันตะ
๐๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๕๙/๒๘๐๒

เด็กชายมิตรชัย เมฆสุวรรณ
๐๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๕๙/๒๘๐๓

เด็กชายญาณกร นาทะประจักษ์
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๕๙/๒๘๐๔
เด็กชายกิตติธัช ไข่มุข

๓๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๕๙/๒๘๐๕

เด็กชายภูตะวัน แสงเมือง
๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๕๙/๒๘๐๖

เด็กชายสรรชัย การภักดี
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๕๙/๒๘๐๗

เด็กชายจักรพรรดิ

์

กิจบุตราวัฒน์
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๕๙/๒๘๐๘
เด็กชายฐิติกร มณีวงษ์

๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๕๙/๒๘๐๙

เด็กชายนัฐพงศ์ สุเวก
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๕๙/๒๘๑๐

เด็กชายธันวา นาคประเสริฐ
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๕๙/๒๘๑๑

เด็กชายนภัสกร น้อยสว่าง
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๕๙/๒๘๑๒

เด็กชายปณณวิชญ์ ทรัพย์เจริญ
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๕๙/๒๘๑๓

เด็กชายรพีภัทร ทิกามล
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๕๙/๒๘๑๔

เด็กชายสิทธิชัย พิณเชือก
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๕๙/๒๘๑๕

เด็กชายสุริยะกรณ์ เรืองสุคนธ์
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๕๙/๒๘๑๖

เด็กชายจิรานุวัฒน์ ถนอมกุลบุตร
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๕๙/๒๘๑๗

เด็กหญิงนภัสสร ตังประภากร

้

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๕๙/๒๘๑๘

เด็กหญิงชรัณรัตน์ นาคาพล
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๕๙/๒๘๑๙

เด็กหญิงชนิกานต์ แซ่คู
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๕๙/๒๘๒๐
เด็กหญิงมนัสนันท์ สุขสมอรรถ

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๕๙/๒๘๒๑

เด็กหญิงพิมพ์มาดา สาเกตุ
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๕๙/๒๘๒๒
เด็กหญิงอักษราภัทร์ อักษรดี

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๕๙/๒๘๒๓

เด็กหญิงโชติรส สงวนศรี
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๕๙/๒๘๒๔

เด็กหญิงกชพร คิดควร
๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๘๑ / ๑๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๕๙/๒๘๒๕

เด็กหญิงกัลยกร ทองโชติ
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๕๙/๒๘๒๖

เด็กหญิงณิชาภัทร ชะเอมเทศ
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๕๙/๒๘๒๗

เด็กหญิงธัญจิรา สุทธิ

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๕๙/๒๘๒๘

เด็กหญิงปนิชา จึงรัศมีพานิช
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๕๙/๒๘๒๙

เด็กหญิงณัฐธยาน์ พิมสาลี
๐๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๕๙/๒๘๓๐

เด็กหญิงสุพิชญา อ่อนตา
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๕๙/๒๘๓๑

เด็กหญิงกมลชนก ลากะสงค์
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๕๙/๒๘๓๒

เด็กหญิงจันทรา เจริญสวัสดิ

์

๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๕๙/๒๘๓๓

เด็กหญิงธมลวรรณ ศรีสุวรรณ
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๕๙/๒๘๓๔

เด็กหญิงสโรชา จรจรัญ

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๕๙/๒๘๓๕

เด็กหญิงอุษาวดี พรมกลาง
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๕๙/๒๘๓๖

เด็กหญิงภัควิภา ลิมปทุม

้

๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๕๙/๒๘๓๗

เด็กหญิงเมธาวี พรหมศร
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๕๙/๒๘๓๘

เด็กหญิงรัตติกาล ทากุตเรือ
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๕๙/๒๘๓๙

เด็กหญิงกนกวรรณ ไหวฉลาด
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๕๙/๒๘๔๐

เด็กหญิงณัชชา ทองสา

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๕๙/๒๘๔๑

เด็กหญิงรัตนภรณ์ กุชะนันท์
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๕๙/๒๘๔๒

เด็กหญิงกัลยาณสิริ คงสมบูรณ์
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๕๙/๒๘๔๓

เด็กหญิงภัคคภรณ์ เชือโต

้

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๕๙/๒๘๔๔

เด็กหญิงปณฑิตา ทรัพย์เจริญ
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๕๙/๒๘๔๕

เด็กหญิงธัญชนก ทองใบ
๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๕๙/๒๘๔๖

เด็กหญิงภัทรศยา วรรธนเสถียร
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๕๙/๒๘๔๗

เด็กหญิงมัณฑิตา ศรีแก้ว
๐๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๕๙/๒๘๔๘

เด็กหญิงมีนา ทองอินทร์
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๕๙/๒๘๔๙

เด็กหญิงชนันรัตน์ เตชะสุน
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๕๙/๒๘๕๐

เด็กหญิงนัฐกานต์ วรรณประเสริฐ
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๕๙/๒๘๕๑

เด็กหญิงพาทินธิดา พรหมจารีย์
๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๕๙/๒๘๕๒

เด็กหญิงอนิสรา คงสมบุตร
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๕๙/๒๘๕๓

เด็กหญิงธนศร นารอง
๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๕๙/๒๘๕๔

เด็กหญิงธนพร บุญเกลียง

้

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๕๙/๒๘๕๕

เด็กหญิงปยะฉัตร จันคำ
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๕๙/๒๘๕๖

เด็กหญิงสุพิชญา จำปาเงิน
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๕๙/๒๘๕๗

เด็กหญิงสุวิมล เดชแก้ว
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๕๙/๒๘๕๘

เด็กหญิงสินีนุช นิลวิโรจน์
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๕๙/๒๘๕๙

เด็กหญิงกัญญานัฐ ทิพย์ประเสริฐ
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๘๒ / ๑๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๕๙/๒๘๖๐

เด็กหญิงกรรญกร จีนไม้
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๕๙/๒๘๖๑

เด็กหญิงระพีพัฒน์ พิณทอง
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๕๙/๒๘๖๒

เด็กหญิงลัทธวรรณ ทองสุข
๐๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๕๙/๒๘๖๓

เด็กหญิงอรวรา มีแก้ว
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๕๙/๒๘๖๔

เด็กหญิงจิรนันท์ กลินขจร

่

๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๕๙/๒๘๖๕

เด็กหญิงชนัญธิดา รังษา
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๕๙/๒๘๖๖

เด็กหญิงธนัญญา ผลทอง
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๕๙/๒๘๖๗

เด็กหญิงธนัญญา สุขประเสริฐ

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๕๙/๒๘๖๘

เด็กหญิงรักษิตา อ่อนกลิน

่

๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๕๙/๒๘๖๙
เด็กหญิงกานต์พิชชา เตสุชาตะ

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๕๙/๒๘๗๐
เด็กหญิงนนท์ธิชา สมศรี

๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๕๙/๒๘๗๑

เด็กหญิงประนัสญา บุญมา
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๕๙/๒๘๗๒

เด็กหญิงเสาวนีย์ เสมคำ
๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๕๙/๒๘๗๓

เด็กหญิงพัชราพา บำรุงวงษ์
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๕๙/๒๘๗๔
เด็กหญิงเพียงนภัสสร ผาสุขเนตร

๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๕๙/๒๘๗๕

เด็กหญิงสิริวันฉัตร วังยายฉิม
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๕๙/๒๘๗๖

เด็กหญิงสุวนันท์ แสงพงษ์
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๕๙/๒๘๗๗

เด็กหญิงอนัญญา เขียวนิล

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๕๙/๒๘๗๘

เด็กหญิงรวิสรา กิตติยะวงศ์
๒๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๕๙/๒๘๗๙

เด็กหญิงธนภรณ์ อาพัทธนารถ
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๕๙/๒๘๘๐

เด็กหญิงนิรมล หมอประคำ
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๕๙/๒๘๘๑
เด็กหญิงภัทรปลันธน์ สิงห์คำ

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๕๙/๒๘๘๒

เด็กหญิงฑิฆัมพร เห็นเมือง
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๕๙/๒๘๘๓

เด็กหญิงจิราภา ดารายิง

่

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๕๙/๒๘๘๔

เด็กหญิงชมพูนุท ช่างเพ็ชร์ผล
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๕๙/๒๘๘๕

เด็กหญิงณัฐพร ภาชนะ
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๕๙/๒๘๘๖

เด็กหญิงนภัสวรรณ สุรวิทย์
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๕๙/๒๘๘๗

เด็กหญิงพรนภา สุพรเกษ
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๕๙/๒๘๘๘
เด็กหญิงพิชญาพรณ์ จำศิลป

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๕๙/๒๘๘๙

เด็กหญิงพิมพ์ชนก พันธ์ทอง
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๕๙/๒๘๙๐
เด็กหญิงพิมพ์ศศิธร โคชมัด

๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๕๙/๒๘๙๑

เด็กหญิงภัคจิรา พยุงธรรม
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๕๙/๒๘๙๒

เด็กหญิงวรกานต์ ทิพย์อุทัย
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๕๙/๒๘๙๓

เด็กหญิงวรวรรณ ทองอ่อน
๐๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๕๙/๒๘๙๔

เด็กชายอนิรุธ แสงตะกรณ์
๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง โคกมะตูม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๘๓ / ๑๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๕๙/๒๘๙๕

เด็กชายณัฐชัย พวงพันธ์
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง โคกมะตูม  

สบ ๒๔๕๙/๒๘๙๖

เด็กชายรัตพล บุญพา

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง โคกมะตูม  

สบ ๒๔๕๙/๒๘๙๗

เด็กชายอภิชาติ ดุสิตา
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง โคกมะตูม  

สบ ๒๔๕๙/๒๘๙๘

เด็กชายตรีเนตร วงษ์ภูดร
๒๕/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง โคกมะตูม  

สบ ๒๔๕๙/๒๘๙๙

เด็กชายณัฐภูมิ โล่ห์สุวรรณ
๒๑/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง โคกมะตูม  

สบ ๒๔๕๙/๒๙๐๐
เด็กชายธิตินันท์ แจ่มชม

๓๐/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง โคกมะตูม  

สบ ๒๔๕๙/๒๙๐๑
เด็กชายณัฐพล จันแก้ว

๘/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง โคกมะตูม  

สบ ๒๔๕๙/๒๙๐๒

เด็กชายศิริชัย ดุงสูงเนิน
๓๑/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง โคกมะตูม  

สบ ๒๔๕๙/๒๙๐๓

เด็กชายธนบดี ตีอัด
๒๖/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง โคกมะตูม  

สบ ๒๔๕๙/๒๙๐๔

เด็กชายกิตติภณ ทองเผือก
๒๔/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง โคกมะตูม  

สบ ๒๔๕๙/๒๙๐๕
เด็กชายวายุวัฒน์ รักษาไวย

๒๙/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง โคกมะตูม  

สบ ๒๔๕๙/๒๙๐๖

เด็กชายไพศาล อุ่มน้อย
๒๑/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง โคกมะตูม  

สบ ๒๔๕๙/๒๙๐๗

เด็กชายมาโนช จอมพงศ์

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง โคกมะตูม  

สบ ๒๔๕๙/๒๙๐๘

เด็กชายนิสิทธิ

์

ปาริกาถานัง
๒๒/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง โคกมะตูม  

สบ ๒๔๕๙/๒๙๐๙
เด็กชายทรงศักดิ

์

ปานแสง ๑/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง โคกมะตูม  

สบ ๒๔๕๙/๒๙๑๐

เด็กหญิงวรรณวิษา พรมมะลิหอม
๓๐/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง โคกมะตูม  

สบ ๒๔๕๙/๒๙๑๑

เด็กหญิงสุดารัตน์ ดวงแก้ว
๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง โคกมะตูม  

สบ ๒๔๕๙/๒๙๑๒

เด็กหญิงณัฏฐา แก้วประเสริฐ
๑๖/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง โคกมะตูม  

สบ ๒๔๕๙/๒๙๑๓

เด็กหญิงวาริน รอดฮ้อย
๑๐/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง โคกมะตูม  

สบ ๒๔๕๙/๒๙๑๔

เด็กหญิงสุวิมล ราชวงษ์
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง โคกมะตูม  

สบ ๒๔๕๙/๒๙๑๕

เด็กหญิงนริศรา เจนชัย

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง โคกมะตูม  

สบ ๒๔๕๙/๒๙๑๖

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ จอมเกตุ
๑๙/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง โคกมะตูม  

สบ ๒๔๕๙/๒๙๑๗

เด็กหญิงชลนิสา พวงพันธ์
๒๕/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง โคกมะตูม  

สบ ๒๔๕๙/๒๙๑๘

เด็กหญิงนฤมล น้อยแก้ว
๑๘/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง โคกมะตูม  

สบ ๒๔๕๙/๒๙๑๙

เด็กหญิงฐิติวรดา จันทร์อินวิเศษ ๗/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง โคกมะตูม  

สบ ๒๔๕๙/๒๙๒๐

เด็กหญิงปรัชราวดี ศรีเมือง
๒๐/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง โคกมะตูม  

สบ ๒๔๕๙/๒๙๒๑

เด็กหญิงอริศรา มัชแมน

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง โคกมะตูม  

สบ ๒๔๕๙/๒๙๒๒

เด็กหญิงศุภรัตน์ ไวยกัน ๔/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง โคกมะตูม  

สบ ๒๔๕๙/๒๙๒๓
เด็กหญิงดาวประกาย เจริญรูป ๒/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง โคกมะตูม  

สบ ๒๔๕๙/๒๙๒๔

เด็กหญิงจันทร์แก้ว พวนดี
๑๒/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง โคกมะตูม  

สบ ๒๔๕๙/๒๙๒๕

เด็กหญิงนรินทร อมรรัตนานนท์

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง โคกมะตูม  

สบ ๒๔๕๙/๒๙๒๖

เด็กหญิงนลวรรณ พรมที
๑๒/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง โคกมะตูม  

สบ ๒๔๕๙/๒๙๒๗

เด็กหญิงวณิดา แสงวงศ์

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง โคกมะตูม  

สบ ๒๔๕๙/๒๙๒๘

เด็กหญิงปทมา หัสกุล
๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง โคกมะตูม  

สบ ๒๔๕๙/๒๙๒๙

เด็กหญิงเนตรดาว วงษ์พันธุ์ตรี
๑๙/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง โคกมะตูม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๘๔ / ๑๙๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๕๙/๒๙๓๐

เด็กชายจิรายุ สุ่มสาย
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านลาด บ้านลาด  

สบ ๒๔๕๙/๒๙๓๑

เด็กชายวารี อุ่นประเสริฐ
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านลาด บ้านลาด  

สบ ๒๔๕๙/๒๙๓๒

เด็กชายจิชัยยุทธิ

์

โทรเดช
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านลาด บ้านลาด  

สบ ๒๔๕๙/๒๙๓๓

เด็กชายเสฏวุฒิ จาดเชือ

้

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านลาด บ้านลาด  

สบ ๒๔๕๙/๒๙๓๔

เด็กชายธนชาติ กุลโก
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านลาด บ้านลาด  

สบ ๒๔๕๙/๒๙๓๕

เด็กชายกิตติภพ มีชารี

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านลาด บ้านลาด  

สบ ๒๔๕๙/๒๙๓๖

เด็กชายตะวัน เพร็ชนิล
๐๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านลาด บ้านลาด  

สบ ๒๔๕๙/๒๙๓๗

เด็กชายจิตปฎิพันธ์ พันธะเศษ
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านลาด บ้านลาด  

สบ ๒๔๕๙/๒๙๓๘

นางสาวสุนิสา ศิริมะณี
๑๒/๐๒/๒๕๓๔

โรงเรียนวัดบ้านลาด บ้านลาด  

สบ ๒๔๕๙/๒๙๓๙

เด็กหญิงปยานุช พลอยเพรช
๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านลาด บ้านลาด  

สบ ๒๔๕๙/๒๙๔๐
เด็กหญิงไอยดา ไกรถาวร

๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านลาด บ้านลาด  

สบ ๒๔๕๙/๒๙๔๑

เด็กหญิงจิรัชญา บุญยืน
๐๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านลาด บ้านลาด  

สบ ๒๔๕๙/๒๙๔๒

เด็กหญิงมาลินี สุทาดล
๐๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านลาด บ้านลาด  

สบ ๒๔๕๙/๒๙๔๓

เด็กหญิงอาทิตยา ดวนสันเทียะ
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านลาด บ้านลาด  

สบ ๒๔๕๙/๒๙๔๔

เด็กชายปฐวี ฮมภาราช
๒๗/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริงราษฎร์บำรุง

่

มุจลินทสราราม  

สบ ๒๔๕๙/๒๙๔๕

เด็กหญิงวริยา หมืนนาก

่

๑๒/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์
มุจลินทสราราม  

สบ ๒๔๕๙/๒๙๔๖

เด็กหญิงณราทิพย์ อัมพวัน

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์1

มุจลินทสราราม  

สบ ๒๔๕๙/๒๙๔๗

เด็กหญิงวรพร แซ่ลี

้

๒๕/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์1

มุจลินทสราราม  

สบ ๒๔๕๙/๒๙๔๘

เด็กหญิงสุภัชชา รังแก้ว
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์1

มุจลินทสราราม  

สบ ๒๔๕๙/๒๙๔๙

เด็กหญิงสุพรรษา สิงหา
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์1

มุจลินทสราราม  

สบ ๒๔๕๙/๒๙๕๐

เด็กหญิงปาริชาติ คุณประเสริฐ
๒๙/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์1

มุจลินทสราราม  

สบ ๒๔๕๙/๒๙๕๑
เด็กหญิงพลอยพรรณ คำวงษ์

๒๔/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์1

มุจลินทสราราม  

สบ ๒๔๕๙/๒๙๕๒

เด็กหญิงญาณากร กนิษฐบุตร
๒๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์1

มุจลินทสราราม  

สบ ๒๔๕๙/๒๙๕๓

เด็กหญิงณฐมน มะลิซ้อน
๐๗/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์1

มุจลินทสราราม  

สบ ๒๔๕๙/๒๙๕๔

นางสาวการะเกด แสนบูญ
๓๐/๔/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองแค 'สรกิจพิทยา' มุจลินทสราราม  

สบ ๒๔๕๙/๒๙๕๕

เด็กหญิงสุรีวรรณ หมืนนาค

่

๖/๘/๒๕๔๔ โรงเรียนหนองแค 'สรกิจพิทยา' มุจลินทสราราม  

สบ ๒๔๕๙/๒๙๕๖

เด็กหญิงอรนุช ดีลาภ
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแค 'สรกิจพิทยา' มุจลินทสราราม  

สบ ๒๔๕๙/๒๙๕๗

เด็กหญิงณัฐนันท์ ชัยประภา
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) มุจลินทสราราม  

สบ ๒๔๕๙/๒๙๕๘
เด็กหญิงแพรวพรรณ โพธิทอง

์

๙/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) มุจลินทสราราม  

สบ ๒๔๕๙/๒๙๕๙

เด็กหญิงจุฑามาศ เพ็ชรภาค ๘/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) มุจลินทสราราม  

สบ ๒๔๕๙/๒๙๖๐
เด็กหญิงวนิดา อรรฆทาน

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง
ราษฎร์บำรุงวนาราม

 

สบ ๒๔๕๙/๒๙๖๑ เด็กหญิงสุกันยาลักษณ์
มณีใสข์

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง
ราษฎร์บำรุงวนาราม

 

สบ ๒๔๕๙/๒๙๖๒

เด็กหญิงปราณี กลมเกลียว
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง
ราษฎร์บำรุงวนาราม

 

สบ ๒๔๕๙/๒๙๖๓

เด็กหญิงศิวพร อินพลา
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง
ราษฎร์บำรุงวนาราม

 

สบ ๒๔๕๙/๒๙๖๔

เด็กชายอิศวะ กันยาสน
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองปลาหมอ หนองผักชีใต้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๘๕ / ๑๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๕๙/๒๙๖๕

เด็กชายจักรภัทร โคตรชมภู
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองปลาหมอ หนองผักชีใต้  

สบ ๒๔๕๙/๒๙๖๖

เด็กชายจารุวัฒน์ ม่วงอิม

่

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองปลาหมอ หนองผักชีใต้  

สบ ๒๔๕๙/๒๙๖๗

เด็กชายธราเทพ สุริยศ
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองปลาหมอ หนองผักชีใต้  

สบ ๒๔๕๙/๒๙๖๘

เด็กชายขวัญเมือง มูลราช
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองปลาหมอ หนองผักชีใต้  

สบ ๒๔๕๙/๒๙๖๙

เด็กชายธีรภัทร์ หอมชมด
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองปลาหมอ หนองผักชีใต้  

สบ ๒๔๕๙/๒๙๗๐

เด็กชายอภิรักษ์ ราชวงษ์
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองปลาหมอ หนองผักชีใต้  

สบ ๒๔๕๙/๒๙๗๑

เด็กชายธนวุฒิ อุทกเขียว

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองปลาหมอ หนองผักชีใต้  

สบ ๒๔๕๙/๒๙๗๒

เด็กชายกิตติกูล ปนทะรัตน์
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองปลาหมอ หนองผักชีใต้  

สบ ๒๔๕๙/๒๙๗๓

เด็กชายณัฐชัย จันทร์สม
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองปลาหมอ หนองผักชีใต้  

สบ ๒๔๕๙/๒๙๗๔

เด็กชายณัฐดนัย จันทร์สม
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองปลาหมอ หนองผักชีใต้  

สบ ๒๔๕๙/๒๙๗๕
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ พงษ์เกตุ

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองปลาหมอ หนองผักชีใต้  

สบ ๒๔๕๙/๒๙๗๖

เด็กหญิงสุภาวดี กัญญาไทร
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองปลาหมอ หนองผักชีใต้  

สบ ๒๔๕๙/๒๙๗๗

เด็กหญิงกมลฉัตร โททำ

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองปลาหมอ หนองผักชีใต้  

สบ ๒๔๕๙/๒๙๗๘

เด็กหญิงสุภัทตา ราชวงษ์
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองปลาหมอ หนองผักชีใต้  

สบ ๒๔๕๙/๒๙๗๙
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ สุขมาก

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองปลาหมอ หนองผักชีใต้  

สบ ๒๔๕๙/๒๙๘๐

เด็กหญิงเมทินี สีสวัสดี

์

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองปลาหมอ หนองผักชีใต้  

สบ ๒๔๕๙/๒๙๘๑

เด็กหญิงดาราวรรณ ดวงแก้ว

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองปลาหมอ หนองผักชีใต้  

สบ ๒๔๕๙/๒๙๘๒

เด็กหญิงสุพรรณา ทวีมังสะ

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองปลาหมอ หนองผักชีใต้  

สบ ๒๔๕๙/๒๙๘๓

เด็กหญิงณัฐณิชา ศกภูเขียว
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองปลาหมอ หนองผักชีใต้  

สบ ๒๔๕๙/๒๙๘๔

เด็กชายพีรวิชญ์ คิดเห็น
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองปลาหมอ หนองผักชีใต้  

สบ ๒๔๕๙/๒๙๘๕

เด็กชายแก้วเก้า เทียงดี

่

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองปลาหมอ หนองผักชีใต้  

สบ ๒๔๕๙/๒๙๘๖

เด็กชายธนวัฒน์ จอมสังข์
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองปลาหมอ หนองผักชีใต้  

สบ ๒๔๕๙/๒๙๘๗

เด็กหญิงแก้วมณี สมพงษ์
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองปลาหมอ หนองผักชีใต้  

สบ ๒๔๕๙/๒๙๘๘

เด็กหญิงจอมขวัญ หอมสมบัติ
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองปลาหมอ หนองผักชีใต้  

สบ ๒๔๕๙/๒๙๘๙

เด็กหญิงพรนัชชา เหรียญณรงค์
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองปลาหมอ หนองผักชีใต้  

สบ ๒๔๕๙/๒๙๙๐

เด็กหญิงศิริวรรณ แก้วดอนรี
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองปลาหมอ หนองผักชีใต้  

สบ ๒๔๕๙/๒๙๙๑

เด็กหญิงพิชญาภา ศรีกุดค้าว
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองปลาหมอ หนองผักชีใต้  

สบ ๒๔๕๙/๒๙๙๒

เด็กชายศุภโชค สดใส

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองปลาหมอ หนองผักชีใต้  

สบ ๒๔๕๙/๒๙๙๓

เด็กชายธีรภัทร อันโน
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองปลาหมอ หนองผักชีใต้  

สบ ๒๔๕๙/๒๙๙๔

เด็กชายเจษฎาภรณ์ ต้นวงษ์
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองปลาหมอ หนองผักชีใต้  

สบ ๒๔๕๙/๒๙๙๕

เด็กชายนิมิตรใหม่ เรือนทอง

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองปลาหมอ หนองผักชีใต้  

สบ ๒๔๕๙/๒๙๙๖

เด็กชายวิศรุต หงษ์อุบล
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองปลาหมอ หนองผักชีใต้  

สบ ๒๔๕๙/๒๙๙๗

เด็กชายสิรภพ พรมมาคูณ
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองปลาหมอ หนองผักชีใต้  

สบ ๒๔๕๙/๒๙๙๘

เด็กชายสิรวิชญ์ วันน้อย
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองปลาหมอ หนองผักชีใต้  

สบ ๒๔๕๙/๒๙๙๙

เด็กชายฑีฆายุ วิภาณุรัตน์
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองปลาหมอ หนองผักชีใต้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๘๖ / ๑๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๕๙/๓๐๐๐
เด็กชายธนินธรณ์ สาวงษ์

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองปลาหมอ หนองผักชีใต้  

สบ ๒๔๕๙/๓๐๐๑
เด็กหญิงสุดารัตน์ จันเพ็ชร

่

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองปลาหมอ หนองผักชีใต้  

สบ ๒๔๕๙/๓๐๐๒
เด็กหญิงเกศราภรณ์ มันมาก

่

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองปลาหมอ หนองผักชีใต้  

สบ ๒๔๕๙/๓๐๐๓
เด็กหญิงเจนจิรา ภูติสิทธิ

์

๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองปลาหมอ หนองผักชีใต้  

สบ ๒๔๕๙/๓๐๐๔
เด็กหญิงดาริกา บุศย์สะสม

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองปลาหมอ หนองผักชีใต้  

สบ ๒๔๕๙/๓๐๐๕
เด็กหญิงสุวนันท์ หลอดเพชร

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองปลาหมอ หนองผักชีใต้  

สบ ๒๔๕๙/๓๐๐๖
เด็กหญิงพิมพิชา หอมหวล

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองปลาหมอ หนองผักชีใต้  

สบ ๒๔๕๙/๓๐๐๗
เด็กหญิงขนิษฐา ภูสีน้อย

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองปลาหมอ หนองผักชีใต้  

สบ ๒๔๕๙/๓๐๐๘
เด็กชายต่อตะวัน ทองมนต์

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ(วัดหนองปลาก

ะดี)

่

หนองผักชีใต้  

สบ ๒๔๕๙/๓๐๐๙
เด็กชายสุธี กรองใจ

๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ(วัดหนองปลาก

ะดี)

่

หนองผักชีใต้  

สบ ๒๔๕๙/๓๐๑๐
เด็กหญิงจารุณอร เด่นสม

๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ(วัดหนองปลาก

ะดี)

่

หนองผักชีใต้  

สบ ๒๔๕๙/๓๐๑๑

เด็กหญิงสุภาภรณ์ โปราหา
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ(วัดหนองปลาก

ะดี)

่

หนองผักชีใต้  

สบ ๒๔๕๙/๓๐๑๒

เด็กชายสิริชัย โพธิอ่อน

์

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ(วัดหนองปลาก

ะดี)

่

หนองผักชีใต้  

สบ ๒๔๕๙/๓๐๑๓

เด็กชายกฤษฎา รุ่งรัก
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ(วัดหนองปลาก

ะดี)

่

หนองผักชีใต้  

สบ ๒๔๕๙/๓๐๑๔
เด็กชายภูรินทร์ เอมแบน

๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ(วัดหนองปลาก

ะดี)

่

หนองผักชีใต้  

สบ ๒๔๕๙/๓๐๑๕

เด็กชายยุทธนากร พิมพ์โครต
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ(วัดหนองปลาก

ะดี)

่

หนองผักชีใต้  

สบ ๒๔๕๙/๓๐๑๖

เด็กหญิงณิชาดา มุระชีวะ
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ(วัดหนองปลาก

ะดี)

่

หนองผักชีใต้  

สบ ๒๔๕๙/๓๐๑๗

เด็กหญิงภาณุมาศ จู่จ่าย
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ(วัดหนองปลาก

ะดี)

่

หนองผักชีใต้  

สบ ๒๔๕๙/๓๐๑๘
เด็กหญิงญาณัจฉรา สืบประสิทธิวงศ์

์

๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ(วัดหนองปลาก

ะดี)

่

หนองผักชีใต้  

สบ ๒๔๕๙/๓๐๑๙

เด็กชายอำพล พรมมา
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ(วัดหนองปลาก

ะดี)

่

หนองผักชีใต้  

สบ ๒๔๕๙/๓๐๒๐
เด็กชายธีรภาพ นาคสวัสดิ

์

๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ(วัดหนองปลาก

ะดี)

่

หนองผักชีใต้  

สบ ๒๔๕๙/๓๐๒๑

เด็กชายภูชิต ศรีสุชาติ
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ(วัดหนองปลาก

ะดี)

่

หนองผักชีใต้  

สบ ๒๔๕๙/๓๐๒๒
เด็กชายณัฐวุธ ครุทองชาติ

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ(วัดหนองปลาก

ะดี)

่

หนองผักชีใต้  

สบ ๒๔๕๙/๓๐๒๓

เด็กหญิงอรอุมา บำรุงญาติ
๐๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ(วัดหนองปลาก

ะดี)

่

หนองผักชีใต้  

สบ ๒๔๕๙/๓๐๒๔

เด็กหญิงมินชญา ขาวพรม
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ(วัดหนองปลาก

ะดี)

่

หนองผักชีใต้  

สบ ๒๔๕๙/๓๐๒๕

เด็กหญิงผริตา ศรีแก้ว
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ(วัดหนองปลาก

ะดี)

่

หนองผักชีใต้  

สบ ๒๔๕๙/๓๐๒๖
เด็กชายปรเมศ เลางาม

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ(วัดหนองปลาก

ะดี)

่

หนองผักชีใต้  

สบ ๒๔๕๙/๓๐๒๗

เด็กชายวสุพล สนพลกรัง
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ(วัดหนองปลาก

ะดี)

่

หนองผักชีใต้  

สบ ๒๔๕๙/๓๐๒๘

เด็กชายอำนวย จันทรโคตร
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ(วัดหนองปลาก

ะดี)

่

หนองผักชีใต้  

สบ ๒๔๕๙/๓๐๒๙

เด็กชายอภิชาต รุ่งแสง
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ(วัดหนองปลาก

ะดี)

่

หนองผักชีใต้  

สบ ๒๔๕๙/๓๐๓๐
เด็กชายอนุรักษ์ แก้วโภคา

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ(วัดหนองปลาก

ะดี)

่

หนองผักชีใต้  

สบ ๒๔๕๙/๓๐๓๑

เด็กชายธนากร ลำสัน
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ(วัดหนองปลาก

ะดี)

่

หนองผักชีใต้  

สบ ๒๔๕๙/๓๐๓๒

เด็กชายเดชาธร ยาประดิษฐ์
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ(วัดหนองปลาก

ะดี)

่

หนองผักชีใต้  

สบ ๒๔๕๙/๓๐๓๓

เด็กหญิงสุนิษา มูลประดุง
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ(วัดหนองปลาก

ะดี)

่

หนองผักชีใต้  

สบ ๒๔๕๙/๓๐๓๔
เด็กหญิงนฤภร ข้องนอก

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ(วัดหนองปลาก

ะดี)

่

หนองผักชีใต้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๘๗ / ๑๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๕๙/๓๐๓๕

เด็กหญิงธรรมรัตน์ จันทร์แจ่มฟา
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ(วัดหนองปลาก

ะดี)

่

หนองผักชีใต้  

สบ ๒๔๕๙/๓๐๓๖

เด็กหญิงพัทธมน พรมอาด
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ(วัดหนองปลาก

ะดี)

่

หนองผักชีใต้  

สบ ๒๔๕๙/๓๐๓๗
เด็กชายปรัชญา ผ่องโสภา

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ(วัดหนองปลาก

ะดี)

่

หนองผักชีใต้  

สบ ๒๔๕๙/๓๐๓๘

เด็กชายภัทรพงศ์ หอมนวล
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ(วัดหนองปลาก

ะดี)

่

หนองผักชีใต้  

สบ ๒๔๕๙/๓๐๓๙

เด็กหญิงชนกสุดา พงษ์อำ
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ(วัดหนองปลาก

ะดี)

่

หนองผักชีใต้  

สบ ๒๔๕๙/๓๐๔๐
เด็กชายวรพจน์ พงษ์อำ

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ(วัดหนองปลาก

ะดี)

่

หนองผักชีใต้  

สบ ๒๔๕๙/๓๐๔๑
เด็กชายรัชชานนท์ ประชาชน

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ(วัดหนองปลาก

ะดี)

่

หนองผักชีใต้  

สบ ๒๔๕๙/๓๐๔๒

เด็กชายสุรศักดิ

์

เพ็ชรนิล
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ(วัดหนองปลาก

ะดี)

่

หนองผักชีใต้  

สบ ๒๔๕๙/๓๐๔๓

เด็กชายศุภกิตติ

์

อ่อนดี
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ(วัดหนองปลาก

ะดี)

่

หนองผักชีใต้  

สบ ๒๔๕๙/๓๐๔๔

เด็กชายธันวา บุราณเศษ
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ(วัดหนองปลาก

ะดี)

่

หนองผักชีใต้  

สบ ๒๔๕๙/๓๐๔๕
เด็กชายธันวา ทองมนต์

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ(วัดหนองปลาก

ะดี)

่

หนองผักชีใต้  

สบ ๒๔๕๙/๓๐๔๖

เด็กหญิงจุฑาพร ขำอิน
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ(วัดหนองปลาก

ะดี)

่

หนองผักชีใต้  

สบ ๒๔๕๙/๓๐๔๗

เด็กหญิงสุภัสสร โคตรภูเขียว
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ(วัดหนองปลาก

ะดี)

่

หนองผักชีใต้  

สบ ๒๔๕๙/๓๐๔๘

เด็กหญิงกิตติญา พลวงษา
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ(วัดหนองปลาก

ะดี)

่

หนองผักชีใต้  

สบ ๒๔๕๙/๓๐๔๙
เด็กหญิงวรัชยา อรัญภูมิ

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ(วัดหนองปลาก

ะดี)

่

หนองผักชีใต้  

สบ ๒๔๕๙/๓๐๕๐
เด็กหญิงภัทรลภา สุขเอียม

่

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ(วัดหนองปลาก

ะดี)

่

หนองผักชีใต้  

สบ ๒๔๕๙/๓๐๕๑

เด็กชายทักษิณ จันตาขาว
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ(วัดหนองปลาก

ะดี)

่

หนองผักชีใต้  

สบ ๒๔๕๙/๓๐๕๒

เด็กชายกมล สีหนาม
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ(วัดหนองปลาก

ะดี)

่

หนองผักชีใต้  

สบ ๒๔๕๙/๓๐๕๓
เด็กชายชัยพร ตาลสล่า

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ(วัดหนองปลาก

ะดี)

่

หนองผักชีใต้  

สบ ๒๔๕๙/๓๐๕๔

เด็กหญิงปยะวดี ทิพย์บรรจง
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ(วัดหนองปลาก

ะดี)

่

หนองผักชีใต้  

สบ ๒๔๕๙/๓๐๕๕

เด็กชายอภิรักษ์ ธิกามล
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ(วัดหนองปลาก

ะดี)

่

หนองผักชีใต้  

สบ ๒๔๕๙/๓๐๕๖

เด็กชายกิตติภพ หยวกรัตน์

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ(วัดหนองปลาก

ะดี)

่

หนองผักชีใต้  

สบ ๒๔๕๙/๓๐๕๗
เด็กชายวิทวัส หอระตะ ๕/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิอุปถัมภ์)

์

ใหญ่วันนา  

สบ ๒๔๕๙/๓๐๕๘

เด็กชายธีรภัทร รุ่งสว่าง
๒๐/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิอุปถัมภ์)

์

ใหญ่วันนา  

สบ ๒๔๕๙/๓๐๕๙

เด็กหญิงกัณนิกา จุลหิรัญ ๘/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิอุปถัมภ์)

์

ใหญ่วันนา  

สบ ๒๔๕๙/๓๐๖๐
เด็กหญิงเบญจวรรณ ศิลลาวงษ์

๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิอุปถัมภ์)

์

ใหญ่วันนา  

สบ ๒๔๕๙/๓๐๖๑
เด็กหญิงปยะพร มหาวงษ์

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิอุปถัมภ์)

์

ใหญ่วันนา  

สบ ๒๔๕๙/๓๐๖๒

เด็กหญิงรวิสรา ทองวิเศษ ๖/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิอุปถัมภ์)

์

ใหญ่วันนา  

สบ ๒๔๕๙/๓๐๖๓

เด็กหญิงเจนจิรา สมชัย
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิอุปถัมภ์)

์

ใหญ่วันนา  

สบ ๒๔๕๙/๓๐๖๔
เด็กหญิงสกุลกาญจน์ มีมานะ

๒๔/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิอุปถัมภ์)

์

ใหญ่วันนา  

สบ ๒๔๕๙/๓๐๖๕
เด็กหญิงปภาวรินทร์ มันกลาง

่

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิอุปถัมภ์)

์

ใหญ่วันนา  

สบ ๒๔๕๙/๓๐๖๖

เด็กหญิงสายธาร มีโชติ
๑๕/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิอุปถัมภ์)

์

ใหญ่วันนา  

สบ ๒๔๕๙/๓๐๖๗

เด็กหญิงณัฐธิดา รัตนโสม
๒๕/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิอุปถัมภ์)

์

ใหญ่วันนา  

สบ ๒๔๕๙/๓๐๖๘

เด็กหญิงปยะพร พิมพะนิตย์ ๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิอุปถัมภ์)

์

ใหญ่วันนา  

สบ ๒๔๕๙/๓๐๖๙
เด็กหญิงภาริดา รัตนพงษ์

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิอุปถัมภ์)

์

ใหญ่วันนา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๘๘ / ๑๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๕๙/๓๐๗๐
เด็กหญิงเกศินี สาระพันธ์

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิอุปถัมภ์)

์

ใหญ่วันนา  

สบ ๒๔๕๙/๓๐๗๑

เด็กหญิงปนัดดา รองสำลี
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิอุปถัมภ์)

์

ใหญ่วันนา  

สบ ๒๔๕๙/๓๐๗๒
นายธีรภัทร บูรพา

๑๐/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี

ขอนชะโงก  

สบ ๒๔๕๙/๓๐๗๓

เด็กชายกฤตนัย ทรัพย์สอาด
๒๙/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี

ขอนชะโงก  

สบ ๒๔๕๙/๓๐๗๔

เด็กชายกรวิชญ์ พันธุระ
๒๐/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี

ขอนชะโงก  

สบ ๒๔๕๙/๓๐๗๕

เด็กชายนรภัทร พรหมแดน
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี

ขอนชะโงก  

สบ ๒๔๕๙/๓๐๗๖
เด็กหญิงคีตภัทร สุดสำโรง

๑๗/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี

ขอนชะโงก  

สบ ๒๔๕๙/๓๐๗๗

เด็กชายศรศักดา ทองลุน
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

ขอนชะโงก  

สบ ๒๔๕๙/๓๐๗๘

เด็กชายชินวัฒน์ สุขสวัสดิ

์

๐๒/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

ขอนชะโงก  

สบ ๒๔๕๙/๓๐๗๙

เด็กชายอำนาจ ขำเขียว
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

ขอนชะโงก  

สบ ๒๔๕๙/๓๐๘๐
เด็กชายภูริภัทร สอนแก้ว

๑๒/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

ขอนชะโงก  

สบ ๒๔๕๙/๓๐๘๑

เด็กชายอภิสิทธ์ พันทอง
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

ขอนชะโงก  

สบ ๒๔๕๙/๓๐๘๒

เด็กชายสมชัย สุขเจริญ
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

ขอนชะโงก  

สบ ๒๔๕๙/๓๐๘๓

เด็กชายนที จันทร์ธร

๓๑/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

ขอนชะโงก  

สบ ๒๔๕๙/๓๐๘๔
เด็กชายสุรศักดิ

์

พึบขุนทด
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

ขอนชะโงก  

สบ ๒๔๕๙/๓๐๘๕

เด็กชายตะวัน ตรีสามศรี
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

ขอนชะโงก  

สบ ๒๔๕๙/๓๐๘๖

เด็กชายบุรยวัทน์ ขำเขียว
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

ขอนชะโงก  

สบ ๒๔๕๙/๓๐๘๗

เด็กชายณัฐวัฒน์ จันทร์ธร
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

ขอนชะโงก  

สบ ๒๔๕๙/๓๐๘๘
เด็กชายณัฐพล บุญหนัก

๑๓/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

ขอนชะโงก  

สบ ๒๔๕๙/๓๐๘๙

เด็กชายอาทิตย์ พม่า
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

ขอนชะโงก  

สบ ๒๔๕๙/๓๐๙๐
เด็กชายสุวิชา ทองโทน

๑๒/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

ขอนชะโงก  

สบ ๒๔๕๙/๓๐๙๑

เด็กชายธีรพิชญ์ ปานดวงแก้ว
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

ขอนชะโงก  

สบ ๒๔๕๙/๓๐๙๒
เด็กชายอรรถพร ลมาชย

๑๑/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

ขอนชะโงก  

สบ ๒๔๕๙/๓๐๙๓

เด็กชายภูผา แจ้งจิตร
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

ขอนชะโงก  

สบ ๒๔๕๙/๓๐๙๔

เด็กชายศิริชัย บุญเป
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

ขอนชะโงก  

สบ ๒๔๕๙/๓๐๙๕

เด็กชายธีวสุ คงสินชัย
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

ขอนชะโงก  

สบ ๒๔๕๙/๓๐๙๖
เด็กชายกิตติคุณ บุญประดิษฐ

๐๒/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

ขอนชะโงก  

สบ ๒๔๕๙/๓๐๙๗

เด็กชายภานุมาส ดีมงคล
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

ขอนชะโงก  

สบ ๒๔๕๙/๓๐๙๘

เด็กชายสุริยะ จิตแจ่มใส
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

ขอนชะโงก  

สบ ๒๔๕๙/๓๐๙๙

เด็กชายสิรภพ บัวขันธ์
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

ขอนชะโงก  

สบ ๒๔๕๙/๓๑๐๐
เด็กชายประกิต แสงทอง

๐๕/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

ขอนชะโงก  

สบ ๒๔๕๙/๓๑๐๑

เด็กชายณัฐวุฒิ จันทร์ธร
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

ขอนชะโงก  

สบ ๒๔๕๙/๓๑๐๒

เด็กชายสมพงษ์ สมพงษ์
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

ขอนชะโงก  

สบ ๒๔๕๙/๓๑๐๓

เด็กชายทองคำสุข ทองคำสุข

๑๗/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

ขอนชะโงก  

สบ ๒๔๕๙/๓๑๐๔
เด็กชายชาญวิทย์ ดิษฐลักษณ์

๐๘/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

ขอนชะโงก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๘๙ / ๑๙๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๕๙/๓๑๐๕

เด็กชายกิตติศักดิ

์

จันทร์ทนา

๒๔/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

ขอนชะโงก  

สบ ๒๔๕๙/๓๑๐๖

เด็กชายณภัทร สงสมปรี
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

ขอนชะโงก  

สบ ๒๔๕๙/๓๑๐๗
เด็กชายขำเขียว ขำเขียว

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

ขอนชะโงก  

สบ ๒๔๕๙/๓๑๐๘

เด็กชายนัทธพงศ์ ดวงวงษา
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

ขอนชะโงก  

สบ ๒๔๕๙/๓๑๐๙

เด็กชายนพคุณ ศรีบุญไชย
๑๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

ขอนชะโงก  

สบ ๒๔๕๙/๓๑๑๐

เด็กชายธนกฤต คงสมนวน
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

ขอนชะโงก  

สบ ๒๔๕๙/๓๑๑๑

เด็กชายนรินทร์ แสงจันดา
๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

ขอนชะโงก  

สบ ๒๔๕๙/๓๑๑๒

เด็กชายศิวพงศ์ แสงน้อย
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

ขอนชะโงก  

สบ ๒๔๕๙/๓๑๑๓

เด็กชายอำพล เย็นจันทร์อัด
๒๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

ขอนชะโงก  

สบ ๒๔๕๙/๓๑๑๔

เด็กหญิงธิดารัตน์ ศรีบุญเพ็ง

๒๒/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

ขอนชะโงก  

สบ ๒๔๕๙/๓๑๑๕

เด็กหญิงยุพาภรณ์ รอดเกิด
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

ขอนชะโงก  

สบ ๒๔๕๙/๓๑๑๖

เด็กหญิงณัฏฐา ปริยเวศม์
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

ขอนชะโงก  

สบ ๒๔๕๙/๓๑๑๗

เด็กหญิงจุฑามาศ สุกสีจันทร์
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

ขอนชะโงก  

สบ ๒๔๕๙/๓๑๑๘

เด็กหญิงศรินทิพย์ ยุบลำ
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

ขอนชะโงก  

สบ ๒๔๕๙/๓๑๑๙

เด็กหญิงสิริวิมล เจ็กน้อย
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

ขอนชะโงก  

สบ ๒๔๕๙/๓๑๒๐
เด็กหญิงขวัญทองธาร

กองนาง
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

ขอนชะโงก  

สบ ๒๔๕๙/๓๑๒๑

เด็กหญิงวรนุช แก้วหนองโรง
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

ขอนชะโงก  

สบ ๒๔๕๙/๓๑๒๒

เด็กหญิงกาญจนา แนบจันอัด
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

ขอนชะโงก  

สบ ๒๔๕๙/๓๑๒๓ เด็กหญิงพิมพ์ผกามาศ
มากศรทรง

๑๓/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

ขอนชะโงก  

สบ ๒๔๕๙/๓๑๒๔

เด็กหญิงณัฐชยา จารัตน์
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

ขอนชะโงก  

สบ ๒๔๕๙/๓๑๒๕

เด็กหญิงกัลยกร สุนันทารอด
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

ขอนชะโงก  

สบ ๒๔๕๙/๓๑๒๖

เด็กหญิงวรวรรณ กลมสอาด
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

ขอนชะโงก  

สบ ๒๔๕๙/๓๑๒๗

เด็กหญิงอริศรา แขกเต้า
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

ขอนชะโงก  

สบ ๒๔๕๙/๓๑๒๘

เด็กหญิงพิมพ์ชนก เพ็งแสง
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

ขอนชะโงก  

สบ ๒๔๕๙/๓๑๒๙

เด็กหญิงอชิตา วงค์ปวง
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

ขอนชะโงก  

สบ ๒๔๕๙/๓๑๓๐

เด็กหญิงอรวรรณ ด้วงจันโท
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

ขอนชะโงก  

สบ ๒๔๕๙/๓๑๓๑

เด็กหญิงลดาวัลย์ จันทร์ท้าว
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

ขอนชะโงก  

สบ ๒๔๕๙/๓๑๓๒

เด็กหญิงวิภาดา แสงทอง
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

ขอนชะโงก  

สบ ๒๔๕๙/๓๑๓๓

เด็กหญิงจิรัชญาดา คงสมบูรณ์
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

ขอนชะโงก  

สบ ๒๔๕๙/๓๑๓๔

เด็กหญิงพชรวรรณ แย้มพรรย
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

ขอนชะโงก  

สบ ๒๔๕๙/๓๑๓๕

เด็กหญิงจุฑามาส คงสมเลิก
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

ขอนชะโงก  

สบ ๒๔๕๙/๓๑๓๖

เด็กหญิงวิชุตา กันทอง
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

ขอนชะโงก  

สบ ๒๔๕๙/๓๑๓๗

เด็กหญิงอิสลิยา ชินกลาง
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

ขอนชะโงก  

สบ ๒๔๕๙/๓๑๓๘

เด็กหญิงเปล .-.
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

ขอนชะโงก  

สบ ๒๔๕๙/๓๑๓๙

เด็กหญิงอัจจิมา บัวแก้ว
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

ขอนชะโงก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๙๐ / ๑๙๐
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๕๙/๓๑๔๐

เด็กหญิงวนิดา ทารมล
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

ขอนชะโงก  

สบ ๒๔๕๙/๓๑๔๑

เด็กหญิงวนิษา ทารมล
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

ขอนชะโงก  

สบ ๒๔๕๙/๓๑๔๒

เด็กหญิงรัตติกาล ขำเขียว
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

ขอนชะโงก  

สบ ๒๔๕๙/๓๑๔๓

เด็กหญิงธัญญารัตน์ บุญร้าย
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

ขอนชะโงก  

สบ ๒๔๕๙/๓๑๔๔

เด็กหญิงณัฐพร คงคาลึก
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

ขอนชะโงก  

สบ ๒๔๕๙/๓๑๔๕

เด็กหญิงรัตนาวดี ฟาเลือน

่

๑๐/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

ขอนชะโงก  

สบ ๒๔๕๙/๓๑๔๖

เด็กหญิงปวรรัตน์ จำแนกรถ

๒๗/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

ขอนชะโงก  

สบ ๒๔๕๙/๓๑๔๗ เด็กหญิงกนิษฐากาญจน์

จำลองพิมพ์
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

ขอนชะโงก  

สบ ๒๔๕๙/๓๑๔๘

เด็กหญิงดาราริน จุลประเสริฐ
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

ขอนชะโงก  

สบ ๒๔๕๙/๓๑๔๙

เด็กหญิงธณัฐฌา จอมสง่า
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

ขอนชะโงก  

สบ ๒๔๕๙/๓๑๕๐
เด็กหญิงกัญญาณัฐ อินทะ

๐๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

ขอนชะโงก  

สบ ๒๔๕๙/๓๑๕๑

เด็กหญิงเขมจิรา ใจกระจ่าง
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

ขอนชะโงก  

สบ ๒๔๕๙/๓๑๕๒

เด็กหญิงแพรวา บุญอยู่
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

ขอนชะโงก  

สบ ๒๔๕๙/๓๑๕๓

เด็กหญิงณัฐกานต์ จรมะณี
๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

ขอนชะโงก  

สบ ๒๔๕๙/๓๑๕๔

เด็กหญิงพิมพกานต์ รักกระโทก
๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

ขอนชะโงก  

สบ ๒๔๕๙/๓๑๕๕

เด็กหญิงพลอยวารี พันทวี
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

ขอนชะโงก  

สบ ๒๔๕๙/๓๑๕๖

เด็กหญิงพิริดา เทียงตรง

่

๑๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

ขอนชะโงก  

สบ ๒๔๕๙/๓๑๕๗

เด็กชายเจษฏา บัวเถียร

๒๔/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดชัยเฉลิมมิตร(ไพศาลวิทยาคม)

ชัยเฉลิมมิตร  

สบ ๒๔๕๙/๓๑๕๘

เด็กชายณภัทร ตรีเนตร
๐๕/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดชัยเฉลิมมิตร(ไพศาลวิทยาคม)

ชัยเฉลิมมิตร  

สบ ๒๔๕๙/๓๑๕๙

เด็กชายธนพล กลินประทุม

่

๐๕/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดชัยเฉลิมมิตร(ไพศาลวิทยาคม)

ชัยเฉลิมมิตร  

สบ ๒๔๕๙/๓๑๖๐

เด็กชายปฐมพงษ์ ปองปรีดา

๒๓/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดชัยเฉลิมมิตร(ไพศาลวิทยาคม)

ชัยเฉลิมมิตร  

สบ ๒๔๕๙/๓๑๖๑

เด็กชายปวรปรัชญ์ ณรงค์เปลียน

่

๒๘/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดชัยเฉลิมมิตร(ไพศาลวิทยาคม)

ชัยเฉลิมมิตร  

สบ ๒๔๕๙/๓๑๖๒

เด็กชายศิตายุ คงสมบุตร
๒๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดชัยเฉลิมมิตร(ไพศาลวิทยาคม)

ชัยเฉลิมมิตร  

สบ ๒๔๕๙/๓๑๖๓

เด็กหญิงชลรัตดา แสงนาค
๒๗/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดชัยเฉลิมมิตร(ไพศาลวิทยาคม)

ชัยเฉลิมมิตร  

สบ ๒๔๕๙/๓๑๖๔

เด็กหญิงพัชราพร ดวงมะลิ
๐๔/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดชัยเฉลิมมิตร(ไพศาลวิทยาคม)

ชัยเฉลิมมิตร  

สบ ๒๔๕๙/๓๑๖๕

เด็กหญิงลักษิกา ชัยศรี
๑๙/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดชัยเฉลิมมิตร(ไพศาลวิทยาคม)

ชัยเฉลิมมิตร  

สบ ๒๔๕๙/๓๑๖๖

เด็กหญิงวันชลี บุญมี
๑๔/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดชัยเฉลิมมิตร(ไพศาลวิทยาคม)

ชัยเฉลิมมิตร  

สบ ๒๔๕๙/๓๑๖๗

เด็กหญิงสิริยากร ทองใบ
๑๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดชัยเฉลิมมิตร(ไพศาลวิทยาคม)

ชัยเฉลิมมิตร  

สบ ๒๔๕๙/๓๑๖๘

เด็กหญิงสุพิชชา นิลสนธิ
๒๒/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดชัยเฉลิมมิตร(ไพศาลวิทยาคม)

ชัยเฉลิมมิตร  

สบ ๒๔๕๙/๓๑๖๙

เด็กหญิงอรนลิน มโนน้อม
๐๗/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดชัยเฉลิมมิตร(ไพศาลวิทยาคม)

ชัยเฉลิมมิตร  

สบ ๒๔๕๙/๓๑๗๐
เด็กชายธีรดนัย คงสมบุตร

๒๔/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดชัยเฉลิมมิตร(ไพศาลวิทยาคม)

ชัยเฉลิมมิตร  

สบ ๒๔๕๙/๓๑๗๑

เด็กหญิงสุกัญญา เกือบคำ
๐๗/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดชัยเฉลิมมิตร(ไพศาลวิทยาคม)

ชัยเฉลิมมิตร  

สบ ๒๔๕๙/๓๑๗๒

เด็กชายพงศธร ศรีสมัย
๒๒/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์)

บัวลอย  

สบ ๒๔๕๙/๓๑๗๓

เด็กชายวิชา ฉุนนะรัตน์
๒๗/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์)

บัวลอย  

สบ ๒๔๕๙/๓๑๗๔

เด็กชายจิรายุ ปนทอง
๘/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์)

บัวลอย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๙๑ / ๑๙๐
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๕๙/๓๑๗๕

เด็กชายประกาศิต ชัยวิจิตร
๑๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์)

บัวลอย  

สบ ๒๔๕๙/๓๑๗๖

เด็กชายพงศ์ภีระ ปนทอง ๙/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์)

บัวลอย  

สบ ๒๔๕๙/๓๑๗๗

เด็กชายธาวิน ทองอินทร์ ๓/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์)

บัวลอย  

สบ ๒๔๕๙/๓๑๗๘

เด็กชายกวิน โพธิทอง

์

๑๙/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์)
บัวลอย  

สบ ๒๔๕๙/๓๑๗๙

เด็กชายรัฐภูมิ ถูกฤทัย ๒/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์)

บัวลอย  

สบ ๒๔๕๙/๓๑๘๐

เด็กหญิงจิตตะวัน จันเพ็ชร์

่

๒๐/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์)
บัวลอย  

สบ ๒๔๕๙/๓๑๘๑

เด็กหญิงปริชมน ทองบัวลืน

่

๑๕/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์)

บัวลอย  

สบ ๒๔๕๙/๓๑๘๒

เด็กหญิงดลญา บัวหลาด
๑๕/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์)

บัวลอย  

สบ ๒๔๕๙/๓๑๘๓

เด็กหญิงนัฐชา เกตุชะยันต์ ๒/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์)

บัวลอย  

สบ ๒๔๕๙/๓๑๘๔
เด็กหญิงพลอยไพลิน ทองอุ่ม ๓/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์)
บัวลอย  

สบ ๒๔๕๙/๓๑๘๕

เด็กหญิงทิพย์อักษร อัครชัยยันต์
๒๒/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์)

บัวลอย  

สบ ๒๔๕๙/๓๑๘๖

เด็กหญิงธนัญญา แสงสว่าง
๒๕/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์)

บัวลอย  

สบ ๒๔๕๙/๓๑๘๗

เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ คิดควร
๒๑/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์)

บัวลอย  

สบ ๒๔๕๙/๓๑๘๘

เด็กหญิงบัวลอย เพียะผาบ
๒/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์)

บัวลอย  

สบ ๒๔๕๙/๓๑๘๙

เด็กหญิงมัชฌิมา ทวีสุข

๑๓/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์)

บัวลอย  

สบ ๒๔๕๙/๓๑๙๐

เด็กหญิงอรวี ทีจันทึก ๓/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์)

บัวลอย  

สบ ๒๔๕๙/๓๑๙๑

เด็กหญิงประภากร สุทธิรอด ๔/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดโพนทอง โพนทอง  

สบ ๒๔๕๙/๓๑๙๒

เด็กหญิงแพรวา ปนตาพวง

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพนทอง โพนทอง  

สบ ๒๔๕๙/๓๑๙๓

เด็กหญิงศิริพร รักษาเลิศ
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพนทอง โพนทอง  

สบ ๒๔๕๙/๓๑๙๔

เด็กหญิงธิยานัน ไทยจันอัด
๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพนทอง โพนทอง  

สบ ๒๔๕๙/๓๑๙๕

เด็กหญิงอทิตยา ยอดสุรินทร์ ๘/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโพนทอง โพนทอง  

สบ ๒๔๕๙/๓๑๙๖

เด็กหญิงชาลิษา พุฒกรัด
๒๖/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพนทอง โพนทอง  

สบ ๒๔๕๙/๓๑๙๗

เด็กหญิงอติภา อินทรประสาท
๓๑/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพนทอง โพนทอง  

สบ ๒๔๕๙/๓๑๙๘

เด็กชายพงศกร ศรีแสงขอด
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์)

สันติวิหาร  

สบ ๒๔๕๙/๓๑๙๙

เด็กชายกิตติพัศ ท้าวประสิทธ์
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์)

สันติวิหาร  

สบ ๒๔๕๙/๓๒๐๐
เด็กชายจักรกฤษณ์ รุ่งรุจี

๑๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์)

สันติวิหาร  

สบ ๒๔๕๙/๓๒๐๑
เด็กชายหิรัญ ฤกษ์ลักษณ๊

๐๙/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์)

สันติวิหาร  

สบ ๒๔๕๙/๓๒๐๒

เด็กหญิงรัตติกาล ภูธรภัย
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์)

สันติวิหาร  

สบ ๒๔๕๙/๓๒๐๓

เด็กหญิงนำทิพย์ สุริยา
๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์)

สันติวิหาร  

สบ ๒๔๕๙/๓๒๐๔

เด็กหญิงบุษบา มะลิซ้อน
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์)

สันติวิหาร  

สบ ๒๔๕๙/๓๒๐๕
เด็กหญิงวรรณศิริ คงสมฤทธิ

์

๑๑/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์)

สันติวิหาร  

สบ ๒๔๕๙/๓๒๐๖

เด็กหญิงภรณ์ทิพย์ ดีอาษา
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์)

สันติวิหาร  

สบ ๒๔๕๙/๓๒๐๗

เด็กหญิงจันทร์จรี อ่อนศรี
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์)

สันติวิหาร  

สบ ๒๔๕๙/๓๒๐๘

เด็กหญิงวันดี ท่วงทีดี
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์)

สันติวิหาร  

สบ ๒๔๕๙/๓๒๐๙
เด็กหญิงพัสสพร ไชยวงษ์

๒๕/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์)

สันติวิหาร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๙๒ / ๑๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๕๙/๓๒๑๐

เด็กหญิงภีรภัทร์ เพราะจันทร์
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์)

สันติวิหาร  

สบ ๒๔๕๙/๓๒๑๑

เด็กชายธีรศักด์ บุญมี
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองครก หนองครก  

สบ ๒๔๕๙/๓๒๑๒

เด็กหญิงวนิดา แก้วทรัพย์
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองครก หนองครก  

สบ ๒๔๕๙/๓๒๑๓

เด็กชายอภิวิชญ์ เขียวสอาด
๒๒/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล)

หนองจิก  

สบ ๒๔๕๙/๓๒๑๔

เด็กชายคณิตศร สร้อยเพ็ชร
๒๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล)

หนองจิก  

สบ ๒๔๕๙/๓๒๑๕

เด็กหญิงเยาวภา ยืนยง
๐๒/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล)

หนองจิก  

สบ ๒๔๕๙/๓๒๑๖

เด็กหญิงอารีรัตน์ อ่วมนุสนธิ

์

๑๖/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล)
หนองจิก  

สบ ๒๔๕๙/๓๒๑๗

เด็กหญิงกชามาส ศิลริ
๒๖/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล)

หนองจิก  

สบ ๒๔๕๙/๓๒๑๘

เด็กหญิงปาริฉัตร เมนกุล
๑๑/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ห้วยขมิน

้

 

สบ ๒๔๕๙/๓๒๑๙

เด็กหญิงอุ่นเรือน วุฒิโตกุล
๑๐/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ห้วยขมิน

้

 

สบ ๒๔๕๙/๓๒๒๐
เด็กหญิงเดือนวิสาข์ ดีอินทร์

๒๗/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ห้วยขมิน

้

 

สบ ๒๔๕๙/๓๒๒๑

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ พลเทียง

่

๒๘/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ห้วยขมิน

้

 

สบ ๒๔๕๙/๓๒๒๒

เด็กหญิงจิระภัทร แซ่จิว

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ห้วยขมิน

้

 

สบ ๒๔๕๙/๓๒๒๓

เด็กหญิงอัญมณี ไชยดิษฐ์
๑๔/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ห้วยขมิน

้

 

สบ ๒๔๕๙/๓๒๒๔

เด็กหญิงเพ็ญนภา ดวงพันตรี
๒๘/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ห้วยขมิน

้

 

สบ ๒๔๕๙/๓๒๒๕

เด็กหญิงนภสร จุพราหมณี
๒๕/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ห้วยขมิน

้

 

สบ ๒๔๕๙/๓๒๒๖

เด็กหญิงศศิประภา สงสาร
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ห้วยขมิน

้

 

สบ ๒๔๕๙/๓๒๒๗

เด็กชายศราวุฒิ สุนทรโชติ
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)
บัวลอย  

สบ ๒๔๕๙/๓๒๒๘

เด็กชายพรพิพัฒน์ พันธุมิตร์
๒๐/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)

บัวลอย  

สบ ๒๔๕๙/๓๒๒๙

เด็กชายศิริราชย์ อินแก้ว
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)
บัวลอย  

สบ ๒๔๕๙/๓๒๓๐

เด็กชายอิซอมุดดีน สุขเกษม
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)
บัวลอย  

สบ ๒๔๕๙/๓๒๓๑

เด็กชายธนชาติ วารินทร์
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)
บัวลอย  

สบ ๒๔๕๙/๓๒๓๒

เด็กชายภัทชรพล ผินแก้ว
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)
บัวลอย  

สบ ๒๔๕๙/๓๒๓๓

เด็กชายพงศ์สิทธิ

์

ใสแสง
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)
บัวลอย  

สบ ๒๔๕๙/๓๒๓๔

เด็กชายกฤษ ศาสตราวิตร
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)
บัวลอย  

สบ ๒๔๕๙/๓๒๓๕

เด็กชายคมสัน แอบไหมทอง
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)
บัวลอย  

สบ ๒๔๕๙/๓๒๓๖

เด็กชายวงศธร บุญไธสง
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)
บัวลอย  

สบ ๒๔๕๙/๓๒๓๗

เด็กชายพงศ์พัฒน์ อึงฮวบ

่

๒๗/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)

บัวลอย  

สบ ๒๔๕๙/๓๒๓๘

เด็กชายกฤติพงศ์ ฉัตรขจรพันธ์
๐๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)

บัวลอย  

สบ ๒๔๕๙/๓๒๓๙

เด็กชายณัฐพงษ์ แดงฉาน
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)
บัวลอย  

สบ ๒๔๕๙/๓๒๔๐
เด็กชายอินทรธนู ณ ถลาง

๑๘/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)

บัวลอย  

สบ ๒๔๕๙/๓๒๔๑

เด็กชายธีรภัทร แสนสุภา
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)
บัวลอย  

สบ ๒๔๕๙/๓๒๔๒

เด็กชายชินดนัย นวลจันทร์
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)
บัวลอย  

สบ ๒๔๕๙/๓๒๔๓

เด็กชายกานต์ณัฐ แปนงาม
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)
บัวลอย  

สบ ๒๔๕๙/๓๒๔๔

เด็กชายอนันดา อินทรา
๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)
บัวลอย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๙๓ / ๑๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๕๙/๓๒๔๕

เด็กชายอาณัฐ ณ อุบล
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)
บัวลอย  

สบ ๒๔๕๙/๓๒๔๖

เด็กชายพยุภัทร ชนิวงศ์
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)
บัวลอย  

สบ ๒๔๕๙/๓๒๔๗

เด็กชายภูภูมิ นวนันทกูล
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)
บัวลอย  

สบ ๒๔๕๙/๓๒๔๘

เด็กชายอัฑฒกร เพ็งนารีย์
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)
บัวลอย  

สบ ๒๔๕๙/๓๒๔๙

เด็กชายอิศรา อารีเอือ

้

๑๖/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)

บัวลอย  

สบ ๒๔๕๙/๓๒๕๐

เด็กชายวันชนะ สุ่มสาย
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)
บัวลอย  

สบ ๒๔๕๙/๓๒๕๑

เด็กหญิงจุฑามาศ พันธเสน
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)
บัวลอย  

สบ ๒๔๕๙/๓๒๕๒

เด็กหญิงนวพัชร พราหมณี
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)
บัวลอย  

สบ ๒๔๕๙/๓๒๕๓

เด็กหญิงลลิตภัทร ฤกษ์จำนงค์

๒๗/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)

บัวลอย  

สบ ๒๔๕๙/๓๒๕๔

เด็กหญิงณัฐชาวดี จันทร์จักร์
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)
บัวลอย  

สบ ๒๔๕๙/๓๒๕๕

เด็กหญิงณภัทร ศรีสมบัติ
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)
บัวลอย  

สบ ๒๔๕๙/๓๒๕๖

เด็กหญิงวรกานต์ พวงมาลัย
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)
บัวลอย  

สบ ๒๔๕๙/๓๒๕๗

เด็กหญิงนัฐมล เข็มทอง
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)
บัวลอย  

สบ ๒๔๕๙/๓๒๕๘

เด็กหญิงพรรณิการ์ ธูปเทียนทอง
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)
บัวลอย  

สบ ๒๔๕๙/๓๒๕๙

เด็กหญิงพรรณวษา ภักดีกุล

๒๘/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)

บัวลอย  

สบ ๒๔๕๙/๓๒๖๐

เด็กหญิงอรนลิน นิลสน
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)
บัวลอย  

สบ ๒๔๕๙/๓๒๖๑

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ภูริโชติวัฒน์
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)
บัวลอย  

สบ ๒๔๕๙/๓๒๖๒

เด็กหญิงทัตสรวง ลีแตง

่

๑๔/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)

บัวลอย  

สบ ๒๔๕๙/๓๒๖๓
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ บุญมี

๑๖/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)

บัวลอย  

สบ ๒๔๕๙/๓๒๖๔

เด็กหญิงสุกัญญา ถมยา
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)
บัวลอย  

สบ ๒๔๕๙/๓๒๖๕

เด็กหญิงกนกพร หัสแดง
๐๓/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)

บัวลอย  

สบ ๒๔๕๙/๓๒๖๖

เด็กหญิงภรภัทร ชนิวงศ์
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)
บัวลอย  

สบ ๒๔๕๙/๓๒๖๗

เด็กหญิงณัฐนันท์ ละอองศรี
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)
บัวลอย  

สบ ๒๔๕๙/๓๒๖๘

เด็กหญิงณัฐมณฑน์ ละอองศรี
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)
บัวลอย  

สบ ๒๔๕๙/๓๒๖๙

เด็กหญิงนัสชา มหิชาติ
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)
บัวลอย  

สบ ๒๔๕๙/๓๒๗๐

เด็กหญิงสกุณา ขันโท
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)
บัวลอย  

สบ ๒๔๕๙/๓๒๗๑

เด็กหญิงสุภาวดี โมราบุตร
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)
บัวลอย  

สบ ๒๔๕๙/๓๒๗๒

เด็กชายรัฐพงศ์ ถินกลาง
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวิชชากร บัวลอย  

สบ ๒๔๕๙/๓๒๗๓

เด็กชายปทวี ผ่องฉวี
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวิชชากร บัวลอย  

สบ ๒๔๕๙/๓๒๗๔

เด็กชายณัฏฐ์ เพิมกิตติกุล

่

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวิชชากร บัวลอย  

สบ ๒๔๕๙/๓๒๗๕

เด็กชายศุภกิตติ

์

แย้มสอาด
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวิชชากร บัวลอย  

สบ ๒๔๕๙/๓๒๗๖

เด็กชายกฤษติยากร ศิลปะ
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวิชชากร บัวลอย  

สบ ๒๔๕๙/๓๒๗๗

เด็กชายธนชัย พรมรุ่งโรจน์
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวิชชากร บัวลอย  

สบ ๒๔๕๙/๓๒๗๘

เด็กชายศักรินทร์ นูปกรณ์
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวิชชากร บัวลอย  

สบ ๒๔๕๙/๓๒๗๙

เด็กชายพิษณุพัฒน์ ลอยเลือน

่

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวิชชากร บัวลอย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๙๔ / ๑๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๕๙/๓๒๘๐

เด็กชายศิขริน ศรีอุบล

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวิชชากร บัวลอย  

สบ ๒๔๕๙/๓๒๘๑

เด็กชายกิตติพงษ์ มณีคุ้ม
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวิชชากร บัวลอย  

สบ ๒๔๕๙/๓๒๘๒

เด็กชายนนทกร ใสสด
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวิชชากร บัวลอย  

สบ ๒๔๕๙/๓๒๘๓

เด็กหญิงลลิตา บุญสวน
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวิชชากร บัวลอย  

สบ ๒๔๕๙/๓๒๘๔

เด็กหญิงกมลชนก นครเอียม

่

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวิชชากร บัวลอย  

สบ ๒๔๕๙/๓๒๘๕

เด็กหญิงวรรณรดา สันติประชา
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวิชชากร บัวลอย  

สบ ๒๔๕๙/๓๒๘๖

เด็กหญิงพรนภัส สุทธิ
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวิชชากร บัวลอย  

สบ ๒๔๕๙/๓๒๘๗

เด็กหญิงหัสยา นันทวุฒิพันธุ์
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวิชชากร บัวลอย  

สบ ๒๔๕๙/๓๒๘๘

เด็กหญิงณัฐวดี แคนหมัน

้

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวิชชากร บัวลอย  

สบ ๒๔๕๙/๓๒๘๙

เด็กหญิงปวีณา ศรีศักดา
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวิชชากร บัวลอย  

สบ ๒๔๕๙/๓๒๙๐
เด็กหญิงกชกร แก้วแพงพันธ์

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวิชชากร บัวลอย  

สบ ๒๔๕๙/๓๒๙๑

เด็กหญิงนิรชา อินตาพวง
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวิชชากร บัวลอย  

สบ ๒๔๕๙/๓๒๙๒

เด็กหญิงธัญวรัตน์ บำรุงกิจ
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวิชชากร บัวลอย  

สบ ๒๔๕๙/๓๒๙๓

เด็กหญิงนนทพร สังข์สุวรรณ์
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวิชชากร บัวลอย  

สบ ๒๔๕๙/๓๒๙๔

เด็กหญิงศศิกานต์ ทองรัก
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวิชชากร บัวลอย  

สบ ๒๔๕๙/๓๒๙๕

เด็กหญิงณัฐริการ์ เหล็กราช
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวิชชากร บัวลอย  

สบ ๒๔๕๙/๓๒๙๖

เด็กหญิงมัณฑิตา ปราโมชกุล
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวิชชากร บัวลอย  

สบ ๒๔๕๙/๓๒๙๗

เด็กหญิงธัญวรัตน์
ตังไพบูลย์เกิดลาภ

้

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวิชชากร บัวลอย  

สบ ๒๔๕๙/๓๒๙๘

เด็กหญิงลภัสรดา สุปนตา
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวิชชากร บัวลอย  

สบ ๒๔๕๙/๓๒๙๙

เด็กหญิงสุธาลินี วงศ์ษา
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวิชชากร บัวลอย  

สบ ๒๔๕๙/๓๓๐๐
เด็กหญิงกนกศิตา ตังวิบูลย์ชัย

้

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวิชชากร บัวลอย  

สบ ๒๔๕๙/๓๓๐๑

เด็กหญิงพิมพ์ชนก อุปลา
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวิชชากร บัวลอย  

สบ ๒๔๕๙/๓๓๐๒
เด็กหญิงประธานพร สมมงคล

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวิชชากร บัวลอย  

สบ ๒๔๕๙/๓๓๐๓

เด็กหญิงธนัชพร แก้วเกตุสี
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวิชชากร บัวลอย  

สบ ๒๔๕๙/๓๓๐๔

เด็กหญิงวรัชยา วงษ์จิว

๋

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวิชชากร บัวลอย  

สบ ๒๔๕๙/๓๓๐๕

เด็กหญิงวรัทยา ปลกศิริ
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวิชชากร บัวลอย  

สบ ๒๔๕๙/๓๓๐๖
เด็กชายอรรถพล วงศรีทา

๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม สนมไทย  

สบ ๒๔๕๙/๓๓๐๗

เด็กชายธีรวิช เรืองเดช
๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม สนมไทย  

สบ ๒๔๕๙/๓๓๐๘

เด็กชายธนทัต อิมจิตร

่

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม สนมไทย  

สบ ๒๔๕๙/๓๓๐๙

เด็กชายอานนท์ สุมะหิงพันธ์
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม สนมไทย  

สบ ๒๔๕๙/๓๓๑๐
เด็กชายธีรชาติ พลวิเศษ

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม สนมไทย  

สบ ๒๔๕๙/๓๓๑๑

เด็กชายพัทธนันท์ สีสะอาด

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม สนมไทย  

สบ ๒๔๕๙/๓๓๑๒

เด็กชายปรเมษฐ์ วุ่นจินา
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม สนมไทย  

สบ ๒๔๕๙/๓๓๑๓

เด็กชายชญานนท์ เชาว์พงษ์ศิริ
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม สนมไทย  

สบ ๒๔๕๙/๓๓๑๔

เด็กชายภูวนาจ วงษาทอง
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม สนมไทย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๙๕ / ๑๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๕๙/๓๓๑๕

เด็กชายนครินทร์ วงษ์หาญ
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม สนมไทย  

สบ ๒๔๕๙/๓๓๑๖

เด็กชายสุริยากร จันเพชร

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม สนมไทย  

สบ ๒๔๕๙/๓๓๑๗

เด็กชายณัฐพงศ์ เพชรลำ
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม สนมไทย  

สบ ๒๔๕๙/๓๓๑๘

เด็กชายณัฐดนัย แสงตะกร
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม สนมไทย  

สบ ๒๔๕๙/๓๓๑๙

เด็กชายจีระศักดิ

์

โพธิเงิน

์

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม สนมไทย  

สบ ๒๔๕๙/๓๓๒๐

เด็กชายวีรลักษณ์ เทพทวี
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม สนมไทย  

สบ ๒๔๕๙/๓๓๒๑

เด็กชายอลงกร นาคนวล
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม สนมไทย  

สบ ๒๔๕๙/๓๓๒๒

เด็กชายพงศภัค ณิระพงษ์
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม สนมไทย  

สบ ๒๔๕๙/๓๓๒๓

เด็กชายณัฐวุฒิ พลเศษ
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม สนมไทย  

สบ ๒๔๕๙/๓๓๒๔

เด็กชายธนาเทพ แก้วดวงดี
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม สนมไทย  

สบ ๒๔๕๙/๓๓๒๕

เด็กชายวุฒิภัทร ก้านขุนทด
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม สนมไทย  

สบ ๒๔๕๙/๓๓๒๖

เด็กชายธนากร นารีจันทร์

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม สนมไทย  

สบ ๒๔๕๙/๓๓๒๗

เด็กชายคุณาสิน การะสุข
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม สนมไทย  

สบ ๒๔๕๙/๓๓๒๘

เด็กชายสิริพงษ์ สุดาชม
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม สนมไทย  

สบ ๒๔๕๙/๓๓๒๙

เด็กชายวีรภัทร ดีสร้อย
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม สนมไทย  

สบ ๒๔๕๙/๓๓๓๐

เด็กชายปยะพัฒน์ ปนเกิดโชติรวี
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม สนมไทย  

สบ ๒๔๕๙/๓๓๓๑

เด็กชายสุริยะ ศรีมาวงษ์
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม สนมไทย  

สบ ๒๔๕๙/๓๓๓๒

เด็กชายชลพัฒน์ สุวรรณเพ็ญ
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม สนมไทย  

สบ ๒๔๕๙/๓๓๓๓

เด็กชายธนดล เจริญบัว
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม สนมไทย  

สบ ๒๔๕๙/๓๓๓๔

เด็กชายพีระพัฒน์ ทานะมัย
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม สนมไทย  

สบ ๒๔๕๙/๓๓๓๕

เด็กชายรัตนากร เชิดชู
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม สนมไทย  

สบ ๒๔๕๙/๓๓๓๖

เด็กชายพัชรพล สมบัติ
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม สนมไทย  

สบ ๒๔๕๙/๓๓๓๗

เด็กหญิงนัชชา สังฆธรรม
๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม สนมไทย  

สบ ๒๔๕๙/๓๓๓๘

เด็กหญิงอังคณา สุขม่วง
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม สนมไทย  

สบ ๒๔๕๙/๓๓๓๙

เด็กหญิงประภัสสร พิมพาหนู
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม สนมไทย  

สบ ๒๔๕๙/๓๓๔๐

เด็กหญิงณัฐนิชา จันทร์ทิพย์
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม สนมไทย  

สบ ๒๔๕๙/๓๓๔๑

เด็กหญิงขวัญใจ คุ้มสมบัติ

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม สนมไทย  

สบ ๒๔๕๙/๓๓๔๒

เด็กหญิงอมรรัตน์ มะวัน
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม สนมไทย  

สบ ๒๔๕๙/๓๓๔๓

เด็กหญิงณัฐชา เฉยพันธ์

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม สนมไทย  

สบ ๒๔๕๙/๓๓๔๔

เด็กหญิงวริศรา ไพโรจน์
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม สนมไทย  

สบ ๒๔๕๙/๓๓๔๕

เด็กหญิงศิรภาวัณ ศรีมาวงษ์
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม สนมไทย  

สบ ๒๔๕๙/๓๓๔๖

เด็กหญิงจีราวรรณ ทองแย้ม
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม สนมไทย  

สบ ๒๔๕๙/๓๓๔๗

เด็กหญิงวรรณวิสา ชำนาญ
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม สนมไทย  

สบ ๒๔๕๙/๓๓๔๘

เด็กหญิงธูปหอม อึงฮวบ

่

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม สนมไทย  

สบ ๒๔๕๙/๓๓๔๙

เด็กหญิงเจนจิรา บุญธรรม
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม สนมไทย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๙๖ / ๑๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๕๙/๓๓๕๐

เด็กหญิงนันทิยา โพธิดอกไม้

์

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม สนมไทย  

สบ ๒๔๕๙/๓๓๕๑

เด็กหญิงกัลยา รัตนวิจารณ์
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม สนมไทย  

สบ ๒๔๕๙/๓๓๕๒

เด็กหญิงประภัสรา พลอุบล
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม สนมไทย  

สบ ๒๔๕๙/๓๓๕๓

เด็กหญิงชลธิชา ปานพิศ
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม สนมไทย  

สบ ๒๔๕๙/๓๓๕๔

เด็กหญิงนริศรา เนียมแตง
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม สนมไทย  

สบ ๒๔๕๙/๓๓๕๕

เด็กหญิงภัทรธิดา ปุญญา
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม สนมไทย  

สบ ๒๔๕๙/๓๓๕๖

เด็กหญิงภัสสร เพ็งภาค
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม สนมไทย  

สบ ๒๔๕๙/๓๓๕๗

เด็กหญิงวรัญญา แก้วสาคร

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม สนมไทย  

สบ ๒๔๕๙/๓๓๕๘

เด็กหญิงวิราวรรณ แก้วกิง

่

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม สนมไทย  

สบ ๒๔๕๙/๓๓๕๙
เด็กหญิงปราณปรียา กองกาญจน์

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม สนมไทย  

สบ ๒๔๕๙/๓๓๖๐
เด็กหญิงพิมพ์ชนก เนืองชมภู

่

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม สนมไทย  

สบ ๒๔๕๙/๓๓๖๑

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ไพโรจน์
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม สนมไทย  

สบ ๒๔๕๙/๓๓๖๒

เด็กหญิงสุนิสา ประสมศรี
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม สนมไทย  

สบ ๒๔๕๙/๓๓๖๓

เด็กชายสมรักษ์ มาตสวิง
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ หนองจอกใหญ่  

สบ ๒๔๕๙/๓๓๖๔

เด็กชายวินัย รุ่งโรจน์
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ หนองจอกใหญ่  

สบ ๒๔๕๙/๓๓๖๕

เด็กชายธนภัทร ศรีระพันธ์
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ หนองจอกใหญ่  

สบ ๒๔๕๙/๓๓๖๖

เด็กชายทินกร ราชบัณฑิต
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ หนองจอกใหญ่  

สบ ๒๔๕๙/๓๓๖๗

เด็กชายธนพล สุวรรณ์ทา

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ หนองจอกใหญ่  

สบ ๒๔๕๙/๓๓๖๘

เด็กชายชุติพงศ์ ศรียะกุล
๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ หนองจอกใหญ่  

สบ ๒๔๕๙/๓๓๖๙

เด็กชายศตวรรษ นุชแหยม
๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ หนองจอกใหญ่  

สบ ๒๔๕๙/๓๓๗๐

เด็กชายศิรภัทร สุริวงษ์
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ หนองจอกใหญ่  

สบ ๒๔๕๙/๓๓๗๑

เด็กชายอัมรินทร์ เทพกุลชอน
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ หนองจอกใหญ่  

สบ ๒๔๕๙/๓๓๗๒

เด็กหญิงชลธิชา ผางนำคำ
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ หนองจอกใหญ่  

สบ ๒๔๕๙/๓๓๗๓

เด็กหญิงพรทิพย์ จองประดิษฐ์
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ หนองจอกใหญ่  

สบ ๒๔๕๙/๓๓๗๔

เด็กหญิงกาญจนา สุริวงษ์
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ หนองจอกใหญ่  

สบ ๒๔๕๙/๓๓๗๕

เด็กหญิงณัฐชยา จันแดง
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ หนองจอกใหญ่  

สบ ๒๔๕๙/๓๓๗๖

เด็กหญิงดวงหทัย อินทร์ปรุง
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ หนองจอกใหญ่  

สบ ๒๔๕๙/๓๓๗๗

เด็กหญิงเบญญาพร ศรีทา
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ หนองจอกใหญ่  

สบ ๒๔๕๙/๓๓๗๘

เด็กหญิงวนิดา ทับริด
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ หนองจอกใหญ่  

สบ ๒๔๕๙/๓๓๗๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ สุริวงษ์
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ หนองจอกใหญ่  

สบ ๒๔๕๙/๓๓๘๐
เด็กชายทิวากร สุวรรณเพ็ญ

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองผักชี หนองผักชีเหนือ  

สบ ๒๔๕๙/๓๓๘๑

เด็กชายวัฒนา ศิลปะลุ
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองผักชี หนองผักชีเหนือ  

สบ ๒๔๕๙/๓๓๘๒

เด็กชายวัฒนา ดวงทานิน
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองผักชี หนองผักชีเหนือ  

สบ ๒๔๕๙/๓๓๘๓

เด็กชายกิตติชัย พานเมือง
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองผักชี หนองผักชีเหนือ  

สบ ๒๔๕๙/๓๓๘๔

เด็กชายพงศกร สมัยกุล
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองผักชี หนองผักชีเหนือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๙๗ / ๑๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๕๙/๓๓๘๕

เด็กชายอริยธัช ภูมิภาค
๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองผักชี หนองผักชีเหนือ  

สบ ๒๔๕๙/๓๓๘๖

เด็กหญิงขวัญเรียม แช่จ๋าว
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองผักชี หนองผักชีเหนือ  

สบ ๒๔๕๙/๓๓๘๗

เด็กหญิงจีระนันท์ สมวรรณ
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองผักชี หนองผักชีเหนือ  

สบ ๒๔๕๙/๓๓๘๘

เด็กหญิงกนกวรรณ ภิญโญ
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองผักชี หนองผักชีเหนือ  

สบ ๒๔๕๙/๓๓๘๙

เด็กหญิงณัฐวรรณ ขุนทิ
๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองผักชี หนองผักชีเหนือ  

สบ ๒๔๕๙/๓๓๙๐

เด็กหญิงวันวิสา รามันจิตร
๓๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองผักชี หนองผักชีเหนือ  

สบ ๒๔๕๙/๓๓๙๑

เด็กชายพิพัฒน์ จำใบรัตน์
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

หนองสมัคร  

สบ ๒๔๕๙/๓๓๙๒

เด็กชายสุรนันท์ บุญสืบ
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

หนองสมัคร  

สบ ๒๔๕๙/๓๓๙๓

เด็กชายภัควัฒน์ ท่อนทอง
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

หนองสมัคร  

สบ ๒๔๕๙/๓๓๙๔

เด็กชายเพียรพรหม พรมเพียรศรี

๑๓/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

หนองสมัคร  

สบ ๒๔๕๙/๓๓๙๕

เด็กชายณัฐวุฒิ ลังตา
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

หนองสมัคร  

สบ ๒๔๕๙/๓๓๙๖

เด็กชายภาณุ ศรีสร้อย
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

หนองสมัคร  

สบ ๒๔๕๙/๓๓๙๗

เด็กชายกิตติศักดิ

์

สุขเจริญ
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

หนองสมัคร  

สบ ๒๔๕๙/๓๓๙๘

เด็กชายธนวัฒน์ งามขำ
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

หนองสมัคร  

สบ ๒๔๕๙/๓๓๙๙

เด็กชายสรนันท์ นาคมณี
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

หนองสมัคร  

สบ ๒๔๕๙/๓๔๐๐
เด็กชายวีรภัทร ไชยนคร

๐๔/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

หนองสมัคร  

สบ ๒๔๕๙/๓๔๐๑

เด็กชายภูบดินทร์ แจ้งสว่าง
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

หนองสมัคร  

สบ ๒๔๕๙/๓๔๐๒

เด็กชายพันตรี นารายณ์พิทักษ์
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

หนองสมัคร  

สบ ๒๔๕๙/๓๔๐๓
เด็กชายอมรเทพ ชูรัตน์

๐๘/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

หนองสมัคร  

สบ ๒๔๕๙/๓๔๐๔

เด็กชายชญานนท์ ม่วงสนธิ

์

๑๖/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

หนองสมัคร  

สบ ๒๔๕๙/๓๔๐๕

เด็กชายพงศธร ฝาพิมาย
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

หนองสมัคร  

สบ ๒๔๕๙/๓๔๐๖

เด็กชายบุรธัช ปนทะรัตน์

๑๕/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

หนองสมัคร  

สบ ๒๔๕๙/๓๔๐๗
เด็กชายมนัสศิกานณ์ เอียมพล

่

๑๓/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

หนองสมัคร  

สบ ๒๔๕๙/๓๔๐๘

เด็กชายมนัสวิน สะโรธร
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

หนองสมัคร  

สบ ๒๔๕๙/๓๔๐๙

เด็กชายธีรพล เอียมพล

่

๑๘/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

หนองสมัคร  

สบ ๒๔๕๙/๓๔๑๐

เด็กชายศิวัฒน์ สิงหาเพ็ญ
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

หนองสมัคร  

สบ ๒๔๕๙/๓๔๑๑

เด็กชายสุรชัย คำซ้อน
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

หนองสมัคร  

สบ ๒๔๕๙/๓๔๑๒

เด็กชายชัญญา ตะระสา
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

หนองสมัคร  

สบ ๒๔๕๙/๓๔๑๓

เด็กชายพานิชย์ ศรีสร้อย
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

หนองสมัคร  

สบ ๒๔๕๙/๓๔๑๔

เด็กชายอาทิตย์ ศรีโมลา
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

หนองสมัคร  

สบ ๒๔๕๙/๓๔๑๕

เด็กชายวรพล ชัยเสน

๒๖/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

หนองสมัคร  

สบ ๒๔๕๙/๓๔๑๖

เด็กชายศุภกิจ อยู่อ้น
๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

หนองสมัคร  

สบ ๒๔๕๙/๓๔๑๗

เด็กชายชลันธร แก่นพรม
๑๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

หนองสมัคร  

สบ ๒๔๕๙/๓๔๑๘

เด็กชายธนพัฒน์ พรมแพงศรี
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

หนองสมัคร  

สบ ๒๔๕๙/๓๔๑๙

เด็กชายพิชุตน์ พรมเพียรศรี
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

หนองสมัคร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๙๘ / ๑๙๐

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๕๙/๓๔๒๐

เด็กชายพีรพัฒน์ ยะโส
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

หนองสมัคร  

สบ ๒๔๕๙/๓๔๒๑

เด็กชายยศพร สำเภาวมาลย์
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

หนองสมัคร  

สบ ๒๔๕๙/๓๔๒๒

เด็กชายศักรินทร์ เชือทอง

้

๒๘/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

หนองสมัคร  

สบ ๒๔๕๙/๓๔๒๓

เด็กชายศุภกฤษ พืชสิงห์
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

หนองสมัคร  

สบ ๒๔๕๙/๓๔๒๔

เด็กชายบัญชา
รัตนาภรณ์พลกุล

๑๕/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

หนองสมัคร  

สบ ๒๔๕๙/๓๔๒๕

เด็กชายวัชรนิล ศิริปญญา
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

หนองสมัคร  

สบ ๒๔๕๙/๓๔๒๖

เด็กชายจักรินทร์ เหมือนศรี
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

หนองสมัคร  

สบ ๒๔๕๙/๓๔๒๗

เด็กหญิงภัทรวดี งามสม
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

หนองสมัคร  

สบ ๒๔๕๙/๓๔๒๘

เด็กหญิงพิชชากร เจียมภักดี
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

หนองสมัคร  

สบ ๒๔๕๙/๓๔๒๙

เด็กหญิงจิราพัชร มูลไทย
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

หนองสมัคร  

สบ ๒๔๕๙/๓๔๓๐
เด็กหญิงปนัดดา ศรีเงิน

๐๗/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

หนองสมัคร  

สบ ๒๔๕๙/๓๔๓๑

เด็กหญิงสุรัญญา นิลาวรรณ์
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

หนองสมัคร  

สบ ๒๔๕๙/๓๔๓๒

เด็กหญิงพิมญาดา สังวาลย์ไพร
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

หนองสมัคร  

สบ ๒๔๕๙/๓๔๓๓

เด็กหญิงลออ ทาเทียง

่

๑๙/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

หนองสมัคร  

สบ ๒๔๕๙/๓๔๓๔

เด็กหญิงกฤติยาพร ตูมระวัตร
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

หนองสมัคร  

สบ ๒๔๕๙/๓๔๓๕

เด็กหญิงสุกัญญา อยู่พร้อม
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

หนองสมัคร  

สบ ๒๔๕๙/๓๔๓๖

เด็กหญิงวรานุช มะลัยกัลป
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

หนองสมัคร  

สบ ๒๔๕๙/๓๔๓๗

เด็กหญิงเด่นนภา สุขสบาย
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

หนองสมัคร  

สบ ๒๔๕๙/๓๔๓๘
เด็กหญิงพิลาศลักษณ์

เพียนุย
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

หนองสมัคร  

สบ ๒๔๕๙/๓๔๓๙

เด็กหญิงนิตติพร แหม่มสอด
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

หนองสมัคร  

สบ ๒๔๕๙/๓๔๔๐

เด็กหญิงผกาทิพย์ เรือนเหล็ก
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

หนองสมัคร  

สบ ๒๔๕๙/๓๔๔๑

เด็กหญิงสุนิษา นุเหมือน
๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

หนองสมัคร  

สบ ๒๔๕๙/๓๔๔๒

เด็กหญิงเปรมกมล ชุ่มชืน

่

๑๕/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

หนองสมัคร  

สบ ๒๔๕๙/๓๔๔๓

เด็กหญิงชมพู่ มาชอบ
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

หนองสมัคร  

สบ ๒๔๕๙/๓๔๔๔

เด็กหญิงชนัญธิดา แก้วขำ
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

หนองสมัคร  

สบ ๒๔๕๙/๓๔๔๕

เด็กหญิงหัทญาวดี คำคูณ
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

หนองสมัคร  

สบ ๒๔๕๙/๓๔๔๖

เด็กหญิงวรรณพร พวงพัด

๑๘/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

หนองสมัคร  

สบ ๒๔๕๙/๓๔๔๗

เด็กหญิงนิศาชล สุวรรณเพ็ญ

๑๑/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

หนองสมัคร  

สบ ๒๔๕๙/๓๔๔๘

เด็กหญิงนำใจ ตูมระวัตร
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

หนองสมัคร  

สบ ๒๔๕๙/๓๔๔๙

เด็กหญิงนภาพร ไชยศักดิ

์

๒๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

หนองสมัคร  

สบ ๒๔๕๙/๓๔๕๐
เด็กหญิงจิตรา ภู่เกษร

๒๒/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

หนองสมัคร  

สบ ๒๔๕๙/๓๔๕๑

เด็กหญิงวาสนา ปานดวงแก้ว
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

หนองสมัคร  

สบ ๒๔๕๙/๓๔๕๒

เด็กหญิงกรรณิการ์ สาจันทร์
๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

หนองสมัคร  

สบ ๒๔๕๙/๓๔๕๓

เด็กหญิงสุพิญชา ภูผิวโคก
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

หนองสมัคร  

สบ ๒๔๕๙/๓๔๕๔

เด็กหญิงทิพย์กัลยา แจ้งสว่าง

๑๕/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

หนองสมัคร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๙๙ / ๑๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๕๙/๓๔๕๕

เด็กหญิงมุฑิตา อุปสา
๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

หนองสมัคร  

สบ ๒๔๕๙/๓๔๕๖

เด็กหญิงภัสสรา ภูชัน
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

หนองสมัคร  

สบ ๒๔๕๙/๓๔๕๗

เด็กหญิงเกวริน ทุยหา

๒๒/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

หนองสมัคร  

สบ ๒๔๕๙/๓๔๕๘

เด็กหญิงณัฐชนก แจ้งสว่าง
๐๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

หนองสมัคร  

สบ ๒๔๕๙/๓๔๕๙

เด็กหญิงอภัสรา ประถมบุตร
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

หนองสมัคร  

สบ ๒๔๕๙/๓๔๖๐
เด็กหญิงศศิกาญจน์ สุวรรณเพ็ญ

๒๖/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

หนองสมัคร  

สบ ๒๔๕๙/๓๔๖๑

เด็กหญิงศิริวรรณ พึงอุดม

่

๑๕/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านใหม่ทุ่งดินขอ(เรืองฉายอุปถัมภ์)

ทุ่งดินขอ  

สบ ๒๔๕๙/๓๔๖๒

เด็กหญิงประภาศิริ หินกลม
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่ทุ่งดินขอ(เรืองฉายอุปถัมภ์)

ทุ่งดินขอ  

สบ ๒๔๕๙/๓๔๖๓

เด็กชายสุทธิโชค เหมเชือ

้

๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ ราษฎร์เจริญ  

สบ ๒๔๕๙/๓๔๖๔

เด็กชายสุรเชษฐ์ มณีวงษ์
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ ราษฎร์เจริญ  

สบ ๒๔๕๙/๓๔๖๕

เด็กชายวรปชญ์ บุญสุวรรณ์
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ ราษฎร์เจริญ  

สบ ๒๔๕๙/๓๔๖๖

เด็กชายอิทธิวัฒน์ บุญชู
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ ราษฎร์เจริญ  

สบ ๒๔๕๙/๓๔๖๗

เด็กชายศรณรงค์ แผ่นผา

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ ราษฎร์เจริญ  

สบ ๒๔๕๙/๓๔๖๘

เด็กชายปารณวัฒน์ นิลพัฒน์

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ ราษฎร์เจริญ  

สบ ๒๔๕๙/๓๔๖๙

เด็กชายปราโมทรณ์ อินทรีย์
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ ราษฎร์เจริญ  

สบ ๒๔๕๙/๓๔๗๐

เด็กชายวิรัตน์ เหมือนพงษ์
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ ราษฎร์เจริญ  

สบ ๒๔๕๙/๓๔๗๑

เด็กชายศิรภัทร ทองโสภณ
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ ราษฎร์เจริญ  

สบ ๒๔๕๙/๓๔๗๒

เด็กชายปยทัศน์ รุกขชาติ
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ ราษฎร์เจริญ  

สบ ๒๔๕๙/๓๔๗๓

เด็กหญิงปาริฉัตร รอดไพรสม
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ ราษฎร์เจริญ  

สบ ๒๔๕๙/๓๔๗๔

เด็กหญิงกาญจนา บุญชู
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ ราษฎร์เจริญ  

สบ ๒๔๕๙/๓๔๗๕

เด็กหญิงสิริกร รุกขชาติ
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ ราษฎร์เจริญ  

สบ ๒๔๕๙/๓๔๗๖

เด็กหญิงธนิฏฐา นันทคุณ
๐๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ ราษฎร์เจริญ  

สบ ๒๔๕๙/๓๔๗๗

เด็กหญิงชเนตรตรี ใหม่เทวินทร์
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ ราษฎร์เจริญ  

สบ ๒๔๕๙/๓๔๗๘

เด็กหญิงมณีพร ลาบสิบ
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ ราษฎร์เจริญ  

สบ ๒๔๕๙/๓๔๗๙

เด็กหญิงนุชนาฎ รุ่งเรือง
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ ราษฎร์เจริญ  

สบ ๒๔๕๙/๓๔๘๐

เด็กหญิงฐิติกาญจน์ ภู่ขาว
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ ราษฎร์เจริญ  

สบ ๒๔๕๙/๓๔๘๑

เด็กหญิงพรชิตา ชุ่มเพ็งพันธ์
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ ราษฎร์เจริญ  

สบ ๒๔๕๙/๓๔๘๒

เด็กหญิงนาฏนารี หรมาศ

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ ราษฎร์เจริญ  

สบ ๒๔๕๙/๓๔๘๓

เด็กหญิงพิชญานิน รืนภาคเดช

่

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ ราษฎร์เจริญ  

สบ ๒๔๕๙/๓๔๘๔

เด็กหญิงปยะวรรณ ศรีบรรจง
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ ราษฎร์เจริญ  

สบ ๒๔๕๙/๓๔๘๕

เด็กหญิงสุภาวดี แสงแก้ว
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ ราษฎร์เจริญ  

สบ ๒๔๕๙/๓๔๘๖

เด็กหญิงธัญชนก วงษ์รอด
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ ราษฎร์เจริญ  

สบ ๒๔๕๙/๓๔๘๗

เด็กหญิงพชรพล คงสมบูรณ์
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ ราษฎร์เจริญ  

สบ ๒๔๕๙/๓๔๘๘

เด็กหญิงฤทัย แดงโต
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ ราษฎร์เจริญ  

สบ ๒๔๕๙/๓๔๘๙

เด็กหญิงนิตยา ศรีเรือง

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ ราษฎร์เจริญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๐๐ / ๑๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๕๙/๓๔๙๐

เด็กชายจิตติพงษ์ เบียคำ

่

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ราษฎร์ศรัทธาธรรม  

สบ ๒๔๕๙/๓๔๙๑

เด็กชายธีระพงษ์ บังสันเทียะ

๊

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ราษฎร์ศรัทธาธรรม  

สบ ๒๔๕๙/๓๔๙๒

เด็กชายณัฐวุฒิ เทียงแก้ว

่

๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ราษฎร์ศรัทธาธรรม  

สบ ๒๔๕๙/๓๔๙๓

เด็กหญิงกิงกาญจน์

่

สายสิน
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ราษฎร์ศรัทธาธรรม  

สบ ๒๔๕๙/๓๔๙๔

เด็กหญิงภัทรธิดา ต้นแพง
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ราษฎร์ศรัทธาธรรม  

สบ ๒๔๕๙/๓๔๙๕

เด็กหญิงพรทิวา พยัฆชาติ
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ราษฎร์ศรัทธาธรรม  

สบ ๒๔๕๙/๓๔๙๖

เด็กหญิงนิรารัตน์ ปยะมิตร
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ราษฎร์ศรัทธาธรรม  

สบ ๒๔๕๙/๓๔๙๗

เด็กชายณัฐพงษ์ จันอ่อน

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองปลิง หนองขนาก  

สบ ๒๔๕๙/๓๔๙๘

เด็กชายสมยศ เริมกลาง

่

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองปลิง หนองขนาก  

สบ ๒๔๕๙/๓๔๙๙

เด็กชายชัยระวี ชัยสัทธิดำรงสุข
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองปลิง หนองขนาก  

สบ ๒๔๕๙/๓๕๐๐
เด็กชายธนชาติ ธนสภาพร

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองปลิง หนองขนาก  

สบ ๒๔๕๙/๓๕๐๑

เด็กชายธราธิป คำกรองแก้ว

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองปลิง หนองขนาก  

สบ ๒๔๕๙/๓๕๐๒

เด็กชายวิรุตษ์ มหากวี
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองปลิง หนองขนาก  

สบ ๒๔๕๙/๓๕๐๓

เด็กชายวัชรพล ลีอุต
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองปลิง หนองขนาก  

สบ ๒๔๕๙/๓๕๐๔
เด็กชายอรรคพล เพ็ญเลียง

้

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองปลิง หนองขนาก  

สบ ๒๔๕๙/๓๕๐๕

เด็กชายนิศรุธ วงค์ขอม
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองปลิง หนองขนาก  

สบ ๒๔๕๙/๓๕๐๖

เด็กชายวรเมธ ฐานะทองดี
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองปลิง หนองขนาก  

สบ ๒๔๕๙/๓๕๐๗

เด็กชายสืบพงษ์ ฉีงระห้อย

่

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองปลิง หนองขนาก  

สบ ๒๔๕๙/๓๕๐๘
เด็กชายสมศักดิ

์

คำอยู่
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองปลิง หนองขนาก  

สบ ๒๔๕๙/๓๕๐๙

เด็กชายดลนชัย พุฒซ้อน
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองปลิง หนองขนาก  

สบ ๒๔๕๙/๓๕๑๐

เด็กชายปยเทพ ส่วนเศรษฐ์
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองปลิง หนองขนาก  

สบ ๒๔๕๙/๓๕๑๑

เด็กชายพีธพัฒน์ แว่นแก้ว
๐๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองปลิง หนองขนาก  

สบ ๒๔๕๙/๓๕๑๒

เด็กชายภานุวัฒน์ เลิศสกุล
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองปลิง หนองขนาก  

สบ ๒๔๕๙/๓๕๑๓

เด็กชายอธิวัฒน์ ดีมงคล
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองปลิง หนองขนาก  

สบ ๒๔๕๙/๓๕๑๔

เด็กชายอภิวัฒน์ อยู่สำราญ

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองปลิง หนองขนาก  

สบ ๒๔๕๙/๓๕๑๕

เด็กชายอโนชา เกิดทอง
๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองปลิง หนองขนาก  

สบ ๒๔๕๙/๓๕๑๖

เด็กหญิงอังคณา อินทร์เผือก

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองปลิง หนองขนาก  

สบ ๒๔๕๙/๓๕๑๗

เด็กหญิงนันทินี อยู่โต
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองปลิง หนองขนาก  

สบ ๒๔๕๙/๓๕๑๘

เด็กหญิงดารินี บุญสิงมา
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองปลิง หนองขนาก  

สบ ๒๔๕๙/๓๕๑๙

เด็กหญิงชยาภรณ์ อ่อนเม้ย
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองปลิง หนองปลิง  

สบ ๒๔๕๙/๓๕๒๐
เด็กหญิงชลธิชา เชียวคำ

๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองปลิง หนองปลิง  

สบ ๒๔๕๙/๓๕๒๑

เด็กหญิงณภัทร เพชรริทร์
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองปลิง หนองปลิง  

สบ ๒๔๕๙/๓๕๒๒

เด็กชายมานพ ควรแถลง
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำแดง หนองอ่างทอง  

สบ ๒๔๕๙/๓๕๒๓

เด็กชายวีรภาพ กล่อมวิญญา
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำแดง หนองอ่างทอง  

สบ ๒๔๕๙/๓๕๒๔

เด็กชายณฐพร หาสวนศรี
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำแดง หนองอ่างทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๐๑ / ๑๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๕๙/๓๕๒๕

เด็กชายศุภชัย เขียวหวาน
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำแดง หนองอ่างทอง  

สบ ๒๔๕๙/๓๕๒๖

เด็กชายฐิติเทพ ยิมประเสริฐ

้

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำแดง หนองอ่างทอง  

สบ ๒๔๕๙/๓๕๒๗

เด็กชายนภาพงษ์ ขุนอักษร
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำแดง หนองอ่างทอง  

สบ ๒๔๕๙/๓๕๒๘

เด็กชายวุฒิไกร แม้นเหมือน
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำแดง หนองอ่างทอง  

สบ ๒๔๕๙/๓๕๒๙

เด็กชายณัฐวุฒิ สุดรำพึง
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำแดง หนองอ่างทอง  

สบ ๒๔๕๙/๓๕๓๐
เด็กชายอิศรานุวัฒน์ คงระเบียบ

๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลำแดง หนองอ่างทอง  

สบ ๒๔๕๙/๓๕๓๑

เด็กชายเมธัส จันทะจวง
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำแดง หนองอ่างทอง  

สบ ๒๔๕๙/๓๕๓๒

เด็กชายปยะวัฒน์ ตรีไชย
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำแดง หนองอ่างทอง  

สบ ๒๔๕๙/๓๕๓๓

เด็กชายศุภกิจ ดาวเดช
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำแดง หนองอ่างทอง  

สบ ๒๔๕๙/๓๕๓๔

เด็กชายธนาโชค ประภานาวิน
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำแดง หนองอ่างทอง  

สบ ๒๔๕๙/๓๕๓๕

เด็กชายเจษฎา สุทินเผือก
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำแดง หนองอ่างทอง  

สบ ๒๔๕๙/๓๕๓๖

เด็กหญิงนำค้าง บุญตา
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำแดง หนองอ่างทอง  

สบ ๒๔๕๙/๓๕๓๗

เด็กหญิงสุพิญญา โภชกรณ์
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำแดง หนองอ่างทอง  

สบ ๒๔๕๙/๓๕๓๘

เด็กหญิงอภิญญา พุฒซ้อน
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำแดง หนองอ่างทอง  

สบ ๒๔๕๙/๓๕๓๙

เด็กหญิงสุวิตตา ญาณวรรณ์
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำแดง หนองอ่างทอง  

สบ ๒๔๕๙/๓๕๔๐

เด็กหญิงกชมน งามคณะ
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำแดง หนองอ่างทอง  

สบ ๒๔๕๙/๓๕๔๑

เด็กหญิงปยธิดา เรืองนิมิตร
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำแดง หนองอ่างทอง  

สบ ๒๔๕๙/๓๕๔๒ เด็กหญิงกนกเบญจวรรณ

งามบุญชืน

่

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำแดง หนองอ่างทอง  

สบ ๒๔๕๙/๓๕๔๓

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ กะไมย์

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำแดง หนองอ่างทอง  

สบ ๒๔๕๙/๓๕๔๔

เด็กหญิงธีรกานต์ การะเกตุ
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำแดง หนองอ่างทอง  

สบ ๒๔๕๙/๓๕๔๕

เด็กหญิงเปรมฤดี สุขแสนดี
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำแดง หนองอ่างทอง  

สบ ๒๔๕๙/๓๕๔๖

เด็กหญิงวาสนา แก้วทองคำ
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำแดง หนองอ่างทอง  

สบ ๒๔๕๙/๓๕๔๗

เด็กหญิงอาทิตยา อันทะชัย
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำแดง หนองอ่างทอง  

สบ ๒๔๕๙/๓๕๔๘

เด็กหญิงนลดา พรหมมา
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำแดง หนองอ่างทอง  

สบ ๒๔๕๙/๓๕๔๙

เด็กหญิงนัฐมล ร้อยจำปา
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำแดง หนองอ่างทอง  

สบ ๒๔๕๙/๓๕๕๐

เด็กหญิงเทพสุดา เฟองวงษ์
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำแดง หนองอ่างทอง  

สบ ๒๔๕๙/๓๕๕๑

เด็กหญิงศันสนีย์ มาทองหลาง
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำแดง หนองอ่างทอง  

สบ ๒๔๕๙/๓๕๕๒

เด็กหญิงกฤษญา บำรุงวงษ์
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำแดง หนองอ่างทอง  

สบ ๒๔๕๙/๓๕๕๓

เด็กหญิงบุษกร สุวรรณโสภา
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำแดง หนองอ่างทอง  

สบ ๒๔๕๙/๓๕๕๔

เด็กหญิงอุบลวรรณ ครองยุติ
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำแดง หนองอ่างทอง  

สบ ๒๔๕๙/๓๕๕๕

เด็กหญิงนิภาพร ร้อยจำปา
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำแดง หนองอ่างทอง  

สบ ๒๔๕๙/๓๕๕๖

เด็กหญิงธัญญเรศ ธันวาภักดี
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำแดง หนองอ่างทอง  

สบ ๒๔๕๙/๓๕๕๗

เด็กหญิงวรกานต์ เทียนถวาย
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำแดง หนองอ่างทอง  

สบ ๒๔๕๙/๓๕๕๘

เด็กหญิงปรียาดา พูลสวัสดิ

์

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำแดง หนองอ่างทอง  

สบ ๒๔๕๙/๓๕๕๙

เด็กหญิงเพชรรัตน์ ชูชาติ
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำแดง หนองอ่างทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๐๒ / ๑๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๕๙/๓๕๖๐

เด็กหญิงกรรณิกา คงแสงชาติ
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำแดง หนองอ่างทอง  

สบ ๒๔๕๙/๓๕๖๑

เด็กหญิงชมพูนุช สะดู่
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำแดง หนองอ่างทอง  

สบ ๒๔๕๙/๓๕๖๒

เด็กหญิงศิริพร ฉำมา
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำแดง หนองอ่างทอง  

สบ ๒๔๕๙/๓๕๖๓

เด็กหญิงนภวรรณ คงแสงภักดิ

์

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำแดง หนองอ่างทอง  

สบ ๒๔๕๙/๓๕๖๔

เด็กหญิงบัณฑิตา หมืนปราบ

่

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำแดง หนองอ่างทอง  

สบ ๒๔๕๙/๓๕๖๕

เด็กหญิงวรรณวลี ศรีสม
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำแดง หนองอ่างทอง  

สบ ๒๔๕๙/๓๕๖๖

เด็กหญิงนิลณภา เพ็ชรนิล
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำแดง หนองอ่างทอง  

สบ ๒๔๕๙/๓๕๖๗

เด็กหญิงชนันพร มงคลชัยฤกษ์
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำแดง หนองอ่างทอง  

สบ ๒๔๕๙/๓๕๖๘

เด็กหญิงวรรณวิภา นิลพัฒน์
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำแดง หนองอ่างทอง  

สบ ๒๔๕๙/๓๕๖๙

เด็กหญิงอาริยา หามนตรี
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำแดง หนองอ่างทอง  

สบ ๒๔๕๙/๓๕๗๐
เด็กหญิงปนัดดา เจียมสกุล

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำแดง หนองอ่างทอง  

สบ ๒๔๕๙/๓๕๗๑

เด็กหญิงกรกนก สาระนิด
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำแดง หนองอ่างทอง  

สบ ๒๔๕๙/๓๕๗๒

เด็กหญิงวรรณวิสา ดีสถาน

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำแดง หนองอ่างทอง  

สบ ๒๔๕๙/๓๕๗๓

เด็กหญิงบัวชมภู ไพรสันต์

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำแดง หนองอ่างทอง  

สบ ๒๔๕๙/๓๕๗๔

เด็กหญิงหทัยรัตน์ กลินจันทร์

่

๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำแดง หนองอ่างทอง  

สบ ๒๔๕๙/๓๕๗๕

เด็กหญิงภัสอร ทุติจันทร์
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำแดง หนองอ่างทอง  

สบ ๒๔๕๙/๓๕๗๖

เด็กหญิงณัฐยา ค่ายสูงเนิน
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำแดง หนองอ่างทอง  

สบ ๒๔๕๙/๓๕๗๗

เด็กหญิงวิยดา เรืองนิมิตร
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำแดง หนองอ่างทอง  

สบ ๒๔๕๙/๓๕๗๘

เด็กหญิงธิดาพร บุญยานันต์
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลำแดง หนองอ่างทอง  

สบ ๒๔๕๙/๓๕๗๙

เด็กหญิงแพรวา งามสมโภชน์
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำแดง หนองอ่างทอง  

สบ ๒๔๕๙/๓๕๘๐

เด็กหญิงวิริยา อิมทอง

่

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำแดง หนองอ่างทอง  

สบ ๒๔๕๙/๓๕๘๑

เด็กหญิงธนัชชา นิโรจน์
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำแดง หนองอ่างทอง  

สบ ๒๔๕๙/๓๕๘๒

เด็กหญิงพิชณัชชา วัดวงษ์
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลำแดง หนองอ่างทอง  

สบ ๒๔๕๙/๓๕๘๓

เด็กหญิงพัชรี เพ็ญชอบ
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำแดง หนองอ่างทอง  

สบ ๒๔๕๙/๓๕๘๔

เด็กหญิงนิสา ไชยกา
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำแดง หนองอ่างทอง  

สบ ๒๔๕๙/๓๕๘๕

เด็กหญิงรัญชนา นวลไทย
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำแดง หนองอ่างทอง  

สบ ๒๔๕๙/๓๕๘๖

เด็กหญิงนิสา แก้วสว่าง
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลำแดง หนองอ่างทอง  

สบ ๒๔๕๙/๓๕๘๗

เด็กชายอภิรักษ์ สีลอย

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองสะเดา หนองอ่างทอง  

สบ ๒๔๕๙/๓๕๘๘

เด็กชายดำรงศักดิ

์

นิลาวรรณ
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองสะเดา หนองอ่างทอง  

สบ ๒๔๕๙/๓๕๘๙

เด็กชายกิตติภูมิ มาธุพันธ์
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองสะเดา หนองอ่างทอง  

สบ ๒๔๕๙/๓๕๙๐
เด็กชายกฟษณพวศ์ ทรัพย์หิรัญกร

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองสะเดา หนองอ่างทอง  

สบ ๒๔๕๙/๓๕๙๑

เด็กชายวรพล นกเอียง

้

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองสะเดา หนองอ่างทอง  

สบ ๒๔๕๙/๓๕๙๒

เด็กชายยศวรรธน์ แก้วประดิษฐ
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองสะเดา หนองอ่างทอง  

สบ ๒๔๕๙/๓๕๙๓

เด็กชายชัยวัฒน์ อินทร์สืบวงษ์
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองสะเดา หนองอ่างทอง  

สบ ๒๔๕๙/๓๕๙๔

เด็กชายธนวัฒน์ อ่างแก้ว

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองสะเดา หนองอ่างทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๐๓ / ๑๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๕๙/๓๕๙๕

เด็กชายณัฐชนา นิลศิลา

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองสะเดา หนองอ่างทอง  

สบ ๒๔๕๙/๓๕๙๖

เด็กชายเมธิชัย โคกครบุรี
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองสะเดา หนองอ่างทอง  

สบ ๒๔๕๙/๓๕๙๗

เด็กชายนิภัทร ศีรอุดม
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองสะเดา หนองอ่างทอง  

สบ ๒๔๕๙/๓๕๙๘

เด็กชายจตุพงศ์ อะรัญ
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองสะเดา หนองอ่างทอง  

สบ ๒๔๕๙/๓๕๙๙

เด็กชายอนันตชัย สุทธิฤกษ์
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองสะเดา หนองอ่างทอง  

สบ ๒๔๕๙/๓๖๐๐
เด็กชายวุฒิชัย นิลสุวรรณ์

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองสะเดา หนองอ่างทอง  

สบ ๒๔๕๙/๓๖๐๑
เด็กหญิงเบญญาภา นิลศิลา

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองอ่างทอง หนองอ่างทอง  

สบ ๒๔๕๙/๓๖๐๒

เด็กหญิงนันทพัทธ์ มนตรี
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองอ่างทอง หนองอ่างทอง  

สบ ๒๔๕๙/๓๖๐๓

เด็กชายวสันต์ เสวีวัลลภ
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลำบัว ศรีปทุม  

สบ ๒๔๕๙/๓๖๐๔

เด็กชายพิตรพิบูล อาสนะ
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลำบัว ศรีปทุม  

สบ ๒๔๕๙/๓๖๐๕
เด็กชายนครินทร์ ดวงประภา

๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลำบัว ศรีปทุม  

สบ ๒๔๕๙/๓๖๐๖

เด็กชายปยะ เขียวคีรี
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลำบัว ศรีปทุม  

สบ ๒๔๕๙/๓๖๐๗

เด็กชายสรยุทธ์ กุมภวงค์
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลำบัว ศรีปทุม  

สบ ๒๔๕๙/๓๖๐๘

เด็กชายกิตติพันธ์ ภู่ห้อย
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลำบัว ศรีปทุม  

สบ ๒๔๕๙/๓๖๐๙
เด็กชายธนพล ธรรมทันตา

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลำบัว ศรีปทุม  

สบ ๒๔๕๙/๓๖๑๐

เด็กชายอนุวัฒน์ เทียนเรียว
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลำบัว ศรีปทุม  

สบ ๒๔๕๙/๓๖๑๑

เด็กชายณรงค์เดช พลไธสง
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลำบัว ศรีปทุม  

สบ ๒๔๕๙/๓๖๑๒

เด็กชายนครินทร์ ภู่ห้อย
๐๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลำบัว ศรีปทุม  

สบ ๒๔๕๙/๓๖๑๓

เด็กชายจอมภพ ขุนพินิจ
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลำบัว ศรีปทุม  

สบ ๒๔๕๙/๓๖๑๔

เด็กชายภูมิมินทร์ แสงสว่าง
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลำบัว ศรีปทุม  

สบ ๒๔๕๙/๓๖๑๕

เด็กชายอัคคณัฐ รักเขตการ
๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลำบัว ศรีปทุม  

สบ ๒๔๕๙/๓๖๑๖

เด็กหญิงนันทิพร คำแสน
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลำบัว ศรีปทุม  

สบ ๒๔๕๙/๓๖๑๗

เด็กหญิงปราณี ธรรมาภิรมย์
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลำบัว ศรีปทุม  

สบ ๒๔๕๙/๓๖๑๘

เด็กหญิงฐิตาภรณ์ สิริปาโล
๐๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลำบัว ศรีปทุม  

สบ ๒๔๕๙/๓๖๑๙

เด็กหญิงสุพิชญา แสงภิรมย์
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลำบัว ศรีปทุม  

สบ ๒๔๕๙/๓๖๒๐

เด็กหญิงปรายฟา อุดขาว
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลำบัว ศรีปทุม  

สบ ๒๔๕๙/๓๖๒๑

เด็กหญิงศิริกัลยา พฤฒปภพ

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลำบัว ศรีปทุม  

สบ ๒๔๕๙/๓๖๒๒

เด็กหญิงกฤษติญา เลียมทองขาว

่

๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลำบัว ศรีปทุม  

สบ ๒๔๕๙/๓๖๒๓

เด็กหญิงกนกวรรณ โชติช่วง
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลำบัว ศรีปทุม  

สบ ๒๔๕๙/๓๖๒๔

เด็กชายศราวุธ ม่อมมิตร
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลำบัว ศรีปทุม  

สบ ๒๔๕๙/๓๖๒๕

เด็กหญิงธรัลรัตน์ พงษ์แก้ว
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลำบัว ศรีปทุม  

สบ ๒๔๕๙/๓๖๒๖

เด็กหญิงธรัลหทัย พงษ์แก้ว
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลำบัว ศรีปทุม  

สบ ๒๔๕๙/๓๖๒๗

เด็กชายดนุสรณ์ ม่วงน้อยเจริญ
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลำบัว ศรีปทุม  

สบ ๒๔๕๙/๓๖๒๘

เด็กชายกิตติพล ชำนาญราช

๑๓/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริงราษฎร์บำรุง

่

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๖๒๙

เด็กชายสุชาครีย์ ไชยกุล ๘/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริงราษฎร์บำรุง

่

สหมิตรมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๐๔ / ๑๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๕๙/๓๖๓๐

เด็กชายณัฐวุฒิ ใจเก่งดี
๒๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริงราษฎร์บำรุง

่

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๖๓๑

เด็กชายวารินาถ ศรีมา
๑๐/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริงราษฎร์บำรุง

่

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๖๓๒

เด็กชายศิริมงคล งามลาภ
๒๕/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริงราษฎร์บำรุง

่

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๖๓๓

เด็กชายปราชญ์ เชือโต

้

๘/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริงราษฎร์บำรุง

่

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๖๓๔

เด็กชายนนทพัทธ์ แก้วโท ๙/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริงราษฎร์บำรุง

่

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๖๓๕
เด็กชายกฤษฎากรณ์ ดีพันธ์ ๙/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริงราษฎร์บำรุง

่

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๖๓๖

เด็กหญิงสุวิรัญญา นวลสุเทพ
๒๒/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริงราษฎร์บำรุง

่

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๖๓๗

เด็กหญิงเบญจรัตน์ แตงเจริญ
๑๓/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริงราษฎร์บำรุง

่

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๖๓๘

เด็กหญิงฉันชนก คุณะดิลก
๑๗/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริงราษฎร์บำรุง

่

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๖๓๙

เด็กหญิงอนุสรา อารดารา ๕/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริงราษฎร์บำรุง

่

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๖๔๐
เด็กหญิงอรุณศรี มาลาแพง ๙/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริงราษฎร์บำรุง

่

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๖๔๑
เด็กหญิงกมลลักษณ์ แสงเขียว

๓๐/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริงราษฎร์บำรุง

่

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๖๔๒

เด็กชายจักรพันธ์ แก้วกลำ
๒๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริงราษฎร์บำรุง

่

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๖๔๓

เด็กชายปพนธีร์ ยิมเส็ง

้

๑๘/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริงราษฎร์บำรุง

่

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๖๔๔

เด็กชายพงศธร รินตัน
๑๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริงราษฎร์บำรุง

่

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๖๔๕

เด็กชายณัฐชนน ปญญาใจ
๐๗/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริงราษฎร์บำรุง

่

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๖๔๖

เด็กชายชานนท์ บัวเล็ก
๐๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริงราษฎร์บำรุง

่

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๖๔๗

เด็กชายณัฐวุฒิ ไชยนาม
๐๗/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริงราษฎร์บำรุง

่

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๖๔๘

เด็กชายพลาย โพธิเงิน

์

๒๓/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริงราษฎร์บำรุง

่

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๖๔๙

เด็กชายธีรศักดิ

์

แก้วกรำ

๑๗/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริงราษฎร์บำรุง

่

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๖๕๐

เด็กชายปภาวิน ก้อนทอง
๑๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริงราษฎร์บำรุง

่

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๖๕๑

เด็กชายตรัยคุณ คงแสงขัน

๑๓/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริงราษฎร์บำรุง

่

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๖๕๒

เด็กชายอนุชา บุญเลิศ
๒๖/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริงราษฎร์บำรุง

่

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๖๕๓

เด็กชายต่อตระกูล ระมังทอง

่

๐๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริงราษฎร์บำรุง

่

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๖๕๔

เด็กชายอรรถพล เสงียมศรี

่

๒๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริงราษฎร์บำรุง

่

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๖๕๕

เด็กชายพสุเทพ วงศ์สวาสดิ

์

๐๓/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริงราษฎร์บำรุง

่

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๖๕๖

เด็กชายพงศ์ศักดิ

์

แสงทอง
๒๓/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริงราษฎร์บำรุง

่

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๖๕๗

เด็กชายณัฐรวี คงสมบูรณ์
๒๓/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริงราษฎร์บำรุง

่

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๖๕๘

เด็กชายสุรภัทร ขำเลิศ
๒๔/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริงราษฎร์บำรุง

่

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๖๕๙

เด็กชายเมคิน อานแก้ว

๑๙/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริงราษฎร์บำรุง

่

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๖๖๐
เด็กชายพีระพล พุฒิชนม์

๐๖/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริงราษฎร์บำรุง

่

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๖๖๑

เด็กชายสรธร คงถินฐาน

่

๒๓/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริงราษฎร์บำรุง

่

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๖๖๒

เด็กชายศิวากร อ่อนศรี
๑๘/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริงราษฎร์บำรุง

่

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๖๖๓

เด็กชายณัฐภูมิ เสาวคนธ์
๑๔/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริงราษฎร์บำรุง

่

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๖๖๔

เด็กชายชิติพัทธ์ บุญเรือง
๐๗/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริงราษฎร์บำรุง

่

สหมิตรมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๐๕ / ๑๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๕๙/๓๖๖๕

เด็กหญิงจารุวรรณ งามขำ
๐๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริงราษฎร์บำรุง

่

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๖๖๖

เด็กหญิงจันจิรา ทองอุ่ม

๒๘/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริงราษฎร์บำรุง

่

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๖๖๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ กฤตศิลป
๓๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริงราษฎร์บำรุง

่

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๖๖๘

เด็กหญิงสุธิสา เจริญพร
๑๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริงราษฎร์บำรุง

่

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๖๖๙

เด็กหญิงจรรยพร แดนขุนทด
๒๑/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริงราษฎร์บำรุง

่

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๖๗๐

เด็กหญิงศิรประภา ทิมมณี
๑๖/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริงราษฎร์บำรุง

่

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๖๗๑

เด็กหญิงวรารักษ์ ยอดแก้ว
๒๘/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริงราษฎร์บำรุง

่

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๖๗๒

เด็กหญิงอารียา คงสมใจ
๐๙/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริงราษฎร์บำรุง

่

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๖๗๓

เด็กหญิงฉัตรทาริกา ตะเคียนทอง
๑๑/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริงราษฎร์บำรุง

่

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๖๗๔

เด็กหญิงธัญวรัตม์ สีมารัตน์
๑๙/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริงราษฎร์บำรุง

่

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๖๗๕

เด็กหญิงจารุวรรณ บุญประเสริฐ
๑๒/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริงราษฎร์บำรุง

่

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๖๗๖

เด็กหญิงกิตติมา ศุขเฉลิมศรี
๑๒/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริงราษฎร์บำรุง

่

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๖๗๗
เด็กหญิงดาญารินทร์ มิงพา

่

๑๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริงราษฎร์บำรุง

่

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๖๗๘

เด็กหญิงณัฐนรี ถนอมพวก
๑๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริงราษฎร์บำรุง

่

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๖๗๙

เด็กหญิงสุพิชญา นุชมา
๐๙/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริงราษฎร์บำรุง

่

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๖๘๐

เด็กหญิงรุ่งทิวา เชือมัน

่ ่

๐๑/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริงราษฎร์บำรุง

่

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๖๘๑

เด็กหญิงกชกร คมอาวุธ
๑๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริงราษฎร์บำรุง

่

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๖๘๒
เด็กหญิงกัญญาพัชร บุญธนะสาร

๐๔/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริงราษฎร์บำรุง

่

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๖๘๓

เด็กหญิงภัชราภรณ์ บุญประเสริฐ
๑๙/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริงราษฎร์บำรุง

่

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๖๘๔

เด็กหญิงอรณิชา พรรทึก
๐๗/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริงราษฎร์บำรุง

่

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๖๘๕

เด็กหญิงปยาภรณ์ อบรมชอบ
๑๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริงราษฎร์บำรุง

่

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๖๘๖

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

กวางเฉลียว
๑๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริงราษฎร์บำรุง

่

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๖๘๗
เด็กหญิงชนกกานดา รุจนไพศาลวงศ์

๑๗/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริงราษฎร์บำรุง

่

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๖๘๘

เด็กหญิงอารยา กระจ่างศรี
๒๓/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริงราษฎร์บำรุง

่

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๖๘๙

เด็กหญิงธนัชพร ตุ้มอยู่
๐๙/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริงราษฎร์บำรุง

่

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๖๙๐

เด็กหญิงธนภร ดีงามเสมอ
๑๓/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริงราษฎร์บำรุง

่

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๖๙๑

เด็กหญิงจตุรพร เมืองช้าง

๑๑/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริงราษฎร์บำรุง

่

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๖๙๒
เด็กหญิงปวีณาพรรณ

วงษ์ศรีทา
๑๘/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริงราษฎร์บำรุง

่

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๖๙๓
เด็กหญิงวรัญญาภรณ์

จันทร์ศรี
๒๘/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริงราษฎร์บำรุง

่

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๖๙๔

เด็กหญิงสุธิดา บัวอุบล
๑๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริงราษฎร์บำรุง

่

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๖๙๕

เด็กหญิงสราสินี สุขประเสริฐ
๐๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริงราษฎร์บำรุง

่

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๖๙๖

เด็กหญิงอภิชญา ศรีลาพัด
๐๘/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริงราษฎร์บำรุง

่

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๖๙๗

เด็กหญิงอธิชา ศรีลาพัด
๐๘/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริงราษฎร์บำรุง

่

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๖๙๘

เด็กหญิงณัฐวิภา ไชยชนะ
๒๔/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริงราษฎร์บำรุง

่

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๖๙๙

เด็กหญิงณวิยา สมสวัสดิ

์

๒๖/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริงราษฎร์บำรุง

่

สหมิตรมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๐๖ / ๑๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๕๙/๓๗๐๐
เด็กหญิงปภาวรินทร์ พลราษฎร์

๑๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริงราษฎร์บำรุง

่

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๗๐๑

เด็กหญิงอริสรา ปางชาติ
๑๘/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริงราษฎร์บำรุง

่

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๗๐๒
เด็กหญิงพิมพ์อัปสร คชสุวรรณ

๓๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริงราษฎร์บำรุง

่

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๗๐๓

เด็กหญิงณัฐฐินี กองลำเจียก

๑๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริงราษฎร์บำรุง

่

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๗๐๔

เด็กหญิงรินรดี สร้อยศรี
๐๑/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริงราษฎร์บำรุง

่

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๗๐๕

เด็กหญิงณัฐกานต์ โสภาพันธุ์
๐๘/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริงราษฎร์บำรุง

่

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๗๐๖
เด็กหญิงรุ่งฟา โตคล้าย

๐๕/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริงราษฎร์บำรุง

่

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๗๐๗

เด็กหญิงอรพรรณ คุ้มวงษ์
๐๘/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริงราษฎร์บำรุง

่

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๗๐๘

เด็กหญิงปวรพิชญ์ เพ็ชร์สิงห์

๒๒/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริงราษฎร์บำรุง

่

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๗๐๙

เด็กหญิงนันท์ชพร ลายตลับ
๑๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริงราษฎร์บำรุง

่

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๗๑๐
เด็กหญิงศิรภัสสร ธนบัตร

๑๗/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริงราษฎร์บำรุง

่

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๗๑๑

เด็กหญิงปโยรส คำจริง
๒๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริงราษฎร์บำรุง

่

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๗๑๒

เด็กหญิงปวีณ์นุช โฉมเฉลา

๒๒/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริงราษฎร์บำรุง

่

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๗๑๓

เด็กหญิงณัฐกฤตา คำผาย
๑๙/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริงราษฎร์บำรุง

่

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๗๑๔

เด็กหญิงรัศมี สุทธิสิน
๑๘/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริงราษฎร์บำรุง

่

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๗๑๕

เด็กชายจักรกฤตย์ แปนงาม ๘/๘/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๗๑๖

เด็กชายชัยวัฒน์ สารพัฒน์
๑๙/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๗๑๗

เด็กชายธีธัช มูลพรมมี ๑/๖/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๗๑๘

เด็กหญิงศศิกานต์ ขวัญกิจพิเชษ
๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์
สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๗๑๙

เด็กหญิงจีราพร ปานวงษ์
๒๓/๗/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๗๒๐ เด็กหญิงประกายกานต์
เกตุเอียม

่

๒๗/๕/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์
สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๗๒๑

เด็กชายอภิวัฒน์ ปอมแก้ว
๒๔/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๗๒๒

เด็กชายธีระเทพ นพพิบูลย์
๒๐/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๗๒๓

เด็กชายอัมรินทร์ บุญท้วม ๑/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๗๒๔

เด็กชายอดิศร เสามุกดา
๒๔/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๗๒๕

เด็กหญิงศศิธร บุญเติม
๓๐/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๗๒๖
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ฉิมสุนทร

๓๐/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์
สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๗๒๗

เด็กหญิงณัฐธิดา หวานเพลิน

๑๒/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๗๒๘ เด็กหญิงลภัสรดาภรณ์
จำปาเทศ

๒๑/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์
สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๗๒๙

เด็กหญิงนำเพชร จันทร์แก้ว ๔/๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๗๓๐
เด็กหญิงกมลชนก เพชรปานกัน

๑๒/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์
สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๗๓๑

เด็กชายไตรภพ ชืนบาน

่

๕/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๗๓๒

เด็กชายธนเกียรติ แดงสมสอาด
๑๓/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๗๓๓

เด็กชายบุริมนาถ ไกรแสงศรี
๑๗/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๗๓๔

เด็กชายพงษ์สันต์ เกตุสุวรรณ์ ๖/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๐๗ / ๑๙๐

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๕๙/๓๗๓๕

เด็กชายภาคภูมิ ทองพุฒ
๒๔/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๗๓๖

เด็กชายอดิศักดิ

์

ศรีโตนด
๓/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๗๓๗

เด็กหญิงกนกพร เฉลยบุญ
๑๒/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๗๓๘

เด็กหญิงวราลักษ์ แหยมนก
๑๙/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๗๓๙

เด็กหญิงขวัญนภา เสามุกดา
๑๗/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๗๔๐

เด็กหญิงอรวรรณ แก้วมงคล
๒๕/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๗๔๑

เด็กหญิงชนษร สุขิตคุณากุล
๒๓/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๗๔๒

เด็กหญิงมะลิซ้อน การุณ ๒/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๗๔๓

เด็กชายสกัลป ศรีสุข ๕/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๗๔๔

เด็กชายศุภฤกษ์ เข็มเพ็ชร

๒๕/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๗๔๕

เด็กชายมงคลชัย เข็มจัน
๒๓/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๗๔๖

เด็กชายณัฐวุฒิ สายวงค์

๒๙/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๗๔๗

เด็กชายชัยพงษ์ ขวัญกิจพิเชษ

๒๒/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๗๔๘

เด็กชายศราวุธ จารุกัส
๓/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๗๔๙

เด็กชายอดิศัย เสามุกดา ๗/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๗๕๐

เด็กหญิงแพรวา พรพ่วง
๒๔/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๗๕๑

เด็กหญิงอรญาดา แก้วศรีงาม

๑๑/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๗๕๒

เด็กหญิงพฤกษา เทียนเลียว
๒๐/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๗๕๓

เด็กหญิงพุทธชาติ มีชือ

่

๑๖/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์
สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๗๕๔

เด็กหญิงนิราวรรณ หน่องพงษ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๗๕๕

เด็กหญิงเบญญาพร มณฑาทิพย์
๒/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๗๕๖

เด็กหญิงวรินทร คงเจริญวุฒิ
๑๑/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๗๕๗

เด็กหญิงศศิฉาย คำลือ
๒๕/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๗๕๘

เด็กหญิงอนุสรา อัฐมาลา
๑๐/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๗๕๙

เด็กหญิงตะวัน น้อยคำมูล
๑๒/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๗๖๐

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ อินชา
๑๒/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๗๖๑

เด็กหญิงสุภานัน พวงสุพรรณ
๑๙/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๗๖๒

เด็กหญิงมนัสนันท์ กลับบุรี
๓๐/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๗๖๓

เด็กหญิงปยวรรณ หรังกรุ่น

่

๑๐/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์
สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๗๖๔

เด็กหญิงไอลดา มีเดชสกุณี
๒๐/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๗๖๕

เด็กหญิงภัทรพร คำไสล ๒/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๗๖๖

เด็กหญิงภกาพร นาคเทียม

๑๘/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๗๖๗

เด็กหญิงอชิรญา ลำถึงแสน ๓/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๗๖๘

เด็กหญิงจีรวรรณ์ ประดับราช
๒๘/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๗๖๙
เด็กหญิงกัณฑิมาภรณ์

ศรีลำดวน
๑๔/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๐๘ / ๑๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๕๙/๓๗๗๐

เด็กชายพงศกร แจ่มจำรัส
๒๗/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๗๗๑

เด็กชายเอกลักษณ์ ลอสูงเนิน ๓/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๗๗๒

เด็กชายพินิจ น้อยเกิด
๔/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๗๗๓

เด็กชายวรายุทธิ

์

น้อยไฝล้อม

๑๖/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๗๗๔

เด็กชายณัฐเมธ สายเพ็ชร์
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์
สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๗๗๕

เด็กชายอิงกฤษ มะโน
๒๕/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๗๗๖

เด็กชายปณณวรรธ ธรรมธร ๕/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๗๗๗
เด็กชายอรรถศิวนาวิน

เกิดสวัสดี ๙/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๗๗๘

เด็กชายธราธร นวลไทย
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์
สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๗๗๙

เด็กชายอภินันท์ ปนแพง
๒๗/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๗๘๐
เด็กชายเจษฎา พรมมาลัย

๑๐/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์
สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๗๘๑

เด็กชายอธิป สีโพทอง

๒๗/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๗๘๒

เด็กชายกิตติภพ มีพรหม
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์
สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๗๘๓

เด็กชายรัฐภูมิ สมพงษ์
๒๘/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๗๘๔

เด็กชายนพดล ชินทรักษา

๑๘/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๗๘๕

เด็กชายพีรพัฒน์ สุกเกษม
๑๖/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๗๘๖

เด็กชายณัฐพล คงอินทร์
๑๑/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๗๘๗
เด็กชายชนะปราชญ์ คงเพียรทำ

๑๓/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์
สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๗๘๘

เด็กชายรัชชานนท์ เสนทอง

๒๔/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๗๘๙

เด็กชายอัฐพล อินทร์ถา ๗/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๗๙๐

เด็กชายชัยยศ บุตรดา
๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๗๙๑

เด็กชายพงศกร ดาวเรือง
๑๘/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๗๙๒

เด็กชายนเรณธร เอกสุภาพันธ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๗๙๓

เด็กชายเจษฎากร บุญทูล
๑๑/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๗๙๔

เด็กชายกฤษฎา สุริวงษ์ ๒/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๗๙๕

เด็กชายสันติภงท์ บุญมี
๔/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๗๙๖

เด็กชายพลชัยสิทธิ

์

บุญพิทักษ์
๒๕/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๗๙๗

เด็กชายรุ่งฤทธิ

์

แก้วรอดวงษ์
๒๐/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๗๙๘

เด็กชายนิธิพัฒน์ ประลัยกัลป
๑๐/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๗๙๙

เด็กชายอลงกต นิลศิริ ๓/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๘๐๐
เด็กชายสุทธิพงษ์ ฉาบพลอย

๓๐/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์
สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๘๐๑

เด็กชายภูริพัชร ประดับศิลป

๒๙/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๘๐๒

เด็กชายคุณภัทร สะตะจิตร
๑๖/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๘๐๓

เด็กชายปวีณวัช ปุระมงคล
๑๗/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๘๐๔
เด็กชายสราวุธ แก้วสุข

๒๐/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์
สหมิตรมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๐๙ / ๑๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๕๙/๓๘๐๕

เด็กชายธัญวิสิฏฐ์ ศรีคำ
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์
สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๘๐๖

เด็กชายศิรชัย โม้พา
๒๑/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๘๐๗
เด็กชายอมฤต ปลอดห่วง

๒๓/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์
สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๘๐๘

เด็กชายณัชพัฒน์ อังคะเว
๒๔/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๘๐๙

เด็กชายอรุณ สัมมาฤทธิ

์

๓๑/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์
สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๘๑๐

เด็กชายธนภูมิ ลือขจร
๒๘/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๘๑๑

เด็กชายตะวัน ฉิมสุนทร ๙/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๘๑๒

เด็กชายสุรเชษฐ์ เรืองประทุม
๒๑/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๘๑๓

เด็กชายอนุชา แสงสงคราม
๑๘/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๘๑๔

เด็กชายรัฐภูมิ แน่นหนา ๗/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๘๑๕

เด็กชายภานุรัตน์ นาศิริ ๘/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๘๑๖

เด็กชายภาณุพงษ์ อินยอด
๑๖/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๘๑๗

เด็กชายวุฒิพงษ์ สังข์แก้ว
๑๘/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๘๑๘

เด็กชายรัฐวุฒิ อินทร์ชำนาญ
๑๑/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๘๑๙

เด็กชายทนงศักดิ

์

เกษก้อน
๒๑/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๘๒๐

เด็กชายสุธีรา มันมาก

่

๑๖/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์
สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๘๒๑

เด็กชายภูธเนศ จีนอิม

่

๓๐/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์
สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๘๒๒

เด็กชายจรรยวรรธ ศรีมิตร ๕/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๘๒๓

เด็กชายณัฐชานนท์ กิน้อย
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์
สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๘๒๔

เด็กชายธนภัทร อัฐมาลา
๙/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๘๒๕

เด็กชายพิพัฒน์ เทียบคำ
๒๕/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๘๒๖

เด็กชายกรัณย์ มังทอง

่

๑๖/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์
สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๘๒๗

เด็กชายภูวเนตร เกตุสุวรรณ์ ๕/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๘๒๘

เด็กชายอาทิตย์ เอียมมาตร์

่

๑๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๘๒๙

เด็กชายอภิเชษฐ์ เลขยันต์
๑๖/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๘๓๐

เด็กชายธนกร พรหมจรรย์
๒๐/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๘๓๑

เด็กชายภาณุวัฒน์ ต๋องเรียน

๒๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๘๓๒

เด็กชายเสฏฐวุฒิ พันธเสน ๕/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๘๓๓

เด็กชายณัฐวุต ทาห้วยหว้า ๑/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๘๓๔

เด็กชายอนวรรษ เกิดพงษ์
๒๔/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๘๓๕

เด็กหญิงพรรณภัค พารีพรต

๒๒/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๘๓๖

เด็กหญิงพรหมพร บัวคำ
๑๓/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๘๓๗

เด็กหญิงประริชญา ศรีตะปญญะ
๖/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๘๓๘

เด็กหญิงวนิภาพร จันทร์อินวิเศษ
๒๐/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๘๓๙

เด็กหญิงอาทิตยา เทพบูชา ๖/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๑๐ / ๑๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๕๙/๓๘๔๐

เด็กหญิงวริศรา ผูกเหมาะ ๙/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๘๔๑

เด็กหญิงนำฝน สิงห์โตทอง
๒๒/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๘๔๒

เด็กหญิงปาริฉัตร มะโนน้อม
๒๗/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๘๔๓

เด็กหญิงวัลลภา ใหม่เอียม

่

๘/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๘๔๔

เด็กหญิงพิชญา นนกระโทก
๓๑/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๘๔๕

เด็กหญิงศิรภัสสร อินต๊ะนา
๒๓/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๘๔๖

เด็กหญิงอภิชญา มะโนสา
๑๙/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๘๔๗
เด็กหญิงรัตนลักษณ์ สุดวิลัย ๑/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์
สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๘๔๘

เด็กหญิงวรรณษา ศรีรักษา
๒๔/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๘๔๙

เด็กหญิงอรวรรณ รุ่งเรือง
๒๐/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๘๕๐
เด็กหญิงสุพรรษา ปานประเสริฐ

๒๕/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์
สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๘๕๑

เด็กหญิงนิชาภา กวีกิจสุชาดา

๑๙/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๘๕๒

เด็กหญิงสุพรรษา ไพบูลย์สถิตวงศ์
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์
สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๘๕๓

เด็กหญิงแพรวนภา อ่อนยิม

้

๑๔/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์
สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๘๕๔

เด็กหญิงอารยา คู่วิวัฒน์ชัย ๒/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๘๕๕

เด็กหญิงอภัสรา ภูกำเหนิด
๒๖/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๘๕๖

เด็กหญิงพิชชา ศรีอินทร์ ๖/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๘๕๗

เด็กหญิงนภาพร จันทรโคตร
๑๗/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๘๕๘

เด็กหญิงพัฒนษา เทียนเลียว
๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๘๕๙

เด็กหญิงเหมือนฝน ศรีพระจันทร์ ๗/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๘๖๐

เด็กหญิงพิมพ์รฎา เนตรดี

๒๒/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๘๖๑

เด็กหญิงพิชฌาญา ถึกกวย ๓/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๘๖๒

เด็กหญิงวิยดา แจ่มศรี
๑๑/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๘๖๓

เด็กหญิงนัฐยา สอิงทอง

้

๘/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์
สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๘๖๔

เด็กหญิงปราณิสา กลมเกลียว
๑๘/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๘๖๕

เด็กหญิงชนิกานต์ นาคาธร
๒๙/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๘๖๖

เด็กหญิงญาณภัทร สุวรรณวงศ์
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์
สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๘๖๗

เด็กหญิงปารญา กุลสำนัก ๓/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๘๖๘

เด็กหญิงธันยาภรณ์ ปนเปย
๑๒/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๘๖๙

เด็กหญิงกานต์รวี จำปาเรือง
๑๙/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๘๗๐
เด็กหญิงอาภัสรา บ่อตาโล่

๒๓/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์
สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๘๗๑

เด็กหญิงสรางคณา โกศล
๑๐/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๘๗๒

เด็กหญิงฉัตรวดี ไพโรจน์อมรชัย
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์
สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๘๗๓

เด็กหญิงสุดารัตน์ เทียมธรรม
๒/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๘๗๔

เด็กหญิงกันยารัตน์ ปลุกใจ ๓/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๑๑ / ๑๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๕๙/๓๘๗๕

เด็กหญิงจิราวรรณ ปนความสุข ๔/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๘๗๖

เด็กหญิงณัฐพัชร์ อุ่นคำ ๔/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๘๗๗

เด็กหญิงดวงมณี กีบุญมี
๒/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๘๗๘

เด็กหญิงอภิชญา บัวผึง

้

๑๙/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์
สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๘๗๙

เด็กหญิงชริญญา กลึงกลางดอน ๑/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๘๘๐

เด็กหญิงสิรภัทร เสียงสวัสดิ

์

๒๒/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๘๘๑

เด็กหญิงจารุวรรณ แสนจำหน่าย ๗/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๘๘๒

เด็กหญิงษมารัตน์ ศรีสนธิ ๒/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๘๘๓

เด็กหญิงศุภศรา วิเชียรดี
๒๒/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๘๘๔

เด็กหญิงสิวลี อินทะโชติ
๑๓/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๘๘๕

เด็กหญิงธิดาภรณ์ มันศรี

่

๑๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๘๘๖

เด็กหญิงณัฐวดี กาบแก้ว
๑๖/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๘๘๗

เด็กหญิงวิลาวัณย์ สีนาคล้วน
๓/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๘๘๘

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ คำเสงียม

่

๑๘/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์
สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๘๘๙

เด็กหญิงธาดาทิพย์ โพธิศรี

์

๒๓/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์
สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๘๙๐

เด็กหญิงกิตติภรณ์ โพธิบาย

์

๑๓/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์
สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๘๙๑

เด็กหญิงภัทรธิดา อึงฮวบ

่

๘/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๘๙๒

เด็กหญิงธนัญญา วงษ์เกลียง

้

๑๓/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์
สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๘๙๓

เด็กหญิงนิศารัตน์ ทิพย์ประเสริฐ
๑๗/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๘๙๔

เด็กหญิงแพรวา ฤทธิสิงห์

์

๑๑/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์
สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๘๙๕
เด็กหญิงสุตราพรรณ แจ่มใสย์

๕/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์
สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๘๙๖

เด็กหญิงศลิษา นาควารี ๘/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๘๙๗

เด็กหญิงพิชาพรรณ รัชตะนาวิน
๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๘๙๘

เด็กหญิงวาริพินทุ์ กำมา
๒๐/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๘๙๙

เด็กหญิงบุษกร พนมไพร ๔/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๙๐๐
เด็กหญิงจินตนา ยวนไธสงค์

๑๒/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์
สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๙๐๑
เด็กหญิงจาลินี จินดารัตน์ ๗/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์
สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๙๐๒

เด็กหญิงกรชนก เสริมศรี
๒๗/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๙๐๓

เด็กหญิงวิลาสิณี ธูปทอง ๕/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๙๐๔

เด็กหญิงนิพาดา บุญเหลือ

๑๘/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๙๐๕
เด็กหญิงจรูญวัน หมืนกาน

่

๑๔/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๙๐๖
เด็กหญิงนันทวรรณ กงชัยภูมิ ๘/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์
สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๙๐๗

เด็กหญิงสุธาสิณี สุวรรณภา
๑๘/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๙๐๘

เด็กหญิงนาตาลี นุยภูเขียว
๒๗/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๙๐๙
เด็กหญิงไอยรินทร์ สวัสดิสุข

๑๗/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์
สหมิตรมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๑๒ / ๑๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๕๙/๓๙๑๐

เด็กหญิงญาณิศา ปอมรุ่ง
๑๐/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๙๑๑

เด็กหญิงบุญยรักษ์ พุทธสุวรรณ
๒๙/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๓๙๑๒

เด็กชายปยทัศน์ ขามเทศ
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ หนองตะเฆ่  

สบ ๒๔๕๙/๓๙๑๓

เด็กชายภูมิภิสิทธิ

์

จุลอักษร
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ หนองตะเฆ่  

สบ ๒๔๕๙/๓๙๑๔

เด็กชายประทีป อบรมชอบ
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ หนองตะเฆ่  

สบ ๒๔๕๙/๓๙๑๕

เด็กชายจิระศักดิ

์

เบ้าศรี
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ หนองตะเฆ่  

สบ ๒๔๕๙/๓๙๑๖

เด็กชายเจริญพงศ์ นงค์เยาว์
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ หนองตะเฆ่  

สบ ๒๔๕๙/๓๙๑๗

เด็กชายนวพล บุญเลียง

้

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ หนองตะเฆ่  

สบ ๒๔๕๙/๓๙๑๘

เด็กชายณัฐวัฒน์ คนขำ
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ หนองตะเฆ่  

สบ ๒๔๕๙/๓๙๑๙

เด็กหญิงเปรมฤดี ช่างกระโทก
๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ หนองตะเฆ่  

สบ ๒๔๕๙/๓๙๒๐
เด็กหญิงสุวรรณ มณีขำ

๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ หนองตะเฆ่  

สบ ๒๔๕๙/๓๙๒๑

เด็กหญิงปณณพร ช่างกระโทก
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ หนองตะเฆ่  

สบ ๒๔๕๙/๓๙๒๒

เด็กหญิงธัญชนก วงษ์ขำ
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ หนองตะเฆ่  

สบ ๒๔๕๙/๓๙๒๓

เด็กหญิงปภาวดี ธรรมเกาะ
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ หนองตะเฆ่  

สบ ๒๔๕๙/๓๙๒๔

เด็กชายวิศรุต ผ่องประทุม
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองโรง หนองโรง  

สบ ๒๔๕๙/๓๙๒๕

เด็กชายธาวิน หวายนิยม

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองโรง หนองโรง  

สบ ๒๔๕๙/๓๙๒๖

เด็กชายเมธี ศรีจันทรา
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองโรง หนองโรง  

สบ ๒๔๕๙/๓๙๒๗

เด็กชายอมร มีทองคำอนันต์
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองโรง หนองโรง  

สบ ๒๔๕๙/๓๙๒๘

เด็กชายณัฐพงษ์ ศรีเกษม
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองโรง หนองโรง  

สบ ๒๔๕๙/๓๙๒๙

เด็กชายธราดล ประสมเพิม

่

๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองโรง หนองโรง  

สบ ๒๔๕๙/๓๙๓๐

เด็กชายปฐมบุตร คงปาน
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองโรง หนองโรง  

สบ ๒๔๕๙/๓๙๓๑

เด็กชายรัฐศาสตร์ โปงตระกูล
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองโรง หนองโรง  

สบ ๒๔๕๙/๓๙๓๒

เด็กหญิงชาลิณี คชสิทธิ

์

๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองโรง หนองโรง  

สบ ๒๔๕๙/๓๙๓๓

เด็กหญิงพัทธมน เนตรดี
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองโรง หนองโรง  

สบ ๒๔๕๙/๓๙๓๔

เด็กชายธนาธาร หวายนิยม
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองโรง หนองโรง  

สบ ๒๔๕๙/๓๙๓๕

เด็กชายจุฑาภัทร อุ่นละออ
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองห้า(ราษฎร์บำรุง) ใหม่เทพนิมิตร  

สบ ๒๔๕๙/๓๙๓๖

เด็กหญิงวราภรณ์ สะแกคุ้ม
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองห้า(ราษฎร์บำรุง) ใหม่เทพนิมิตร  

สบ ๒๔๕๙/๓๙๓๗

เด็กหญิงวงค์ชนก นรชาญ
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองห้า(ราษฎร์บำรุง) ใหม่เทพนิมิตร  

สบ ๒๔๕๙/๓๙๓๘

เด็กหญิงเกวลิน สุมาทอง
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองห้า(ราษฎร์บำรุง) ใหม่เทพนิมิตร  

สบ ๒๔๕๙/๓๙๓๙

เด็กหญิงศิริวรรณ พุฒซ้อน
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองห้า(ราษฎร์บำรุง) ใหม่เทพนิมิตร  

สบ ๒๔๕๙/๓๙๔๐
เด็กหญิงนฤมล สืบนาคะ

๓๐/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านคลองห้า(ราษฎร์บำรุง) ใหม่เทพนิมิตร  

สบ ๒๔๕๙/๓๙๔๑

เด็กหญิงฐานิดา ปญจะมาตย์
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองห้า(ราษฎร์บำรุง) ใหม่เทพนิมิตร  

สบ ๒๔๕๙/๓๙๔๒

เด็กชายชยานันท์ มงคลชาญ

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านจาน บ้านจาน  

สบ ๒๔๕๙/๓๙๔๓

เด็กชายธีรภัทร คำพัน
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านจาน บ้านจาน  

สบ ๒๔๕๙/๓๙๔๔

เด็กชายธนภัทร เศรษฐะ
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านจาน บ้านจาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๑๓ / ๑๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๕๙/๓๙๔๕

เด็กหญิงปาริชาติ แซ่โง้ว
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านจาน บ้านจาน  

สบ ๒๔๕๙/๓๙๔๖

เด็กหญิงกันวะรา วงษ์เฉลิม
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านจาน บ้านจาน  

สบ ๒๔๕๙/๓๙๔๗

เด็กหญิงพิมพ์ชนก เบ็ญจา
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านจาน บ้านจาน  

สบ ๒๔๕๙/๓๙๔๘

เด็กหญิงสิริวรรณ สายติง

่

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านจาน บ้านจาน  

สบ ๒๔๕๙/๓๙๔๙

เด็กหญิงสราวลี เปรินกุล
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านจาน บ้านจาน  

สบ ๒๔๕๙/๓๙๕๐

เด็กชายนัฐนันท์ พลทา
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยขมิน

้

ห้วยขมิน

้

 

สบ ๒๔๕๙/๓๙๕๑

เด็กชายเพิมยศ

่

สารีมน
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยขมิน

้

ห้วยขมิน

้

 

สบ ๒๔๕๙/๓๙๕๒

เด็กชายพงสกร เอียมสะอาด

่

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยขมิน

้

ห้วยขมิน

้

 

สบ ๒๔๕๙/๓๙๕๓

เด็กชายเศรษฐพงศ์ ปนยอด
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยขมิน

้

ห้วยขมิน

้

 

สบ ๒๔๕๙/๓๙๕๔

เด็กหญิงศศิธร ก้อนเครือ
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยขมิน

้

ห้วยขมิน

้

 

สบ ๒๔๕๙/๓๙๕๕

เด็กหญิงชานิสา สุริย์วงษ์
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยขมิน

้

ห้วยขมิน

้

 

สบ ๒๔๕๙/๓๙๕๖

เด็กหญิงนวมินตรา พรมเพียรศรี
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยขมิน

้

ห้วยขมิน

้

 

สบ ๒๔๕๙/๓๙๕๗

เด็กหญิงสิรินภา โชติมุก
๐๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดห้วยขมิน

้

ห้วยขมิน

้

 

สบ ๒๔๕๙/๓๙๕๘

เด็กชายณัฐวุฒิ ราชวงค์
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์)

ห้วยทราย  

สบ ๒๔๕๙/๓๙๕๙

เด็กหญิงอาทิรัตน์ สมานจิตร
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์)

ห้วยทราย  

สบ ๒๔๕๙/๓๙๖๐

เด็กชายจิรสิน เสือสอาด
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์)

ห้วยทราย  

สบ ๒๔๕๙/๓๙๖๑

เด็กชายณัฐภูมิ ญาดาพงศ์พันธ์
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์)

ห้วยทราย  

สบ ๒๔๕๙/๓๙๖๒

เด็กชายภานุพงศ์ โกโสภา
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์)

ห้วยทราย  

สบ ๒๔๕๙/๓๙๖๓

เด็กชายอนันตสิทธิ

์

มลิรัตน์
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์)

ห้วยทราย  

สบ ๒๔๕๙/๓๙๖๔

เด็กชายจักรินทร์ พิมพ์ชัยยศ

๑๔/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์)

ห้วยทราย  

สบ ๒๔๕๙/๓๙๖๕

เด็กชายอรรถพร ทองประดับ
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์)

ห้วยทราย  

สบ ๒๔๕๙/๓๙๖๖

เด็กชายชิษณุพงศ์ ภูเด่นผา
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์)

ห้วยทราย  

สบ ๒๔๕๙/๓๙๖๗

เด็กชายพิชิต ฉลาดแพทย์
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์)

ห้วยทราย  

สบ ๒๔๕๙/๓๙๖๘

เด็กชายภัทรพล สมภาร
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์)

ห้วยทราย  

สบ ๒๔๕๙/๓๙๖๙

เด็กชายสิทธิกร อินนุพัฒน์
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์)

ห้วยทราย  

สบ ๒๔๕๙/๓๙๗๐

เด็กชายคฑาวุธ รอดจิต
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์)

ห้วยทราย  

สบ ๒๔๕๙/๓๙๗๑

เด็กชายไพรมณี โคน
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์)

ห้วยทราย  

สบ ๒๔๕๙/๓๙๗๒

เด็กชายธนากร กิจงาม
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์)

ห้วยทราย  

สบ ๒๔๕๙/๓๙๗๓

เด็กชายต้นข้าว บุตรวงษ์
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์)

ห้วยทราย  

สบ ๒๔๕๙/๓๙๗๔

เด็กชายเนติมันต์ กันแสน
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์)

ห้วยทราย  

สบ ๒๔๕๙/๓๙๗๕

เด็กชายวรัญู เมธีภวัต
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์)

ห้วยทราย  

สบ ๒๔๕๙/๓๙๗๖

เด็กชายจิรพัชร สังข์สินธุ์
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์)

ห้วยทราย  

สบ ๒๔๕๙/๓๙๗๗

เด็กชายซาน ซึม
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์)

ห้วยทราย  

สบ ๒๔๕๙/๓๙๗๘

เด็กชายอลงกรณ์ ม่วงทอง
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์)

ห้วยทราย  

สบ ๒๔๕๙/๓๙๗๙

เด็กชายณัฐวัฒน์ คันศร
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์)

ห้วยทราย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๑๔ / ๑๙๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๕๙/๓๙๘๐

เด็กชายเจตภูมิ ฉิมมาลา
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์)

ห้วยทราย  

สบ ๒๔๕๙/๓๙๘๑

เด็กชายนนทกร อินสะอาด
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์)

ห้วยทราย  

สบ ๒๔๕๙/๓๙๘๒

เด็กชายทองแท้ จันทะวงษ์
๑๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์)

ห้วยทราย  

สบ ๒๔๕๙/๓๙๘๓

เด็กชายกฤษณะ รัตเนตร
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์)

ห้วยทราย  

สบ ๒๔๕๙/๓๙๘๔

เด็กชายปริภัทร วรลับ

๑๑/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์)

ห้วยทราย  

สบ ๒๔๕๙/๓๙๘๕

เด็กชายพงศธร บุญมา
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์)

ห้วยทราย  

สบ ๒๔๕๙/๓๙๘๖

เด็กชายจักรพงศ์ ขำเดช
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์)

ห้วยทราย  

สบ ๒๔๕๙/๓๙๘๗

เด็กหญิงกัลยกร นุชนาฎ

๒๘/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์)

ห้วยทราย  

สบ ๒๔๕๙/๓๙๘๘

เด็กหญิงเกวริน เริงใจ
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์)

ห้วยทราย  

สบ ๒๔๕๙/๓๙๘๙

เด็กหญิงนันทวรรณ จานทอง
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์)

ห้วยทราย  

สบ ๒๔๕๙/๓๙๙๐
เด็กหญิงณัฐวรินท์ ดวงสว่าง

๒๖/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์)

ห้วยทราย  

สบ ๒๔๕๙/๓๙๙๑

เด็กหญิงกนกกร สละชีพ
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์)

ห้วยทราย  

สบ ๒๔๕๙/๓๙๙๒

เด็กหญิงขวัญข้าว พลภักดี
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์)

ห้วยทราย  

สบ ๒๔๕๙/๓๙๙๓

เด็กหญิงสตรีรัตน์ สวยขุนทด
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์)

ห้วยทราย  

สบ ๒๔๕๙/๓๙๙๔

เด็กหญิงอังคนา คำเสียง
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์)

ห้วยทราย  

สบ ๒๔๕๙/๓๙๙๕

เด็กหญิงปานไพลิน มันจิตต์

่

๑๘/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์)

ห้วยทราย  

สบ ๒๔๕๙/๓๙๙๖

เด็กหญิงบุญญาพร เดชเฟอง
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์)

ห้วยทราย  

สบ ๒๔๕๙/๓๙๙๗

เด็กหญิงวรรณิสา สมสนิท
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์)

ห้วยทราย  

สบ ๒๔๕๙/๓๙๙๘

เด็กหญิงปลืมจิตต์

้

โพนะชาติ
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์)

ห้วยทราย  

สบ ๒๔๕๙/๓๙๙๙

เด็กหญิงนิกานต์ เรืองวาลา
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์)

ห้วยทราย  

สบ ๒๔๕๙/๔๐๐๐
เด็กหญิงอาภัสรา ทองดี

๑๔/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์)

ห้วยทราย  

สบ ๒๔๕๙/๔๐๐๑ เด็กหญิงประกายมุกข์
อ่วมสกุล

๑๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์)

ห้วยทราย  

สบ ๒๔๕๙/๔๐๐๒
เด็กหญิงณัฐวรีย์ ใยวังหน้า

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์)

ห้วยทราย  

สบ ๒๔๕๙/๔๐๐๓
เด็กหญิงจันภาวดี สีหานาดี

๒๐/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์)

ห้วยทราย  

สบ ๒๔๕๙/๔๐๐๔
เด็กหญิงอุษามณี สังดิชัย

๒๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์)

ห้วยทราย  

สบ ๒๔๕๙/๔๐๐๕
เด็กหญิงวนิดา รวมยอด

๒๐/๐๒/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์)

ห้วยทราย  

สบ ๒๔๕๙/๔๐๐๖
เด็กหญิงทรงทรัพย์ สมทอง

๑๒/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์)

ห้วยทราย  

สบ ๒๔๕๙/๔๐๐๗
เด็กหญิงพัชราภรณ์ ทองงาม

๒๐/๐๒/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์)

ห้วยทราย  

สบ ๒๔๕๙/๔๐๐๘
เด็กหญิงสุวิภา รวมยอด

๒๔/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์)

ห้วยทราย  

สบ ๒๔๕๙/๔๐๐๙
เด็กหญิงธารวิมล ปงตา

๒๔/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์)

ห้วยทราย  

สบ ๒๔๕๙/๔๐๑๐
เด็กหญิงแคทรียา วรรณ์ประเสริฐ

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยทองหลาง ห้วยทองหลาง  

สบ ๒๔๕๙/๔๐๑๑

เด็กหญิงรัตตะวัน ดวงน้อย
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยทองหลาง ห้วยทองหลาง  

สบ ๒๔๕๙/๔๐๑๒

เด็กชายพิพัฒนฃัย หิรัญชากร
๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหินกองวิทยาคม พัชรบรรพตวราราม  

สบ ๒๔๕๙/๔๐๑๓

เด็กชายอมรเทพ แขดสันเทียะ
๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหินกองวิทยาคม พัชรบรรพตวราราม  

สบ ๒๔๕๙/๔๐๑๔
เด็กชายพีรพัฒน์ ควรชม

๐๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหินกองวิทยาคม พัชรบรรพตวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๑๕ / ๑๙๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๕๙/๔๐๑๕

เด็กชายธนโชติ ปยะสรรเพชญ์
๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหินกองวิทยาคม พัชรบรรพตวราราม  

สบ ๒๔๕๙/๔๐๑๖

เด็กชายธนกร ต๊ะวิชัย
๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหินกองวิทยาคม พัชรบรรพตวราราม  

สบ ๒๔๕๙/๔๐๑๗
เด็กชายโชคอนันต์ คานสี

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหินกองวิทยาคม พัชรบรรพตวราราม  

สบ ๒๔๕๙/๔๐๑๘

เด็กชายนนทนชนม์ อยู่โต

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหินกองวิทยาคม พัชรบรรพตวราราม  

สบ ๒๔๕๙/๔๐๑๙

เด็กชายสุนทร ไชยะคำ
๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหินกองวิทยาคม พัชรบรรพตวราราม  

สบ ๒๔๕๙/๔๐๒๐
เด็กชายธนาศักดิ

์

หงษ์ไกร
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหินกองวิทยาคม พัชรบรรพตวราราม  

สบ ๒๔๕๙/๔๐๒๑
เด็กชายธนากร แขดสันเทียะ

๊

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหินกองวิทยาคม พัชรบรรพตวราราม  

สบ ๒๔๕๙/๔๐๒๒

เด็กชายโยธกา พันธ์เธียร
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหินกองวิทยาคม พัชรบรรพตวราราม  

สบ ๒๔๕๙/๔๐๒๓

เด็กชายเด่นภูมิ ศรีมาวงษ์
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหินกองวิทยาคม พัชรบรรพตวราราม  

สบ ๒๔๕๙/๔๐๒๔

เด็กชายณภัทร สิงห์ทอง
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกงาม โคกงาม  

สบ ๒๔๕๙/๔๐๒๕
เด็กชายบอย บุญราช

๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกงาม โคกงาม  

สบ ๒๔๕๙/๔๐๒๖

เด็กหญิงพรพรรณ หอมจันทร์
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกงาม โคกงาม  

สบ ๒๔๕๙/๔๐๒๗

เด็กหญิงพรนภัส มานพ
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกมะขามจันเสือสามัคคี

่

โคกมะขาม  

สบ ๒๔๕๙/๔๐๒๘

เด็กหญิงดรุณี พูลพุ่ม
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกมะขามจันเสือสามัคคี

่

โคกมะขาม  

สบ ๒๔๕๙/๔๐๒๙
เด็กชายธนพล โพธิพิจารณ์

์

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกมะขามจันเสือสามัคคี

่

โคกมะขาม  

สบ ๒๔๕๙/๔๐๓๐
เด็กชายอธิการ ระมังทอง

่

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกใหญ่ โคกใหญ่  

สบ ๒๔๕๙/๔๐๓๑

เด็กหญิงสุพัตรา สุวรรณประทีป
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกใหญ่ โคกใหญ่  

สบ ๒๔๕๙/๔๐๓๒

เด็กหญิงสุภาสิณี สำราญจิตร
๑๐/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกใหญ่ โคกใหญ่  

สบ ๒๔๕๙/๔๐๓๓
เด็กชายพงศกร ทองแผ่น

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะขามเรียง มะขามเรียง  

สบ ๒๔๕๙/๔๐๓๔

เด็กชายกันตพล คำเกษม
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมะขามเรียง มะขามเรียง  

สบ ๒๔๕๙/๔๐๓๕

เด็กหญิงสุดารัตน์ โพธิทอง

์

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมะขามเรียง มะขามเรียง  

สบ ๒๔๕๙/๔๐๓๖

เด็กชายนพพร ห่วงพวง
๑๘/๘/๒๕๔๔ โรงเรียนหรเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี)

มะขามเรียง  

สบ ๒๔๕๙/๔๐๓๗
เด็กชายชัยณิวัฒน์ จันทลักษณ์

๑๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนหรเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี)
มะขามเรียง  

สบ ๒๔๕๙/๔๐๓๘
เด็กหญิงกนกพรรณ เพ็งอภิรักษ์แสง

๒๔/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนหรเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี)
มะขามเรียง  

สบ ๒๔๕๙/๔๐๓๙

เด็กหญิงอังคณา จำเนียรศาล
๒๒/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนหรเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี)

มะขามเรียง  

สบ ๒๔๕๙/๔๐๔๐
เด็กหญิงนิชานันท์ ภู่พงษ์

๐๖/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนหรเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี)
มะขามเรียง  

สบ ๒๔๕๙/๔๐๔๑
เด็กหญิงนิธินันท์ ภู่พงษ์

๐๖/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนหรเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี)
มะขามเรียง  

สบ ๒๔๕๙/๔๐๔๒

เด็กหญิงพาขวัญ แร่เพชร
๑๕/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนหรเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี)

มะขามเรียง  

สบ ๒๔๕๙/๔๐๔๓

เด็กหญิงสุภัสสรา ภิรมย์ลักษณ์
๐๙/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนหรเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี)

มะขามเรียง  

สบ ๒๔๕๙/๔๐๔๔

เด็กหญิงสุนิสา สืบสุภาพ
๑๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนหรเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี)

มะขามเรียง  

สบ ๒๔๕๙/๔๐๔๕
เด็กหญิงปวิชญา บูชาเกียรติ

๒๗/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนหรเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี)
มะขามเรียง  

สบ ๒๔๕๙/๔๐๔๖

เด็กชายธนกร มาประสพ
๒๖/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ 'พัฒนราษฎร์'

บ้านหมอ  

สบ ๒๔๕๙/๔๐๔๗

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

เฟองศักดิ

์

๑๘/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ 'พัฒนราษฎร์'
บ้านหมอ  

สบ ๒๔๕๙/๔๐๔๘

เด็กชายณัฐนนท์ มีหล้า ๒/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ 'พัฒนราษฎร์'

บ้านหมอ  

สบ ๒๔๕๙/๔๐๔๙
เด็กชายฐิติพงศ์ ทองพูล

๒๙/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ 'พัฒนราษฎร์'
บ้านหมอ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๑๖ / ๑๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๕๙/๔๐๕๐
เด็กชายวสวัตดิ

์

เฉลยจันทร์
๑๒/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ 'พัฒนราษฎร์'

บ้านหมอ  

สบ ๒๔๕๙/๔๐๕๑

เด็กชายศุภโชค อรวิบูลศิริ
๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ 'พัฒนราษฎร์'

บ้านหมอ  

สบ ๒๔๕๙/๔๐๕๒
เด็กชายธีรศักดิ

์

เซียรัมย์
๒๗/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ 'พัฒนราษฎร์'

บ้านหมอ  

สบ ๒๔๕๙/๔๐๕๓

เด็กชายนครินทร์ แพงสวัสดิ

์

๑๖/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ 'พัฒนราษฎร์'
บ้านหมอ  

สบ ๒๔๕๙/๔๐๕๔

เด็กชายธนวัฒน ทองหมายสุข ๙/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ 'พัฒนราษฎร์'

บ้านหมอ  

สบ ๒๔๕๙/๔๐๕๕

เด็กหญิงสุธิดา ทองใบ
๑๕/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ 'พัฒนราษฎร์'

บ้านหมอ  

สบ ๒๔๕๙/๔๐๕๖
เด็กหญิงชนากานต์ แก้วใหญ่

๑๐/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ 'พัฒนราษฎร์'
บ้านหมอ  

สบ ๒๔๕๙/๔๐๕๗

เด็กหญิงอรวีร์ มาตายะศรี
๑๗/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ 'พัฒนราษฎร์'

บ้านหมอ  

สบ ๒๔๕๙/๔๐๕๘

เด็กหญิงธนัชพร คชฤทธิ

์

๑๕/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ 'พัฒนราษฎร์'
บ้านหมอ  

สบ ๒๔๕๙/๔๐๕๙

เด็กหญิงวรัมพร ขจรเฟอง
๒๔/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ 'พัฒนราษฎร์'

บ้านหมอ  

สบ ๒๔๕๙/๔๐๖๐
เด็กหญิงพัฐศวีร์ บึงไกล

๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ 'พัฒนราษฎร์'
บ้านหมอ  

สบ ๒๔๕๙/๔๐๖๑

เด็กหญิงปฐมาภรณ์ แก้วเชือม

่

๒๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ 'พัฒนราษฎร์'
บ้านหมอ  

สบ ๒๔๕๙/๔๐๖๒

เด็กหญิงณัฐนิชา สงคำหงษ์

๑๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ 'พัฒนราษฎร์'
บ้านหมอ  

สบ ๒๔๕๙/๔๐๖๓

เด็กหญิงจิรฐา ศรีกมล
๑๒/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ 'พัฒนราษฎร์'

บ้านหมอ  

สบ ๒๔๕๙/๔๐๖๔
เด็กหญิงกชกร แปลกวงษ์

๑๓/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ 'พัฒนราษฎร์'
บ้านหมอ  

สบ ๒๔๕๙/๔๐๖๕

เด็กชายจักรกฤษ ศรีไพรสนธิ

์

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" มะขามเรียง  

สบ ๒๔๕๙/๔๐๖๖

เด็กชายณัฐพล ทัพมณี
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" มะขามเรียง  

สบ ๒๔๕๙/๔๐๖๗

เด็กหญิงจิรภัทร์ วงษ์น้อย
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" มะขามเรียง  

สบ ๒๔๕๙/๔๐๖๘
เด็กหญิงพรกมล รอดเนียม

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" มะขามเรียง  

สบ ๒๔๕๙/๔๐๖๙

เด็กหญิงกาญจนา แตงอ่อน
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" มะขามเรียง  

สบ ๒๔๕๙/๔๐๗๐
เด็กหญิงรติกาล คุ้มขาว

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" มะขามเรียง  

สบ ๒๔๕๙/๔๐๗๑

เด็กชายจักรี สุวรรณศรี
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" มะขามเรียง  

สบ ๒๔๕๙/๔๐๗๒
เด็กหญิงอัญมณี ทองพุ่ม

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" มะขามเรียง  

สบ ๒๔๕๙/๔๐๗๓

เด็กชายจักรกฤษณ์ แหลมหลัก
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" มะขามเรียง  

สบ ๒๔๕๙/๔๐๗๔

เด็กหญิงสุดารัตน์ คันธารักษ์
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" มะขามเรียง  

สบ ๒๔๕๙/๔๐๗๕

เด็กชายวรภพ ปราณีตพลกรัง
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" มะขามเรียง  

สบ ๒๔๕๙/๔๐๗๖
เด็กชายนพดล ศรีสุวรรณ์

๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" มะขามเรียง  

สบ ๒๔๕๙/๔๐๗๗

เด็กชายบูรพา ฉิมสง่า

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" มะขามเรียง  

สบ ๒๔๕๙/๔๐๗๘

เด็กชายภูวิศ ดิษสน
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" มะขามเรียง  

สบ ๒๔๕๙/๔๐๗๙

เด็กชายวัชรพล วรดิถี
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" มะขามเรียง  

สบ ๒๔๕๙/๔๐๘๐
เด็กหญิงรสริน อินโส

๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" มะขามเรียง  

สบ ๒๔๕๙/๔๐๘๑

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

สุดสวาท
๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" มะขามเรียง  

สบ ๒๔๕๙/๔๐๘๒

เด็กชายธรรนาทร นิลาวรรณ
๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" มะขามเรียง  

สบ ๒๔๕๙/๔๐๘๓

เด็กชายวีรชัย เสาร์คำ
๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" มะขามเรียง  

สบ ๒๔๕๙/๔๐๘๔
เด็กชายอภิชาต อิมอ่วม

่

๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" มะขามเรียง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๑๗ / ๑๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๕๙/๔๐๘๕

เด็กหญิงชาวลี คงเกษม

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" มะขามเรียง  

สบ ๒๔๕๙/๔๐๘๖

เด็กหญิงจรีวรรณ ทับบุญ
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" มะขามเรียง  

สบ ๒๔๕๙/๔๐๘๗
เด็กชายณวพล แจ่มจันทร์

๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" มะขามเรียง  

สบ ๒๔๕๙/๔๐๘๘

เด็กชายอิสรางกูล อ้อยเทียน
๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" มะขามเรียง  

สบ ๒๔๕๙/๔๐๘๙

เด็กหญิงพรวิภา ทรัพย์เชาวน์
๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" มะขามเรียง  

สบ ๒๔๕๙/๔๐๙๐
เด็กชายเดชา คำสุข

๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" มะขามเรียง  

สบ ๒๔๕๙/๔๐๙๑
เด็กหญิงณัฐริกา อยู่เจริญ

๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" มะขามเรียง  

สบ ๒๔๕๙/๔๐๙๒

เด็กชายปริวัฒน์ แก้วพลอย
๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" มะขามเรียง  

สบ ๒๔๕๙/๔๐๙๓

เด็กชายปยะศักดิ

์

บัวบาน

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" มะขามเรียง  

สบ ๒๔๕๙/๔๐๙๔

เด็กชายบุญฤทธิ

์

พึงแพ

่

๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" มะขามเรียง  

สบ ๒๔๕๙/๔๐๙๕
เด็กชายวาทิต สิงห์งาม

๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" มะขามเรียง  

สบ ๒๔๕๙/๔๐๙๖

เด็กชายอนุวัฒน์ มหาหิงษ์
๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" มะขามเรียง  

สบ ๒๔๕๙/๔๐๙๗

เด็กชายอาทิ เอกองค์
๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" มะขามเรียง  

สบ ๒๔๕๙/๔๐๙๘

เด็กชายอิทธิพล เฉลียวพงษ์
๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" มะขามเรียง  

สบ ๒๔๕๙/๔๐๙๙
เด็กหญิงวรรณิษา เฉลิมบุญ

๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" มะขามเรียง  

สบ ๒๔๕๙/๔๑๐๐
เด็กหญิงอมรรัตน์ ชันสุวรรณ

้

๐๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" มะขามเรียง  

สบ ๒๔๕๙/๔๑๐๑

นางสาวกฤติยาณี แย้มมีกลิน

่

๐๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" มะขามเรียง  

สบ ๒๔๕๙/๔๑๐๒

นายนพพล พงษ์อินทร์
๑๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" มะขามเรียง  

สบ ๒๔๕๙/๔๑๐๓
นายพรเจต แก่นฝาง

๒๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" มะขามเรียง  

สบ ๒๔๕๙/๔๑๐๔

นางสาววราพร จันธิมา
๑๐/๐๒/๒๕๔๐

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" มะขามเรียง  

สบ ๒๔๕๙/๔๑๐๕

เด็กชายธันยา สมบัติ
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ บ่อพระอินทร์  

สบ ๒๔๕๙/๔๑๐๖

เด็กหญิงสุนิสา ย่นมรรคา
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ บ่อพระอินทร์  

สบ ๒๔๕๙/๔๑๐๗
เด็กหญิงพนิดา เขียวมา

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ บ่อพระอินทร์  

สบ ๒๔๕๙/๔๑๐๘

เด็กหญิงจินตพร เมฆา
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ บ่อพระอินทร์  

สบ ๒๔๕๙/๔๑๐๙

เด็กหญิงอัมรา แดงน้อย
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ บ่อพระอินทร์  

สบ ๒๔๕๙/๔๑๑๐

เด็กหญิงจิรัชญา มะยมทอง
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ บ่อพระอินทร์  

สบ ๒๔๕๙/๔๑๑๑

เด็กหญิงชนัญญา อารมณ์ชืน

่

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ บ่อพระอินทร์  

สบ ๒๔๕๙/๔๑๑๒

เด็กชายจักรภพ คงเจริญ
๐๕/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านครัว(ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์)

บ้านครัว  

สบ ๒๔๕๙/๔๑๑๓

เด็กหญิงทิพยวิมล อนุรักษ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านครัว(ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์)

บ้านครัว  

สบ ๒๔๕๙/๔๑๑๔

เด็กหญิงตะวันฉาย จันทโรจน์
๐๘/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านครัว(ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์)

บ้านครัว  

สบ ๒๔๕๙/๔๑๑๕

เด็กหญิงสุวิมล เม่นน้อย
๐๔/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านครัว(ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์)

บ้านครัว  

สบ ๒๔๕๙/๔๑๑๖

เด็กหญิงอรปรียา ภูมี
๐๒/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านครัว(ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์)

บ้านครัว  

สบ ๒๔๕๙/๔๑๑๗

เด็กหญิงรัตติกาล ซาไธสง
๒๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านครัว(ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์)

บ้านครัว  

สบ ๒๔๕๙/๔๑๑๘

เด็กหญิงพานัดตา ลาฝอย
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปญจาภิรมย์ ปญจาภิรมย์  

สบ ๒๔๕๙/๔๑๑๙

เด็กหญิงกุลธิดา เชือแถว

้

๒๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดปญจาภิรมย์ ปญจาภิรมย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๑๘ / ๑๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๕๙/๔๑๒๐

เด็กชายนพเกล้า ชำนาญกิจ

๓๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองบัว(ประชาสงเคราะห์)

มะขามเรียง  

สบ ๒๔๕๙/๔๑๒๑

เด็กหญิงจีรนันท์ เหล็กกลาง
๑๒/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองบัว(ประชาสงเคราะห์)

มะขามเรียง  

สบ ๒๔๕๙/๔๑๒๒

เด็กหญิงนุชนารถ จันทร์นาค
๐๘/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองบัว(ประชาสงเคราะห์)

มะขามเรียง  

สบ ๒๔๕๙/๔๑๒๓
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ วงษ์หุ่น

๐๓/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองบัว(ประชาสงเคราะห์)

มะขามเรียง  

สบ ๒๔๕๙/๔๑๒๔

เด็กหญิงพิมพกานต์ กางกรณ์
๒๔/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองบัว(ประชาสงเคราะห์)

มะขามเรียง  

สบ ๒๔๕๙/๔๑๒๕

เด็กหญิงวันวิสา ลือดาว
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง ราษฎร์บำรุง  

สบ ๒๔๕๙/๔๑๒๖

เด็กหญิงวรัญญา บุญแก้ว
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง ราษฎร์บำรุง  

สบ ๒๔๕๙/๔๑๒๗

เด็กหญิงอุมาพร วิไลเลิศ
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง ราษฎร์บำรุง  

สบ ๒๔๕๙/๔๑๒๘

เด็กหญิงณัฎฐชา ประเทศา

๒๒/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสร่างโศก(อบศรีประชาอุปถัมภ์)

สร่างโศก  

สบ ๒๔๕๙/๔๑๒๙

เด็กหญิงชนิดา รัตนะ
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองคล้า(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 153)

หนองคล้า  

สบ ๒๔๕๙/๔๑๓๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์ พันเดช

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองคล้า(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 153)

หนองคล้า  

สบ ๒๔๕๙/๔๑๓๑

เด็กชายชัยชนะ
ไม่ทราบนามสกุล ๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระลำใย โกมลกิติ  

สบ ๒๔๕๙/๔๑๓๒

เด็กหญิงจันทิรา ดีชาติ
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระลำใย โกมลกิติ  

สบ ๒๔๕๙/๔๑๓๓

เด็กหญิงจิตมณี หนูจันทร์
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระลำใย โกมลกิติ  

สบ ๒๔๕๙/๔๑๓๔

เด็กชายณัฐเศธษฐ์ แดงธรรม

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับครก ซับครก  

สบ ๒๔๕๙/๔๑๓๕

เด็กชายรุ่งธดิศ ใจน้อย
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับครก ซับครก  

สบ ๒๔๕๙/๔๑๓๖
เด็กหญิงประกายดาว พรหมพูล

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับครก ซับครก  

สบ ๒๔๕๙/๔๑๓๗

เด็กหญิงจิดาภา หมีอิม

่

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตรีบุญญาราม ตรีบุญญาราม  

สบ ๒๔๕๙/๔๑๓๘

เด็กชายเย้ แซ่มัว
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนายาว(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 411)

นายาว  

สบ ๒๔๕๙/๔๑๓๙

เด็กชายสิทธิโชค พูลศิริ
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนายาว(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 411)

นายาว  

สบ ๒๔๕๙/๔๑๔๐

เด็กชายกัมพล เจริญพันธ์
๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนายาว(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 411)

นายาว  

สบ ๒๔๕๙/๔๑๔๑

เด็กหญิงติชอง ลี
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนายาว(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 411)

นายาว  

สบ ๒๔๕๙/๔๑๔๒

เด็กหญิงดีน่า แซ่ลี
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนายาว(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 411)

นายาว  

สบ ๒๔๕๙/๔๑๔๓

เด็กหญิงจิราภรณ์ พินิจบุตร
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนายาว(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 411)

นายาว  

สบ ๒๔๕๙/๔๑๔๔

นายณัชพล สลาตัน
๒๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสุธีวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๑๔๕

เด็กชายพีระพัฒน์ มณีสาร
๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสุธีวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๑๔๖

เด็กชายพฤกษา โค้วตระกูล
๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุธีวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๑๔๗
เด็กชายศักดิกรินทร์

์

เพิมพูล

่

๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสุธีวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๑๔๘

เด็กชายชนินธร ชุณหสุวรรณ
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสุธีวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๑๔๙

เด็กชายอนพัทย์ เพชรรัตน์
๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสุธีวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๑๕๐
เด็กชายอภิวัฒน์ นิลประดิษฐ

๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสุธีวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๑๕๑

เด็กชายถนัด ดีประโคน
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุธีวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๑๕๒

เด็กชายกิตติพงษ์ แดงศรี

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุธีวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๑๕๓

เด็กชายสุรศักดิ

์

สุขเภา
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุธีวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๑๕๔

เด็กชายอดิศักดิ

์

โพธิสังข์

์

๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุธีวิทยา พระพุทธบาท  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๑๙ / ๑๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๕๙/๔๑๕๕

เด็กชายสิทธิโชค สมบูรณ์ศรี
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุธีวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๑๕๖

เด็กชายพร ตาแปด
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุธีวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๑๕๗

เด็กชายธีรชาติ เจริญสุข
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุธีวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๑๕๘

นางสาวกัญญารัตน์ โกยทา
๓๐/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนสุธีวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๑๕๙

นางสาววาสิฏฐี สุทธินาค

๑๖/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนสุธีวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๑๖๐

นางสาววันเพ็ญ ศรีเงิน

๑๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสุธีวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๑๖๑

เด็กหญิงแสงตะวัน อินแสง
๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุธีวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๑๖๒

เด็กหญิงรัตนากร จันทะบุรี
๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสุธีวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๑๖๓

เด็กหญิงวนิดา บุญมา
๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสุธีวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๑๖๔

เด็กหญิงศรีสุดา ไชยวานิช
๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสุธีวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๑๖๕

เด็กหญิงยศวดี คำภาน้อย
๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสุธีวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๑๖๖

เด็กหญิงนารีรัตน ทรัพย์กุญชร
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสุธีวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๑๖๗

เด็กหญิงนันท์นภัส คำผาย
๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุธีวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๑๖๘

เด็กหญิงอนัญญา สมภักดี
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุธีวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๑๖๙

เด็กหญิงปาริชาติ เนติธรรมรัตน์
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุธีวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๑๗๐

เด็กหญิงแพรวตา ขันตินิยม
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสุธีวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๑๗๑

เด็กหญิงญาณี ทิศฟองดี
๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสุธีวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๑๗๒

เด็กหญิงณัฐสุดา ประสพธรรม
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสุธีวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๑๗๓

เด็กหญิงกานดา เสดาเขตร์
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสุธีวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๑๗๔

เด็กหญิงนันท์นภัส ยิมพยัคฆ์

้

๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุธีวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๑๗๕

เด็กหญิงวิไลลักษณ์ จันทร์ไพร
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุธีวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๑๗๖

เด็กหญิงศุภาทิพฐ์ สุขเสนา
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุธีวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๑๗๗

เด็กหญิงธันยรัศม์ สันติชัยกุล
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุธีวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๑๗๘

เด็กหญิงศศิวิมล ศรีอุต
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุธีวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๑๗๙

เด็กหญิงชรินรัตน์ วงษ์ศรี
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุธีวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๑๘๐

เด็กหญิงณัชชา ใยทา
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุธีวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๑๘๑

เด็กหญิงสุพัตรา สุขก้อน

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุธีวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๑๘๒

เด็กหญิงศรัณยา กองวงค์
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุธีวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๑๘๓

เด็กหญิงทิพยาภรณ์ สืบสิงห์
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุธีวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๑๘๔

เด็กหญิงกุลณัฐ แย้มน้อย
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุธีวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๑๘๕

เด็กหญิงพชรพรรณ ทรงพักตร์
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุธีวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๑๘๖

เด็กหญิงวิมลวรรณ เชียงพา
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุธีวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๑๘๗

เด็กหญิงชลิดา ผิวชอุ่ม
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุธีวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๑๘๘
เด็กหญิงพลอยพรรณ บานเย็น

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุธีวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๑๘๙

เด็กหญิงจุฑารัตน์ เลกุล
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาสงเคราะห์รังสรรค์ สวนมุตโตทัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๒๐ / ๑๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๕๙/๔๑๙๐

เด็กชายรัฐพงษ์ บัวเล็ก
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาเลียว

้

กัลยาณบรรพต  

สบ ๒๔๕๙/๔๑๙๑

เด็กชายนัฐพงษ์ นวลใย
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาเลียว

้

กัลยาณบรรพต  

สบ ๒๔๕๙/๔๑๙๒

เด็กชายปยนันท์ มีช่วย
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาเลียว

้

กัลยาณบรรพต  

สบ ๒๔๕๙/๔๑๙๓

เด็กชายธนพล กลินกาหลง

่

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาเลียว

้

กัลยาณบรรพต  

สบ ๒๔๕๙/๔๑๙๔

เด็กชายสาธิต จันทร์เกษมสุข
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาเลียว

้

กัลยาณบรรพต  

สบ ๒๔๕๙/๔๑๙๕

เด็กชายสรัญญา สุขเจือ
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาเลียว

้

กัลยาณบรรพต  

สบ ๒๔๕๙/๔๑๙๖

เด็กหญิงชุลีพร พรเณร
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาเลียว

้

กัลยาณบรรพต  

สบ ๒๔๕๙/๔๑๙๗

เด็กหญิงปนัดดา แปลนดี
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาเลียว

้

กัลยาณบรรพต  

สบ ๒๔๕๙/๔๑๙๘

เด็กหญิงสุพรรษา โพธิงาม

์

๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีจอมทอง เขตสว่าง  

สบ ๒๔๕๙/๔๑๙๙

เด็กหญิงพัตรพิมล วงษ์แดง
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีจอมทอง เขตสว่าง  

สบ ๒๔๕๙/๔๒๐๐
เด็กหญิงมลธกา ดีเผือก

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีจอมทอง เขตสว่าง  

สบ ๒๔๕๙/๔๒๐๑

เด็กหญิงวิภาดา ปนแก้ว
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีจอมทอง เขตสว่าง  

สบ ๒๔๕๙/๔๒๐๒

เด็กหญิงวรรณพร เรกุล
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีจอมทอง เขตสว่าง  

สบ ๒๔๕๙/๔๒๐๓

เด็กหญิงนันทกานต์ บุญชู
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล) เขาพลัด  

สบ ๒๔๕๙/๔๒๐๔
เด็กหญิงนิรัชพร ใจดี

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล) เขาพลัด  

สบ ๒๔๕๙/๔๒๐๕

เด็กหญิงโสภณัฐ ทาพิทักษ์
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล) เขาพลัด  

สบ ๒๔๕๙/๔๒๐๖

เด็กหญิงชลลดา บรรเทาทุกข์
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล) เขาพลัด  

สบ ๒๔๕๙/๔๒๐๗

เด็กหญิงกมลวรรณ วงษ์แย้ม
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล) เขาพลัด  

สบ ๒๔๕๙/๔๒๐๘
เด็กหญิงณัฐวดี เอียมคำ

่

๐๕/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล) เขาพลัด  

สบ ๒๔๕๙/๔๒๐๙

เด็กหญิงจุฑารัตน์ จำปาเทศ
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล) เขาพลัด  

สบ ๒๔๕๙/๔๒๑๐

เด็กหญิงจินดาหรา อ่วมประเสริฐ
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล) เขาพลัด  

สบ ๒๔๕๙/๔๒๑๑

เด็กหญิงอาภัสรา อิมทัศน์

่

๐๕/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล) เขาพลัด  

สบ ๒๔๕๙/๔๒๑๒

เด็กหญิงปรัญชา จิตร์ดี
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล) เขาพลัด  

สบ ๒๔๕๙/๔๒๑๓

เด็กหญิงกัญญารัตน์ สุขต่าย
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล) เขาพลัด  

สบ ๒๔๕๙/๔๒๑๔

เด็กหญิงปรียาภรณ์ ชืนตา

่

๐๑/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล) เขาพลัด  

สบ ๒๔๕๙/๔๒๑๕
เด็กหญิงสุรัณญาภรณ์

เนตรนิยม
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล) เขาพลัด  

สบ ๒๔๕๙/๔๒๑๖

เด็กหญิงอารีรัตน์ มีเดชา
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล) เขาพลัด  

สบ ๒๔๕๙/๔๒๑๗

เด็กหญิงสร้อยฟา หญิงดี
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล) เขาพลัด  

สบ ๒๔๕๙/๔๒๑๘

เด็กหญิงวรีรัตน์ ปรชันกลาง
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล) เขาพลัด  

สบ ๒๔๕๙/๔๒๑๙

เด็กหญิงชลธิชา เพชรักษ์
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล) เขาพลัด  

สบ ๒๔๕๙/๔๒๒๐
เด็กหญิงอัมพวรรณ สิทธิปญญา

๐๔/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล) เขาพลัด  

สบ ๒๔๕๙/๔๒๒๑

เด็กหญิงวรรณิดา บุญธง
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล) เขาพลัด  

สบ ๒๔๕๙/๔๒๒๒

เด็กหญิงอภิชญา เสนาผัน
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล) เขาพลัด  

สบ ๒๔๕๙/๔๒๒๓

เด็กหญิงชุติมันต์ นิลมาลา
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล) เขาพลัด  

สบ ๒๔๕๙/๔๒๒๔

เด็กหญิงปราณี แสงเงิน
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล) เขาพลัด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๒๑ / ๑๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๕๙/๔๒๒๕

เด็กหญิงชุติกาญจน์ เนียมไธสง

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล) เขาพลัด  

สบ ๒๔๕๙/๔๒๒๖
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ทองวันดี

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล) เขาพลัด  

สบ ๒๔๕๙/๔๒๒๗

เด็กหญิงพรรณพัชร จักรกำพล

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล) เขาพลัด  

สบ ๒๔๕๙/๔๒๒๘

เด็กหญิงปาณิศา มณีสาย
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล) เขาพลัด  

สบ ๒๔๕๙/๔๒๒๙

เด็กหญิงเขมจิรา ประภาตนันท์
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล) เขาพลัด  

สบ ๒๔๕๙/๔๒๓๐

เด็กหญิงมาร์ลีน สไมล์
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล) เขาพลัด  

สบ ๒๔๕๙/๔๒๓๑

เด็กหญิงสุนิสา ขุนฤทธิ

์

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล) เขาพลัด  

สบ ๒๔๕๙/๔๒๓๒

เด็กหญิงนัทชา อยู่เจริญ
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล) เขาพลัด  

สบ ๒๔๕๙/๔๒๓๓

เด็กหญิงพรชิตา ศรีพล
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล) เขาพลัด  

สบ ๒๔๕๙/๔๒๓๔

เด็กหญิงสุชาวรรณ แล้วสว่าง
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล) เขาพลัด  

สบ ๒๔๕๙/๔๒๓๕

เด็กหญิงสุกัญญา โพธิสุวรรณ

์

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล) เขาพลัด  

สบ ๒๔๕๙/๔๒๓๖

เด็กหญิงษาธิณี ไชพรรณา
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล) เขาพลัด  

สบ ๒๔๕๙/๔๒๓๗

เด็กหญิงพรชนก นากแก้ว
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล) เขาพลัด  

สบ ๒๔๕๙/๔๒๓๘

เด็กชายวีรภัทร ม่วงทอง
๓๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดเขาวง พระพรหมสิทธิอุปถัมภ์

เขาวง  

สบ ๒๔๕๙/๔๒๓๙

เด็กชายคณิต เหลียมจำปา

่

๒๕/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเขาวง พระพรหมสิทธิอุปถัมภ์

เขาวง  

สบ ๒๔๕๙/๔๒๔๐

เด็กชายวชิตะนันท์ สุโพธิ

์

๐๘/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเขาวง พระพรหมสิทธิอุปถัมภ์

เขาวง  

สบ ๒๔๕๙/๔๒๔๑

เด็กชายรัฐภูมิ น้อยผาง
๒๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเขาวง พระพรหมสิทธิอุปถัมภ์

เขาวง  

สบ ๒๔๕๙/๔๒๔๒

เด็กชายธเนศ วงษ์ที
๒๑/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเขาวง พระพรหมสิทธิอุปถัมภ์

เขาวง  

สบ ๒๔๕๙/๔๒๔๓

เด็กชายทีปกร หนูแดง
๑๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเขาวง พระพรหมสิทธิอุปถัมภ์

เขาวง  

สบ ๒๔๕๙/๔๒๔๔

เด็กชายภูวเนตร สง่าเนตร

๒๖/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเขาวง พระพรหมสิทธิอุปถัมภ์

เขาวง  

สบ ๒๔๕๙/๔๒๔๕

เด็กชายฐิตวันต์ ทองสวัสดิ

์

๒๘/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเขาวง พระพรหมสิทธิอุปถัมภ์

เขาวง  

สบ ๒๔๕๙/๔๒๔๖

เด็กชายปณจวิทย์ จิตระเมศ
๒๒/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเขาวง พระพรหมสิทธิอุปถัมภ์

เขาวง  

สบ ๒๔๕๙/๔๒๔๗

เด็กชายชนุสิทธิ

์

สุขอุ้ม
๒๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเขาวง พระพรหมสิทธิอุปถัมภ์

เขาวง  

สบ ๒๔๕๙/๔๒๔๘

เด็กชายพัสกร อินทรวงค์
๑๗/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเขาวง พระพรหมสิทธิอุปถัมภ์

เขาวง  

สบ ๒๔๕๙/๔๒๔๙

เด็กชายสิทธิโชค เนตรรักษ์
๒๒/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเขาวง พระพรหมสิทธิอุปถัมภ์

เขาวง  

สบ ๒๔๕๙/๔๒๕๐

เด็กชายภูตะวัน เอียมสละศรี

่

๒๗/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเขาวง พระพรหมสิทธิอุปถัมภ์

เขาวง  

สบ ๒๔๕๙/๔๒๕๑

เด็กชายอรงณ์กรณ์ หมวกแก้ว
๑๗/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเขาวง พระพรหมสิทธิอุปถัมภ์

เขาวง  

สบ ๒๔๕๙/๔๒๕๒

เด็กชายวิชญะ ไชยณรงค์
๑๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเขาวง พระพรหมสิทธิอุปถัมภ์

เขาวง  

สบ ๒๔๕๙/๔๒๕๓

เด็กชายบูรพา สีแก้ว
๐๔/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเขาวง พระพรหมสิทธิอุปถัมภ์

เขาวง  

สบ ๒๔๕๙/๔๒๕๔

เด็กชายศราวิน ผู้ดี
๓๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเขาวง พระพรหมสิทธิอุปถัมภ์

เขาวง  

สบ ๒๔๕๙/๔๒๕๕

เด็กหญิงณฐิญา สุขต่าย

๑๙/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเขาวง พระพรหมสิทธิอุปถัมภ์

เขาวง  

สบ ๒๔๕๙/๔๒๕๖

เด็กชายไพศาล ตาพาลี
๑๐/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเขาวง พระพรหมสิทธิอุปถัมภ์

เขาวง  

สบ ๒๔๕๙/๔๒๕๗

เด็กหญิงจิรัฐิติกาล อินทรวงค์
๐๔/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเขาวง พระพรหมสิทธิอุปถัมภ์

เขาวง  

สบ ๒๔๕๙/๔๒๕๘

เด็กชายชานนท์ แจ่มแจ้ง
๒๔/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเขาวง พระพรหมสิทธิอุปถัมภ์

เขาวง  

สบ ๒๔๕๙/๔๒๕๙

เด็กชายมงคล สมบุญ
๐๘/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเขาวง พระพรหมสิทธิอุปถัมภ์

เขาวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๒๒ / ๑๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๕๙/๔๒๖๐

เด็กหญิงณิชาภัทร ศรีแก้ว
๒๒/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเขาวง พระพรหมสิทธิอุปถัมภ์

เขาวง  

สบ ๒๔๕๙/๔๒๖๑

เด็กหญิงณิราภร หล้าวงค์คำ
๒๓/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเขาวง พระพรหมสิทธิอุปถัมภ์

เขาวง  

สบ ๒๔๕๙/๔๒๖๒

เด็กหญิงพิชญา บุญมี
๐๙/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเขาวง พระพรหมสิทธิอุปถัมภ์

เขาวง  

สบ ๒๔๕๙/๔๒๖๓

เด็กหญิงจันทิมา โสดาคำ

๑๔/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเขาวง พระพรหมสิทธิอุปถัมภ์

เขาวง  

สบ ๒๔๕๙/๔๒๖๔

เด็กหญิงดวงกมล โพธิสัย

์

๐๗/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเขาวง พระพรหมสิทธิอุปถัมภ์

เขาวง  

สบ ๒๔๕๙/๔๒๖๕

เด็กหญิงวนิดา พลับพลึงศรี
๑๕/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเขาวง พระพรหมสิทธิอุปถัมภ์

เขาวง  

สบ ๒๔๕๙/๔๒๖๖

เด็กหญิงอุดมพร ถนอมทรัพย์
๐๒/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเขาวง พระพรหมสิทธิอุปถัมภ์

เขาวง  

สบ ๒๔๕๙/๔๒๖๗

เด็กหญิงชัชฏาภรณ์ ศรีบุญรอด
๒๐/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเขาวง พระพรหมสิทธิอุปถัมภ์

เขาวง  

สบ ๒๔๕๙/๔๒๖๘

เด็กหญิงพิชานันท์ ตอรบรัมย์
๒๐/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเขาวง พระพรหมสิทธิอุปถัมภ์

เขาวง  

สบ ๒๔๕๙/๔๒๖๙
เด็กหญิงสุพรรณรัตน์ เวินเสียง

๒๕/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเขาวง พระพรหมสิทธิอุปถัมภ์

เขาวง  

สบ ๒๔๕๙/๔๒๗๐
เด็กชายพยุงศักดิ

์

ฟนหัวสะ
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพุกร่าง(พลอุปถัมภ์) เทพประทาน  

สบ ๒๔๕๙/๔๒๗๑

เด็กชายอดิศร ชอนงูเหลือม
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพุกร่าง(พลอุปถัมภ์) เทพประทาน  

สบ ๒๔๕๙/๔๒๗๒

เด็กชายภูมเรศ สอนราช
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุกร่าง(พลอุปถัมภ์) เทพประทาน  

สบ ๒๔๕๙/๔๒๗๓

เด็กชายณัฐพงษ์ โพธิทอง

์

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุกร่าง(พลอุปถัมภ์) เทพประทาน  

สบ ๒๔๕๙/๔๒๗๔

เด็กชายธีรนันท์ ยิงถิน

่ ่

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพุกร่าง(พลอุปถัมภ์) เทพประทาน  

สบ ๒๔๕๙/๔๒๗๕

เด็กชายอันดา เกิดเทียง

่

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพุกร่าง(พลอุปถัมภ์) เทพประทาน  

สบ ๒๔๕๙/๔๒๗๖

เด็กชายปยนัส สารวัน
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพุกร่าง(พลอุปถัมภ์) เทพประทาน  

สบ ๒๔๕๙/๔๒๗๗

เด็กหญิงจิรภัทร หนองกลาง
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพุกร่าง(พลอุปถัมภ์) เทพประทาน  

สบ ๒๔๕๙/๔๒๗๘

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ปาละบับ
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพุกร่าง(พลอุปถัมภ์) เทพประทาน  

สบ ๒๔๕๙/๔๒๗๙

เด็กหญิงกาญจนา ตลิงไธสง

่

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพุกร่าง(พลอุปถัมภ์) เทพประทาน  

สบ ๒๔๕๙/๔๒๘๐

เด็กหญิงฐิติกาญจน์ พ้นภัย
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพุกร่าง(พลอุปถัมภ์) เทพประทาน  

สบ ๒๔๕๙/๔๒๘๑

เด็กหญิงณัชรินทร์ สุภา

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพุกร่าง(พลอุปถัมภ์) เทพประทาน  

สบ ๒๔๕๙/๔๒๘๒
เด็กหญิงดาวประกาย วิไชยา

๐๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านพุกร่าง(พลอุปถัมภ์) เทพประทาน  

สบ ๒๔๕๙/๔๒๘๓

เด็กชายธนาคาร หนูทองแดง
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาพลัด บ้านน้อย  

สบ ๒๔๕๙/๔๒๘๔

เด็กชายกิงทรัพย์

่

สุนา
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาพลัด บ้านน้อย  

สบ ๒๔๕๙/๔๒๘๕

เด็กชายทัศน์พล โพธิทองดี

์

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาพลัด บ้านน้อย  

สบ ๒๔๕๙/๔๒๘๖

เด็กชายธีรศักดิ

์

จันทร์นุ่ม
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาพลัด บ้านน้อย  

สบ ๒๔๕๙/๔๒๘๗

เด็กชายธีรนันท์ บุญคง
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาพลัด บ้านน้อย  

สบ ๒๔๕๙/๔๒๘๘

เด็กชายกิตติทัต สุรินทร์
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาพลัด บ้านน้อย  

สบ ๒๔๕๙/๔๒๘๙

เด็กชายสงกรานต์ การเกณฑ์
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาพลัด บ้านน้อย  

สบ ๒๔๕๙/๔๒๙๐
เด็กชายธิวา น้อยแก่นชู

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาพลัด บ้านน้อย  

สบ ๒๔๕๙/๔๒๙๑

เด็กชายคมสัน สมบูรณ์อ้วน
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาพลัด บ้านน้อย  

สบ ๒๔๕๙/๔๒๙๒

เด็กชายอธิษฐ์ ยาชมภู
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาพลัด บ้านน้อย  

สบ ๒๔๕๙/๔๒๙๓

เด็กชายสัมฤทธิ

์

อ่อนศรี
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาพลัด บ้านน้อย  

สบ ๒๔๕๙/๔๒๙๔

เด็กชายชยานันต์ ทิดนอก
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาพลัด บ้านน้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๒๓ / ๑๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๕๙/๔๒๙๕

เด็กชายธีรพัฒน์ ทิพย์บุตร

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาพลัด บ้านน้อย  

สบ ๒๔๕๙/๔๒๙๖

เด็กชายพิทักพงษ์ บุญชัย
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาพลัด บ้านน้อย  

สบ ๒๔๕๙/๔๒๙๗

เด็กชายวิระชัย วรรณปตร์
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาพลัด บ้านน้อย  

สบ ๒๔๕๙/๔๒๙๘

เด็กชายณัฐวุฒิ ทิพนนท์
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาพลัด บ้านน้อย  

สบ ๒๔๕๙/๔๒๙๙

เด็กชายธารนที กะถินเทศ
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาพลัด บ้านน้อย  

สบ ๒๔๕๙/๔๓๐๐
เด็กหญิงลิขิต ทิพย์ศรี

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาพลัด บ้านน้อย  

สบ ๒๔๕๙/๔๓๐๑
เด็กหญิงเกตนรันทร์ สายบุญมา

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาพลัด บ้านน้อย  

สบ ๒๔๕๙/๔๓๐๒

เด็กหญิงภามาศ โพธิทอง

์

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาพลัด บ้านน้อย  

สบ ๒๔๕๙/๔๓๐๓

เด็กหญิงรัตติกาล สมบูรณ์อ้วน
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาพลัด บ้านน้อย  

สบ ๒๔๕๙/๔๓๐๔

เด็กหญิงเกศรา มาศิริ
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาพลัด บ้านน้อย  

สบ ๒๔๕๙/๔๓๐๕
เด็กหญิงเพชรนำค้าง ทองแสน

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาพลัด บ้านน้อย  

สบ ๒๔๕๙/๔๓๐๖

เด็กหญิงโชติกา สุรินทร์
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาพลัด บ้านน้อย  

สบ ๒๔๕๙/๔๓๐๗

เด็กหญิงมาริษา เหมวัฒน์
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาพลัด บ้านน้อย  

สบ ๒๔๕๙/๔๓๐๘

เด็กหญิงวัลยารัตน์ มันเจริญ

่

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาพลัด บ้านน้อย  

สบ ๒๔๕๙/๔๓๐๙
เด็กหญิงพัชนิตรา กองตาพันธ์

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาพลัด บ้านน้อย  

สบ ๒๔๕๙/๔๓๑๐
เด็กหญิงณัฐติกาญน์ โสภา

๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาพลัด บ้านน้อย  

สบ ๒๔๕๙/๔๓๑๑

เด็กหญิงเมธาวดี อำพรพงษ์
๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาพลัด บ้านน้อย  

สบ ๒๔๕๙/๔๓๑๒

เด็กชายกัณฐศักดิ

์

อ่วมประเสริฐ
๒๓/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ้านโพธิ (มิตรภาพที 132)

์ ่

บ้านโพธิ

์

 

สบ ๒๔๕๙/๔๓๑๓

เด็กชายกิตติชนม์ บัวประทุม

๑๒/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบ้านโพธิ (มิตรภาพที 132)

์ ่

บ้านโพธิ

์

 

สบ ๒๔๕๙/๔๓๑๔

เด็กหญิงปวรรัตน์ สมานวงษ์
๑๕/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ้านโพธิ (มิตรภาพที 132)

์ ่

บ้านโพธิ

์

 

สบ ๒๔๕๙/๔๓๑๕

เด็กหญิงจิรัสยา ปดปอง
๑๑/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบ้านโพธิ (มิตรภาพที 132)

์ ่

บ้านโพธิ

์

 

สบ ๒๔๕๙/๔๓๑๖

เด็กหญิงกันยารัตน์ ขุนพรม
๑๐/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบ้านโพธิ (มิตรภาพที 132)

์ ่

บ้านโพธิ

์

 

สบ ๒๔๕๙/๔๓๑๗

เด็กชายนภัสสร สารีบุตร
๐๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบ้านโพธิ (มิตรภาพที 132)

์ ่

บ้านโพธิ

์

 

สบ ๒๔๕๙/๔๓๑๘

เด็กหญิงจอมภพ ปญญา
๑๙/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนพระพุทธบาท(พลานุกูลวิทยา)

พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๓๑๙

เด็กหญิงสิริภรณ์ คงเจริญ
๓๐/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนพระพุทธบาท(พลานุกูลวิทยา)

พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๓๒๐

เด็กหญิงกรกวี โคตรธรรม
๐๒/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนพระพุทธบาท(พลานุกูลวิทยา)

พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๓๒๑

เด็กหญิงอารีรัตน์ ปาละบับ
๒๐/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนพระพุทธบาท(พลานุกูลวิทยา)

พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๓๒๒

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ แดงเจริญ
๑๒/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนพระพุทธบาท(พลานุกูลวิทยา)

พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๓๒๓

เด็กหญิงพัชรี มาพิมพ์
๑๕/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนพระพุทธบาท(พลานุกูลวิทยา)

พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๓๒๔

เด็กหญิงลดาวัลย์ เปยผล
๒๖/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนพระพุทธบาท(พลานุกูลวิทยา)

พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๓๒๕

เด็กหญิงวิชญาดา ผ่องราศรี
๐๗/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนพระพุทธบาท(พลานุกูลวิทยา)

พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๓๒๖

เด็กหญิงสุพรรษา ชูประยูร
๑๒/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนพระพุทธบาท(พลานุกูลวิทยา)

พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๓๒๗

เด็กหญิงวิยดา พิมพ์สาร
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีจอมทอง ศรีจอมทอง  

สบ ๒๔๕๙/๔๓๒๘

เด็กหญิงจิราพร ทือเกาะ
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีจอมทอง ศรีจอมทอง  

สบ ๒๔๕๙/๔๓๒๙

เด็กหญิงชนิตา ภาพันธ์
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีจอมทอง ศรีจอมทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๒๔ / ๑๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๕๙/๔๓๓๐

เด็กหญิงชนันญา ทองสาริ
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีจอมทอง ศรีจอมทอง  

สบ ๒๔๕๙/๔๓๓๑

เด็กหญิงจิดาภา พระมุลลิลา
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีจอมทอง ศรีจอมทอง  

สบ ๒๔๕๙/๔๓๓๒

เด็กหญิงสุภร คำรอด
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีจอมทอง ศรีจอมทอง  

สบ ๒๔๕๙/๔๓๓๓

เด็กชายรฐนนท์ กันยิง

่

๐๕/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล) หนองคณฑี  

สบ ๒๔๕๙/๔๓๓๔

เด็กชายยุทธนา โพธิศรี

์

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล) หนองคณฑี  

สบ ๒๔๕๙/๔๓๓๕

เด็กชายฉัตริน วงวิชา
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล) หนองคณฑี  

สบ ๒๔๕๙/๔๓๓๖

เด็กชายสุวัชร เอียมสุวรรณ์

่

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล) หนองคณฑี  

สบ ๒๔๕๙/๔๓๓๗

เด็กชายสรวิญช์ นามแสงผา
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล) หนองคณฑี  

สบ ๒๔๕๙/๔๓๓๘

เด็กชายราเมศ มะค่าทอง
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล) หนองคณฑี  

สบ ๒๔๕๙/๔๓๓๙

เด็กชายอนุชา กาจัด

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล) หนองคณฑี  

สบ ๒๔๕๙/๔๓๔๐
เด็กชายพีรพัฒน์ ทองบ่อ

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล) หนองคณฑี  

สบ ๒๔๕๙/๔๓๔๑

เด็กชายปวิธ ศิลารักษ์
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล) หนองคณฑี  

สบ ๒๔๕๙/๔๓๔๒

เด็กชายศราวุธ สุทธิประภา
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล) หนองคณฑี  

สบ ๒๔๕๙/๔๓๔๓

เด็กชายอภิรักษ์ ฤทธิไตรรัตน์
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล) หนองคณฑี  

สบ ๒๔๕๙/๔๓๔๔

เด็กชายณัฐพล บัวเรือง
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล) หนองคณฑี  

สบ ๒๔๕๙/๔๓๔๕

เด็กชายเมธา ฉิมเล็ก
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล) หนองคณฑี  

สบ ๒๔๕๙/๔๓๔๖

เด็กชายชัยรัตนื ปาละบับ
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล) หนองคณฑี  

สบ ๒๔๕๙/๔๓๔๗

เด็กชายถิรวิทย์ ศรีคง
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล) หนองคณฑี  

สบ ๒๔๕๙/๔๓๔๘

เด็กชายดุลยวัต พรมมา
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล) หนองคณฑี  

สบ ๒๔๕๙/๔๓๔๙

เด็กชายพันนา มานะจักร์
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีจอมทอง หนองโปง  

สบ ๒๔๕๙/๔๓๕๐

เด็กชายอัศวิน ภิรมยา
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีจอมทอง หนองโปง  

สบ ๒๔๕๙/๔๓๕๑

เด็กชายนัฐวุธ ชมภูพืน

้

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีจอมทอง หนองโปง  

สบ ๒๔๕๙/๔๓๕๒

เด็กชายสุภโชค บรรดาศักดิ

์

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีจอมทอง หนองโปง  

สบ ๒๔๕๙/๔๓๕๓

เด็กชายอัษฏาวุฒิ พูลสวัสดิ

์

๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองสุทธะ หนองสุทธะ  

สบ ๒๔๕๙/๔๓๕๔

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ดวงสีแก้ว
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองสุทธะ หนองสุทธะ  

สบ ๒๔๕๙/๔๓๕๕

เด็กหญิงนิชาภัทร ห่วงถวิล

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองสุทธะ หนองสุทธะ  

สบ ๒๔๕๙/๔๓๕๖

นายรุ่งโรจน์ แซ่ย่าง
๑๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านธารทองแดง นิคมวาสี  

สบ ๒๔๕๙/๔๓๕๗

นายสมพล แซ่เล่า
๐๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านธารทองแดง นิคมวาสี  

สบ ๒๔๕๙/๔๓๕๘

เด็กชายรัตติกาล แซ่เล่า
๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านธารทองแดง นิคมวาสี  

สบ ๒๔๕๙/๔๓๕๙

เด็กชายวิชฑิตย์ ทวีพจน์
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านธารทองแดง นิคมวาสี  

สบ ๒๔๕๙/๔๓๖๐
นางสาวดัว

๊

แซ่วือ

่

๐๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านธารทองแดง นิคมวาสี  

สบ ๒๔๕๙/๔๓๖๑

เด็กหญิงไหมนา แซ่เล่า
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านธารทองแดง นิคมวาสี  

สบ ๒๔๕๙/๔๓๖๒

เด็กหญิงรัชนี สีทา
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านธารทองแดง นิคมวาสี  

สบ ๒๔๕๙/๔๓๖๓

เด็กหญิงอนุธิดา แซ่เล่า
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธารทองแดง นิคมวาสี  

สบ ๒๔๕๙/๔๓๖๔

เด็กหญิงจำดี แซ่ย่าง
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธารทองแดง นิคมวาสี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๒๕ / ๑๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๕๙/๔๓๖๕

เด็กหญิงนำฝน เมืองจันทร์
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ เบญจคีรี  

สบ ๒๔๕๙/๔๓๖๖

เด็กหญิงอรอุษา ยุตทยานันท์

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธารเกษม ปราสาททรงธรรม  

สบ ๒๔๕๙/๔๓๖๗

เด็กหญิงรำพา คำปาบู่
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธารเกษม ปราสาททรงธรรม  

สบ ๒๔๕๙/๔๓๖๘

เด็กหญิงนาฏตยา บุญสวัสดิ

์

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธารเกษม ปราสาททรงธรรม  

สบ ๒๔๕๙/๔๓๖๙

เด็กหญิงปยะมาศ พันธุ์ยฤทิ

์

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธารเกษม ปราสาททรงธรรม  

สบ ๒๔๕๙/๔๓๗๐

เด็กชายไซซาญ แซ่ซัน
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดสระบุรี (พิบูลสงเคราะห์ 2)

พรหมประสิทธิ

์

 

สบ ๒๔๕๙/๔๓๗๑

เด็กชายพัทธดนย์ ศรีประสม
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดสระบุรี (พิบูลสงเคราะห์ 2)

พรหมประสิทธิ

์

 

สบ ๒๔๕๙/๔๓๗๒

เด็กหญิงร่มฟา เอียมสอาด

่

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดสระบุรี (พิบูลสงเคราะห์ 2)

พรหมประสิทธิ

์

 

สบ ๒๔๕๙/๔๓๗๓

เด็กชายสุคนธวา ยอดเกวียน
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๓๗๔

เด็กชายขรรค์ชัย เฮงศิริไพศาล
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๓๗๕

เด็กชายวรินทร เย้ยโพธิ

์

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๓๗๖

เด็กชายณัฐชากร ลิมแก้ว

้

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๓๗๗

เด็กชายพจนารถ กองแก้ว

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๓๗๘

เด็กชายพงษธร ดอนเมือง
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๓๗๙

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ญวนจิตร
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๓๘๐

เด็กหญิงสุพรรษา วันไกร
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๓๘๑

เด็กหญิงชลนิชา สายบัวทอง
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๓๘๒

เด็กหญิงปทิตตา กลินสุคนธ์

่

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๓๘๓

เด็กหญิงมยุรฉัตร บัวกนก
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๓๘๔

เด็กหญิงกชกร สว่างศรี
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๓๘๕

เด็กหญิงพรวรา เทียมศิริ
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๓๘๖

เด็กหญิงพัชราภา ธาราเกษม
๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๓๘๗

เด็กชายนรวิชญ์ เมืองสันต์
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพุซาง พุซาง  

สบ ๒๔๕๙/๔๓๘๘

เด็กชายตรีทศ ชูเกียรติ
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุซาง พุซาง  

สบ ๒๔๕๙/๔๓๘๙

เด็กหญิงอรพรรณ โนรีแพทย์
๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพุซาง พุซาง  

สบ ๒๔๕๙/๔๓๙๐

เด็กหญิงธมลวรรณ กุลวงษ์น้อย
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพุซาง พุซาง  

สบ ๒๔๕๙/๔๓๙๑

เด็กหญิงนันทิดา เฟองทอง
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตาลเสียน(สีมาราษฎร์)

้

ตาลเสียน

้

 

สบ ๒๔๕๙/๔๓๙๒

เด็กหญิงอภิชญา ฉิมพาลี
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตาลเสียน(สีมาราษฎร์)

้

ตาลเสียน

้

 

สบ ๒๔๕๙/๔๓๙๓

เด็กหญิงจิตลัดดา อวนศรี
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตาลเสียน(สีมาราษฎร์)

้

ตาลเสียน

้

 

สบ ๒๔๕๙/๔๓๙๔

เด็กหญิงนันทวดี สอนสา

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตาลเสียน(สีมาราษฎร์)

้

ตาลเสียน

้

 

สบ ๒๔๕๙/๔๓๙๕

เด็กชายธนวัฒน์ จีนคง
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 68)

พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๓๙๖

เด็กชายปยชัย แสงสอาด
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 68)

พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๓๙๗

เด็กชายรภีภัทร สมศรี
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 68)

พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๓๙๘

เด็กหญิงธิดาพร ประสิทธิสาร
๒๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 68)

พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๓๙๙
เด็กหญิงเดือนพรรษา รายณะสุข

๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 68)

พระพุทธบาท  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๒๖ / ๑๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๕๙/๔๔๐๐
เด็กหญิงวาสนา ธาระ

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 68)

พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๔๐๑

เด็กหญิงเกตุวดี บุญศิริ
๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 68)

พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๔๐๒
เด็กหญิงนันทิยา คงเพ็ชร

๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 68)

พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๔๐๓

เด็กหญิงพัชราวดี ร่มเพ็ชร
๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 68)

พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๔๐๔

เด็กหญิงมาลีนัด แดงใส
๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 68)

พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๔๐๕

เด็กหญิงจิรภัทร์ ปนวงษ์เพ็ช
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 68)

พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๔๐๖
เด็กหญิงสุวิมล เหล็กกลาง

๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 68)

พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๔๐๗

เด็กหญิงชยาภา วงค์คำภา
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 68)

พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๔๐๘

เด็กหญิงญานิกา สายเนตร
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 68)

พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๔๐๙

เด็กหญิงอัญชนา
ศรีสุขแสนไชยศรี

๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 68)

พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๔๑๐
เด็กหญิงมาลี นงค์กระโทก

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 68)

พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๔๑๑

เด็กหญิงสุนันท์ เจริญดี
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 68)

พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๔๑๒

เด็กหญิงศรีไสล ประวัติกล้า
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 68)

พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๔๑๓

เด็กหญิงจิรวรรณ กสิวัฒน์
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 68)

พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๔๑๔

เด็กหญิงเฟองฟา พรหมมา
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 68)

พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๔๑๕

เด็กหญิงกนกพร แสงทอง
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 68)

พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๔๑๖

เด็กหญิงอัลิปรีญา แตงเผือก
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 68)

พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๔๑๗

เด็กหญิงนิตยา รืนพากเพียร

่

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 68)

พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๔๑๘

เด็กหญิงภัคจิรา ชมชืน

่

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 68)

พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๔๑๙

เด็กหญิงนันทิตา งามสมพล
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 68)

พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๔๒๐

เด็กหญิงพัชราภา เจริญสุข

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 68)

พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๔๒๑

เด็กหญิงวาทินี โอภาพ
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 68)

พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๔๒๒

เด็กหญิงชาลิณี จักรักษา
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 68)

พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๔๒๓

เด็กหญิงวริศา เสาร์เหล็ก
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 68)

พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๔๒๔

เด็กชายอภิชาต ประทุมมา
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดส้มปอย ส้มปอย  

สบ ๒๔๕๙/๔๔๒๕

เด็กหญิงนิภาพร กลมกลาง
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดส้มปอย ส้มปอย  

สบ ๒๔๕๙/๔๔๒๖

เด็กหญิงลลิตา กลินหอม

่

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดส้มปอย สวนสำราญ  

สบ ๒๔๕๙/๔๔๒๗

เด็กหญิงพรรณนิศา นพเก้า
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดส้มปอย สวนสำราญ  

สบ ๒๔๕๙/๔๔๒๘

เด็กชายพิชญะ วงษ์จันทร์
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตาลเสียน(สีมาราษฎร์)

้

หนองแก  

สบ ๒๔๕๙/๔๔๒๙

เด็กชายเจษฎา จันที
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองจิก หนองจิก  

สบ ๒๔๕๙/๔๔๓๐
เด็กชายชัชวาล ภู่สายทอง

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองจิก หนองจิก  

สบ ๒๔๕๙/๔๔๓๑

เด็กชายผลิตโชค มาแสวง
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองจิก หนองจิก  

สบ ๒๔๕๙/๔๔๓๒

เด็กชายชัชชัย วงษ์เจริญ
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๔๓๓

เด็กชายศุภกิจ ทองเษม
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๔๓๔

เด็กชายอภิสิทธิ

์

โมเทียร
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๒๗ / ๑๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๕๙/๔๔๓๕
เด็กชายเฉลิมเกียรติ เจริญสุข

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๔๓๖

เด็กชายสัมฤทธิ

์

จันทร์ศรีคำ
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๔๓๗

เด็กชายปภาวิชญ์ ดีประหลาด
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๔๓๘

เด็กชายพงศธร สืบสัญญา
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๔๓๙

เด็กชายอมรินทร์ ทัพพระจันทร์
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๔๔๐

เด็กชายจิรพัฒน์ เขาทอง

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๔๔๑

เด็กชายพงศกร จันทร์สกุล

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๔๔๒

เด็กชายภาวัต ชูศักดิ

์

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๔๔๓

เด็กชายพิตรพิบูล ม่วงมิตร
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๔๔๔

เด็กชายสราวุฒิ เพ็งเพ็ชร
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๔๔๕

เด็กชายเจษฎา สีทา
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๔๔๖

เด็กชายศักดิดา

์

ทองอินทร์
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๔๔๗

เด็กชายณัฐชัย สาขามุละ
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๔๔๘

เด็กชายวราวุฒิ สุขกลัด
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๔๔๙

เด็กชายศุภณัฐ แก่นท้าว
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๔๕๐

เด็กชายณัฐกาณร์ อินทะแสง
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๔๕๑

เด็กชายคมสัน โพธิไทร

์

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๔๕๒

เด็กชายไพศาล กัมมันทกุล
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๔๕๓

เด็กชายศิริชัย บัวโค
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๔๕๔

เด็กชายไชยวัฒน์ แก้วนิล
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๔๕๕

เด็กชายฐิติวัฒน์ วงษ์ตา
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๔๕๖

เด็กชายวีรภาพ แสงจันทร์
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๔๕๗

เด็กชายณัฐภัทร วันรอด
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๔๕๘

เด็กชายภัทรพล เชือเหิม

้

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๔๕๙

เด็กชายธีรภัทร เดชรุ่ง
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๔๖๐

เด็กชายนราธร บุญเพ็ง
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๔๖๑

เด็กชายวุฒิชัย สำเภาศรี
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๔๖๒

เด็กชายกรภัทร์ แจ้งพลาย
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๔๖๓

เด็กชายศุภณัฐ สุขเสาร์
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๔๖๔

เด็กชายสุธี โพธิศรีคูณ

์

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๔๖๕

เด็กชายโมกุล กองสาลี
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๔๖๖

เด็กชายรัฐศักดิ

์

ชัญถาวร
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๔๖๗

เด็กชายรวี ไทยงามศิลป
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๔๖๘

เด็กชายพสิษฐ์ จันทะขะ
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๔๖๙

เด็กชายศักดิดา

์

ดวงดี
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๒๘ / ๑๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๕๙/๔๔๗๐

เด็กชายสราวุฒิ อยู่คุ้มญาติ
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๔๗๑

เด็กชายธวัชชัย กาญจนศิริโรจน์
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๔๗๒

เด็กชายนพพล พูลมา
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๔๗๓

เด็กชายฐิติพงค์ จันทร์ทรง

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๔๗๔

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

บำรุงชัย

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๔๗๕

เด็กชายชัชนันท์ วรรณม่วง

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๔๗๖

เด็กชายนพเก้า ถินถาวร

่

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๔๗๗

เด็กชายณัฐพร โพธิพิทักษ์

์

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๔๗๘

เด็กชายณัฐวุฒิ แจ่มจำรัส

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๔๗๙

เด็กชายธันวา แก้วคง

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๔๘๐
เด็กหญิงชมพูนุช ลาบคำ

๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๔๘๑

เด็กหญิงธัญญามน ลานเจริญ
๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๔๘๒

เด็กชายวรเมธ สิงห์งาม
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๔๘๓

เด็กหญิงพิสชา คำแย้ม
๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๔๘๔

เด็กหญิงสุภาวดี ทองอินทร์
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๔๘๕

เด็กหญิงสุจิตรา ทรงเวียง

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๔๘๖

เด็กหญิงวรดา เอียมปาน

่

๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๔๘๗

เด็กหญิงอัจฉรา พันธ์คำแสน

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๔๘๘

เด็กหญิงพรวดี วงษ์เซ็น
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๔๘๙

เด็กหญิงณิศาชล ชัยประเสริฐ
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๔๙๐

เด็กหญิงนิภาพร มงคลชัย
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๔๙๑

เด็กหญิงสุภาณี ผางจีน
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๔๙๒

เด็กหญิงสุกัญญา กลีบทับทิม
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๔๙๓

เด็กหญิงธนพร ภิรมย์เสวก
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๔๙๔

เด็กหญิงมนัสวี สีสูงเนิน
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๔๙๕

เด็กหญิงสิริมา อยู่เปนสุข
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๔๙๖

เด็กหญิงชนิกานต์ เอียมรอด

่

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๔๙๗

เด็กหญิงอาทิตยา โพธิพิทักษ์

์

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๔๙๘

เด็กหญิงวาสนา สุ่มเงิน
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๔๙๙

เด็กหญิงนันทินี บุญมาก
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๕๐๐
เด็กหญิงวาสนา แพรสี

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๕๐๑

เด็กหญิงอาฑิติยา ปญจวรรณ์
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๕๐๒

เด็กหญิงบัณฑิตา เรืองฉาย
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๕๐๓

เด็กหญิงภิชาพร กองทอง
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๕๐๔
เด็กหญิงนพเก้า โพธิศิริ

์

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๒๙ / ๑๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๕๙/๔๕๐๕

เด็กหญิงชลธิชา ปานถม
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๕๐๖

เด็กหญิงรพีพรรณ อับดิน
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๕๐๗
เด็กหญิงมลนภา จอนเจริญ

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๕๐๘

เด็กหญิงสุกัญญา ทิพย์นาวา
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๕๐๙

เด็กหญิงสุภัสสร มันเกิด

่

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๕๑๐

เด็กหญิงสุธิดา ปญญากล้า
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๕๑๑

เด็กหญิงต้นข้าว ขันธิทรง

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๕๑๒

เด็กหญิงรวีวรรณ เทียนสวัสดิ

์

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๕๑๓

เด็กหญิงพรรณพิไล จรัสพันธุ์
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๕๑๔

เด็กหญิงอัจฉราพร งามสม
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๕๑๕

เด็กหญิงบัณฑิตา หุ่นทอง
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๕๑๖
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ บัวเทศ

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๕๑๗

เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ แดงสอาด
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๕๑๘

เด็กหญิงกนกวรรณ ศรีคำขลิบ
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๕๑๙

เด็กหญิงพีรดา พลเยียม

่

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๕๒๐

เด็กหญิงวรกมล ปดปอง
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๕๒๑

เด็กหญิงบุษยมาส อำวงษ์
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๕๒๒

เด็กหญิงธัญยภัส วังสะอาด
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๕๒๓

เด็กหญิงไปรชยา แสนคำ
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๕๒๔

เด็กหญิงไข่ต้ม ใจดี
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๕๒๕

เด็กหญิงชลธิชา ทองใบ
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๕๒๖

เด็กหญิงฐานิสร สายประทุม
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๕๒๗

เด็กหญิงวรัญญา สังทอง
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๕๒๘

เด็กหญิงณัฐภรณ์ เกตุยา
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๕๒๙

เด็กหญิงวิชุดา สังเวียน
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๕๓๐

เด็กหญิงอริศรา จันทร์วาวร
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๕๓๑

เด็กหญิงพิมพ์มาดา ม่วงงาม
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๕๓๒

เด็กหญิงสุภาวดี รองกัน

่

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๕๓๓

เด็กหญิงประภัสสร อินทรพฤกษ์
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๕๓๔

เด็กหญิงศศิกานต์ แม้นญาติ
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๕๓๕

เด็กหญิงนันทิชา ดีประสิทธิ
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๕๓๖

เด็กหญิงทัชตะวัน สายภู่
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๕๓๗

เด็กหญิงศิริพร ดวงสุวรรณ์
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๕๓๘

เด็กหญิงพรชิตา วงษ์น้อย
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๕๓๙

เด็กหญิงสุฑามาศ ราชวัตร
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๓๐ / ๑๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๕๙/๔๕๔๐

เด็กหญิงจิดาภา วารีร้อย
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๕๔๑

เด็กหญิงวันวิสาข์ สายทอง
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๕๔๒

เด็กหญิงยอดขวัญ ทองมาก
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๕๔๓

เด็กหญิงวนัทศญา จำรัสพงษ์
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๕๔๔

เด็กหญิงอภิญญา ยิงรัมย์
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๕๔๕

เด็กหญิงรวิกานต์ กวนงูเหลือม
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๕๔๖

เด็กหญิงจิระนันท์ จุลละโพธิ

์

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๕๔๗

เด็กหญิงนรินทิพย์ มุขพันธ์
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๕๔๘

เด็กหญิงสุชาดา อินทร์ใหญ่
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๕๔๙

เด็กหญิงศิรประภา ชุมเจริญ
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๕๕๐
เด็กหญิงกัลญา ชีตะรักษ์

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๕๕๑

เด็กหญิงสุภาภรณ์

เทพหัสดิน ณ อยุธยา
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๕๕๒

เด็กหญิงพิชญา สุขมะโน
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๕๕๓

เด็กหญิงพัณณ์ชิตา ตังชัยวรรณา

้

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๕๕๔

เด็กหญิงณัฏฐนิชา ศรีนาคล้วน
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๕๕๕

เด็กหญิงบุณยกร สังคำมี
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๕๕๖

เด็กหญิงวัลลีย์ นาใจ
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๕๕๗

เด็กหญิงพรพรรณ อุบลรัศมี
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๕๕๘

เด็กหญิงจารุวรรณ ปูเรือน
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๕๕๙

เด็กหญิงทิพย์นภา ชูวงศ์
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๕๖๐

เด็กหญิงปญภาสิริ จันทา
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๕๖๑

เด็กหญิงสุพรรษา พุ่มโพธิงาม

์

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๕๖๒

เด็กหญิงปองวรรณ ขวัญเมือง
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๕๖๓

เด็กหญิงณัฐภรณ์ หมืนเดช

่

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๕๖๔

เด็กหญิงมานิตา วงษ์ยะลา

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๕๖๕

เด็กหญิงจิรัชญา สุกฤตยา
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๕๖๖

เด็กชายมนตรี สุวันนาค
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพูลเจริญวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๕๖๗

เด็กชายวิสุเทพ เทพประสิทธิ

์

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพูลเจริญวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๕๖๘

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ธรรมใจดี
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพูลเจริญวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๕๖๙

เด็กชายอรรถวิท พรพานิช
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพูลเจริญวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๕๗๐
เด็กชายจิรภัทร จันทรวิชัย

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพูลเจริญวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๕๗๑

เด็กชายธีรภัทร ยาเคน
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพูลเจริญวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๕๗๒

เด็กชายธนาดล นิลวัลย์
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพูลเจริญวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๕๗๓

เด็กชายชัยธีรนันท์ บุญมา
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพูลเจริญวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๕๗๔

เด็กชายจุลจักร ธงยีสิบสอง

่

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพูลเจริญวิทยา พระพุทธบาท  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๓๑ / ๑๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๕๙/๔๕๗๕

เด็กชายวรวุฒิ มีแก้ว
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพูลเจริญวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๕๗๖

เด็กชายธนาคาร เจริญศิลป
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพูลเจริญวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๕๗๗

เด็กชายพฤทธิ

์

อ้วนแก้ว
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพูลเจริญวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๕๗๘

เด็กชายประกาศิต นฤมิตไพบูลย์
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพูลเจริญวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๕๗๙

เด็กชายชยังกูร เข็มจันทร์
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพูลเจริญวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๕๘๐

เด็กชายวิศวกร โจทา
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพูลเจริญวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๕๘๑

เด็กชายรพีภัทร ดอกอินทร์
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพูลเจริญวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๕๘๒

เด็กชายธำรงชัย จาบเมืองน้อย

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพูลเจริญวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๕๘๓
เด็กชายสยามธนโชติ คำด้วง

๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนพูลเจริญวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๕๘๔

เด็กชายชณัฐนันท์ ทองโชติ
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนพูลเจริญวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๕๘๕

เด็กชายอภินัทธ์ เมยไธสง
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนพูลเจริญวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๕๘๖

เด็กชายพศวัตร ก้านบัว
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนพูลเจริญวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๕๘๗

เด็กชายพงษกร โอภาสพินิจ
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนพูลเจริญวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๕๘๘

เด็กชายณัฐดนัย ดำรงค์วุฒิ
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนพูลเจริญวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๕๘๙

เด็กหญิงวิรกาญน์ วงษ์เอียม

่

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพูลเจริญวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๕๙๐

เด็กหญิงวราภรณ์ ขวัญเมือง
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพูลเจริญวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๕๙๑

เด็กหญิงสุดารัตน์ แดงน้อย
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพูลเจริญวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๕๙๒

เด็กหญิงปยดา บุญมา
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพูลเจริญวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๕๙๓

เด็กหญิงจิราภรณ์ เหล่าใหญ่
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพูลเจริญวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๕๙๔

เด็กหญิงธนาภรณ์ หยวกกลิน

่

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพูลเจริญวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๕๙๕

เด็กหญิงกัญญาณัฐ สุขเกษม

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพูลเจริญวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๕๙๖

เด็กหญิงปนัดดา รักษาเมือง
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพูลเจริญวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๕๙๗

เด็กหญิงนริศรา พรกุณา
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพูลเจริญวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๕๙๘

เด็กหญิงดาราวรรณ แขกช้อย
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพูลเจริญวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๕๙๙

เด็กหญิงรวิกานต์ ชัยลินฟา

้

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพูลเจริญวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๖๐๐
เด็กหญิงกัญญานิษฐ์ ธาตุมี

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพูลเจริญวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๖๐๑
เด็กหญิงณัฐณิชา โภชนา

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพูลเจริญวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๖๐๒

เด็กหญิงพิชชา ขันธหงษ์
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนพูลเจริญวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๖๐๓

เด็กหญิงมัทนีย์ ยาใจ
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพูลเจริญวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๖๐๔
เด็กหญิงวริศรารัตน์ วงษ์น้อย

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพูลเจริญวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๖๐๕
เด็กหญิงชนัดดา ดอกจันทร์

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพูลเจริญวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๖๐๖

เด็กหญิงชลธิชา ศิริศิลป
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพูลเจริญวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๖๐๗

เด็กหญิงมนต์นภา แสงสุข
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพูลเจริญวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๖๐๘

เด็กหญิงเปมิกา จัวกี

๊ ่

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพูลเจริญวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๖๐๙
เด็กหญิงวชิราภรณ์ อันทะนิล

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพูลเจริญวิทยา พระพุทธบาท  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๓๒ / ๑๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๕๙/๔๖๑๐

เด็กหญิงรัญชิดา กรอบจินดา
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพูลเจริญวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๖๑๑

เด็กหญิงสุภัสสรา เขียวเรืองงาม
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพูลเจริญวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๖๑๒

เด็กหญิงพิชญา บุญเลิศ
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพูลเจริญวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๖๑๓

เด็กหญิงขวัญชนก ใคร่ครวญ
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพูลเจริญวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๖๑๔

เด็กหญิงพิณทอง ตันติวงศ์
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพูลเจริญวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๖๑๕

เด็กหญิงพรพิมล วังเวงจิตร์
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนพูลเจริญวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๖๑๖

เด็กหญิงสรัณย์รัชต์ โมธินา
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนพูลเจริญวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๖๑๗

เด็กหญิงณิชา พุ่มพวง
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนพูลเจริญวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๖๑๘

เด็กหญิงณัฐกุล บุตรเพ็ง
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนพูลเจริญวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๖๑๙

เด็กชายปราชญ์ สามารถ

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒนานุกูลวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๖๒๐
เด็กชายพชร สุจริต

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัฒนานุกูลวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๖๒๑

เด็กชายภูเบท กลางกุลนารถ
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัฒนานุกูลวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๖๒๒

เด็กชายพงศ์ศิริ บุญศิริเภสัช

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัฒนานุกูลวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๖๒๓

เด็กหญิงศุภักษร คล้ายกลิน

่

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒนานุกูลวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๖๒๔

เด็กหญิงขนิษฐา พรมา
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัฒนานุกูลวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๖๒๕

เด็กหญิงกรรณิการ์ จันทร์มวย
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัฒนานุกูลวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๖๒๖

เด็กหญิงวิลาสินี รักบุญ
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัฒนานุกูลวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๖๒๗

เด็กหญิงณัจฉรียา เก็งวินจ
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัฒนานุกูลวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๖๒๘

เด็กหญิงปรินทร จิตรคนึง
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัฒนานุกูลวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๖๒๙

เด็กหญิงมินทิญา โค้วตระกูล
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัฒนานุกูลวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๖๓๐

เด็กหญิงจุฑามาศ ซิมทรัพย์
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัฒนานุกูลวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๖๓๑

เด็กหญิงนำทิพย์ ท่าหลวง
๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัฒนานุกูลวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๖๓๒

เด็กชายนราธร หมีเขียว
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๖๓๓

เด็กชายจตุรา บุตรยี

่

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๖๓๔

เด็กชายอดุลวิทย์ ดัดวงษ์
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๖๓๕

เด็กชายฉัตรทอง เกตุเพชร
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๖๓๖

นางสาวสุชัญญา ยืนยง
๐๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๖๓๗

นางสาวปวีณ์ธิดา เคร่งครัด
๒๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๖๓๘

เด็กหญิงฐิดายุ อยู่โต

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๖๓๙

เด็กหญิงกนกวรรณ รอดสวงค์
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๖๔๐
เด็กหญิงชลิดา มาประจวบ

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๖๔๑

เด็กหญิงธิติมา ขวัญมงคล
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๖๔๒

เด็กหญิงจุฑารัตน์ สุทธิประภา
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๖๔๓

เด็กหญิงจีรนันท์ ทรัพย์ทีพึง

่ ่

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๖๔๔

เด็กหญิงสุพัตรา ประสมสุข

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

พระพุทธบาท  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๓๓ / ๑๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๕๙/๔๖๔๕

เด็กหญิงนิศารัตน์ สิงห์เกิด
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๖๔๖

เด็กหญิงพิชชาภา วงษ์แก้ว
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๖๔๗

เด็กหญิงณัฐรวี โปร่งสันเทียะ
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๖๔๘

เด็กหญิงภคนันท์ สุขสถาน
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๕๙/๔๖๔๙

เด็กหญิงนาตาลี หนูติบ

๊

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านดอน บ้านดอน  

สบ ๒๔๕๙/๔๖๕๐

เด็กหญิงสุธิดา สุนทรโรจน์
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านดอน บ้านดอน  

สบ ๒๔๕๙/๔๖๕๑

เด็กหญิงอัญญาฎา ปรีเปรม
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านดอน บ้านดอน  

สบ ๒๔๕๙/๔๖๕๒

เด็กชายอโณวัฒน์ บุญมา
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านดอน บ้านดอน  

สบ ๒๔๕๙/๔๖๕๓

เด็กหญิงกรวรรณ แสวงแก้ว
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านดอน บ้านดอน  

สบ ๒๔๕๙/๔๖๕๔

เด็กชายชาคริต สารโภคา
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านดอน บ้านดอน  

สบ ๒๔๕๙/๔๖๕๕

เด็กหญิงปนิสา วงษ์เนียม
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านดอน บ้านดอน  

สบ ๒๔๕๙/๔๖๕๖

เด็กชายนิรวิทธิ

์

อิศราวุธพงษา
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๔๕๙/๔๖๕๗

เด็กชายศราวุธ เกิดแก้ว

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๔๕๙/๔๖๕๘

เด็กหญิงอภิสรา ลัคนาทิน
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๔๕๙/๔๖๕๙

เด็กหญิงกาญจนา ปญญาวงศ์
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๔๕๙/๔๖๖๐

เด็กหญิงขนิษฐา แก้วเจริญใส
๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๔๕๙/๔๖๖๑

เด็กชายฉัตรชัย มหาสิงห์
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๔๕๙/๔๖๖๒

เด็กชายชนินทร์ แจ่มเทียงตรง

่

๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๔๕๙/๔๖๖๓

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

ยิงกว่าชาติ

่

๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๔๕๙/๔๖๖๔

เด็กหญิงอัครวินท์ อาดำ
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบำรุงปญญา วัดบ้านดอน  

สบ ๒๔๕๙/๔๖๖๕

เด็กหญิงโศภิษฐา วงษ์เนียม
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบำรุงปญญา วัดบ้านดอน  

สบ ๒๔๕๙/๔๖๖๖

เด็กชายยิงศักดิ

่ ์

พูลศิลป

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนแสนจำหน่ายวิทยา เกาะแก้วอรุณคาม  

สบ ๒๔๕๙/๔๖๖๗

เด็กชายจักรกฤษณ์ พูลสิน
๑๓/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนแสนจำหน่ายวิทยา เกาะแก้วอรุณคาม  

สบ ๒๔๕๙/๔๖๖๘

เด็กชายอนุเดช นิสสัย
๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแสนจำหน่ายวิทยา เกาะแก้วอรุณคาม  

สบ ๒๔๕๙/๔๖๖๙

เด็กชายณัฐพนธ์ เข็มกลัด ๗/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวถนน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๔๕๙/๔๖๗๐

เด็กชายธนวัต แก้วฉิม
๑๑/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวถนน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๔๕๙/๔๖๗๑

เด็กชายวรรธนะ จินธรรม
๒๔/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวถนน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๔๕๙/๔๖๗๒

เด็กชายณัฐวุฒิ ขุนสิงห์โต
๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวถนน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๔๕๙/๔๖๗๓

เด็กหญิงจุฑารัตน์ กรุตนิด
๓๐/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวถนน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๔๕๙/๔๖๗๔

เด็กหญิงณภัทรา ทัศอุบล ๓/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวถนน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๔๕๙/๔๖๗๕

เด็กหญิงสุภัทรา พลายชุมพล
๓๐/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวถนน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๔๕๙/๔๖๗๖

เด็กหญิงวันวิสาข์ อินทร์อำ ๒/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวถนน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๔๕๙/๔๖๗๗

เด็กชายวิสุทธิ

์

ฝอยทอง
๒๐/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวถนน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๔๕๙/๔๖๗๘

เด็กชายนงพล มังคละวงศ์ ๔/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหัวถนน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๔๕๙/๔๖๗๙

เด็กชายพงษ์กร สุขเจริญ

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวถนน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๓๔ / ๑๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๕๙/๔๖๘๐

เด็กหญิงชลดา ดอกกระโทก ๒๐/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดคลองใหม่ วัดคลองใหม่  

สบ ๒๔๕๙/๔๖๘๑

เด็กหญิงนิรมล ธุปมงคล ๕/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดคลองใหม่ วัดคลองใหม่  

สบ ๒๔๕๙/๔๖๘๒

เด็กชายยุพราช บุญสวัสดิ

์

๒๑/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดคลองใหม่ วัดคลองใหม่  

สบ ๒๔๕๙/๔๖๘๓

เด็กชายรุ่งเกีรติ บุญสวัสดิ

์

๒๐/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดคลองใหม่ วัดคลองใหม่  

สบ ๒๔๕๙/๔๖๘๔

เด็กชายยศกร ประจวบสุข ๘/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดคลองใหม่ วัดคลองใหม่  

สบ ๒๔๕๙/๔๖๘๕

เด็กชายรัตภู ตือยา

้

๑๓/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดคลองใหม่ วัดคลองใหม่  

สบ ๒๔๕๙/๔๖๘๖

เด็กชายศตวรรษ บุญช่วย
๑๕/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองใหม่ วัดคลองใหม่  

สบ ๒๔๕๙/๔๖๘๗

เด็กหญิงอารยา จำปาเงิน
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองใหม่ วัดคลองใหม่  

สบ ๒๔๕๙/๔๖๘๘

เด็กชายสิทธิพร หวังกุนกลาง
๑๒/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองใหม่ วัดคลองใหม่  

สบ ๒๔๕๙/๔๖๘๙

เด็กหญิงกรพินธุ์ ชนะสาร

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางกง วัดบางกง  

สบ ๒๔๕๙/๔๖๙๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ธิบดี

๒๘/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านบางกง วัดบางกง  

สบ ๒๔๕๙/๔๖๙๑

เด็กชายกิตติกร ปนคุ้ม
๒๓/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางกง วัดบางกง  

สบ ๒๔๕๙/๔๖๙๒

เด็กชายกิตติพันธุ์ อ่อนบุตรดี
๑๗/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางกง วัดบางกง  

สบ ๒๔๕๙/๔๖๙๓

เด็กหญิงจันทิมา จุลจังหรีด
๒๘/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางกง วัดบางกง  

สบ ๒๔๕๙/๔๖๙๔

เด็กหญิงจิตรานุช คงคล้าย ๕/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบางกง วัดบางกง  

สบ ๒๔๕๙/๔๖๙๕

เด็กหญิงชลกร ภูมิเลิศ
๒๐/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางกง วัดบางกง  

สบ ๒๔๕๙/๔๖๙๖

เด็กหญิงฐิติพนธุ์ กล่อมเกลียง

้

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางกง วัดบางกง  

สบ ๒๔๕๙/๔๖๙๗

เด็กชายณภัทร บุญเรือง ๒/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบางกง วัดบางกง  

สบ ๒๔๕๙/๔๖๙๘

เด็กชายณัชพล คุ้ยพุ่ม
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางกง วัดบางกง  

สบ ๒๔๕๙/๔๖๙๙

เด็กหญิงณัฏฐา พางาม
๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางกง วัดบางกง  

สบ ๒๔๕๙/๔๗๐๐
เด็กชายณัฐวัฒน์ แรดจันเหนือ

๓/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านบางกง วัดบางกง  

สบ ๒๔๕๙/๔๗๐๑
เด็กหญิงธัญญาวรรณ เกตุสุวรรณ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางกง วัดบางกง  

สบ ๒๔๕๙/๔๗๐๒
เด็กชายนรศักดิ

์

อินทร์ทอง
๑๐/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางกง วัดบางกง  

สบ ๒๔๕๙/๔๗๐๓

เด็กหญิงนวลจันทร์ สายคง ๓/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบางกง วัดบางกง  

สบ ๒๔๕๙/๔๗๐๔

เด็กหญิงปรียานุช บุญนุต
๑๒/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางกง วัดบางกง  

สบ ๒๔๕๙/๔๗๐๕

เด็กหญิงปาริตา พัวรักษา ๓/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบางกง วัดบางกง  

สบ ๒๔๕๙/๔๗๐๖
เด็กชายปยวัฒน์ กุดสมบัติ

๑๘/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านบางกง วัดบางกง  

สบ ๒๔๕๙/๔๗๐๗

เด็กชายปยวัฒน์ ผึงศรีกล้า

้

๑๐/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านบางกง วัดบางกง  

สบ ๒๔๕๙/๔๗๐๘

เด็กชายพงษ์เทพ อังกุลดี
๒๘/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางกง วัดบางกง  

สบ ๒๔๕๙/๔๗๐๙

เด็กหญิงพันทนา เพ็ชรปา
๑๐/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางกง วัดบางกง  

สบ ๒๔๕๙/๔๗๑๐
เด็กหญิงพิมพกานต์ เตืนใจ ๖/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบางกง วัดบางกง  

สบ ๒๔๕๙/๔๗๑๑

เด็กหญิงพิยดา ศิริไพศาล
๓๑/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางกง วัดบางกง  

สบ ๒๔๕๙/๔๗๑๒

เด็กหญิงภัทรนันท์ คำนำ
๒๐/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางกง วัดบางกง  

สบ ๒๔๕๙/๔๗๑๓

เด็กชายภานุพงศ์ ทรัพย์ยิง

่

๑๓/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านบางกง วัดบางกง  

สบ ๒๔๕๙/๔๗๑๔

เด็กชายรัชพงศ์ สืบพิไล
๒๘/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางกง วัดบางกง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๓๕ / ๑๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๕๙/๔๗๑๕

เด็กหญิงรัตติกานต์ บำรุงราษฎร์
๑๕/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางกง วัดบางกง  

สบ ๒๔๕๙/๔๗๑๖

เด็กชายรัตนพันธ์ ธาราพงษ์
๒๐/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางกง วัดบางกง  

สบ ๒๔๕๙/๔๗๑๗

เด็กหญิงวรินทร แซ่โง้ว
๑๔/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางกง วัดบางกง  

สบ ๒๔๕๙/๔๗๑๘

เด็กชายวรโชติ โพธิชืน

์ ่

๒๕/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านบางกง วัดบางกง  

สบ ๒๔๕๙/๔๗๑๙

เด็กชายวิชาญ รอดปรีชา
๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางกง วัดบางกง  

สบ ๒๔๕๙/๔๗๒๐

เด็กหญิงวิภาดา สังข์ศรีอินทร์
๑๑/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางกง วัดบางกง  

สบ ๒๔๕๙/๔๗๒๑

เด็กหญิงศศิวิมล อ่อนละไม
๑๗/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางกง วัดบางกง  

สบ ๒๔๕๙/๔๗๒๒

เด็กหญิงศศิประภา บุญท้วม

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางกง วัดบางกง  

สบ ๒๔๕๙/๔๗๒๓

เด็กหญิงสิริกัลยา จอมชัย
๑๙/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางกง วัดบางกง  

สบ ๒๔๕๙/๔๗๒๔

เด็กหญิงศิรินันท์ ทองแดง

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางกง วัดบางกง  

สบ ๒๔๕๙/๔๗๒๕

เด็กชายศุภโชค ปญญาเครือ
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางกง วัดบางกง  

สบ ๒๔๕๙/๔๗๒๖

เด็กหญิงสิตาง พูลสวัสดิ

์

๑๙/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านบางกง วัดบางกง  

สบ ๒๔๕๙/๔๗๒๗ เด็กหญิงสิริวรรณภรณ์
ชารีรมณ์ ๑/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบางกง วัดบางกง  

สบ ๒๔๕๙/๔๗๒๘

เด็กหญิงสุชาดา สารวงษ์
๑๐/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางกง วัดบางกง  

สบ ๒๔๕๙/๔๗๒๙

เด็กหญิงสุพิชชา กิจสุวรรณ์
๑๐/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางกง วัดบางกง  

สบ ๒๔๕๙/๔๗๓๐

เด็กหญิงสุพิชชา เจียมดี

๊

๗/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบางกง วัดบางกง  

สบ ๒๔๕๙/๔๗๓๑

เด็กชายอรรถชัย จันเพ็ชร

่

๙/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านบางกง วัดบางกง  

สบ ๒๔๕๙/๔๗๓๒

เด็กหญิงอรอุมา อุตะรอง
๑๘/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางกง วัดบางกง  

สบ ๒๔๕๙/๔๗๓๓

เด็กหญิงอุรุดี พันโยสี
๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางกง วัดบางกง  

สบ ๒๔๕๙/๔๗๓๔

เด็กหญิงอุษามณี เทิงสูงเนิน
๒๙/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางกง วัดบางกง  

สบ ๒๔๕๙/๔๗๓๕

เด็กหญิงเกสรา ชาดา

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางกง วัดบางกง  

สบ ๒๔๕๙/๔๗๓๖

เด็กชายณัฐวุฒิ เหมือนแจ่ม

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางกง วัดบางกง  

สบ ๒๔๕๙/๔๗๓๗

เด็กชายธีรวัฒน์ ชือบาล

่

๒๙/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านบางกง วัดบางกง  

สบ ๒๔๕๙/๔๗๓๘

เด็กชายนิธิพร จันทร์มะลิ
๒๘/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางกง วัดบางกง  

สบ ๒๔๕๙/๔๗๓๙

เด็กชายพงศธร หาไชยอินทร์
๑๒/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางกง วัดบางกง  

สบ ๒๔๕๙/๔๗๔๐
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ คำชนะ

๗/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านบางกง วัดบางกง  

สบ ๒๔๕๙/๔๗๔๑

เด็กหญิงพุทธิดา ทรัพย์ประเสริฐ
๒๖/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางกง วัดบางกง  

สบ ๒๔๕๙/๔๗๔๒

เด็กชายวชิรวิทย์ แซ่โง้ว
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางกง วัดบางกง  

สบ ๒๔๕๙/๔๗๔๓

เด็กชายศุภวิชญ์ เจียมดี

๊

๖/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบางกง วัดบางกง  

สบ ๒๔๕๙/๔๗๔๔

เด็กชายสุรติพงษ์ ขืนเขียว ๓/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบางกง วัดบางกง  

สบ ๒๔๕๙/๔๗๔๕

เด็กหญิงอสมาภรณ์ อุบลทิพย์

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางกง วัดบางกง  

สบ ๒๔๕๙/๔๗๔๖

เด็กชายเสวี อินไชยา
๒๑/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางกง วัดบางกง  

สบ ๒๔๕๙/๔๗๔๗

เด็กชายรัตติกรณ์ เอียมยิง

่ ่

๑๒/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดสร้างบุญ วัดสร้างบุญ  

สบ ๒๔๕๙/๔๗๔๘

เด็กชายพิทักษ์พล แก้วนิล
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสร้างบุญ วัดสร้างบุญ  

สบ ๒๔๕๙/๔๗๔๙

เด็กหญิงปภัศรา โยธา
๓๑/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสร้างบุญ วัดสร้างบุญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๓๖ / ๑๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๕๙/๔๗๕๐

เด็กหญิงสุรีรัตน์ บัวขาว
๑๔/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสร้างบุญ วัดสร้างบุญ  

สบ ๒๔๕๙/๔๗๕๑

เด็กหญิงนันทิตา โทหนองตอ
๑๕/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสร้างบุญ วัดสร้างบุญ  

สบ ๒๔๕๙/๔๗๕๒

เด็กชายเจษฏาภรณ์ บุญเพ็ง ๑๐/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสร้างบุญ วัดสร้างบุญ  

สบ ๒๔๕๙/๔๗๕๓

เด็กชายรุ่งอรุณ เสือเอ่ง ๘/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสร้างบุญ วัดสร้างบุญ  

สบ ๒๔๕๙/๔๗๕๔

เด็กหญิงอรวรรณ มะทา
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสร้างบุญ วัดสร้างบุญ  

สบ ๒๔๕๙/๔๗๕๕

เด็กหญิงเบญญาพร อุทศรี
๒๘/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสร้างบุญ วัดสร้างบุญ  

สบ ๒๔๕๙/๔๗๕๖

เด็กหญิงปยฉัตร ลาบสิบ
๒๓/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสร้างบุญ วัดสร้างบุญ  

สบ ๒๔๕๙/๔๗๕๗

เด็กหญิงนครินทร์ คงสมบัติ
๑๓/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสหกรณ์รังสรรค์ วัดสหกรณ์รังสรรค์  

สบ ๒๔๕๙/๔๗๕๘

เด็กหญิงวิภาดา บุญรอด ๗/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสหกรณ์รังสรรค์ วัดสหกรณ์รังสรรค์  

สบ ๒๔๕๙/๔๗๕๙

เด็กหญิงศศิมา สุมศรี ๒๐/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสหกรณ์รังสรรค์ วัดสหกรณ์รังสรรค์  

สบ ๒๔๕๙/๔๗๖๐
เด็กชายณภัทร์ พึงอินทร์

่

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสหกรณ์รังสรรค์ วัดสหกรณ์รังสรรค์  

สบ ๒๔๕๙/๔๗๖๑

เด็กชายสานิตย์ เนียมคลำ
๑๙/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสหกรณ์รังสรรค์ วัดสหกรณ์รังสรรค์  

สบ ๒๔๕๙/๔๗๖๒

เด็กชายธนรัฐ บุญช่วย
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสหกรณ์รังสรรค์ วัดสหกรณ์รังสรรค์  

สบ ๒๔๕๙/๔๗๖๓

เด็กชายประเสริฐ วาสนา
๒๐/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร)

วัดหนองหมูใต้  

สบ ๒๔๕๙/๔๗๖๔

เด็กชายประสิทธิ

์

วาสนา
๒๐/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร)

วัดหนองหมูใต้  

สบ ๒๔๕๙/๔๗๖๕

เด็กหญิงปญญาณัฐ เตียนจันทึก
๑๕/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร)

วัดหนองหมูใต้  

สบ ๒๔๕๙/๔๗๖๖

เด็กหญิงพลอยชมภู บุญสุวรรณ
๒๑/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร)

วัดหนองหมูใต้  

สบ ๒๔๕๙/๔๗๖๗

เด็กหญิงพัชรี แซ่ลิม

้

๒๒/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร)

วัดหนองหมูใต้  

สบ ๒๔๕๙/๔๗๖๘

เด็กชายวันชัย บุญนุต

๑๗/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร)

วัดหนองหมูใต้  

สบ ๒๔๕๙/๔๗๖๙

เด็กหญิงวาสนา น้อยคำมูล
๒๐/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร)

วัดหนองหมูใต้  

สบ ๒๔๕๙/๔๗๗๐

เด็กชายวุฒิธิกร ทองเนืออินทร์

้

๒๖/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร)

วัดหนองหมูใต้  

สบ ๒๔๕๙/๔๗๗๑

เด็กชายศิรวิทย์ บุญอ่อน
๒๑/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร)

วัดหนองหมูใต้  

สบ ๒๔๕๙/๔๗๗๒

เด็กชายสมบูรณ์ นะรา
๒๐/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร)

วัดหนองหมูใต้  

สบ ๒๔๕๙/๔๗๗๓

เด็กหญิงสุจิรา จำปาน้อย
๑๗/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร)

วัดหนองหมูใต้  

สบ ๒๔๕๙/๔๗๗๔

เด็กหญิงสุนภา ฉิมฉาย
๑๐/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร)

วัดหนองหมูใต้  

สบ ๒๔๕๙/๔๗๗๕

เด็กชายจักรพงศ์ ปนเหน่งเพ็ชร
๑๒/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร)

วัดหนองหมูใต้  

สบ ๒๔๕๙/๔๗๗๖

เด็กชายทักษิณ เจริญสุข
๒๕/๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร)

หนองหมูใต้  

สบ ๒๔๕๙/๔๗๗๗

เด็กหญิงไพลิน ภู่พราหมณ์

๒๑/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร)

หนองหมูใต้  

สบ ๒๔๕๙/๔๗๗๘

เด็กชายวสันต์ ศรีวิลาศ
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาแก้วมุขดาราม
วัดเขาแก้วธรรมาราม

 

สบ ๒๔๕๙/๔๗๗๙

เด็กชายอภินันท์ พงษ์เสงียม

่

๐๓/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเขาแก้วมุขดาราม

วัดเขาแก้วธรรมาราม
 

สบ ๒๔๕๙/๔๗๘๐
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ สุมารทอง

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาแก้วมุขดาราม
วัดเขาแก้วธรรมาราม

 

สบ ๒๔๕๙/๔๗๘๑

เด็กหญิงจารุวรรณ สุขกะ
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาแก้วมุขดาราม
วัดเขาแก้วธรรมาราม

 

สบ ๒๔๕๙/๔๗๘๒

เด็กหญิงกัญจนพร สุขเกษม
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาแก้วมุขดาราม
วัดเขาแก้วธรรมาราม

 

สบ ๒๔๕๙/๔๗๘๓

เด็กหญิงพรกมล พงษ์เสงียม

่

๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาแก้วมุขดาราม
วัดเขาแก้วธรรมาราม

 

สบ ๒๔๕๙/๔๗๘๔

เด็กชายวีระวัฒน์ ยอดเมือง
๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาแก้วมุขดาราม
วัดเขาแก้วธรรมาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๓๗ / ๑๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๕๙/๔๗๘๕

เด็กชายฤทธิพร สำแดงสี
๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

วัดคลองไทร  

สบ ๒๔๕๙/๔๗๘๖

เด็กชายจักรพนธ์ เจริญวงศ์
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

วัดคลองไทร  

สบ ๒๔๕๙/๔๗๘๗

เด็กชายธนภัทณ รัตโชติ
๑๗/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

วัดคลองไทร  

สบ ๒๔๕๙/๔๗๘๘

เด็กชายนรากร กองนิมิต
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

วัดคลองไทร  

สบ ๒๔๕๙/๔๗๘๙

เด็กชายพรพันธ์ นามยา
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

วัดคลองไทร  

สบ ๒๔๕๙/๔๗๙๐

เด็กชายขุนเดช ยุระยาต
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

วัดคลองไทร  

สบ ๒๔๕๙/๔๗๙๑

เด็กชายอภิกรเชษฐ เพชรเจริญ
๑๑/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

วัดคลองไทร  

สบ ๒๔๕๙/๔๗๙๒

เด็กชายณัฎฐเอก ขันธวุฒิ
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

วัดคลองไทร  

สบ ๒๔๕๙/๔๗๙๓

เด็กชายอนุชา นาคสีม่วง
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

วัดคลองไทร  

สบ ๒๔๕๙/๔๗๙๔

เด็กชายกิตติพัฒน์ พงษ์เสงียม

่

๐๖/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

วัดคลองไทร  

สบ ๒๔๕๙/๔๗๙๕

เด็กชายสุทธิศักดิ

์

เกตุแก้ว
๒๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

วัดคลองไทร  

สบ ๒๔๕๙/๔๗๙๖

เด็กชายกิติศักดิ

์

อุ้ยวงษ์
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

วัดคลองไทร  

สบ ๒๔๕๙/๔๗๙๗

เด็กชายสุธีรพัตร อรุณศรี
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

วัดคลองไทร  

สบ ๒๔๕๙/๔๗๙๘

เด็กชายชนากร แก้วมี
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

วัดคลองไทร  

สบ ๒๔๕๙/๔๗๙๙

เด็กชายพุฒิพงศ์ ดาวดวงสุข
๒๖/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

วัดคลองไทร  

สบ ๒๔๕๙/๔๘๐๐
เด็กชายภาณุพงศ์ เวชสิทธิ

์

๐๙/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

วัดคลองไทร  

สบ ๒๔๕๙/๔๘๐๑

เด็กชายหัตถนิกรณ์ บุตรมาลา
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

วัดคลองไทร  

สบ ๒๔๕๙/๔๘๐๒

เด็กชายรหัสชัย รถหวัน

่

๑๒/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

วัดคลองไทร  

สบ ๒๔๕๙/๔๘๐๓
เด็กชายนฤพล ตรีวงษ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

วัดคลองไทร  

สบ ๒๔๕๙/๔๘๐๔

เด็กชายอธิบดี คัมภิรานนท์
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

วัดคลองไทร  

สบ ๒๔๕๙/๔๘๐๕

เด็กชายศรายุทธิ

์

พยมโพธิ

์

๑๘/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

วัดคลองไทร  

สบ ๒๔๕๙/๔๘๐๖

เด็กชายพีรณัฐ ปทมพรม
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

วัดคลองไทร  

สบ ๒๔๕๙/๔๘๐๗
เด็กชายศรณรงค์ โชติสาร

๒๖/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

วัดคลองไทร  

สบ ๒๔๕๙/๔๘๐๘

เด็กชายรัตนพงศ์ สมจิตร
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

วัดคลองไทร  

สบ ๒๔๕๙/๔๘๐๙

เด็กชายอภิรักษ์ ยามเย็น
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

วัดคลองไทร  

สบ ๒๔๕๙/๔๘๑๐

เด็กชายธีรภัทร แดงอร่าม
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

วัดคลองไทร  

สบ ๒๔๕๙/๔๘๑๑

เด็กชายสิทธิชัย สุคนธี
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

วัดคลองไทร  

สบ ๒๔๕๙/๔๘๑๒

เด็กชายคฑาธร ดวงจำปา
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

วัดคลองไทร  

สบ ๒๔๕๙/๔๘๑๓

เด็กชายนพกร ชืนชม

่

๐๗/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

วัดคลองไทร  

สบ ๒๔๕๙/๔๘๑๔

เด็กชายสิทธานนท์ ไม้แดง

๑๗/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

วัดคลองไทร  

สบ ๒๔๕๙/๔๘๑๕

เด็กชายณภัทร ทองก้อน

๑๕/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

วัดคลองไทร  

สบ ๒๔๕๙/๔๘๑๖

เด็กชายวัชรพงศ์ เจริญวิไลวงศ์
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

วัดคลองไทร  

สบ ๒๔๕๙/๔๘๑๗

เด็กชายจารุเดช จันเทวี
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

วัดคลองไทร  

สบ ๒๔๕๙/๔๘๑๘

เด็กชายกฤษฎา ท้าวหลวง
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

วัดคลองไทร  

สบ ๒๔๕๙/๔๘๑๙

เด็กชายณัฐวัฒน์ ศรีบุญเรือง
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

วัดคลองไทร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๓๘ / ๑๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๕๙/๔๘๒๐

เด็กชายศักดา ชัยประสิทธิ
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

วัดคลองไทร  

สบ ๒๔๕๙/๔๘๒๑

เด็กชายฐิติกร พ่วงผ่อง
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

วัดคลองไทร  

สบ ๒๔๕๙/๔๘๒๒

เด็กชายสรายุทธ สุดสนิท
๒๔/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

วัดคลองไทร  

สบ ๒๔๕๙/๔๘๒๓

เด็กหญิงณัฐชริดา อินทร์อำ
๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

วัดคลองไทร  

สบ ๒๔๕๙/๔๘๒๔

เด็กหญิงนิศารัตน์ ผลแก้ว
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

วัดคลองไทร  

สบ ๒๔๕๙/๔๘๒๕

เด็กหญิงสุชาดา วิเศษกลาง
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

วัดคลองไทร  

สบ ๒๔๕๙/๔๘๒๖

เด็กหญิงสุลักขณา พรชุบ

๒๒/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

วัดคลองไทร  

สบ ๒๔๕๙/๔๘๒๗

เด็กหญิงนิโลมล กลันแก้ว

่

๑๓/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

วัดคลองไทร  

สบ ๒๔๕๙/๔๘๒๘

เด็กหญิงสุทธิดา จันทา
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

วัดคลองไทร  

สบ ๒๔๕๙/๔๘๒๙

เด็กหญิงพัฒชนิดา กิจเครือ
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

วัดคลองไทร  

สบ ๒๔๕๙/๔๘๓๐
เด็กหญิงนำผึง

้

อิสรางกูล
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

วัดคลองไทร  

สบ ๒๔๕๙/๔๘๓๑

เด็กหญิงปาริชาติ ผลประเสริฐ
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

วัดคลองไทร  

สบ ๒๔๕๙/๔๘๓๒
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ เนตรชลายุทธ

๒๑/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

วัดคลองไทร  

สบ ๒๔๕๙/๔๘๓๓

เด็กหญิงสิริวิมล ภูทองขาว
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

วัดคลองไทร  

สบ ๒๔๕๙/๔๘๓๔

เด็กหญิงนราภรณ มากเจริญ
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

วัดคลองไทร  

สบ ๒๔๕๙/๔๘๓๕

เด็กหญิงณัฎฐริยา พาสี
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

วัดคลองไทร  

สบ ๒๔๕๙/๔๘๓๖

เด็กหญิงอมรรัตน์ สาลิสี
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

วัดคลองไทร  

สบ ๒๔๕๙/๔๘๓๗

เด็กหญิงจิราภรณ์ เจริญจิตร์

๑๑/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

วัดคลองไทร  

สบ ๒๔๕๙/๔๘๓๘

เด็กหญิงจุฑารัตน์ วีระพงษ์
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

วัดคลองไทร  

สบ ๒๔๕๙/๔๘๓๙

เด็กหญิงอาทิมา ธำรงศักดิ

์

๒๐/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

วัดคลองไทร  

สบ ๒๔๕๙/๔๘๔๐

เด็กหญิงสุกัลยา เหล็กสุวรรณ
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

วัดคลองไทร  

สบ ๒๔๕๙/๔๘๔๑

เด็กหญิงสุภาพร ภาคิฉาย
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

วัดคลองไทร  

สบ ๒๔๕๙/๔๘๔๒

เด็กหญิงวราภรณ์ บัวกลิน

่

๐๖/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

วัดคลองไทร  

สบ ๒๔๕๙/๔๘๔๓

เด็กหญิงชนิตา หินดี
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

วัดคลองไทร  

สบ ๒๔๕๙/๔๘๔๔

เด็กหญิงรมิตา อินทร์อำ

๒๙/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

วัดคลองไทร  

สบ ๒๔๕๙/๔๘๔๕

เด็กหญิงสุพัตรา สินประเสริฐ
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

วัดคลองไทร  

สบ ๒๔๕๙/๔๘๔๖
เด็กหญิงประกายดาว ตันแก้ว

๒๔/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

วัดคลองไทร  

สบ ๒๔๕๙/๔๘๔๗

เด็กหญิงพัชราภา โฉมเกษ
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

วัดคลองไทร  

สบ ๒๔๕๙/๔๘๔๘

เด็กหญิงพรทิวา ทิมมณี

๒๘/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

วัดคลองไทร  

สบ ๒๔๕๙/๔๘๔๙

เด็กหญิงนัฐธิกา วันดาคุณ
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

วัดคลองไทร  

สบ ๒๔๕๙/๔๘๕๐
เด็กหญิงกิงกานต์

่

รัตนวิชัย
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

วัดคลองไทร  

สบ ๒๔๕๙/๔๘๕๑

เด็กชายภูวนัย ดุสิตา
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองไทร หนองไทร  

สบ ๒๔๕๙/๔๘๕๒

เด็กชายคฑาวุฒิ พยมโพธิ

์

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองไทร หนองไทร  

สบ ๒๔๕๙/๔๘๕๓

เด็กชายชาญณรงค์ แสงดี
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองไทร หนองไทร  

สบ ๒๔๕๙/๔๘๕๔

เด็กชายธนภัทร หอมประยูร
๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองไทร หนองไทร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๓๙ / ๑๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๕๙/๔๘๕๕

เด็กชายคฑาธร ดวงอาจ ๓/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดหนองไทร หนองไทร  

สบ ๒๔๕๙/๔๘๕๖

เด็กหญิงภัทรวดี สีลา
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองไทร หนองไทร  

สบ ๒๔๕๙/๔๘๕๗

เด็กชายนวพล นิลคูหา
๑๑/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะเซิงหวาย วัดเกาะเซิงหวาย  

สบ ๒๔๕๙/๔๘๕๘

เด็กหญิงมัทนาพร สุขเทียม

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะเซิงหวาย วัดเกาะเซิงหวาย  

สบ ๒๔๕๙/๔๘๕๙

เด็กชายรัฐภูมิ วิเศษ ๘/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเกาะเซิงหวาย วัดเกาะเซิงหวาย  

สบ ๒๔๕๙/๔๘๖๐

เด็กหญิงสุภัทรา บัวทอง
๑๙/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกกระต่าย(วารราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดโคกกระต่าย  

สบ ๒๔๕๙/๔๘๖๑

เด็กหญิงเยาวพา พ่วงยาม
๓๐/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกกระต่าย(วารราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดโคกกระต่าย  

สบ ๒๔๕๙/๔๘๖๒

เด็กหญิงพิทยาภรณ์ ระวังจันทร์
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านลำ(บ้านลำวิทยาคาร)
วัดบ้านลำ  

สบ ๒๔๕๙/๔๘๖๓

เด็กชายรชานนท์ อนันต์ไชยศิริ
๑๓/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดวิหารแดง(วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ฯ)

วัดวิหารแดง  

สบ ๒๔๕๙/๔๘๖๔

เด็กชายวาทิตย์ พันธุระ
๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสัจจาวาส วัดศรีสัจจาวาส  

สบ ๒๔๕๙/๔๘๖๕

เด็กหญิงประภัสสร สายเมือง
๑๖/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสัจจาวาส วัดศรีสัจจาวาส  

สบ ๒๔๕๙/๔๘๖๖

เด็กหญิงพีรนีม ทองเปลือง

้

๕/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดศรีสัจจาวาส วัดศรีสัจจาวาส  

สบ ๒๔๕๙/๔๘๖๗

เด็กหญิงวรรษชล สีหะนาม
๑๒/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองโพธิ

์

วัดหนองโพธิ

์

 

สบ ๒๔๕๙/๔๘๖๘

เด็กชายกิตติภูมิ สุริยะ ๔/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง วัดหนองโพธิ

์

 

สบ ๒๔๕๙/๔๘๖๙

เด็กชายนันทิพัฒน์ กุศลส่ง

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง วัดหนองโพธิ

์

 

สบ ๒๔๕๙/๔๘๗๐

เด็กชายศุภกฤต โอษฐ์เวช
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง วัดหนองโพธิ

์

 

สบ ๒๔๕๙/๔๘๗๑

เด็กชายคุณากร อำพร
๑๘/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง วัดหนองโพธิ

์

 

สบ ๒๔๕๙/๔๘๗๒

เด็กชายจักรพรรดิ สุดสวาท
๑๑/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง วัดหนองโพธิ

์

 

สบ ๒๔๕๙/๔๘๗๓

เด็กชายพันธ์วริส ไชยสุริยา
๑๘/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง วัดหนองโพธิ

์

 

สบ ๒๔๕๙/๔๘๗๔

เด็กชายภาณุวัฒน์ โพธิศรี

์

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง วัดหนองโพธิ

์

 

สบ ๒๔๕๙/๔๘๗๕

เด็กหญิงสุพรรณิกา

ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม

๓/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง วัดหนองโพธิ

์

 

สบ ๒๔๕๙/๔๘๗๖

เด็กหญิงนันธิดา กลินกาหลง

่

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง วัดหนองโพธิ

์

 

สบ ๒๔๕๙/๔๘๗๗

เด็กหญิงพัชรศรี กองละคร ๖/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง วัดหนองโพธิ

์

 

สบ ๒๔๕๙/๔๘๗๘

เด็กหญิงสมฤดี เมืองขำ ๑/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง วัดหนองโพธิ

์

 

สบ ๒๔๕๙/๔๘๗๙

เด็กหญิงพรกนก ทีฆาวงค์
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง วัดหนองโพธิ

์

 

สบ ๒๔๕๙/๔๘๘๐

เด็กหญิงกัณฐิกา กองพา
๑๒/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง วัดหนองโพธิ

์

 

สบ ๒๔๕๙/๔๘๘๑

เด็กหญิงวณิชา เณรมณี
๑๑/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองสรวง(ถิรอุทิศ) วัดหนองสรวง  

สบ ๒๔๕๙/๔๘๘๒

เด็กหญิงวันวิมณ สุขเจริญ
๒๑/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองสรวง(ถิรอุทิศ) วัดหนองสรวง  

สบ ๒๔๕๙/๔๘๘๓

เด็กชายภูริพัฒน์ ชูชิต ๒/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเขาน้อยจอมสวรรค์
วัดเขาน้อยจอมสวรรค์

 

สบ ๒๔๕๙/๔๘๘๔

เด็กหญิงกัญญาภัค สอนศรี
๒๖/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาน้อยจอมสวรรค์
วัดเขาน้อยจอมสวรรค์

 

สบ ๒๔๕๙/๔๘๘๕

เด็กหญิงณัฐณิชา หลุ่นเจริญ
๑๖/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาน้อยจอมสวรรค์
วัดเขาน้อยจอมสวรรค์

 

สบ ๒๔๕๙/๔๘๘๖

เด็กชายสุจินดา ชนะสะแบง
๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาน้อยจอมสวรรค์
วัดเขาน้อยจอมสวรรค์

 

สบ ๒๔๕๙/๔๘๘๗

เด็กหญิงพิมพ์ชนก สุขมาก

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาน้อยจอมสวรรค์
วัดเขาน้อยจอมสวรรค์

 

สบ ๒๔๕๙/๔๘๘๘

เด็กหญิงสุติมา นาคเสวก ๑/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเขาน้อยจอมสวรรค์
วัดเขาน้อยจอมสวรรค์

 

สบ ๒๔๕๙/๔๘๘๙

เด็กชายชาลินี นาคเสวก ๑/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเขาน้อยจอมสวรรค์
วัดเขาน้อยจอมสวรรค์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๔๐ / ๑๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๕๙/๔๘๙๐

เด็กหญิงสโรชา นาคเสวก
๒๙/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาน้อยจอมสวรรค์
วัดเขาน้อยจอมสวรรค์

 

สบ ๒๔๕๙/๔๘๙๑

เด็กหญิงณกมล ทองอยู่
๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาน้อยจอมสวรรค์
วัดเขาน้อยจอมสวรรค์

 

สบ ๒๔๕๙/๔๘๙๒

เด็กชายชัชวาล สุขกะ
๑๐/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาน้อยจอมสวรรค์
วัดเขาน้อยจอมสวรรค์

 

สบ ๒๔๕๙/๔๘๙๓

เด็กชายณัฐพล จุลลา
๑๘/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเจริญธรรม วัดเจริญธรรม  

สบ ๒๔๕๙/๔๘๙๔

เด็กชายณัฐภูมิ โมลา
๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเจริญธรรม วัดเจริญธรรม  

สบ ๒๔๕๙/๔๘๙๕

เด็กชายธิชานนท์ แก้วบุญเมือง
๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเจริญธรรม วัดเจริญธรรม  

สบ ๒๔๕๙/๔๘๙๖

เด็กชายพิรุณ ทัสสานิยม
๑๔/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเจริญธรรม วัดเจริญธรรม  

สบ ๒๔๕๙/๔๘๙๗

เด็กชายวโรดม มาลา

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเจริญธรรม วัดเจริญธรรม  

สบ ๒๔๕๙/๔๘๙๘

เด็กชายอชิตะ ขะชาติ
๑๕/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเจริญธรรม วัดเจริญธรรม  

สบ ๒๔๕๙/๔๘๙๙

เด็กชายพีรภัทร ศรีลางค์ ๓/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเจริญธรรม วัดเจริญธรรม  

สบ ๒๔๕๙/๔๙๐๐
เด็กชายพีรเดช พลายงาม

๒๔/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเจริญธรรม วัดเจริญธรรม  

สบ ๒๔๕๙/๔๙๐๑

เด็กหญิงกชกร ยุพาพันธ์
๒๘/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเจริญธรรม วัดเจริญธรรม  

สบ ๒๔๕๙/๔๙๐๒

เด็กหญิงชฏาภรณ์ ทาเทียง

่

๙/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเจริญธรรม วัดเจริญธรรม  

สบ ๒๔๕๙/๔๙๐๓

เด็กหญิงณัชชารีย์ ไกรสอน

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเจริญธรรม วัดเจริญธรรม  

สบ ๒๔๕๙/๔๙๐๔
เด็กหญิงปทมาพร แสนแสง

๓๑/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเจริญธรรม วัดเจริญธรรม  

สบ ๒๔๕๙/๔๙๐๕

เด็กชายจิรวัฒน์ เพชรบังเกิด
๑๖/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเจริญธรรม วัดเจริญธรรม  

สบ ๒๔๕๙/๔๙๐๖

เด็กชายนาวิน สุวรรณ์

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเจริญธรรม วัดเจริญธรรม  

สบ ๒๔๕๙/๔๙๐๗

เด็กชายรัฐภูมิ แจ้งสว่าง
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเจริญธรรม วัดเจริญธรรม  

สบ ๒๔๕๙/๔๙๐๘
เด็กชายวิชชาการ วงศ์ราษฎร์ ๖/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเจริญธรรม วัดเจริญธรรม  

สบ ๒๔๕๙/๔๙๐๙

เด็กชายนิธิพันธ์ เทียนพงศกร ๖/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเจริญธรรม วัดเจริญธรรม  

สบ ๒๔๕๙/๔๙๑๐

เด็กชายวิชชุกร วงศ์ราษฎร์
๒๓/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเจริญธรรม วัดเจริญธรรม  

สบ ๒๔๕๙/๔๙๑๑

เด็กชายศักพิพัฒน์ สุขสะอางค์
๑๙/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเจริญธรรม วัดเจริญธรรม  

สบ ๒๔๕๙/๔๙๑๒

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

อรศรี
๒๕/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเจริญธรรม วัดเจริญธรรม  

สบ ๒๔๕๙/๔๙๑๓

เด็กชายอรรถสิทธิ

์

อำพา

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเจริญธรรม วัดเจริญธรรม  

สบ ๒๔๕๙/๔๙๑๔

เด็กชายอนุวัฒน์ ศรีโมรา

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเจริญธรรม วัดเจริญธรรม  

สบ ๒๔๕๙/๔๙๑๕

เด็กชายนพคุณ พวงพันธ์ ๗/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเจริญธรรม วัดเจริญธรรม  

สบ ๒๔๕๙/๔๙๑๖

เด็กหญิงกัลยาณี ศรีโพธิ

์

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเจริญธรรม วัดเจริญธรรม  

สบ ๒๔๕๙/๔๙๑๗

เด็กหญิงรัตนาวลี บุญยะกาล
๑๕/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเจริญธรรม วัดเจริญธรรม  

สบ ๒๔๕๙/๔๙๑๘

เด็กหญิงนภัสสร ทองจรัส
๑๔/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเจริญธรรม วัดเจริญธรรม  

สบ ๒๔๕๙/๔๙๑๙

เด็กชายจิรวัฒน์ หอมอ่อน ๕/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเจริญธรรม วัดเจริญธรรม  

สบ ๒๔๕๙/๔๙๒๐
เด็กชายโชคชัย มาแย้ม

๔/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดเจริญธรรม วัดเจริญธรรม  

สบ ๒๔๕๙/๔๙๒๑

เด็กชายณัฐวุฒิ สุขสมบัติ

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเจริญธรรม วัดเจริญธรรม  

สบ ๒๔๕๙/๔๙๒๒

เด็กชายอิทธิพัทธ์ สมคิด
๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเจริญธรรม วัดเจริญธรรม  

สบ ๒๔๕๙/๔๙๒๓

เด็กหญิงกชกร พวงมาลา ๙/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดเจริญธรรม วัดเจริญธรรม  

สบ ๒๔๕๙/๔๙๒๔

เด็กหญิงจินดาพร ปนน้อย

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเจริญธรรม วัดเจริญธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๔๑ / ๑๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๕๙/๔๙๒๕

เด็กชายธนารมณ์ อาจหาญ
๑๖/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเจริญธรรม วัดเจริญธรรม  

สบ ๒๔๕๙/๔๙๒๖

เด็กชายบริวัฒน์ บุญสัตย์
๑๘/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเจริญธรรม วัดเจริญธรรม  

สบ ๒๔๕๙/๔๙๒๗

เด็กชายกชรัตน์ โม่สิงห์
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ วัดราษฎร์เจริญ  

สบ ๒๔๕๙/๔๙๒๘

เด็กชายธันวา บุญมี

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ วัดราษฎร์เจริญ  

สบ ๒๔๕๙/๔๙๒๙

เด็กชายเทียนชัย จาดสุข
๑๔/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ วัดราษฎร์เจริญ  

สบ ๒๔๕๙/๔๙๓๐

เด็กชายทักษ์ดนัย จุลกะลพ
๒๑/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ วัดราษฎร์เจริญ  

สบ ๒๔๕๙/๔๙๓๑

เด็กชายวัฒนชัย ทองแดง

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ วัดราษฎร์เจริญ  

สบ ๒๔๕๙/๔๙๓๒

เด็กชายราชเชนทร์ พุ่มบะเทา

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ วัดราษฎร์เจริญ  

สบ ๒๔๕๙/๔๙๓๓

เด็กชายวรรนณิสา น้อยหลง ๔/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ วัดราษฎร์เจริญ  

สบ ๒๔๕๙/๔๙๓๔

เด็กชายณัฐวรรณ ศรีบุญจันทร์
๑๑/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ วัดราษฎร์เจริญ  

สบ ๒๔๕๙/๔๙๓๕
เด็กหญิงเพชรชราภา พานทอง

๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ วัดราษฎร์เจริญ  

สบ ๒๔๕๙/๔๙๓๖
เด็กหญิงเพชรชราพร พานทอง

๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ วัดราษฎร์เจริญ  

สบ ๒๔๕๙/๔๙๓๗

นางสาวศสิวิมล ม่วงกลำ
๑๐/๑๑/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ วัดราษฎร์เจริญ  

สบ ๒๔๕๙/๔๙๓๘

เด็กชายกฤษฎา เพิมพูน

่

๘/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ วัดราษฎร์เจริญ  

สบ ๒๔๕๙/๔๙๓๙

เด็กชายชาญวุฒิ เนียมหอม ๔/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ วัดราษฎร์เจริญ  

สบ ๒๔๕๙/๔๙๔๐

เด็กชายกันตพงศ์ บุญย้อย
๒๒/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ วัดราษฎร์เจริญ  

สบ ๒๔๕๙/๔๙๔๑

เด็กชายราชานนท์ นิลพัฒน์
๑๓/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ วัดราษฎร์เจริญ  

สบ ๒๔๕๙/๔๙๔๒

เด็กชายธนวัฒน์ เฉือยโนรี

่

๑๓/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ วัดราษฎร์เจริญ  

สบ ๒๔๕๙/๔๙๔๓

เด็กหญิงญาณัจฉรา แก้วเพ็ชร
๓๐/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ วัดราษฎร์เจริญ  

สบ ๒๔๕๙/๔๙๔๔

เด็กหญิงนภัสสร สิงห์นาม
๒๐/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ วัดราษฎร์เจริญ  

สบ ๒๔๕๙/๔๙๔๕

เด็กหญิงสุกัญญา สุริวงษ์
๑๖/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ วัดราษฎร์เจริญ  

สบ ๒๔๕๙/๔๙๔๖

เด็กหญิงพิมพิศา บุญเพ็ง
๒๙/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ วัดราษฎร์เจริญ  

สบ ๒๔๕๙/๔๙๔๗

เด็กหญิงจารุณ พาลี ๔/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ วัดราษฎร์เจริญ  

สบ ๒๔๕๙/๔๙๔๘

เด็กหญิงสาลิกา กาญจนา
๒๖/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ วัดราษฎร์เจริญ  

สบ ๒๔๕๙/๔๙๔๙ เด็กหญิงพิมพ์ณาพัฒน์
กล่มใจ

๒๓/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ วัดราษฎร์เจริญ  

สบ ๒๔๕๙/๔๙๕๐

เด็กชายเจษฎา บุตรพรหม
๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ วัดราษฎร์เจริญ  

สบ ๒๔๕๙/๔๙๕๑

เด็กชายระพีพัฒน์ งามเลิศ

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ วัดราษฎร์เจริญ  

สบ ๒๔๕๙/๔๙๕๒

เด็กชายสุรศักดิ

์

มงคล

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ วัดราษฎร์เจริญ  

สบ ๒๔๕๙/๔๙๕๓

เด็กหญิงวิไลพร เอียมจันทร์

่

๑๗/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ วัดราษฎร์เจริญ  

สบ ๒๔๕๙/๔๙๕๔

เด็กชายชุติพงษ์ ฤทธิเดช

์

๒๙/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ วัดราษฎร์เจริญ  

สบ ๒๔๕๙/๔๙๕๕

เด็กชายวสันต์ ม่วงอ่อน
๒๐/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ วัดราษฎร์เจริญ  

สบ ๒๔๕๙/๔๙๕๖

เด็กชายณัฐพล นาคเสวก
๒๙/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ วัดราษฎร์เจริญ  

สบ ๒๔๕๙/๔๙๕๗

เด็กชายกิติศักดิ

์

ตรีวงษ์
๑๔/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมานมิตรมงคล วัดสมานมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๔๙๕๘

เด็กชายกิตขจร โสณายะ
๑๑/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสมานมิตรมงคล วัดสมานมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๔๙๕๙

เด็กชายจิราพัชร คูณทวี ๔/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสมานมิตรมงคล วัดสมานมิตรมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๔๒ / ๑๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๕๙/๔๙๖๐

เด็กหญิงพรพิมล จินไทย
๑๓/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสมานมิตรมงคล วัดสมานมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๔๙๖๑

เด็กหญิงนิภาพรรณ จันทร์ต๊ะ
๒๓/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสมานมิตรมงคล วัดสมานมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๔๙๖๒

เด็กชายชินกฤต ทองอุ่น
๒๖/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมานมิตรมงคล วัดสมานมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๔๙๖๓

เด็กหญิงการเกด วาระกุล
๑๖/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมานมิตรมงคล วัดสมานมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๔๙๖๔

เด็กหญิงภุมวารี บุญเรือง
๑๑/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมานมิตรมงคล วัดสมานมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๔๙๖๕

เด็กหญิงเปรมสุดา ขุนศรี

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสมานมิตรมงคล วัดสมานมิตรมงคล  

สบ ๒๔๕๙/๔๙๖๖

เด็กหญิงจุฑามาศ ไชยเวช
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาดินใต้ วัดเขาดินใต้  

สบ ๒๔๕๙/๔๙๖๗

เด็กชายกิตติพงษ์ เทียงจันดา

่

๐๕/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดจันทบุรี(พิมพ์ประชานุเคราะห์)

วัดจันทบุรี  

สบ ๒๔๕๙/๔๙๖๘

เด็กหญิงจุรีพร บุญภาค
๐๗/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดจันทบุรี(พิมพ์ประชานุเคราะห์)

วัดจันทบุรี  

สบ ๒๔๕๙/๔๙๖๙

เด็กหญิงชาลิสา สายสาคร

๓๑/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดจันทบุรี(พิมพ์ประชานุเคราะห์)

วัดจันทบุรี  

สบ ๒๔๕๙/๔๙๗๐
เด็กหญิงชุติมา รักสนิท

๒๗/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดจันทบุรี(พิมพ์ประชานุเคราะห์)

วัดจันทบุรี  

สบ ๒๔๕๙/๔๙๗๑

เด็กหญิงณัฐชยา สุขเกษม
๒๐/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดจันทบุรี(พิมพ์ประชานุเคราะห์)

วัดจันทบุรี  

สบ ๒๔๕๙/๔๙๗๒

เด็กชายธนวัฒน์ ทองสวรรค์
๑๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดจันทบุรี(พิมพ์ประชานุเคราะห์)

วัดจันทบุรี  

สบ ๒๔๕๙/๔๙๗๓

เด็กหญิงปาริชาติ ธรรมนิยม
๐๖/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดจันทบุรี(พิมพ์ประชานุเคราะห์)

วัดจันทบุรี  

สบ ๒๔๕๙/๔๙๗๔

เด็กชายสงคราม วิรัชลาภ
๑๒/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดจันทบุรี(พิมพ์ประชานุเคราะห์)

วัดจันทบุรี  

สบ ๒๔๕๙/๔๙๗๕

เด็กชายดนุเดช ยะสาร
๒๑/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดจันทบุรี(พิมพ์ประชานุเคราะห์)

วัดจันทบุรี  

สบ ๒๔๕๙/๔๙๗๖

เด็กหญิงพิมยาดา รอดโสภา
๒๗/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดจันทบุรี(พิมพ์ประชานุเคราะห์)

วัดจันทบุรี  

สบ ๒๔๕๙/๔๙๗๗

เด็กหญิงรัชดาพร ชูเฉลิม
๑๑/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดจันทบุรี(พิมพ์ประชานุเคราะห์)

วัดจันทบุรี  

สบ ๒๔๕๙/๔๙๗๘

เด็กชายศรศักดิ

์

ธรรมนิยม
๑๒/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดจันทบุรี(พิมพ์ประชานุเคราะห์)

วัดจันทบุรี  

สบ ๒๔๕๙/๔๙๗๙

เด็กหญิงปพิชญา สมตระกูล
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตะเฆ่(ม่วงงามนุเคราะห์) วัดตะเฆ่  

สบ ๒๔๕๙/๔๙๘๐

เด็กหญิงคณิตา ภูมิมา
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิ(นาควิทยานุสรณ์)

์

วัดโพธิ

์

 

สบ ๒๔๕๙/๔๙๘๑

เด็กชายณัฐวุฒิ มัคพาล
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิ(นาควิทยานุสรณ์)

์

วัดโพธิ

์

 

สบ ๒๔๕๙/๔๙๘๒

เด็กหญิงทิพยวรรณ แก้วไพฑูรย์
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิ(นาควิทยานุสรณ์)

์

วัดโพธิ

์

 

สบ ๒๔๕๙/๔๙๘๓

เด็กชายณัฐวุฒิ ดีแสน
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ วัดม่วงงาม  

สบ ๒๔๕๙/๔๙๘๔

เด็กชายธนายุต นันทโคตร
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ วัดม่วงงาม  

สบ ๒๔๕๙/๔๙๘๕

เด็กหญิงนภัสสร ดำริ
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ วัดม่วงงาม  

สบ ๒๔๕๙/๔๙๘๖

เด็กชายนัทธนันท์ ปากเพรียว
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ วัดม่วงงาม  

สบ ๒๔๕๙/๔๙๘๗

เด็กหญิงนันทิกานต์ เทียนหล่อ
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ วัดม่วงงาม  

สบ ๒๔๕๙/๔๙๘๘

เด็กชายรัฐภูมิ พงษานุสรณ์
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ วัดม่วงงาม  

สบ ๒๔๕๙/๔๙๘๙

เด็กหญิงกัลยากร อาจวิชัย
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบุญเกือวิทยา

้

วัดสมุหประดิษฐาราม
 

สบ ๒๔๕๙/๔๙๙๐
เด็กชายคุณานนต์ โพธิแสง

์

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบุญเกือวิทยา

้

วัดสมุหประดิษฐาราม
 

สบ ๒๔๕๙/๔๙๙๑

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ คัมภีระ
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบุญเกือวิทยา

้

วัดสมุหประดิษฐาราม
 

สบ ๒๔๕๙/๔๙๙๒

เด็กหญิงชลดา บัวศรี
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบุญเกือวิทยา

้

วัดสมุหประดิษฐาราม
 

สบ ๒๔๕๙/๔๙๙๓

เด็กชายชวนันท์ จันทา
๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบุญเกือวิทยา

้

วัดสมุหประดิษฐาราม
 

สบ ๒๔๕๙/๔๙๙๔

เด็กชายชิษณุพงศ์ ชมดารา
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบุญเกือวิทยา

้

วัดสมุหประดิษฐาราม
 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๔๓ / ๑๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๕๙/๔๙๙๕

เด็กหญิงชุตินันท์ อึงน้อย

่

๐๖/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลบุญเกือวิทยา

้

วัดสมุหประดิษฐาราม
 

สบ ๒๔๕๙/๔๙๙๖

เด็กหญิงชุติมา ไตรลพอาน
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบุญเกือวิทยา

้

วัดสมุหประดิษฐาราม
 

สบ ๒๔๕๙/๔๙๙๗

เด็กหญิงชุติมา สีดาคำ
๒๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบุญเกือวิทยา

้

วัดสมุหประดิษฐาราม
 

สบ ๒๔๕๙/๔๙๙๘

เด็กหญิงญาดาวดี กุมภีพงษ์
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบุญเกือวิทยา

้

วัดสมุหประดิษฐาราม
 

สบ ๒๔๕๙/๔๙๙๙

เด็กหญิงฐานิตา ไกรทอง
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบุญเกือวิทยา

้

วัดสมุหประดิษฐาราม
 

สบ ๒๔๕๙/๕๐๐๐
เด็กหญิงณฐมน อมริต

๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบุญเกือวิทยา

้

วัดสมุหประดิษฐาราม
 

สบ ๒๔๕๙/๕๐๐๑ เด็กหญิงณัฐชัญญานุช
มะค่าทอง

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบุญเกือวิทยา

้

วัดสมุหประดิษฐาราม
 

สบ ๒๔๕๙/๕๐๐๒
เด็กหญิงณัฐนันท์ นาคสวัสดิ

์

๐๙/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลบุญเกือวิทยา

้

วัดสมุหประดิษฐาราม
 

สบ ๒๔๕๙/๕๐๐๓
เด็กชายณัฐพนธ์ คำภิโล

๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบุญเกือวิทยา

้

วัดสมุหประดิษฐาราม
 

สบ ๒๔๕๙/๕๐๐๔
เด็กชายณัฐภัทร เขียวหวาน

๐๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลบุญเกือวิทยา

้

วัดสมุหประดิษฐาราม
 

สบ ๒๔๕๙/๕๐๐๕
เด็กหญิงณัฐรพี แสงศรี

๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบุญเกือวิทยา

้

วัดสมุหประดิษฐาราม
 

สบ ๒๔๕๙/๕๐๐๖
เด็กชายธนภัทร เครือแปง

๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบุญเกือวิทยา

้

วัดสมุหประดิษฐาราม
 

สบ ๒๔๕๙/๕๐๐๗
เด็กชายธเนศ วีระเดช

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบุญเกือวิทยา

้

วัดสมุหประดิษฐาราม
 

สบ ๒๔๕๙/๕๐๐๘
เด็กชายนนทพัฒน์ สุริยาบุตร

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบุญเกือวิทยา

้

วัดสมุหประดิษฐาราม
 

สบ ๒๔๕๙/๕๐๐๙
เด็กชายปกาศิต เสตะพันธุ์

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบุญเกือวิทยา

้

วัดสมุหประดิษฐาราม
 

สบ ๒๔๕๙/๕๐๑๐
เด็กหญิงปริดิยาภรณ์ สีคันทา

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบุญเกือวิทยา

้

วัดสมุหประดิษฐาราม
 

สบ ๒๔๕๙/๕๐๑๑

เด็กหญิงปวีณ์ธิดา สุคนธะ
๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบุญเกือวิทยา

้

วัดสมุหประดิษฐาราม
 

สบ ๒๔๕๙/๕๐๑๒

เด็กชายปณณวิชญ์ บุญสืบ
๐๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบุญเกือวิทยา

้

วัดสมุหประดิษฐาราม
 

สบ ๒๔๕๙/๕๐๑๓
เด็กหญิงพรพรรณ สินนอก

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบุญเกือวิทยา

้

วัดสมุหประดิษฐาราม
 

สบ ๒๔๕๙/๕๐๑๔

เด็กชายพฤฒิกุล จุลหิรัญ
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบุญเกือวิทยา

้

วัดสมุหประดิษฐาราม
 

สบ ๒๔๕๙/๕๐๑๕

เด็กชายพาสกร หนูปญญา
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบุญเกือวิทยา

้

วัดสมุหประดิษฐาราม
 

สบ ๒๔๕๙/๕๐๑๖
เด็กหญิงพิชญาภรณ์ จุลพฤกษ์

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบุญเกือวิทยา

้

วัดสมุหประดิษฐาราม
 

สบ ๒๔๕๙/๕๐๑๗
เด็กหญิงพิชามญธุ์ ระไหวนอก

๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบุญเกือวิทยา

้

วัดสมุหประดิษฐาราม
 

สบ ๒๔๕๙/๕๐๑๘

เด็กหญิงภคพร ดนตรีเจริญ
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบุญเกือวิทยา

้

วัดสมุหประดิษฐาราม
 

สบ ๒๔๕๙/๕๐๑๙

เด็กหญิงมนัชญา อินตาพวง
๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบุญเกือวิทยา

้

วัดสมุหประดิษฐาราม
 

สบ ๒๔๕๙/๕๐๒๐
เด็กหญิงสวรส สมศรี

๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบุญเกือวิทยา

้

วัดสมุหประดิษฐาราม
 

สบ ๒๔๕๙/๕๐๒๑
เด็กชายสิทธิพันธ์ ประเสริฐ

๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบุญเกือวิทยา

้

วัดสมุหประดิษฐาราม
 

สบ ๒๔๕๙/๕๐๒๒

เด็กหญิงสุภัสสร บุญคุณ
๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบุญเกือวิทยา

้

วัดสมุหประดิษฐาราม
 

สบ ๒๔๕๙/๕๐๒๓

เด็กหญิงอุรัสยา สงนางรอง
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบุญเกือวิทยา

้

วัดสมุหประดิษฐาราม
 

สบ ๒๔๕๙/๕๐๒๔

เด็กหญิงเกศมณี เกตุภูงา
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบุญเกือวิทยา

้

วัดสมุหประดิษฐาราม
 

สบ ๒๔๕๙/๕๐๒๕
เด็กหญิงไอศิกา บุญธรรม

๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบุญเกือวิทยา

้

วัดสมุหประดิษฐาราม
 

สบ ๒๔๕๙/๕๐๒๖

เด็กหญิงกชกร ทรัพย์มิตร

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบุญเกือวิทยา

้

วัดสมุหประดิษฐาราม
 

สบ ๒๔๕๙/๕๐๒๗

เด็กหญิงการะเกตุ บุญเรืองฤทธิ

์

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบุญเกือวิทยา

้

วัดสมุหประดิษฐาราม
 

สบ ๒๔๕๙/๕๐๒๘

เด็กหญิงจุฑาภัทร์ บัวอ่อน

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบุญเกือวิทยา

้

วัดสมุหประดิษฐาราม
 

สบ ๒๔๕๙/๕๐๒๙
เด็กชายชลชนก นวลจันทร์

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบุญเกือวิทยา

้

วัดสมุหประดิษฐาราม
 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๔๔ / ๑๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๕๙/๕๐๓๐
เด็กชายชัชรภัส วงศ์วิศิษฐ์

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบุญเกือวิทยา

้

วัดสมุหประดิษฐาราม
 

สบ ๒๔๕๙/๕๐๓๑

เด็กชายณัฐชนน นิลศิลา
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบุญเกือวิทยา

้

วัดสมุหประดิษฐาราม
 

สบ ๒๔๕๙/๕๐๓๒
เด็กชายนครรัฐ มาลา

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบุญเกือวิทยา

้

วัดสมุหประดิษฐาราม
 

สบ ๒๔๕๙/๕๐๓๓

เด็กชายพัชรพล ผ่องสนาม
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบุญเกือวิทยา

้

วัดสมุหประดิษฐาราม
 

สบ ๒๔๕๙/๕๐๓๔

เด็กชายรัตนฉัตร แสงภักดี
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบุญเกือวิทยา

้

วัดสมุหประดิษฐาราม
 

สบ ๒๔๕๙/๕๐๓๕

เด็กชายฤทธิเดช ปนเอียม

่

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบุญเกือวิทยา

้

วัดสมุหประดิษฐาราม
 

สบ ๒๔๕๙/๕๐๓๖
เด็กชายวงศธร บุญแจ้ง

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบุญเกือวิทยา

้

วัดสมุหประดิษฐาราม
 

สบ ๒๔๕๙/๕๐๓๗

เด็กชายวีระกานต์ แจ่มจันทร์
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบุญเกือวิทยา

้

วัดสมุหประดิษฐาราม
 

สบ ๒๔๕๙/๕๐๓๘

เด็กชายศวิษฐ์ แสงคำ
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบุญเกือวิทยา

้

วัดสมุหประดิษฐาราม
 

สบ ๒๔๕๙/๕๐๓๙

เด็กหญิงสุชัญญา รีเรืองชัย
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบุญเกือวิทยา

้

วัดสมุหประดิษฐาราม
 

สบ ๒๔๕๙/๕๐๔๐
เด็กชายสุธินันท์ โพธิทอง

์

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบุญเกือวิทยา

้

วัดสมุหประดิษฐาราม
 

สบ ๒๔๕๙/๕๐๔๑

เด็กหญิงอารีรัตน์ ไตรพรหม
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบุญเกือวิทยา

้

วัดสมุหประดิษฐาราม
 

สบ ๒๔๕๙/๕๐๔๒

เด็กชายณปภัช แก้วปรีชา

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบุญเกือวิทยา

้

วัดสมุหประดิษฐาราม
 

สบ ๒๔๕๙/๕๐๔๓

เด็กหญิงบุณฑริกา ธนเจริญเบญญา
๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบุญเกือวิทยา

้

วัดสมุหประดิษฐาราม
 

สบ ๒๔๕๙/๕๐๔๔
เด็กหญิงนงนภัส บุญทัน

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ วัดสุธาวุฒิ  

สบ ๒๔๕๙/๕๐๔๕

เด็กหญิงปวีณ์ธิดา อิมศิริ

่

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ วัดสุธาวุฒิ  

สบ ๒๔๕๙/๕๐๔๖

เด็กหญิงพิชชาพร ศรีจันทร์
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ วัดสุธาวุฒิ  

สบ ๒๔๕๙/๕๐๔๗

เด็กชายพีรณัฐ คล้ายนิล

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ วัดสุธาวุฒิ  

สบ ๒๔๕๙/๕๐๔๘
เด็กชายวิศิษฐ์ หินอ่อน

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ วัดสุธาวุฒิ  

สบ ๒๔๕๙/๕๐๔๙

เด็กชายสหพัฒน์ กองใจ
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ วัดสุธาวุฒิ  

สบ ๒๔๕๙/๕๐๕๐
เด็กหญิงสุมิทตา สามสีทอง

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ วัดสุธาวุฒิ  

สบ ๒๔๕๙/๕๐๕๑

เด็กหญิงเบญญภา อยู่เย็น
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ วัดสุธาวุฒิ  

สบ ๒๔๕๙/๕๐๕๒
เด็กหญิงเยาวภา โคกคำยาน

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ วัดสุธาวุฒิ  

สบ ๒๔๕๙/๕๐๕๓

เด็กหญิงโยษิตา สุคนธ์
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ วัดสุธาวุฒิ  

สบ ๒๔๕๙/๕๐๕๔

เด็กหญิงกิติยาภา ตุงคะเสรีรักษ์
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ วัดสูง  

สบ ๒๔๕๙/๕๐๕๕

เด็กชายจตุรานนท์ จูวัตร
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ วัดสูง  

สบ ๒๔๕๙/๕๐๕๖
เด็กชายชนกันต์ ทองมัง

่

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ วัดสูง  

สบ ๒๔๕๙/๕๐๕๗

เด็กหญิงชุติมณฑน์ ขวัญจาด
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ วัดสูง  

สบ ๒๔๕๙/๕๐๕๘

เด็กหญิงณภารัตน์ หอมจันทร์
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ วัดสูง  

สบ ๒๔๕๙/๕๐๕๙

เด็กหญิงณัฐกฤตา อาจมุณี
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ วัดสูง  

สบ ๒๔๕๙/๕๐๖๐
เด็กหญิงณัฐชญา ประกิง

่

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ วัดสูง  

สบ ๒๔๕๙/๕๐๖๑

เด็กหญิงณัฐวดี รอดนิมิตร
๐๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ วัดสูง  

สบ ๒๔๕๙/๕๐๖๒

เด็กชายปยวัฒน์ วิสารทลีลาพันธ์
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ วัดสูง  

สบ ๒๔๕๙/๕๐๖๓

เด็กชายพงษ์ศกร ศรีธัญญา
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ วัดสูง  

สบ ๒๔๕๙/๕๐๖๔
เด็กหญิงพิมพ์พิชญา แนวจำปา

๐๗/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ วัดสูง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๔๕ / ๑๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๕๙/๕๐๖๕

เด็กชายพุฒิพงศ์ ม่วงเทศ
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ วัดสูง  

สบ ๒๔๕๙/๕๐๖๖

เด็กชายภัครพงษ์ ยานุพรหม
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ วัดสูง  

สบ ๒๔๕๙/๕๐๖๗
เด็กชายภูริทัต เรืองวุฒิเดช

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ วัดสูง  

สบ ๒๔๕๙/๕๐๖๘

เด็กหญิงมนัสชนก โอวาท
๐๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ วัดสูง  

สบ ๒๔๕๙/๕๐๖๙

เด็กหญิงรัฐญา เต้าทอง
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ วัดสูง  

สบ ๒๔๕๙/๕๐๗๐
เด็กหญิงวิชิรตา อนะมาน

๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ วัดสูง  

สบ ๒๔๕๙/๕๐๗๑
เด็กหญิงเมธาพร แสงภักดี

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ วัดสูง  

สบ ๒๔๕๙/๕๐๗๒

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ โสภาน้อย
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยหวาย วัดห้วยหวาย  

สบ ๒๔๕๙/๕๐๗๓

เด็กหญิงนลพรรณ อ้วนอินทร์
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยหวาย วัดห้วยหวาย  

สบ ๒๔๕๙/๕๐๗๔

เด็กหญิงปยนุช อุประ
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยหวาย วัดห้วยหวาย  

สบ ๒๔๕๙/๕๐๗๕
เด็กชายจักรกฤษณ์ ทิพวงษ์

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยหวาย วัดห้วยหวาย  

สบ ๒๔๕๙/๕๐๗๖

นางสาวปนัดดา คงช้าง
๑๔/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา โคกกระท้อน  

สบ ๒๔๕๙/๕๐๗๗

นางสาวอิสรียา ใจห้าว
๐๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา โคกกระท้อน  

สบ ๒๔๕๙/๕๐๗๘

นางสาวธนวันต์ จำปาเงิน
๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา โคกกระท้อน  

สบ ๒๔๕๙/๕๐๗๙
เด็กชายเอกอาทิตย์ ทาเงิน

๑๕/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา ม่วงฝาย  

สบ ๒๔๕๙/๕๐๘๐
เด็กชายธนโชติ หนูแก้ว

๒๐/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา สวนดอกไม้  

สบ ๒๔๕๙/๕๐๘๑

เด็กหญิงสุพิชฌาย์ มีขวัญ
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา สวนดอกไม้  

สบ ๒๔๕๙/๕๐๘๒

เด็กหญิงภารวี เจนวิพากษ์
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' เขาแก้ว  

สบ ๒๔๕๙/๕๐๘๓
เด็กชายกรไชย สมัครการ

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' เขาแก้ว  

สบ ๒๔๕๙/๕๐๘๔

เด็กชายธุวพัส กิจบำรุง
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' เขาแก้ว  

สบ ๒๔๕๙/๕๐๘๕

เด็กชายวงศธร ประดิษฐแสง

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' เขาแก้ว  

สบ ๒๔๕๙/๕๐๘๖

เด็กชายปรวัฒน์ สีดารัตน์

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' เขาแก้ว  

สบ ๒๔๕๙/๕๐๘๗
เด็กหญิงวรรณษา ทานนท์

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' ชัน  

สบ ๒๔๕๙/๕๐๘๘

เด็กชายธนกร อ่องชาติ
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' เชิงราก  

สบ ๒๔๕๙/๕๐๘๙

เด็กชายพงศ์ฐกรณ์ พงษ์ศรี

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' เชิงราก  

สบ ๒๔๕๙/๕๐๙๐
เด็กหญิงธนัชพร แจ่มกระจ่าง

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' เชิงราก  

สบ ๒๔๕๙/๕๐๙๑
เด็กหญิงพรรณษา หาศาสตร์ศรี

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' บัวงาม  

สบ ๒๔๕๙/๕๐๙๒

เด็กหญิงสุธาศินี สาหร่าย
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' บัวงาม  

สบ ๒๔๕๙/๕๐๙๓

เด็กชายสรภพ จีระพิษณุกุล

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' บัวงาม  

สบ ๒๔๕๙/๕๐๙๔

เด็กหญิงวริศรา จำนงค์ฤทธิ

์

๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' บัวงาม  

สบ ๒๔๕๙/๕๐๙๕
เด็กหญิงพัณณิตา ขำสกุล

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' บัวงาม  

สบ ๒๔๕๙/๕๐๙๖

เด็กชายชิโนรส อินคง
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' บัวงาม  

สบ ๒๔๕๙/๕๐๙๗

นางสาวกรกนก แก้วเขียว
๐๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' บ้านกลาง  

สบ ๒๔๕๙/๕๐๙๘

นางสาวอรอนงค์ เย็งประโคน
๑๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' บ้านกลาง  

สบ ๒๔๕๙/๕๐๙๙
นายธนวัฒน์ ศิลาแรง

๐๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' บ้านกลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๔๖ / ๑๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๕๙/๕๑๐๐
นางสาวกรรณิการ์ จันทิมา

๐๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' บ้านกลาง  

สบ ๒๔๕๙/๕๑๐๑

นางสาวเพชรลดา พันธุ์ทอง
๑๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' บ้านกลาง  

สบ ๒๔๕๙/๕๑๐๒
นายธนากร มนัสปยะ

๐๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' บ้านกลาง  

สบ ๒๔๕๙/๕๑๐๓

นายบูรพา ชาญธาตรี
๑๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' บ้านกลาง  

สบ ๒๔๕๙/๕๑๐๔

นางสาวพุทธิชา เอียมเย็น

่

๐๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' บ้านกลาง  

สบ ๒๔๕๙/๕๑๐๕

นางสาวอักษร ศรีวิเชียร
๐๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' บ้านกลาง  

สบ ๒๔๕๙/๕๑๐๖
นางสาวพรณิตา ศิริแสวง

๐๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' บ้านกลาง  

สบ ๒๔๕๙/๕๑๐๗

นายโชติกรณ์ ลายพัฒน์

๒๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' บ้านกลาง  

สบ ๒๔๕๙/๕๑๐๘

นางสาวพิชชาภรณ์ ล้อมวงษ์
๐๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' บ้านกลาง  

สบ ๒๔๕๙/๕๑๐๙

นางสาวอารยา มณีไพร
๒๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' บ้านกลาง  

สบ ๒๔๕๙/๕๑๑๐
นางสาวภัชธีญา รัตนจักร

๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' บ้านกลาง  

สบ ๒๔๕๙/๕๑๑๑

นางสาวธัญชนก สุขสาลี
๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' บ้านกลาง  

สบ ๒๔๕๙/๕๑๑๒

นายณัฏฐวัชร์ จเรสิทธิกุลชัย
๑๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' บ้านกลาง  

สบ ๒๔๕๙/๕๑๑๓

เด็กชายจิรโชติ ทุมรัตน์
๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' ปากบาง  

สบ ๒๔๕๙/๕๑๑๔

นางสาวธัญชนก ตรีทอง
๑๑/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' ไผ่ล้อม  

สบ ๒๔๕๙/๕๑๑๕

นายกฤษณะ เนียนเฮียน
๒๗/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' ไผ่ล้อม  

สบ ๒๔๕๙/๕๑๑๖

นางสาวณัฏฐณิชา ม่วงดี
๐๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' ไผ่ล้อม  

สบ ๒๔๕๙/๕๑๑๗

เด็กหญิงอัญชลี มหาหิงค์
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' ไผ่ล้อม  

สบ ๒๔๕๙/๕๑๑๘

เด็กหญิงวิไลพักตร์ แก้วสังสี
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' ไผ่ล้อม  

สบ ๒๔๕๙/๕๑๑๙

เด็กหญิงอารยา ไช่
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' ไผ่ล้อม  

สบ ๒๔๕๙/๕๑๒๐

เด็กหญิงดวงกมล ยุภาคณิต
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' ไผ่ล้อม  

สบ ๒๔๕๙/๕๑๒๑

เด็กชายชานน ทิพย์พงษ์
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' ไผ่ล้อม  

สบ ๒๔๕๙/๕๑๒๒

เด็กหญิงนงลักษณ์ ธรรมดา
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' ไผ่ล้อม  

สบ ๒๔๕๙/๕๑๒๓

เด็กหญิงศศิประภา พระบำรุง

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' ไผ่ล้อม  

สบ ๒๔๕๙/๕๑๒๔

เด็กชายพัชรพล ศิริชาติ
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' ไผ่ล้อม  

สบ ๒๔๕๙/๕๑๒๕

เด็กชายเขียวแก้ว

้

แก้วประเสริฐ
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' ไผ่ล้อม  

สบ ๒๔๕๙/๕๑๒๖

เด็กชายธณาธาร แอบบัว

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' ไผ่ล้อม  

สบ ๒๔๕๙/๕๑๒๗

เด็กหญิงทักษพร ตระกูลตังอนันต์

้

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' ไผ่ล้อม  

สบ ๒๔๕๙/๕๑๒๘

เด็กชายพงศธร ทองอินทร์

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' เพชร  

สบ ๒๔๕๙/๕๑๒๙

เด็กหญิงนฤมล โม้สิงห์
๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' เพชร  

สบ ๒๔๕๙/๕๑๓๐
เด็กชายสมหมาย เจริญสุข

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' มะกรูด  

สบ ๒๔๕๙/๕๑๓๑

เด็กหญิงกันตสิริ แซ่ตัน
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' สวนดอกไม้  

สบ ๒๔๕๙/๕๑๓๒

เด็กหญิงอรปรียา เสียงขุนทด
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' สวนดอกไม้  

สบ ๒๔๕๙/๕๑๓๓

เด็กหญิงกัลยาณี มหาทอง
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' สวนดอกไม้  

สบ ๒๔๕๙/๕๑๓๔

เด็กหญิงอพิชญา แจ่มจันทร์
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' สวนดอกไม้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๔๗ / ๑๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๕๙/๕๑๓๕

เด็กชายณัตพงศ์ สังข์ศร
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' สวนดอกไม้  

สบ ๒๔๕๙/๕๑๓๖

เด็กชายพีระพงศ์ เปาวิมาน
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' สวนดอกไม้  

สบ ๒๔๕๙/๕๑๓๗

เด็กหญิงจุฑามาศ ส่งเสริม
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' สวนดอกไม้  

สบ ๒๔๕๙/๕๑๓๘

เด็กชายภูมิวัฒน์ ตรรก์ชูวงศ์สุข
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' สวนดอกไม้  

สบ ๒๔๕๙/๕๑๓๙

เด็กหญิงศุภรัศยา สุขสบาย
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' สวนดอกไม้  

สบ ๒๔๕๙/๕๑๔๐

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

กระหวาย
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' สวนดอกไม้  

สบ ๒๔๕๙/๕๑๔๑

เด็กหญิงรัฐธีย์ ปดถา
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' อัมพวัน  

สบ ๒๔๕๙/๕๑๔๒

เด็กหญิงณัฐวรรณ สืบศรี
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' อัมพวัน  

สบ ๒๔๕๙/๕๑๔๓

เด็กหญิงกมลเนตร เนตรบังอร
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' อัมพวัน  

สบ ๒๔๕๙/๕๑๔๔

เด็กชายภัทรพงศ์ กำเพ็ชร
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' อัมพวัน  

สบ ๒๔๕๙/๕๑๔๕

เด็กชายสุรชาติ คำอ่อน
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' อัมพวัน  

สบ ๒๔๕๙/๕๑๔๖

เด็กหญิงบัณฑิตา เรือนเงิน
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' อัมพวัน  

สบ ๒๔๕๙/๕๑๔๗

เด็กหญิงกฤตยา จันศิริ
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' อัมพวัน  

สบ ๒๔๕๙/๕๑๔๘

เด็กชายกิตติศักดิ

์

กิจเกตุ
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเจ้าฟา(ยอดวิทยานุกูล) วัดเจ้าฟา  

สบ ๒๔๕๙/๕๑๔๙

เด็กชายชยางกูร ใหญ่ปราม
๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเจ้าฟา(ยอดวิทยานุกูล) วัดเจ้าฟา  

สบ ๒๔๕๙/๕๑๕๐

เด็กหญิงณัฐณิชา บัวจูม

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเจ้าฟา(ยอดวิทยานุกูล) วัดเจ้าฟา  

สบ ๒๔๕๙/๕๑๕๑

เด็กหญิงปยวรรณ สายทะเล
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเจ้าฟา(ยอดวิทยานุกูล) วัดเจ้าฟา  

สบ ๒๔๕๙/๕๑๕๒

เด็กชายวรรณเฉลิม แจ่มกระจ่าง
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเจ้าฟา(ยอดวิทยานุกูล) วัดเจ้าฟา  

สบ ๒๔๕๙/๕๑๕๓

เด็กชายศุภากร เอียมมี

่

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเจ้าฟา(ยอดวิทยานุกูล) วัดเจ้าฟา  

สบ ๒๔๕๙/๕๑๕๔

เด็กหญิงสมฤทัย วะสุรีย์
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเจ้าฟา(ยอดวิทยานุกูล) วัดเจ้าฟา  

สบ ๒๔๕๙/๕๑๕๕

เด็กชายเบญจพัฒน์ แคล้วอักสี
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเจ้าฟา(ยอดวิทยานุกูล) วัดเจ้าฟา  

สบ ๒๔๕๙/๕๑๕๖

เด็กชายจักรพรรดิ กันงาม

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเจ้าฟา(ยอดวิทยานุกูล) วัดเจ้าฟา  

สบ ๒๔๕๙/๕๑๕๗

เด็กชายจิราวัฒน์ แสนบรรเทา
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเจ้าฟา(ยอดวิทยานุกูล) วัดเจ้าฟา  

สบ ๒๔๕๙/๕๑๕๘

เด็กชายณภักควัตร จุลพฤกษ์
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเจ้าฟา(ยอดวิทยานุกูล) วัดเจ้าฟา  

สบ ๒๔๕๙/๕๑๕๙

เด็กหญิงณัฐชา ทองหม่อมราม
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเจ้าฟา(ยอดวิทยานุกูล) วัดเจ้าฟา  

สบ ๒๔๕๙/๕๑๖๐

เด็กชายณัฐณิชา สีมะนาว
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเจ้าฟา(ยอดวิทยานุกูล) วัดเจ้าฟา  

สบ ๒๔๕๙/๕๑๖๑

เด็กชายนราธิป โพตะเภา
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเจ้าฟา(ยอดวิทยานุกูล) วัดเจ้าฟา  

สบ ๒๔๕๙/๕๑๖๒

เด็กชายภคิน บุญยะมาลิก
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเจ้าฟา(ยอดวิทยานุกูล) วัดเจ้าฟา  

สบ ๒๔๕๙/๕๑๖๓

เด็กชายภานุเดช สกุลรักษ์
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเจ้าฟา(ยอดวิทยานุกูล) วัดเจ้าฟา  

สบ ๒๔๕๙/๕๑๖๔

เด็กชายณัฐพงศ์ ปอมลอย
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเจ้าฟา(ยอดวิทยานุกูล) วัดเจ้าฟา  

สบ ๒๔๕๙/๕๑๖๕

เด็กชายนภัสกร ชัยวงษา
๑๗/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดต้นตาล(ต้นตาลประชาสฤษฎิ)

์

วัดต้นตาล  

สบ ๒๔๕๙/๕๑๖๖

เด็กชายจิระพงศ์ ไพรจิตต์
๒๒/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดท่าช้าง(ท่าช้างประกฤติศึกษา)

วัดท่าช้างเหนือ  

สบ ๒๔๕๙/๕๑๖๗

เด็กหญิงลลิตา มิงขวัญ

่

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง(อิสระวิทยา) วัดบ้านชุ้ง  

สบ ๒๔๕๙/๕๑๖๘

เด็กหญิงสุภัสสรา อูปคำ
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงฝาย วัดปาสัก  

สบ ๒๔๕๙/๕๑๖๙

เด็กหญิงพัชริดา ดอเลาะ
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงฝาย วัดปาสัก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๔๘ / ๑๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๕๙/๕๑๗๐

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส เถือนวงษ์

่

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงฝาย วัดปาสัก  

สบ ๒๔๕๙/๕๑๗๑

เด็กชายเมฆ นามมี
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงฝาย วัดปาสัก  

สบ ๒๔๕๙/๕๑๗๒

เด็กหญิงชนิตา เทศวงษ์
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงฝาย วัดปาสัก  

สบ ๒๔๕๙/๕๑๗๓

เด็กหญิงชาลิสา กองสมิง
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงฝาย วัดปาสัก  

สบ ๒๔๕๙/๕๑๗๔

เด็กหญิงนริศรา ดอเลาะ
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงฝาย วัดปาสัก  

สบ ๒๔๕๙/๕๑๗๕

เด็กชายอภินันท์ ปานดวง
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระยาทด(สุชลิตวิทยา) วัดพระยาทด  

สบ ๒๔๕๙/๕๑๗๖

เด็กชายไตรราช ปะลุวันรัมย์
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระยาทด(สุชลิตวิทยา) วัดพระยาทด  

สบ ๒๔๕๙/๕๑๗๗

เด็กชายณัฐพล แก้วเมฆ
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระยาทด(สุชลิตวิทยา) วัดพระยาทด  

สบ ๒๔๕๙/๕๑๗๘

เด็กชายศรัณย์ งามเมือง
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระยาทด(สุชลิตวิทยา) วัดพระยาทด  

สบ ๒๔๕๙/๕๑๗๙

เด็กชายศุภโชค เกษสุริยงค์
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระยาทด(สุชลิตวิทยา) วัดพระยาทด  

สบ ๒๔๕๙/๕๑๘๐
เด็กชายราชพฤกษ์ นิลสำราญ

๐๒/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสมุหประดิษฐ์(วันครู 2501) วัดสมุหประดิษฐาราม
 

สบ ๒๔๕๙/๕๑๘๑

แม่ชีพุทธา บุญประเสริฐ
๐๓/๑๐/๒๔๘๓ โรงเรียนวัดสมุหประดิษฐ์(วันครู 2501) วัดสมุหประดิษฐาราม

 

สบ ๒๔๕๙/๕๑๘๒

แม่ชีกรรณิกา ผ่องผิว
๒๖/๐๓/๒๕๐๓ โรงเรียนวัดสมุหประดิษฐ์(วันครู 2501) วัดสมุหประดิษฐาราม

 

สบ ๒๔๕๙/๕๑๘๓

เด็กชายพงศกร ตุนังกุล
๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไก่เส่า (พันธุ์พิทยาคาร) ไก่เส่า  

สบ ๒๔๕๙/๕๑๘๔

เด็กหญิงพลอยชมพู เนตรสุวรรณ์
๐๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไก่เส่า (พันธุ์พิทยาคาร) ไก่เส่า  

สบ ๒๔๕๙/๕๑๘๕

เด็กหญิงพิชชานันท์ นวบุตร
๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไก่เส่า (พันธุ์พิทยาคาร) ไก่เส่า  

สบ ๒๔๕๙/๕๑๘๖

เด็กหญิงสุภาภรณ์ ศรีพรมมาตร
๒๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดไก่เส่า (พันธุ์พิทยาคาร) ไก่เส่า  

สบ ๒๔๕๙/๕๑๘๗

เด็กหญิงอรทัย โพธิสุวรรณ

์

๐๑/๐๕/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดไก่เส่า (พันธุ์พิทยาคาร) ไก่เส่า  

สบ ๒๔๕๙/๕๑๘๘

เด็กหญิงมุทิตา ขำมี
๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไก่เส่า (พันธุ์พิทยาคาร) ไก่เส่า  

สบ ๒๔๕๙/๕๑๘๙

เด็กชายณัฐพล ปะศิริ
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ บ้านใหม่  

สบ ๒๔๕๙/๕๑๙๐

เด็กหญิงพันธิภา พระพรหม
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ บ้านใหม่  

สบ ๒๔๕๙/๕๑๙๑

เด็กหญิงปาณิตา พุฒฉานุ

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ บ้านใหม่  

สบ ๒๔๕๙/๕๑๙๒

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ตุรงค์เรือง
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ บ้านใหม่  

สบ ๒๔๕๙/๕๑๙๓

เด็กหญิงสุทธิกานต์ เสียงสวัสดิ

์

๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาดิน ม่วงหวาน  

สบ ๒๔๕๙/๕๑๙๔

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ น้อยแก้ว
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาดิน ม่วงหวาน  

สบ ๒๔๕๙/๕๑๙๕

เด็กหญิงกชกร มาลา
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาดิน ม่วงหวาน  

สบ ๒๔๕๙/๕๑๙๖

เด็กชายศุภวิชญ์ ไทยภักดี
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองกะธาตุ หนองกระธาตุ  

สบ ๒๔๕๙/๕๑๙๗

เด็กชายกัณฐูกิตติ มะโนสา
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองกะธาตุ หนองกระธาตุ  

สบ ๒๔๕๙/๕๑๙๘

เด็กชายรัชชานนท์ ใจยงค์
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองกะธาตุ หนองกระธาตุ  

สบ ๒๔๕๙/๕๑๙๙

เด็กชายเมธี สุริยา
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองกะธาตุ หนองกระธาตุ  

สบ ๒๔๕๙/๕๒๐๐
เด็กหญิงเขมิกา คนเก่ง

๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองกะธาตุ หนองกระธาตุ  

สบ ๒๔๕๙/๕๒๐๑

เด็กหญิงนิภาภรณ์ ขำยศ

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองกะธาตุ หนองกระธาตุ  

สบ ๒๔๕๙/๕๒๐๒

เด็กหญิงศศิตา สีระสา

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองกะธาตุ หนองกระธาตุ  

สบ ๒๔๕๙/๕๒๐๓

เด็กหญิงพีรดา วังคีรี
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองกะธาตุ หนองกระธาตุ  

สบ ๒๔๕๙/๕๒๐๔
เด็กหญิงพัชริดา คำสิน

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองกะธาตุ หนองกระธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๔๙ / ๑๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๕๙/๕๒๐๕

เด็กหญิงกัลยา ราชวงษ์
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองกะธาตุ หนองกระธาตุ  

สบ ๒๔๕๙/๕๒๐๖

เด็กหญิงสุภัสสรา บุญชูช่วย
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองกะธาตุ หนองกระธาตุ  

สบ ๒๔๕๙/๕๒๐๗
เด็กชายวัชระ ประสิงชอบ

่

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองกีบม้า หนองกีบม้า  

สบ ๒๔๕๙/๕๒๐๘

เด็กหญิงอัสตังค์ วงษ์สุวรรณ
๒๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองกีบม้า หนองกีบม้า  

สบ ๒๔๕๙/๕๒๐๙

เด็กหญิงอารีรัตน์ บุญยงค์
๐๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองกีบม้า หนองกีบม้า  

สบ ๒๔๕๙/๕๒๑๐

เด็กหญิงฐิตาพร เนตรนิยม
๑๗/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองกีบม้า หนองกีบม้า  

สบ ๒๔๕๙/๕๒๑๑

เด็กหญิงกันยารัตน์ หนูแก้ว
๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองกีบม้า หนองกีบม้า  

สบ ๒๔๕๙/๕๒๑๒

เด็กหญิงธัญกมล นาคเสพ
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองกะธาตุ หนองนกชุม  

สบ ๒๔๕๙/๕๒๑๓

เด็กหญิงฤทัยทิพย์ ปญญา
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองกะธาตุ หนองนกชุม  

สบ ๒๔๕๙/๕๒๑๔

เด็กชายอนุพงษ์ วีระพงษ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหนองสีดา หนองสีดา  

สบ ๒๔๕๙/๕๒๑๕

เด็กชายอชิตพล ทานะมัย
๐๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองสีดา หนองสีดา  

สบ ๒๔๕๙/๕๒๑๖

เด็กหญิงจันทร์ฉาย บุญเสร็จ
๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองสีดา หนองสีดา  

สบ ๒๔๕๙/๕๒๑๗

เด็กหญิงวิลาสินี โพธิบุญ

์

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองสีดา หนองสีดา  

สบ ๒๔๕๙/๕๒๑๘

เด็กหญิงพรศิริ อุประ
๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองสีดา หนองสีดา  

สบ ๒๔๕๙/๕๒๑๙

เด็กชายภาคิน พรหมภักดี
๒๗/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองหัวโพ หนองหัวโพธิ

์

 

สบ ๒๔๕๙/๕๒๒๐

เด็กหญิงอรทัย จันทร์บุญ
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองหัวโพ หนองหัวโพธิ

์

 

สบ ๒๔๕๙/๕๒๒๑

เด็กชายศักรินทร์ ครองรักษ์
๒๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองแซงวิทยา หนองพลับ  

สบ ๒๔๕๙/๕๒๒๒

เด็กชายธเนศ อนุพันธ์
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแซงวิทยา หนองพลับ  

สบ ๒๔๕๙/๕๒๒๓

เด็กชายพงปกรณ์ ยอดแก้ว
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแซงวิทยา หนองพลับ  

สบ ๒๔๕๙/๕๒๒๔

เด็กชายศิวกร สมพงษ์
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแซงวิทยา หนองพลับ  

สบ ๒๔๕๙/๕๒๒๕

เด็กหญิงพิมลวรรณ เรืองรัตน์
๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองแซงวิทยา หนองพลับ  

สบ ๒๔๕๙/๕๒๒๖
เด็กหญิงพลอยไพลิน ศรีคงทน

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแซงวิทยา หนองพลับ  

สบ ๒๔๕๙/๕๒๒๗

เด็กหญิงกิติยา แสงอาทิตย์
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแซงวิทยา หนองพลับ  

สบ ๒๔๕๙/๕๒๒๘

เด็กหญิงโชติกา เถาว์วรกูล
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแซงวิทยา หนองพลับ  

สบ ๒๔๕๙/๕๒๒๙

เด็กหญิงชญาดา นมัสโก
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแซงวิทยา หนองพลับ  

สบ ๒๔๕๙/๕๒๓๐

เด็กหญิงวิชญาดา มูลหล้า
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแซงวิทยา หนองพลับ  

สบ ๒๔๕๙/๕๒๓๑

เด็กชายภูมิรพี ชืนตา

่

๒๖/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย์
หนองพลับ  

สบ ๒๔๕๙/๕๒๓๒

เด็กหญิงเมยาวี ศรีสังข์

๑๒/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย์
หนองพลับ  

สบ ๒๔๕๙/๕๒๓๓

เด็กหญิงอาภัสรา เยาวรัตน์
๐๕/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย์

หนองพลับ  

สบ ๒๔๕๙/๕๒๓๔
เด็กหญิงแพรววัสสา มีตา

๐๖/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย์
หนองพลับ  

สบ ๒๔๕๙/๕๒๓๕

เด็กหญิงมณฑิตา ปญญาผล
๐๕/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย์

หนองพลับ  

สบ ๒๔๕๙/๕๒๓๖

เด็กหญิงปาริชาติ ปรีดาชม
๑๒/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย์

หนองพลับ  

สบ ๒๔๕๙/๕๒๓๗

เด็กหญิงนพนันท์ งามสมชน
๑๑/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย์

หนองพลับ  

สบ ๒๔๕๙/๕๒๓๘

เด็กหญิงเจนจิรา สุนันทารอด

๑๒/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย์
หนองพลับ  

สบ ๒๔๕๙/๕๒๓๙

เด็กหญิงณัฐณิชา จรัสศรี
๑๑/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย์

หนองพลับ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๕๐ / ๑๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๕๙/๕๒๔๐

เด็กหญิงกานต์สินี ยศสา
๒๒/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย์

หนองพลับ  

สบ ๒๔๕๙/๕๒๔๑

เด็กหญิงบุณยวีร์ เจริญสุข
๑๓/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย์

หนองพลับ  

สบ ๒๔๕๙/๕๒๔๒

เด็กหญิงรัญชิดา กุลให้
๐๖/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย์

หนองพลับ  

สบ ๒๔๕๙/๕๒๔๓

เด็กหญิงสุกัญญา พันธุเกตุ
๑๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย์

หนองพลับ  

สบ ๒๔๕๙/๕๒๔๔

เด็กหญิงปวีณนุช แซ่ก้วน
๐๘/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย์

หนองพลับ  

สบ ๒๔๕๙/๕๒๔๕

เด็กชายธีรภัทร จีบแก้ว
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
กองทองสว่างอารมณ์

 

สบ ๒๔๕๙/๕๒๔๖

เด็กหญิงศรีประภา ยวงยิม

้

๐๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์

กองทองสว่างอารมณ์
 

สบ ๒๔๕๙/๕๒๔๗

เด็กหญิงพรอนงค์ ซันตรา
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
กองทองสว่างอารมณ์

 

สบ ๒๔๕๙/๕๒๔๘

เด็กชายธีรพงษ์ หวังก่อศรีสุข
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
กองทองสว่างอารมณ์

 

สบ ๒๔๕๙/๕๒๔๙

เด็กชายวันโชค จันทร์มีชัย
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองโดนวิทยา ตอยาง  

สบ ๒๔๕๙/๕๒๕๐
เด็กชายพีรพงษ์ เมืองแสน

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองโดนวิทยา ตอยาง  

สบ ๒๔๕๙/๕๒๕๑

เด็กชายภาคภูมิ เมืองบุญ
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองโดนวิทยา ตอยาง  

สบ ๒๔๕๙/๕๒๕๒

เด็กชายธีรภัทร มีกมล
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองโดนวิทยา ตอยาง  

สบ ๒๔๕๙/๕๒๕๓

เด็กชายสมรักษ์ แก้วภักดี
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองโดนวิทยา ตอยาง  

สบ ๒๔๕๙/๕๒๕๔

เด็กชายสานิตย์ ยิมอิม

้ ่

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองโดนวิทยา ตอยาง  

สบ ๒๔๕๙/๕๒๕๕

เด็กหญิงภมรรัตน์ รุ่งโต
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองโดนวิทยา ตอยาง  

สบ ๒๔๕๙/๕๒๕๖

เด็กหญิงกนกพร โพธิ
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองโดนวิทยา ตอยาง  

สบ ๒๔๕๙/๕๒๕๗

เด็กชายวัชรพงษ์ งามมา
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองโดนวิทยา ตอยาง  

สบ ๒๔๕๙/๕๒๕๘

เด็กชายธนดุล ดวงจันทร์
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองโดนวิทยา ตอยาง  

สบ ๒๔๕๙/๕๒๕๙

นายนันทิพัฒน์ ประสงค์
๑๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองโดนวิทยา ตอยาง  

สบ ๒๔๕๙/๕๒๖๐

เด็กชายณัฐวุฒิ โพธิ
๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองโดนวิทยา ตอยาง  

สบ ๒๔๕๙/๕๒๖๑

เด็กหญิงศิริพร บัวลา
๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองโดนวิทยา ตอยาง  

สบ ๒๔๕๙/๕๒๖๒

เด็กหญิงอริสา นิลลออ
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองโดนวิทยา ตอยาง  

สบ ๒๔๕๙/๕๒๖๓

เด็กหญิงกมลชนก ช่างกลึง
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองโดนวิทยา ตอยาง  

สบ ๒๔๕๙/๕๒๖๔

เด็กชายปยชาติ สีสอน
๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองโดนวิทยา ตอยาง  

สบ ๒๔๕๙/๕๒๖๕

เด็กชายชยากร อ่อนสิงห์
๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองโดนวิทยา ตอยาง  

สบ ๒๔๕๙/๕๒๖๖

นายวสวัติติ

์

กมลแสงมณี
๐๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองโดนวิทยา ตอยาง  

สบ ๒๔๕๙/๕๒๖๗

นายวัชรพงษ์ ขาวพล
๒๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองโดนวิทยา ตอยาง  

สบ ๒๔๕๙/๕๒๖๘

เด็กชายอรชุน หมืนที

่

๑๗/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลหนองโดน (สนิทประชากร)

ปาแหน  

สบ ๒๔๕๙/๕๒๖๙

เด็กหญิงลีลาวดี แก้วร้อง
๑๖/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลหนองโดน (สนิทประชากร)

ปาแหน  

สบ ๒๔๕๙/๕๒๗๐
เด็กหญิงแก้วตา โพธิปอม

๒๓/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลหนองโดน (สนิทประชากร)

ปาแหน  

สบ ๒๔๕๙/๕๒๗๑

เด็กชายเทพสุริยะ ศรีเลิศ
๒๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลหนองโดน (สนิทประชากร)

ปาแหน  

สบ ๒๔๕๙/๕๒๗๒

เด็กชายชัยวัฒน์ จะละ
๑๔/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลหนองโดน (สนิทประชากร)

ปาแหน  

สบ ๒๔๕๙/๕๒๗๓

เด็กชายกานต์ธิดา ขันแก้ว

๑๗/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลหนองโดน (สนิทประชากร)

ปาแหน  

สบ ๒๔๕๙/๕๒๗๔

เด็กชายกรณ์ดนัย ศิลา
๒๙/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหนองโดน (สนิทประชากร)

ปาแหน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๕๑ / ๑๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๕๙/๕๒๗๕

เด็กหญิงณัฐวิภา ดวงสุวรรณ
๐๖/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลหนองโดน (สนิทประชากร)

ปาแหน  

สบ ๒๔๕๙/๕๒๗๖

เด็กหญิงวนิดา บุญกล้า

๑๓/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหนองโดน (สนิทประชากร)

ปาแหน  

สบ ๒๔๕๙/๕๒๗๗

เด็กหญิงสุภาพร ลีเทียน

้

๑๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหนองโดน (สนิทประชากร)

ปาแหน  

สบ ๒๔๕๙/๕๒๗๘

เด็กชายภัทรกฤต ฤทธิเสน
๑๕/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลหนองโดน (สนิทประชากร)

ปาแหน  

สบ ๒๔๕๙/๕๒๗๙

เด็กชายธนกฤต จำคำ
๐๖/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหนองโดน (สนิทประชากร)

ปาแหน  

สบ ๒๔๕๙/๕๒๘๐

เด็กชายปฎิพันธ์ พันธุ์สุ

๑๖/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลหนองโดน (สนิทประชากร)

ปาแหน  

สบ ๒๔๕๙/๕๒๘๑

เด็กชายสมภพ แต้มศรี

๑๔/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหนองโดน (สนิทประชากร)

ปาแหน  

สบ ๒๔๕๙/๕๒๘๒

เด็กชายเอกมงคล หญ้าอ่อนดี
๐๕/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลหนองโดน (สนิทประชากร)

ปาแหน  

สบ ๒๔๕๙/๕๒๘๓

เด็กชายสิทธิชัย สุนทโรทก
๐๓/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหนองโดน (สนิทประชากร)

ปาแหน  

สบ ๒๔๕๙/๕๒๘๔

เด็กชายพีระพัฒน์ ชาติงาม
๒๖/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลหนองโดน (สนิทประชากร)

ปาแหน  

สบ ๒๔๕๙/๕๒๘๕

เด็กชายนพพร พรหมดี
๓๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลหนองโดน (สนิทประชากร)

ปาแหน  

สบ ๒๔๕๙/๕๒๘๖

เด็กหญิงกนกวรรณ แก่นจันทร์
๒๑/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหนองโดน (สนิทประชากร)

ปาแหน  

สบ ๒๔๕๙/๕๒๘๗

เด็กหญิงเมธินี มานหมัด
๒๔/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหนองโดน (สนิทประชากร)

ปาแหน  

สบ ๒๔๕๙/๕๒๘๘

เด็กชายณัฐนันท์ ปนเงิน
๑๗/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลหนองโดน (สนิทประชากร)

ปาแหน  

สบ ๒๔๕๙/๕๒๘๙

เด็กชายถิรวุฒิ แก้วเจริญ
๐๑/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลหนองโดน (สนิทประชากร)

ปาแหน  

สบ ๒๔๕๙/๕๒๙๐

เด็กชายศักดิดา

์

ขันคำ
๐๓/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลหนองโดน (สนิทประชากร)

ปาแหน  

สบ ๒๔๕๙/๕๒๙๑

เด็กชายภีระพัฒน์ หมืนที

่

๑๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลหนองโดน (สนิทประชากร)

ปาแหน  

สบ ๒๔๕๙/๕๒๙๒

เด็กชายปฎิพัทธ์ ทองพูล
๒๕/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลหนองโดน (สนิทประชากร)

ปาแหน  

สบ ๒๔๕๙/๕๒๙๓

เด็กหญิงบุณยาพร พูนทรัพย์
๑๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหนองโดน (สนิทประชากร)

ปาแหน  

สบ ๒๔๕๙/๕๒๙๔

เด็กหญิงวนัสนันท์ โสดานิล
๐๒/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหนองโดน (สนิทประชากร)

ปาแหน  

สบ ๒๔๕๙/๕๒๙๕

เด็กหญิงกนกวรรณ คชสาร
๒๗/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลหนองโดน (สนิทประชากร)

ปาแหน  

สบ ๒๔๕๙/๕๒๙๖

เด็กหญิงทาริกา มณีโชติ
๑๙/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหนองโดน (สนิทประชากร)

ปาแหน  

สบ ๒๔๕๙/๕๒๙๗

เด็กหญิงสุมินตรา ทองพูล
๒๖/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลหนองโดน (สนิทประชากร)

ปาแหน  

สบ ๒๔๕๙/๕๒๙๘

เด็กชายภานุวัฒน์ วิเชียรวัฒน์
๐๖/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลหนองโดน (สนิทประชากร)

ปาแหน  

สบ ๒๔๕๙/๕๒๙๙

เด็กหญิงสุนิตรา เขือนทอง

่

๒๐/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลหนองโดน (สนิทประชากร)

ปาแหน  

สบ ๒๔๕๙/๕๓๐๐
เด็กหญิงศุภวรรณ โพธิพิศ

์

๐๔/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลหนองโดน (สนิทประชากร)

ปาแหน  

สบ ๒๔๕๙/๕๓๐๑
เด็กชายอภิชาต พหลยุทธ

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหัวถนน โปร่งเก่า  

สบ ๒๔๕๙/๕๓๐๒

เด็กชายรพีพัฒน์ ดวงแข
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหัวถนน โปร่งเก่า  

สบ ๒๔๕๙/๕๓๐๓

เด็กชายธีรศักดิ

์

ชมดวง
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหัวถนน โปร่งเก่า  

สบ ๒๔๕๙/๕๓๐๔

เด็กชายอนุวัฒน์ อุ่นใจดี
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหัวถนน โปร่งเก่า  

สบ ๒๔๕๙/๕๓๐๕
เด็กหญิงกรรณิการ์ บุญยวุท

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหัวถนน โปร่งเก่า  

สบ ๒๔๕๙/๕๓๐๖

เด็กหญิงวรรณวรีย์ อึงผิว

่

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหัวถนน โปร่งเก่า  

สบ ๒๔๕๙/๕๓๐๗

เด็กหญิงสุนิศา พงษ์ไทยพันธ์
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหัวถนน โปร่งเก่า  

สบ ๒๔๕๙/๕๓๐๘

เด็กหญิงวรดา ธนวัฒน์สิน
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหัวถนน โปร่งเก่า  

สบ ๒๔๕๙/๕๓๐๙
เด็กชายศักดิชาย

์

มาดายัง
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหัวถนน โปร่งเก่า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๕๒ / ๑๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๕๙/๕๓๑๐

เด็กชายสิรภัทร แสนพันธุ์
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหัวถนน โปร่งเก่า  

สบ ๒๔๕๙/๕๓๑๑

เด็กชายรพัพัทร บัวละออ
๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหัวถนน โปร่งเก่า  

สบ ๒๔๕๙/๕๓๑๒

เด็กชายวงศกร กางกรณ์
๒๔/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์)

สองคอน  

สบ ๒๔๕๙/๕๓๑๓

เด็กหญิงปรียาภัทร์ ปนรโรจน์
๑๔/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์)

สองคอน  

สบ ๒๔๕๙/๕๓๑๔

เด็กหญิงจุฬารัตน์ ศิริไทย
๐๕/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์)

สองคอน  

สบ ๒๔๕๙/๕๓๑๕

เด็กหญิงสุธิดา แก้วระย้า
๑๘/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์)

สองคอน  

สบ ๒๔๕๙/๕๓๑๖

เด็กหญิงลลนา พวงภู่
๑๗/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์)

สองคอน  

สบ ๒๔๕๙/๕๓๑๗

เด็กชายชัยวิรัตน์ อุบลอ่อน
๒๑/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์)

สองคอน  

สบ ๒๔๕๙/๕๓๑๘

เด็กชายทวีศักดิ

์

จันทร์พึงพลาย

่

๒๒/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์)
สองคอน  

สบ ๒๔๕๙/๕๓๑๙

เด็กหญิงฟาใหม่ โกยทา
๐๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์)

สองคอน  

สบ ๒๔๕๙/๕๓๒๐
เด็กหญิงจีรวรรณ แจ่มมณี

๐๖/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์)
สองคอน  

สบ ๒๔๕๙/๕๓๒๑
เด็กหญิงพลอยพรรณ เหมือนเมือง

๒๑/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์)

สองคอน  

สบ ๒๔๕๙/๕๓๒๒

เด็กหญิงณัฎฐิดา วงษ์คำ

๒๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์)
สองคอน  

สบ ๒๔๕๙/๕๓๒๓

เด็กหญิงธนภัทร แสนคำ
๐๖/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์)

สองคอน  

สบ ๒๔๕๙/๕๓๒๔

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ขันตี
๒๙/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์)

สองคอน  

สบ ๒๔๕๙/๕๓๒๕

เด็กชายอาทิตย์ พุ่มแช่ม
๐๓/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์)

สองคอน  

สบ ๒๔๕๙/๕๓๒๖

เด็กชายอภิชาติ สุวรรณรงค์
๑๐/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์)

สองคอน  

สบ ๒๔๕๙/๕๓๒๗

เด็กหญิงปรเมษฐ์ มหาวงษ์

๒๒/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์)

สองคอน  

สบ ๒๔๕๙/๕๓๒๘

เด็กหญิงพัทธพล พหลยุทธ
๒๗/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์)

สองคอน  

สบ ๒๔๕๙/๕๓๒๙

เด็กชายอาทิตย์ ปูมิ
๑๔/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์)

สองคอน  

สบ ๒๔๕๙/๕๓๓๐

เด็กชายสหรัฐ สกุลรัตน์
๑๗/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์)

สองคอน  

สบ ๒๔๕๙/๕๓๓๑

เด็กชายออมสิน วงษ์ราช
๐๔/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์)

สองคอน  

สบ ๒๔๕๙/๕๓๓๒

เด็กหญิงนำทิพย์ กลินทับ

่

๑๗/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์)
สองคอน  

สบ ๒๔๕๙/๕๓๓๓

เด็กหญิงกนกพร กรสุวรรณ

๑๕/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์)

สองคอน  

สบ ๒๔๕๙/๕๓๓๔

เด็กหญิงจิราพร ชีพัฒน์
๑๖/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์)

สองคอน  

สบ ๒๔๕๙/๕๓๓๕

เด็กหญิงธีมาพร อ้วนอินทร์
๑๙/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์)

สองคอน  

สบ ๒๔๕๙/๕๓๓๖

เด็กหญิงไพริน ยอนประเสริฐ
๐๖/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์)

สองคอน  

สบ ๒๔๕๙/๕๓๓๗

เด็กหญิงมณีรัตน์ ปนาวงษ์
๒๖/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์)

สองคอน  

สบ ๒๔๕๙/๕๓๓๘

เด็กชายวิทยา วารี
๑๕/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์)

สองคอน  

สบ ๒๔๕๙/๕๓๓๙

เด็กชายพันธุ์ธัช สิงห์ทองทัศ
๐๗/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์)

สองคอน  

สบ ๒๔๕๙/๕๓๔๐
เด็กชายณัฐวุฒิ สระบัว

๑๑/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์)
สองคอน  

สบ ๒๔๕๙/๕๓๔๑

เด็กชายกฤษดา ศรีทา
๐๙/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์)

สองคอน  

สบ ๒๔๕๙/๕๓๔๒

เด็กชายพัสสน ศรีสุวรรณ์
๑๐/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์)

สองคอน  

สบ ๒๔๕๙/๕๓๔๓

เด็กชายเอกรินทร์ หมู่เพชร

๑๔/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์)

สองคอน  

สบ ๒๔๕๙/๕๓๔๔

เด็กชายอัคนิล วงษ์โกฏ
๒๓/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์)

สองคอน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๕๓ / ๑๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๕๙/๕๓๔๕

เด็กชายชินณภัทร แก้วเมฆ
๐๘/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์)

สองคอน  

สบ ๒๔๕๙/๕๓๔๖

เด็กชายปริญญา ปานาสา
๑๙/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์)

สองคอน  

สบ ๒๔๕๙/๕๓๔๗

เด็กชายสุรชัย สกลณา
๑๖/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์)

สองคอน  

สบ ๒๔๕๙/๕๓๔๘

เด็กชายอนุชา พวงภู่
๐๙/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์)

สองคอน  

สบ ๒๔๕๙/๕๓๔๙

เด็กชายธรรมนูญ ขันตี
๑๐/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์)

สองคอน  

สบ ๒๔๕๙/๕๓๕๐

เด็กหญิงพิมพ์มาดา กุลมงคล

๑๙/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์)

สองคอน  

สบ ๒๔๕๙/๕๓๕๑

เด็กชายสมพร ชมเช้า
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนหนองโดน(ประมาณราษฎร์บริบาล)

หนองโดน  

สบ ๒๔๕๙/๕๓๕๒

เด็กหญิงวรรักษ์ หุนพรหมราช
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองโดน(ประมาณราษฎร์บริบาล)

หนองโดน  

สบ ๒๔๕๙/๕๓๕๓

เด็กหญิงชนนิชา สายทอง
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองโดน(ประมาณราษฎร์บริบาล)

หนองโดน  

สบ ๒๔๕๙/๕๓๕๔

เด็กหญิงแก้วพิกุล ประเทศา
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนหนองโดน(ประมาณราษฎร์บริบาล)

หนองโดน  

สบ ๒๔๕๙/๕๓๕๕

เด็กหญิงสุนิสา ประทุมทอง
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองโดน(ประมาณราษฎร์บริบาล)

หนองโดน  

สบ ๒๔๕๙/๕๓๕๖

เด็กหญิงแพรวรรณ จันทร์มีชัย
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองโดน(ประมาณราษฎร์บริบาล)

หนองโดน  

สบ ๒๔๕๙/๕๓๕๗

เด็กชายคมสันต์ จันทร์มีชัย

๑๙/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนหนองโดน(ประมาณราษฎร์บริบาล)

หนองโดน  

สบ ๒๔๕๙/๕๓๕๘

เด็กชายรชต ไพรศรีจันทร์
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองโดน(ประมาณราษฎร์บริบาล)

หนองโดน  

สบ ๒๔๕๙/๕๓๕๙

เด็กหญิงรีราวดี แก้วภักดี

๒๔/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนหนองโดน(ประมาณราษฎร์บริบาล)

หนองโดน  

สบ ๒๔๕๙/๕๓๖๐

เด็กชายณัฐวัฒน์ แซ่เฮ้ง
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนหนองโดน(ประมาณราษฎร์บริบาล)

หนองโดน  

สบ ๒๔๕๙/๕๓๖๑

เด็กชายกิตติพล อำนวยโคกสี
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหนองโดน(ประมาณราษฎร์บริบาล)

หนองโดน  

สบ ๒๔๕๙/๕๓๖๒

เด็กหญิงรัตติกาล โพธิพันธุ์

์

๐๖/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนหนองโดน(ประมาณราษฎร์บริบาล)

หนองโดน  

สบ ๒๔๕๙/๕๓๖๓

เด็กหญิงเจนจิรา สมบัติ

์

๑๗/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนหนองโดน(ประมาณราษฎร์บริบาล)

หนองโดน  

สบ ๒๔๕๙/๕๓๖๔

เด็กหญิงอรญา นนทะลุน

๒๒/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหลังสวนประชาสามัคคี

หลังสวน  

สบ ๒๔๕๙/๕๓๖๕

เด็กหญิงมนัสวี บำรุงวุฒิ
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลังสวนประชาสามัคคี
หลังสวน  

สบ ๒๔๕๙/๕๓๖๖

เด็กชายวันสว่าง จันทรบุตร
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลังสวนประชาสามัคคี
หลังสวน  

สบ ๒๔๕๙/๕๓๖๗

เด็กหญิงชุติมา สาระวัน
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลังสวนประชาสามัคคี
หลังสวน  

สบ ๒๔๕๙/๕๓๖๘

เด็กหญิงภควดี สีสาย

๒๑/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหลังสวนประชาสามัคคี

หลังสวน  

สบ ๒๔๕๙/๕๓๖๙

เด็กหญิงพิจักขณา วิยาสิงห์
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก ถำธรรมโอสถ  

สบ ๒๔๕๙/๕๓๗๐

เด็กหญิงภัคจิรา ปรีเดช
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก ถำธรรมโอสถ  

สบ ๒๔๕๙/๕๓๗๑

เด็กหญิงมุชิตา อาษา
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก ถำธรรมโอสถ  

สบ ๒๔๕๙/๕๓๗๒

เด็กหญิงสุวรรณี วิชาพร
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก ถำธรรมโอสถ  

สบ ๒๔๕๙/๕๓๗๓

เด็กหญิงพิชามญชุ์ สาดแสง
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก ถำธรรมโอสถ  

สบ ๒๔๕๙/๕๓๗๔

เด็กหญิงกนิษฐา ยอดสร้อย
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก ถำธรรมโอสถ  

สบ ๒๔๕๙/๕๓๗๕

เด็กหญิงสุริวิภา ขุนนะรา
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก ถำธรรมโอสถ  

สบ ๒๔๕๙/๕๓๗๖

เด็กหญิงโสรยา พันมุข
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก ถำธรรมโอสถ  

สบ ๒๔๕๙/๕๓๗๗

เด็กหญิงฐิติกานต์ มีสมิง
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก ถำธรรมโอสถ  

สบ ๒๔๕๙/๕๓๗๘

เด็กหญิงอรวรรณ วงศ์ศิลา
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก ถำธรรมโอสถ  

สบ ๒๔๕๙/๕๓๗๙

เด็กหญิงอริศรา แจบกระโทก

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก ถำธรรมโอสถ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๕๔ / ๑๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๕๙/๕๓๘๐

เด็กหญิงชนากานต์ เจริญพงษ์
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก ถำธรรมโอสถ  

สบ ๒๔๕๙/๕๓๘๑

เด็กหญิงรุ่งไพลิน คำมิละ
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก ถำธรรมโอสถ  

สบ ๒๔๕๙/๕๓๘๒

เด็กหญิงฑิฆัมพร หงส์ลอยลม
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก ถำธรรมโอสถ  

สบ ๒๔๕๙/๕๓๘๓

เด็กหญิงชนาภา ทิมณีวรรณ์
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก ถำธรรมโอสถ  

สบ ๒๔๕๙/๕๓๘๔

เด็กหญิงมาลินี สอนรอด
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก ถำธรรมโอสถ  

สบ ๒๔๕๙/๕๓๘๕

เด็กหญิงจิดาภา เขียดขุนทด
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก ถำธรรมโอสถ  

สบ ๒๔๕๙/๕๓๘๖

เด็กหญิงอินถหวา จันทาสี
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก ถำธรรมโอสถ  

สบ ๒๔๕๙/๕๓๘๗

เด็กหญิงภัทรวดี พันธุ์ธัช
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก ถำธรรมโอสถ  

สบ ๒๔๕๙/๕๓๘๘

เด็กหญิงอริสรา ฤทธิจันอัติ

์

๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก ถำธรรมโอสถ  

สบ ๒๔๕๙/๕๓๘๙

เด็กหญิงปณฑิตา หาญฮึก

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก ถำธรรมโอสถ  

สบ ๒๔๕๙/๕๓๙๐
เด็กหญิงสุขภาวรรณ ศรีเมือง

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก ถำธรรมโอสถ  

สบ ๒๔๕๙/๕๓๙๑

เด็กหญิงวรรณวิสา อ่องสร้อย
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก ถำธรรมโอสถ  

สบ ๒๔๕๙/๕๓๙๒

เด็กหญิงสุชาดา สายทะเล

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก ถำธรรมโอสถ  

สบ ๒๔๕๙/๕๓๙๓

เด็กหญิงชนาภา บุญจันทร์
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก ถำธรรมโอสถ  

สบ ๒๔๕๙/๕๓๙๔

เด็กหญิงเบญจมาศ ลำดับศรี
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก ถำธรรมโอสถ  

สบ ๒๔๕๙/๕๓๙๕

เด็กหญิงเบญจมิน ลำดับศรี
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก ถำธรรมโอสถ  

สบ ๒๔๕๙/๕๓๙๖

เด็กหญิงธนาพร แผ้วพลสง
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก ถำธรรมโอสถ  

สบ ๒๔๕๙/๕๓๙๗

นางณัชชา ผ่องเจริญ
๒๔/๑๒/๒๕๐๒

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก ถำธรรมโอสถ  

สบ ๒๔๕๙/๕๓๙๘

นางสาวอันธิกา ปญญาสาร
๒๔/๐๘/๒๕๒๓

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก ถำธรรมโอสถ  

สบ ๒๔๕๙/๕๓๙๙

นางสาวธนิษฐา แสงสว่าง
๑๘/๑๐/๒๕๓๐

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก ถำธรรมโอสถ  

สบ ๒๔๕๙/๕๔๐๐
เด็กชายเกรียงสักดิ

์

วาสิงหน
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหมาก บ้านหมาก  

สบ ๒๔๕๙/๕๔๐๑

เด็กชายฐิติปภัทร์ ลิมประเสริฐ

้

๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหมาก บ้านหมาก  

สบ ๒๔๕๙/๕๔๐๒
เด็กชายชาญชัย โนนโพธิ

์

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหมาก บ้านหมาก  

สบ ๒๔๕๙/๕๔๐๓

เด็กชายธีเมธ ดีจันทึก
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหมาก บ้านหมาก  

สบ ๒๔๕๙/๕๔๐๔

เด็กชายปยะพงษ์ รัตนโชติ
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหมาก บ้านหมาก  

สบ ๒๔๕๙/๕๔๐๕

เด็กชายวุฒิชัย จันทร์พิลา
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหมาก บ้านหมาก  

สบ ๒๔๕๙/๕๔๐๖
เด็กชายอนรรฆวี เปาจันทึก

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหมาก บ้านหมาก  

สบ ๒๔๕๙/๕๔๐๗

เด็กชายธนาธร สุระเสน
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหมาก บ้านหมาก  

สบ ๒๔๕๙/๕๔๐๘

เด็กหญิงนันทพร มาถึง

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหมาก บ้านหมาก  

สบ ๒๔๕๙/๕๔๐๙

เด็กหญิงภคภรณ์ ผามล
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านหมาก บ้านหมาก  

สบ ๒๔๕๙/๕๔๑๐
เด็กหญิงสุพิชญา สุกใส

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหมาก บ้านหมาก  

สบ ๒๔๕๙/๕๔๑๑

เด็กหญิงสุนิชา ทันยะกิจ
๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านหมาก บ้านหมาก  

สบ ๒๔๕๙/๕๔๑๒

เด็กหญิงวาสนา ร้อยแก้ว
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหมาก บ้านหมาก  

สบ ๒๔๕๙/๕๔๑๓

เด็กชายฐากร ศรแก้ว
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด)
บ้านหินลับ  

สบ ๒๔๕๙/๕๔๑๔

เด็กชายภาสกร คงอ่อม
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด)
บ้านหินลับ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๕๕ / ๑๙๐

้
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เลขที
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๕๙/๕๔๑๕

เด็กชายสัพยา หนูกระโทก

๑๙/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด)

บ้านหินลับ  

สบ ๒๔๕๙/๕๔๑๖

เด็กชายอนุพร แซ่จู
๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด)
บ้านหินลับ  

สบ ๒๔๕๙/๕๔๑๗

เด็กหญิงอภินันท์ มีทะโจล
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด)
บ้านหินลับ  

สบ ๒๔๕๙/๕๔๑๘

เด็กหญิงกนกวรรณ ชาติวิเศษ
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด)
บ้านหินลับ  

สบ ๒๔๕๙/๕๔๑๙

เด็กหญิงพิมพร ม่วงน้อย
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด)
บ้านหินลับ  

สบ ๒๔๕๙/๕๔๒๐

เด็กหญิงสุธาสินี วงษ์เมือง
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด)
บ้านหินลับ  

สบ ๒๔๕๙/๕๔๒๑

เด็กหญิงจุฑารัตน์ สุวรรณหงษ์
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด)
บ้านหินลับ  

สบ ๒๔๕๙/๕๔๒๒

เด็กหญิงนิติญา เพชรเชือ

้

๒๓/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด)

บ้านหินลับ  

สบ ๒๔๕๙/๕๔๒๓
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ รังละอินทร์

๒๕/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด)

บ้านหินลับ  

สบ ๒๔๕๙/๕๔๒๔

เด็กชายชัยวัฒน์ ดลรักษ์
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน บ้านหินลับ  

สบ ๒๔๕๙/๕๔๒๕

เด็กชายอธิบดี ดวงสุวรรณ
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน บ้านหินลับ  

สบ ๒๔๕๙/๕๔๒๖

เด็กชายธีรภัทร ชูเมือง
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน บ้านหินลับ  

สบ ๒๔๕๙/๕๔๒๗

เด็กชายนพกานต์ สมนาม
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน บ้านหินลับ  

สบ ๒๔๕๙/๕๔๒๘

เด็กชายเอกรินทร์ เกษรเกตุ
๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน บ้านหินลับ  

สบ ๒๔๕๙/๕๔๒๙

เด็กชายฐิติพันธ์ อินทมาตย์
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน บ้านหินลับ  

สบ ๒๔๕๙/๕๔๓๐

เด็กชายภัทรภณ อดทน
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน บ้านหินลับ  

สบ ๒๔๕๙/๕๔๓๑

เด็กชายธนภูมิ โชคจันทึก
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน บ้านหินลับ  

สบ ๒๔๕๙/๕๔๓๒

เด็กหญิงกมลทิพย์ เพ็ชรพูล
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน บ้านหินลับ  

สบ ๒๔๕๙/๕๔๓๓

เด็กหญิงอรปรียา นกครธ
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน บ้านหินลับ  

สบ ๒๔๕๙/๕๔๓๔

เด็กหญิงรจเรศ โพโยธี
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน บ้านหินลับ  

สบ ๒๔๕๙/๕๔๓๕

เด็กหญิงชุลีกร เกษรเกตุ
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน บ้านหินลับ  

สบ ๒๔๕๙/๕๔๓๖

เด็กหญิงจิราบร คัมภิรานนท์
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน บ้านหินลับ  

สบ ๒๔๕๙/๕๔๓๗

เด็กหญิงมนัสนันท์ โพธิทอง

์

๐๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน บ้านหินลับ  

สบ ๒๔๕๙/๕๔๓๘

เด็กหญิงอรัญญา นครวรรณ์
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน บ้านหินลับ  

สบ ๒๔๕๙/๕๔๓๙

เด็กหญิงวิจาวรรณ จันทร์มาตร

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน บ้านหินลับ  

สบ ๒๔๕๙/๕๔๔๐

เด็กหญิงสุกัญญา สุภานิช
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน บ้านหินลับ  

สบ ๒๔๕๙/๕๔๔๑

เด็กชายอภิวงศ์ อุตสาหะ
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก บ้านหินลับ  

สบ ๒๔๕๙/๕๔๔๒

เด็กชายอภินันท์ โกสีห์

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก บ้านหินลับ  

สบ ๒๔๕๙/๕๔๔๓

เด็กชายวัฒนสร ขอดทอง

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก บ้านหินลับ  

สบ ๒๔๕๙/๕๔๔๔

เด็กชายจิรวัฒน์ ธาตุเงิน
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก บ้านหินลับ  

สบ ๒๔๕๙/๕๔๔๕

เด็กชายธนภัทร นุชพรมราช
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก บ้านหินลับ  

สบ ๒๔๕๙/๕๔๔๖

เด็กชายธนวัฒน์ แสงเหมาะ
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก บ้านหินลับ  

สบ ๒๔๕๙/๕๔๔๗

เด็กชายภาคิณ เหลาจันทึก
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก บ้านหินลับ  

สบ ๒๔๕๙/๕๔๔๘

เด็กชายภาคิน เชาว์โคกสูง
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก บ้านหินลับ  

สบ ๒๔๕๙/๕๔๔๙

เด็กชายพัฒนพงษ์ ผ่องแผ้ว
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก บ้านหินลับ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๕๖ / ๑๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๕๙/๕๔๕๐

เด็กชายสิทธิชัย วัยไฉยา

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก บ้านหินลับ  

สบ ๒๔๕๙/๕๔๕๑

เด็กชายธนภัทร์ ศรีสมบัติ
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก บ้านหินลับ  

สบ ๒๔๕๙/๕๔๕๒

เด็กชายธีรพงษ์ ประมวล
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก บ้านหินลับ  

สบ ๒๔๕๙/๕๔๕๓

เด็กชายธีรพงค์ อ่อนแก้ว
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก บ้านหินลับ  

สบ ๒๔๕๙/๕๔๕๔

เด็กชายอาซาน มาลี
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก บ้านหินลับ  

สบ ๒๔๕๙/๕๔๕๕

เด็กชายทีรวุต ยุทธไชย
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก บ้านหินลับ  

สบ ๒๔๕๙/๕๔๕๖

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

วรุตมะพันธ์
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก บ้านหินลับ  

สบ ๒๔๕๙/๕๔๕๗

เด็กชายเบิงฟา

่

วารีสวรรค์
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก บ้านหินลับ  

สบ ๒๔๕๙/๕๔๕๘

เด็กชายสุรศักดิ

์

ประทังคำ
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก บ้านหินลับ  

สบ ๒๔๕๙/๕๔๕๙

เด็กหญิงดลยา ติรวีรขจร

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก บ้านหินลับ  

สบ ๒๔๕๙/๕๔๖๐
เด็กหญิงอรวินท์ แสงเพ็ชร์

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก บ้านหินลับ  

สบ ๒๔๕๙/๕๔๖๑

เด็กหญิงหทัยชนก พวงทอง
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก บ้านหินลับ  

สบ ๒๔๕๙/๕๔๖๒

เด็กหญิงปภัสสร ภูประโคน
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก บ้านหินลับ  

สบ ๒๔๕๙/๕๔๖๓

เด็กหญิงทิวาภรณ์ หนูพรหม
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก บ้านหินลับ  

สบ ๒๔๕๙/๕๔๖๔
เด็กหญิงจุฑาลักษณ์ มากคำ

๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก บ้านหินลับ  

สบ ๒๔๕๙/๕๔๖๕

เด็กหญิงธิดารัตน์ วีระภิญโญ
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก บ้านหินลับ  

สบ ๒๔๕๙/๕๔๖๖

เด็กหญิงจินดาหรา ชมจอหอ
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก บ้านหินลับ  

สบ ๒๔๕๙/๕๔๖๗

เด็กหญิงปยะพร โพธิทุ่ง

์

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก บ้านหินลับ  

สบ ๒๔๕๙/๕๔๖๘

เด็กหญิงโสภา อยู่รวม
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก บ้านหินลับ  

สบ ๒๔๕๙/๕๔๖๙

เด็กหญิงภัทรภร เหลืองอ่อน
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด)
ปนแก้วสามัคคี  

สบ ๒๔๕๙/๕๔๗๐

เด็กหญิงเบญญา สงเคราะห์
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด)
ปนแก้วสามัคคี  

สบ ๒๔๕๙/๕๔๗๑

เด็กหญิงสุชานันท์ เรืองหิรัญ
๑๘/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลังเขา หลังเขาวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๕๔๗๒

เด็กหญิงพรรริษา ไพฑูลย์
๑๓/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลังเขา หลังเขาวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๕๔๗๓

เด็กหญิงชนกานต์ ดวงวรรณะ

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลังเขา หลังเขาวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๕๔๗๔

เด็กหญิงสุวรรณศา ตรีแสงศรี

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลังเขา หลังเขาวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๕๔๗๕

เด็กหญิงปนัดดา สุขจิตร
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลังเขา หลังเขาวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๕๔๗๖

เด็กชายอธิตพล ปานสาลี
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด)
เหวลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๕๔๗๗

เด็กชายศักดา โพธิปญยะ
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด)
เหวลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๕๔๗๘

เด็กชายวันชัย มีไซ
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด)
เหวลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๕๔๗๙

เด็กชายศุภกร ตราชัง

่

๑๔/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด)

เหวลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๕๔๘๐
เด็กชายวิชิต โพธิปญยะ

๑๕/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด)

เหวลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๕๔๘๑

เด็กชายคุณากร อุบลหอม
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด)
เหวลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๕๔๘๒

เด็กชายสิทธินนท์ วรนาม
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด)
เหวลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๕๔๘๓

เด็กชายอาทิตย์ รังละอินทร์
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด)
เหวลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๕๔๘๔

เด็กชายนัชชา ชัยดิษชู
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด)
เหวลาดวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๕๗ / ๑๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๕๙/๕๔๘๕

เด็กชายสิรภัทร ศรีโคกกรวด
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด)
เหวลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๕๔๘๖

เด็กชายวรวิทย์ ขัชรัตน์
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด)
เหวลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๕๔๘๗

เด็กชายภาณุพงศ์ ดิษฐกรณ์
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด)
เหวลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๕๔๘๘

เด็กชายศิริชัย ชาติวิเศษ
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด)
เหวลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๕๔๘๙

เด็กชายนพพร จันทร์ทอง
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด)
เหวลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๕๔๙๐

เด็กชายจักกรี พาที
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด)
เหวลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๕๔๙๑

เด็กชายสานนท์ อายะชู
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด)
เหวลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๕๔๙๒

เด็กชายสุทิน สวัสดี
๑๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด)

เหวลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๕๔๙๓

เด็กชายปฎิภาณ ประสงค์
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด)
เหวลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๕๔๙๔

เด็กชายฉัตรชัย โคกสูง
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด)
เหวลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๕๔๙๕

เด็กชายระพีพัฒน์ บุญส่ง
๐๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด)

เหวลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๕๔๙๖

เด็กชายพิชิตพงษ์ อู่สำราญ
๐๒/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด)

เหวลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๕๔๙๗

เด็กชายศิวะนนท์ สายหงษ์
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด)
เหวลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๕๔๙๘

เด็กชายอำพล ปาลวงศ์
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด)
เหวลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๕๔๙๙

เด็กชายอดิเทพ ศรีระยา
๐๕/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด)

เหวลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๕๕๐๐
เด็กชายสายธาร ชนม์ทวี

๐๖/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด)
เหวลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๕๕๐๑ เด็กชายทรัพย์พยากรณ์
อุบลหอม

๐๗/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด)

เหวลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๕๕๐๒

เด็กชายชิติวุฒิ บุญส่ง
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด)
เหวลาดวนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๕๕๐๓
เด็กชายพงศกร ทับทิมศรี

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา คันตะเคียน

่

 

สบ ๒๔๕๙/๕๕๐๔

เด็กชายณํฐพงษ์ ปญญามี

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา คันตะเคียน

่

 

สบ ๒๔๕๙/๕๕๐๕

เด็กชายปยะพงษ์ รอบรู้ดี
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา คันตะเคียน

่

 

สบ ๒๔๕๙/๕๕๐๖

เด็กชายวาคิม วิรุฬกิจ
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา คันตะเคียน

่

 

สบ ๒๔๕๙/๕๕๐๗
เด็กหญิงกนกอร วงค์คำ

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา คันตะเคียน

่

 

สบ ๒๔๕๙/๕๕๐๘

เด็กชายสุชาติ อินทา
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา คันตะเคียน

่

 

สบ ๒๔๕๙/๕๕๐๙

เด็กหญิงตรีทิพย์ ร่วมทอง
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา คันตะเคียน

่

 

สบ ๒๔๕๙/๕๕๑๐

เด็กหญิงสุชาดา สุพร
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา คันตะเคียน

่

 

สบ ๒๔๕๙/๕๕๑๑

เด็กหญิงสุนันทา ขุนจงกลาง
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา คันตะเคียน

่

 

สบ ๒๔๕๙/๕๕๑๒

เด็กหญิงสุกัญญา ใจบุญ
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา คันตะเคียน

่

 

สบ ๒๔๕๙/๕๕๑๓

เด็กหญิงพิชญา รืนภาค

่

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา ซับตะเคียน  

สบ ๒๔๕๙/๕๕๑๔

เด็กหญิงฟาติมา สุขเกษม
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา ซับตะเคียน  

สบ ๒๔๕๙/๕๕๑๕

เด็กหญิงภัทรดา เจนจัด
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา ซับตะเคียน  

สบ ๒๔๕๙/๕๕๑๖

เด็กชายญาณพัฒน์ รัตน์นนท์
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา ซับตะเคียน  

สบ ๒๔๕๙/๕๕๑๗

เด็กชายวีรวัฒน์ พลมีสัก
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา ซับตะเคียน  

สบ ๒๔๕๙/๕๕๑๘

เด็กหญิงวนิดา จันทร์ทรัพย์
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา ซับตะเคียน  

สบ ๒๔๕๙/๕๕๑๙

เด็กหญิงสุพิชฌาย์ รัตนะภา
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา ซับตะเคียน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๕๘ / ๑๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๕๙/๕๕๒๐

เด็กชายศิรสิทธิ

์

แสนปรุ
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา ซับตะเคียน  

สบ ๒๔๕๙/๕๕๒๑

เด็กหญิงลลิดา พระบรรเทา
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา ซับตะเคียน  

สบ ๒๔๕๙/๕๕๒๒

เด็กหญิงณัฐกานต์ สังข์มงคล
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา ซับตะเคียน  

สบ ๒๔๕๙/๕๕๒๓

เด็กหญิงณัฐวดี สวนสุวรรณ์
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา ซับตะเคียน  

สบ ๒๔๕๙/๕๕๒๔

เด็กหญิงสุขพรรษา บอนไธสง
๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา ซับตะเคียน  

สบ ๒๔๕๙/๕๕๒๕

เด็กชายกิตติชัย โพธิสีจันทร์

์

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา ซับตะเคียน  

สบ ๒๔๕๙/๕๕๒๖

เด็กชายธนวัฒน์ คำสุข
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา ซับตะเคียน  

สบ ๒๔๕๙/๕๕๒๗

เด็กหญิงปาณิสรา จารีรัตน์

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา ซับตะเคียน  

สบ ๒๔๕๙/๕๕๒๘

เด็กชายวศิน ครุธปรอย
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา ซับตะเคียน  

สบ ๒๔๕๙/๕๕๒๙

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ เกตุวิทยา
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา ซับตะเคียน  

สบ ๒๔๕๙/๕๕๓๐
เด็กชายภาณุพงศ์ ภูวสวัสดิ

์

๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา ซับตะเคียน  

สบ ๒๔๕๙/๕๕๓๑

เด็กหญิงชนัชญา รอดเพ็ง
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา ซับตะเคียน  

สบ ๒๔๕๙/๕๕๓๒

เด็กหญิงกฤตชญา เทพสมบัติ
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา ซับตะเคียน  

สบ ๒๔๕๙/๕๕๓๓

เด็กชายชินกฤต สุขเกษม
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา ซับตะเคียน  

สบ ๒๔๕๙/๕๕๓๔

เด็กชายชิษณุภรณ์ รืนบุตร

่

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา ซับตะเคียน  

สบ ๒๔๕๙/๕๕๓๕

เด็กชายธีรภัทร ยุทธยะ
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา ซับตะเคียน  

สบ ๒๔๕๙/๕๕๓๖

เด็กชายเจษฎา หันชะนา
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา ซับตะเคียน  

สบ ๒๔๕๙/๕๕๓๗

เด็กชายธีรภัทร์ บินสันเทียะ
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา ซับตะเคียน  

สบ ๒๔๕๙/๕๕๓๘

เด็กหญิงนุชนภา มาธิปไข
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา ซับตะเคียน  

สบ ๒๔๕๙/๕๕๓๙

เด็กชายพีระวัฒน์ ผดุงชาติ
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา ซับตะเคียน  

สบ ๒๔๕๙/๕๕๔๐

เด็กหญิงธรรมสรณ์ เมืองทรัพย์
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา ซับตะเคียน  

สบ ๒๔๕๙/๕๕๔๑

เด็กหญิงอณิชา ภุมมา
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา ซับตะเคียน  

สบ ๒๔๕๙/๕๕๔๒

เด็กหญิงศิราพร สุขประดิษฐ์
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา ซับสนุ่น  

สบ ๒๔๕๙/๕๕๔๓

เด็กหญิงวันวิสาข์ ศรีวิลัย
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา ซับสนุ่น  

สบ ๒๔๕๙/๕๕๔๔

เด็กหญิงเบญจพร สมบูรณ์
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา ซับสนุ่น  

สบ ๒๔๕๙/๕๕๔๕

เด็กหญิงกัญญารัตน์ อนุสิ
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา ซับสนุ่น  

สบ ๒๔๕๙/๕๕๔๖

เด็กชายธีรภัทร ธาตุจันทร์
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา ซับสนุ่น  

สบ ๒๔๕๙/๕๕๔๗

เด็กชายพัฒนพงศ์ ภูมิดิษฐ
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา ซับสนุ่น  

สบ ๒๔๕๙/๕๕๔๘

เด็กชายจักรพงษ์ แซ่เติน

๋

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา ซับสนุ่น  

สบ ๒๔๕๙/๕๕๔๙

เด็กชายนันธโชค จัดจอหอ
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา ซับสนุ่น  

สบ ๒๔๕๙/๕๕๕๐
เด็กหญิงสุภัทรา บัวมัย

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา ซับสนุ่น  

สบ ๒๔๕๙/๕๕๕๑

เด็กหญิงวัชริภรณ์ ทองหยด
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา ซับสนุ่น  

สบ ๒๔๕๙/๕๕๕๒

เด็กหญิงปาริชาติ ทาเผือก
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา ซับสนุ่น  

สบ ๒๔๕๙/๕๕๕๓

เด็กหญิงชนิดา นามคง
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา ซับสนุ่น  

สบ ๒๔๕๙/๕๕๕๔

เด็กหญิงชณิกานต์ สมบูรณ์

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา ซับสนุ่น  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๕๙ / ๑๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๕๙/๕๕๕๕

เด็กชายอดิสร วรรณศรี
๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา ซับสนุ่น  

สบ ๒๔๕๙/๕๕๕๖

เด็กชายรัฐพงษ์ ละอองศรี
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา ซับสนุ่น  

สบ ๒๔๕๙/๕๕๕๗

เด็กชายนิวัฒน์ โพธิชาลี

์

๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา ซับสนุ่น  

สบ ๒๔๕๙/๕๕๕๘

เด็กชายธนภัทร โลหะสุวรรณ์
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา ซับสนุ่น  

สบ ๒๔๕๙/๕๕๕๙

เด็กชายทวีศักดิ

์

วงศ์สุวรรณ
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา ซับสนุ่น  

สบ ๒๔๕๙/๕๕๖๐

เด็กชายจิรพัฒน์ อุ่นกมล
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา ซับสนุ่น  

สบ ๒๔๕๙/๕๕๖๑

เด็กหญิงชนัญชิดา สิงห์เพียง
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา ซับสนุ่น  

สบ ๒๔๕๙/๕๕๖๒

เด็กหญิงอิชยา นาเมืองรักษ์
๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา ซับสนุ่น  

สบ ๒๔๕๙/๕๕๖๓

เด็กหญิงสิริลักษณ์ เมียนมิตร

้

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา ซับสนุ่น  

สบ ๒๔๕๙/๕๕๖๔

เด็กหญิงปวีณ์รัตน์ เลาะสันเทียะ
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา ซับสนุ่น  

สบ ๒๔๕๙/๕๕๖๕

เด็กหญิงสิรินทิพย์ ศรีสว่าง
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา ซับสนุ่น  

สบ ๒๔๕๙/๕๕๖๖

เด็กหญิงยาดา แก้วมี
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา ซับสนุ่น  

สบ ๒๔๕๙/๕๕๖๗

เด็กหญิงภีมภา แพทยานนท์
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา ซับสนุ่น  

สบ ๒๔๕๙/๕๕๖๘

เด็กหญิงภาชินี วรรณโพธิ

์

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา ซับสนุ่น  

สบ ๒๔๕๙/๕๕๖๙

เด็กหญิงพิมพ์มาดา วงศ์ศิริรักษ์
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา ซับสนุ่น  

สบ ๒๔๕๙/๕๕๗๐

เด็กหญิงพิชาพร โพธิพฤกษ์
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา ซับสนุ่น  

สบ ๒๔๕๙/๕๕๗๑

เด็กหญิงพัชรพร นามโคตร
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา ซับสนุ่น  

สบ ๒๔๕๙/๕๕๗๒

เด็กหญิงปรียาวดี พรมณี
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา ซับสนุ่น  

สบ ๒๔๕๙/๕๕๗๓

เด็กหญิงปณฑิรา โพธิประสิทธิ

์

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา ซับสนุ่น  

สบ ๒๔๕๙/๕๕๗๔

เด็กชายวาณุพัฒณ์ พรมมา
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา ซับสนุ่น  

สบ ๒๔๕๙/๕๕๗๕

เด็กชายอัครเดช มนศักดิ

์

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา ซับสนุ่น  

สบ ๒๔๕๙/๕๕๗๖

เด็กชายชินพัฒน์ อ่อนสาร
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา ซับสนุ่น  

สบ ๒๔๕๙/๕๕๗๗

เด็กชายกฤษฎากร หมันมา

่

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา ซับสนุ่น  

สบ ๒๔๕๙/๕๕๗๘

เด็กชายเจษฎา ภาษี
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา ซับสนุ่น  

สบ ๒๔๕๙/๕๕๗๙

เด็กหญิงจิรดา บางโท
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา ซับสนุ่น  

สบ ๒๔๕๙/๕๕๘๐

เด็กชายพัชรพันธ์ มนธะนันท์
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา ซับสนุ่น  

สบ ๒๔๕๙/๕๕๘๑

เด็กหญิงจิรประภา จันทิมี
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา ซับสนุ่น  

สบ ๒๔๕๙/๕๕๘๒

เด็กชายธนาพันธ์ ศรีทรงเมือง
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา ซับสนุ่น  

สบ ๒๔๕๙/๕๕๘๓

เด็กชายชนกานต์ วงศ์วาน
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา ซับสนุ่น  

สบ ๒๔๕๙/๕๕๘๔

เด็กหญิงประภาสิริ โคตรกนก
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา ซับสนุ่น  

สบ ๒๔๕๙/๕๕๘๕

เด็กหญิงขวัญนภา มีแก้ว
๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา ซับสนุ่น  

สบ ๒๔๕๙/๕๕๘๖

เด็กชายฉัตรชัย ฉิมสันเทียะ
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา ซับสนุ่น  

สบ ๒๔๕๙/๕๕๘๗

เด็กหญิงณัฏฐวรรณ บัวล้อมใบ
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา ซับสนุ่น  

สบ ๒๔๕๙/๕๕๘๘

เด็กหญิงณัฐณิชา จิตกาต
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา ซับสนุ่น  

สบ ๒๔๕๙/๕๕๘๙

เด็กชายวรเดช ล้อมจันทึก
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา ซับสนุ่น  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๖๐ / ๑๙๐

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๕๙/๕๕๙๐

เด็กหญิงชลลดา อู่เงิน
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา ซับสนุ่น  

สบ ๒๔๕๙/๕๕๙๑

เด็กชายณัฐดนัย พรหมจันทร์
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา ซับสนุ่น  

สบ ๒๔๕๙/๕๕๙๒

เด็กชายธนาดล พลแก้ว
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา ซับสนุ่น  

สบ ๒๔๕๙/๕๕๙๓

เด็กหญิงปณัฐชนน โรจนดิษฐ์
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา ซับสนุ่น  

สบ ๒๔๕๙/๕๕๙๔

เด็กชายวัชฏะ โคตรคำภา
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา ซับสนุ่น  

สบ ๒๔๕๙/๕๕๙๕

เด็กชายรชต พลอยสุวรรณ

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา ซับสนุ่น  

สบ ๒๔๕๙/๕๕๙๖

เด็กชายนรเทพ รุ่งโรจน์
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา ซับสนุ่น  

สบ ๒๔๕๙/๕๕๙๗

เด็กหญิงจันทิมา สมงาม
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา ซับสนุ่น  

สบ ๒๔๕๙/๕๕๙๘

เด็กหญิงสุรภา พวงทอง
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา ซับสนุ่น  

สบ ๒๔๕๙/๕๕๙๙

เด็กหญิงมณีรัตน์ รัตน์เกล้า
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา ซับสนุ่น  

สบ ๒๔๕๙/๕๖๐๐
เด็กหญิงวิริญญา รุ่งน้อย

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา ซับสนุ่น  

สบ ๒๔๕๙/๕๖๐๑

เด็กหญิงสุวันนา ชาแดง
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา ซับสนุ่น  

สบ ๒๔๕๙/๕๖๐๒

เด็กหญิงณัฐนันท์ เกียรติอาภากุล
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา ซับสนุ่น  

สบ ๒๔๕๙/๕๖๐๓

เด็กหญิงศุภิสรา ดวงวรรณะ
๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา ธนพัฒนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๕๖๐๔
เด็กหญิงปยาณี คำมา

๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา ธนพัฒนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๕๖๐๕
เด็กหญิงเกษราภรณ์ บุยมาทน

๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา ธนพัฒนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๕๖๐๖

เด็กหญิงนัยน์ปพร พุ่มเงิน
๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา ธนพัฒนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๕๖๐๗

เด็กหญิงนิศารัตน์ ผ่านในเมือง
๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา ธนพัฒนาราม  

สบ ๒๔๕๙/๕๖๐๘
เด็กหญิงพิยดา ศรีสงคราม

๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา บ้านหินลับ  

สบ ๒๔๕๙/๕๖๐๙

นางสาวอัจฉรา วิยาสิงห์
๐๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา บ้านหินลับ  

สบ ๒๔๕๙/๕๖๑๐

เด็กหญิงภาววิณี มังนิมิตร

่

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา บ้านหินลับ  

สบ ๒๔๕๙/๕๖๑๑

เด็กหญิงอาจาริยา คำสาย
๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา บ้านหินลับ  

สบ ๒๔๕๙/๕๖๑๒

เด็กหญิงนภัสสร ศาสตร์ศิริ
๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา บ้านหินลับ  

สบ ๒๔๕๙/๕๖๑๓

เด็กหญิงเปรมมิกา หาญลือ
๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา บ้านหินลับ  

สบ ๒๔๕๙/๕๖๑๔

เด็กชายรังสิมันต์ ภู่เทศ
๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา บ้านหินลับ  

สบ ๒๔๕๙/๕๖๑๕

เด็กชายวสันต์ รจนา
๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา บ้านหินลับ  

สบ ๒๔๕๙/๕๖๑๖

เด็กชายธนวัฒน์ สุขวิบูลย์
๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา บ้านหินลับ  

สบ ๒๔๕๙/๕๖๑๗

เด็กชายสุรศักดิ

์

โชติพรมราช
๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา บ้านหินลับ  

สบ ๒๔๕๙/๕๖๑๘

เด็กหญิงเบญจรัตน์ สุวรรณรัตน์
๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา บ้านหินลับ  

สบ ๒๔๕๙/๕๖๑๙

เด็กหญิงจิรภัทร์ กวนชาบรรณ์
๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา บ้านหินลับ  

สบ ๒๔๕๙/๕๖๒๐
เด็กชายธวัชชัย พันเสนา

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา บ้านหินลับ  

สบ ๒๔๕๙/๕๖๒๑

เด็กชายสิรธีร์ ศรีอุบล
๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา บ้านหินลับ  

สบ ๒๔๕๙/๕๖๒๒

เด็กชายธันวา ปญญานนท์
๐๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา บ้านหินลับ  

สบ ๒๔๕๙/๕๖๒๓

เด็กชายยุทธนา มงคลศร
๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา บ้านหินลับ  

สบ ๒๔๕๙/๕๖๒๔

เด็กชายวิทยา สมบูรณ์

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา บ้านหินลับ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๖๑ / ๑๙๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๕๙/๕๖๒๕

เด็กชายอธิพงษ์ พลแก้ว

๑๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา บ้านหินลับ  

สบ ๒๔๕๙/๕๖๒๖

เด็กหญิงภาวิกา เชนไล้
๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา บ้านหินลับ  

สบ ๒๔๕๙/๕๖๒๗

นายวสันต์ ฉำสมบูรณ์
๒๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา บ้านหินลับ  

สบ ๒๔๕๙/๕๖๒๘

เด็กชายเจษฎาพร หนีทุกข์

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา บ้านหินลับ  

สบ ๒๔๕๙/๕๖๒๙

เด็กชายปถยพล คำด้วง
๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา บ้านหินลับ  

สบ ๒๔๕๙/๕๖๓๐

เด็กชายอิศรานนท์ วรรณจุฑา
๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา บ้านหินลับ  

สบ ๒๔๕๙/๕๖๓๑

เด็กชายภานุวัฒน์ ทองเสนา
๒๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา บ้านหินลับ  

สบ ๒๔๕๙/๕๖๓๒

เด็กชายคณินร์ คำย้อม
๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา บ้านหินลับ  

สบ ๒๔๕๙/๕๖๓๓

เด็กหญิงธนัญชนก ชูชืน

่

๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา บ้านหินลับ  

สบ ๒๔๕๙/๕๖๓๔

เด็กหญิงณัฐกรณ์ เพ็ชรภา
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา บ้านหินลับ  

สบ ๒๔๕๙/๕๖๓๕

เด็กหญิงศศินภา ปรีชารักษ์
๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา บ้านหินลับ  

สบ ๒๔๕๙/๕๖๓๖

เด็กหญิงมินตรา ผิวสุข

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา บ้านหินลับ  

สบ ๒๔๕๙/๕๖๓๗

เด็กหญิงวาสนา อุ่นทานนท์

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา บ้านหินลับ  

สบ ๒๔๕๙/๕๖๓๘

เด็กชายกิงสุทัศน์

่

โพธิทอง

์

๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา บ้านหินลับ  

สบ ๒๔๕๙/๕๖๓๙

เด็กหญิงชุลิตา เรืองอุไร
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา บ้านหินลับ  

สบ ๒๔๕๙/๕๖๔๐

เด็กหญิงกนกพร ศรีเตาปูน

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา บ้านหินลับ  

สบ ๒๔๕๙/๕๖๔๑

เด็กหญิงชลธิชา เขมา
๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา บ้านหินลับ  

สบ ๒๔๕๙/๕๖๔๒

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ศรีภาย

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา บ้านหินลับ  

สบ ๒๔๕๙/๕๖๔๓

เด็กหญิงจารุวรรณ อบเทศ
๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา บ้านหินลับ  

สบ ๒๔๕๙/๕๖๔๔

เด็กหญิงสุภาวดี สมิงแก้ว
๐๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา บ้านหินลับ  

สบ ๒๔๕๙/๕๖๔๕
เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ

์

สกุลเตียว
๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา บ้านหินลับ  

สบ ๒๔๕๙/๕๖๔๖

เด็กหญิงจุฑารัตน์ แก้ววิสูตร
๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา บ้านหินลับ  

สบ ๒๔๕๙/๕๖๔๗

เด็กหญิงพิพร หมันพัฒนาการ

่

๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา บ้านหินลับ  

สบ ๒๔๕๙/๕๖๔๘
เด็กหญิงเจษฎาภรณ์ ชมโคกสูง

๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา บ้านหินลับ  

สบ ๒๔๕๙/๕๖๔๙

เด็กหญิงชญานิศ จิตรีศัพย์
๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา บ้านหินลับ  

สบ ๒๔๕๙/๕๖๕๐

เด็กหญิงนิชธิญา วิเศษสิทธิกกุล
๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา บ้านหินลับ  

สบ ๒๔๕๙/๕๖๕๑

เด็กหญิงวัชราภรณ์ พรหมการ
๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา บ้านหินลับ  

สบ ๒๔๕๙/๕๖๕๒

เด็กชายณภัทร จุ้ยหมืน

่

๒๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา บ้านหินลับ  

สบ ๒๔๕๙/๕๖๕๓
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ขำเมือง

๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา บ้านหินลับ  

สบ ๒๔๕๙/๕๖๕๔

นายมงคลลักษณ์ สมณกุล
๐๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านซับพริก ประชาวิจิตร  

สบ ๒๔๕๙/๕๖๕๕

เด็กชายจิรายุทธ สุทธิประภา
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับพริก ประชาวิจิตร  

สบ ๒๔๕๙/๕๖๕๖

เด็กชายณัฐพนธ์ ปะวะโน
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับพริก ประชาวิจิตร  

สบ ๒๔๕๙/๕๖๕๗

เด็กหญิงอลิษา พึงไทย

่

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา พุทธนิมิต  

สบ ๒๔๕๙/๕๖๕๘

เด็กหญิงอนัตธิปภา จำรัสแนว
๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา พุทธนิมิต  

สบ ๒๔๕๙/๕๖๕๙

เด็กหญิงสุพัดชา พงษ์ตานี
๒๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา พุทธนิมิต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๖๒ / ๑๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๕๙/๕๖๖๐

เด็กหญิงภัชราภา ชุติมาทิพากร
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลียงโคนม

้

มวกเหล็กใน  

สบ ๒๔๕๙/๕๖๖๑

เด็กหญิงณัฐชยา สีคันทา
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลียงโคนม

้

มวกเหล็กใน  

สบ ๒๔๕๙/๕๖๖๒

เด็กชายคงสิน คำภาระ
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับพริก มวกเหล็กใน  

สบ ๒๔๕๙/๕๖๖๓

เด็กชายพัทธพล สีหาปญญา
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับพริก มวกเหล็กใน  

สบ ๒๔๕๙/๕๖๖๔

นางสุดา ขาวผ่อง
๑๘/๐๖/๒๕๐๑

โรงเรียนบ้านซับพริก มวกเหล็กใน  

สบ ๒๔๕๙/๕๖๖๕

นางสาวสุดารัตน์ หนูคำ
๑๕/๑๐/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านซับพริก มวกเหล็กใน  

สบ ๒๔๕๙/๕๖๖๖

เด็กหญิงอรดา กลินจัทร์

่

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับพริก มวกเหล็กใน  

สบ ๒๔๕๙/๕๖๖๗

เด็กหญิงเจียระไน นามวิเศษ
๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา มวกเหล็กใน  

สบ ๒๔๕๙/๕๖๖๘

เด็กหญิงกาญจนา มุกดา
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา มวกเหล็กใน  

สบ ๒๔๕๙/๕๖๖๙

เด็กชายเพชรหนึง

่

กองจันทร์เพชร
๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา มวกเหล็กใน  

สบ ๒๔๕๙/๕๖๗๐
เด็กหญิงสุภัตรา ติรวีรขจร

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา มวกเหล็กใน  

สบ ๒๔๕๙/๕๖๗๑

เด็กหญิงภัทรนันท์ พุ่มพวง
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา มวกเหล็กใน  

สบ ๒๔๕๙/๕๖๗๒

เด็กหญิงเจนจิรา กุลชะโล
๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา มวกเหล็กใน  

สบ ๒๔๕๙/๕๖๗๓

เด็กหญิงศุธาสินี บุญสวัสดิ

์

๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา มวกเหล็กใน  

สบ ๒๔๕๙/๕๖๗๔

เด็กหญิงสายธารา คล้ายมะลัย
๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา มวกเหล็กใน  

สบ ๒๔๕๙/๕๖๗๕

เด็กชายภูวิศ ดวงจิตร
๒๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านซับกระดาน ซับกระดาน  

สบ ๒๔๕๙/๕๖๗๖

นางสาววันทนีย์ ส้มเกลียง

้

๑๕/๐๙/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านซับกระดาน ซับกระดาน  

สบ ๒๔๕๙/๕๖๗๗

นางสาวดวงพร ศรีวะรมย์
๓๑/๐๘/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านซับกระดาน ซับกระดาน  

สบ ๒๔๕๙/๕๖๗๘

นางณหทัย มีเหมือน
๐๗/๐๓/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านซับกระดาน ซับกระดาน  

สบ ๒๔๕๙/๕๖๗๙

เด็กหญิงกุลปรียา หึกขุนทด
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเอียว

่

ซับกระดาน  

สบ ๒๔๕๙/๕๖๘๐

เด็กหญิงรัตติกาญน์ ผันกลาง

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเอียว

่

ซับกระดาน  

สบ ๒๔๕๙/๕๖๘๑

เด็กชายวิวัฒน์ สุขไกร
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับน้อยใต้สามัคคี ซับขาม  

สบ ๒๔๕๙/๕๖๘๒

เด็กชายชลธิศ บุญนำส่ง
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับน้อยใต้สามัคคี ซับตะเคียน  

สบ ๒๔๕๙/๕๖๘๓

เด็กหญิงเจนจิรา ทองชาว
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงเกตุ ซับตะเคียน  

สบ ๒๔๕๙/๕๖๘๔

เด็กหญิงทิพวรรณ พลทอง
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงเกตุ ซับตะเคียน  

สบ ๒๔๕๙/๕๖๘๕

นายพรพิทักษ์ ชอบใหญ่

๓๑/๑๒/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านโปงเกตุ ซับตะเคียน  

สบ ๒๔๕๙/๕๖๘๖

เด็กชายอภิสิทธิ

์

แสงเพิง
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับสนุ่น ซับสนุ่น  

สบ ๒๔๕๙/๕๖๘๗

เด็กหญิงสิริยากร เลิศพรสุทธิรัตน์
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับสนุ่น ซับสนุ่น  

สบ ๒๔๕๙/๕๖๘๘

เด็กหญิงคันธารัตน์ พรเอนก
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับสนุ่น ซับสนุ่น  

สบ ๒๔๕๙/๕๖๘๙

เด็กหญิงมนัสนันท์ พอขุนทด
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับสนุ่น ซับสนุ่น  

สบ ๒๔๕๙/๕๖๙๐
เด็กหญิงสุพิชญา บมขุนทด

๓๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านซับสนุ่น ซับสนุ่น  

สบ ๒๔๕๙/๕๖๙๑

เด็กชายรัชชานนท์ บรรดาศักดิ

์

๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซับสนุ่น ซับสนุ่น  

สบ ๒๔๕๙/๕๖๙๒

เด็กหญิงฤทัย ขันโคกกรวด
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับสนุ่น ซับสนุ่น  

สบ ๒๔๕๙/๕๖๙๓

เด็กหญิงพรพรรณ อ่อนน้อม
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับสนุ่น ซับสนุ่น  

สบ ๒๔๕๙/๕๖๙๔

เด็กหญิงสุพรรษา รักจันทึก
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับสนุ่น ซับสนุ่น  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๖๓ / ๑๙๐

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๕๙/๕๖๙๕

เด็กหญิงณัฐชยา ช้างสัมฤทธิ

์

๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับสนุ่น ซับสนุ่น  

สบ ๒๔๕๙/๕๖๙๖

เด็กหญิงอริสา ประเสริฐ
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับสนุ่น ซับสนุ่น  

สบ ๒๔๕๙/๕๖๙๗

เด็กหญิงนิตยา ลืนนาม

่

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซับสนุ่น ซับสนุ่น  

สบ ๒๔๕๙/๕๖๙๘
เด็กหญิงธัญญาลักษณ์

เฉยขุนทด
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับสนุ่น ซับสนุ่น  

สบ ๒๔๕๙/๕๖๙๙

เด็กชายพีรพล พอขุนทด

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับสนุ่น ซับสนุ่น  

สบ ๒๔๕๙/๕๗๐๐
เด็กชายอโนทัย ในสันเทียะ

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับสนุ่น ซับสนุ่น  

สบ ๒๔๕๙/๕๗๐๑
เด็กชายภัทรชานนท์ สุริยะ

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับสนุ่น ซับสนุ่น  

สบ ๒๔๕๙/๕๗๐๒

เด็กชายวโรดม ดาวทอง

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับสนุ่น ซับสนุ่น  

สบ ๒๔๕๙/๕๗๐๓

เด็กชายนพดล พลไธสง
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับสนุ่น ซับสนุ่น  

สบ ๒๔๕๙/๕๗๐๔

เด็กชายธนกร หอมกลิน

่

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับสนุ่น ซับสนุ่น  

สบ ๒๔๕๙/๕๗๐๕
เด็กชายการัณยภาส มานะกุล

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับสนุ่น ซับสนุ่น  

สบ ๒๔๕๙/๕๗๐๖

เด็กหญิงนงนภัส ทองคำสุก

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซับสนุ่น ซับสนุ่น  

สบ ๒๔๕๙/๕๗๐๗

เด็กหญิงพิจิตตรา พิมพ์จอหอ
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับสนุ่น ซับสนุ่น  

สบ ๒๔๕๙/๕๗๐๘

เด็กหญิงปยะนุช มะลิวัตร
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับสนุ่น ซับสนุ่น  

สบ ๒๔๕๙/๕๗๐๙
เด็กหญิงวณิดา วารินทร์

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับสนุ่น ซับสนุ่น  

สบ ๒๔๕๙/๕๗๑๐

เด็กชายนิรวิทร์ หนูคำ
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับสนุ่น ซับสนุ่น  

สบ ๒๔๕๙/๕๗๑๑

เด็กชายเสกสันต์ รามจันทึก
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับสนุ่น ซับสนุ่น  

สบ ๒๔๕๙/๕๗๑๒

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

วงษ์ศรี
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับสนุ่น ซับสนุ่น  

สบ ๒๔๕๙/๕๗๑๓

เด็กชายยศธร กอนรัมย์
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับสนุ่น ซับสนุ่น  

สบ ๒๔๕๙/๕๗๑๔

เด็กชายอาทิตย์ คำภาคต
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับสนุ่น ซับสนุ่น  

สบ ๒๔๕๙/๕๗๑๕

เด็กหญิงแพรวา แช่เตีย
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับสนุ่น ซับสนุ่น  

สบ ๒๔๕๙/๕๗๑๖

เด็กหญิงจีรนันท์ ทองสุข
๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านซับสนุ่น ซับสนุ่น  

สบ ๒๔๕๙/๕๗๑๗

เด็กหญิงเมษา ลาบุตรดี
๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านซับสนุ่น ซับสนุ่น  

สบ ๒๔๕๙/๕๗๑๘

เด็กหญิงจันจิรา นาหมืนไวย

่

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซับสนุ่น ซับสนุ่น  

สบ ๒๔๕๙/๕๗๑๙

เด็กหญิงรัชติกร ญาติ
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านซับสนุ่น ซับสนุ่น  

สบ ๒๔๕๙/๕๗๒๐

เด็กชายก้องภพ บนขุนทด
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซับสนุ่น ซับสนุ่น  

สบ ๒๔๕๙/๕๗๒๑

เด็กหญิงโชติกา น้อยเจริญ

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซับสนุ่น ซับสนุ่น  

สบ ๒๔๕๙/๕๗๒๒

เด็กหญิงพิยะดา บุญล้อม
๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านซับสนุ่น ซับสนุ่น  

สบ ๒๔๕๙/๕๗๒๓

เด็กหญิงนิโลบล สนิทกลาง
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเอียว

่

ซับสนุ่น  

สบ ๒๔๕๙/๕๗๒๔

เด็กหญิงสุรัสวดี สักกูนา
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเอียว

่

ซับสนุ่น  

สบ ๒๔๕๙/๕๗๒๕

เด็กหญิงเกศรินทร์ รอดเหลือม

่

๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเอียว

่

ซับสนุ่น  

สบ ๒๔๕๙/๕๗๒๖

เด็กหญิงวาสนา แก้วดก
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับปลากัง

้

คลองม่วงใต้  

สบ ๒๔๕๙/๕๗๒๗

เด็กหญิงวาสนา ปองชัย
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับปลากัง

้

คลองม่วงใต้  

สบ ๒๔๕๙/๕๗๒๘

เด็กหญิงอิสราภรณ์ บัวพืชน์
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับปลากัง

้

คลองม่วงใต้  

สบ ๒๔๕๙/๕๗๒๙

เด็กหญิงแพรพลอย พิกุลทอง
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับปลากัง

้

คลองม่วงใต้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๖๔ / ๑๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๕๙/๕๗๓๐

เด็กหญิงญาดา หนุนกลาง
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับปลากัง

้

คลองม่วงใต้  

สบ ๒๔๕๙/๕๗๓๑

เด็กหญิงณัฐวดี รัตน์ประทุม
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับปลากัง

้

คลองม่วงใต้  

สบ ๒๔๕๙/๕๗๓๒

เด็กหญิงพรนภา พึงสันเทียะ

่

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับปลากัง

้

คลองม่วงใต้  

สบ ๒๔๕๙/๕๗๓๓

เด็กหญิงวิภาดา ใจเฉือย

่

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับปลากัง

้

คลองม่วงใต้  

สบ ๒๔๕๙/๕๗๓๔

เด็กหญิงเกษร บังขุนทด
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับปลากัง

้

คลองม่วงใต้  

สบ ๒๔๕๙/๕๗๓๕

เด็กหญิงปภาวี ชิดโคกสูง
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับปลากัง

้

คลองม่วงใต้  

สบ ๒๔๕๙/๕๗๓๖

เด็กชายพงศกร เชิดชู
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม คลองม่วงเหนือ  

สบ ๒๔๕๙/๕๗๓๗

เด็กหญิงปวีณา สดกำปง
๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม คลองม่วงเหนือ  

สบ ๒๔๕๙/๕๗๓๘

เด็กชายธนาณัติ บุตรประโดน
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม คลองม่วงเหนือ  

สบ ๒๔๕๙/๕๗๓๙

เด็กหญิงสตางค์ อึคจันทึก
๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม คลองม่วงเหนือ  

สบ ๒๔๕๙/๕๗๔๐
เด็กหญิงนากธิดา อิรตรกลาง

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม คลองม่วงเหนือ  

สบ ๒๔๕๙/๕๗๔๑

เด็กหญิงปราณี มากเจริญ
๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม คลองม่วงเหนือ  

สบ ๒๔๕๙/๕๗๔๒

เด็กหญิงกนกพิชญ์ ก่อวงศ์ตระกูล

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม คลองม่วงเหนือ  

สบ ๒๔๕๙/๕๗๔๓

เด็กชายกฤษฎา ดาวสันเทียะ
๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม คลองม่วงเหนือ  

สบ ๒๔๕๙/๕๗๔๔

เด็กชายถรพุทธิ

์

ศรีพระนาม
๒๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม คลองม่วงเหนือ  

สบ ๒๔๕๙/๕๗๔๕

เด็กชายจิรวัชร คำน้อย
๐๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองม่วงเหนือ คลองม่วงเหนือ  

สบ ๒๔๕๙/๕๗๔๖

เด็กหญิงอาชิตะ ประสมศรี
๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองม่วงเหนือ คลองม่วงเหนือ  

สบ ๒๔๕๙/๕๗๔๗

เด็กหญิงดลยา ธีวะพัฒน์

๐๗/๑๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองม่วงเหนือ คลองม่วงเหนือ  

สบ ๒๔๕๙/๕๗๔๘

เด็กหญิงไอรดา พัดโพธิ

์

๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองม่วงเหนือ คลองม่วงเหนือ  

สบ ๒๔๕๙/๕๗๔๙

เด็กหญิงสุจิรา พรีพรม
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองม่วงเหนือ คลองม่วงเหนือ  

สบ ๒๔๕๙/๕๗๕๐

เด็กหญิงอรวรรณ จันทร์แฉ่ง
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองม่วงเหนือ คลองม่วงเหนือ  

สบ ๒๔๕๙/๕๗๕๑

เด็กชายพัทธนันท์ งามตรง
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซับดินดำ ซับดินดำ  

สบ ๒๔๕๙/๕๗๕๒

เด็กหญิงณัฐนิดา บัวแย้ม
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับดินดำ ซับดินดำ  

สบ ๒๔๕๙/๕๗๕๓

เด็กหญิงสุธาดา ดาวแดน
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ ซับดินดำ  

สบ ๒๔๕๙/๕๗๕๔

เด็กหญิงวรัญญา ธูปขุนทด

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ ซับดินดำ  

สบ ๒๔๕๙/๕๗๕๕

เด็กหญิงกนกวรรณ ทีปะลา
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ ซับดินดำ  

สบ ๒๔๕๙/๕๗๕๖

เด็กหญิงสุกัญญา เปลืองกลาง

้

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ ซับดินดำ  

สบ ๒๔๕๙/๕๗๕๗

เด็กหญิงสุจิตรา ทองคำ
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ ซับดินดำ  

สบ ๒๔๕๙/๕๗๕๘

เด็กหญิงพรปวีณ์ ประพิณ
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ ซับดินดำ  

สบ ๒๔๕๙/๕๗๕๙

เด็กหญิงปาริชาด ขอยันกลาง
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ ซับดินดำ  

สบ ๒๔๕๙/๕๗๖๐
เด็กหญิงสุดารัตน์ คะเชนรัมย์

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ ซับดินดำ  

สบ ๒๔๕๙/๕๗๖๑

เด็กหญิงสาวิกา เหมือนดอกไม้
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ ซับดินดำ  

สบ ๒๔๕๙/๕๗๖๒

เด็กหญิงวรรณวิสา อินสิงห์
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ ซับดินดำ  

สบ ๒๔๕๙/๕๗๖๓

เด็กชายจิราวัฒน์ สาจันทึก
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าพลู ซับดินดำ  

สบ ๒๔๕๙/๕๗๖๔

เด็กชายพลชนก คำลือ

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าพลู ซับดินดำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๖๕ / ๑๙๐

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๕๙/๕๗๖๕

เด็กชายวีรภาพ สารีภาพ
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าพลู ซับดินดำ  

สบ ๒๔๕๙/๕๗๖๖

เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ แจมสว่าง
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าพลู ซับดินดำ  

สบ ๒๔๕๙/๕๗๖๗

เด็กชายแทนคุณ นิลปานันท์
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าพลู ซับดินดำ  

สบ ๒๔๕๙/๕๗๖๘

เด็กหญิงนันทกานต์ คิดเห็น
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าพลู ซับดินดำ  

สบ ๒๔๕๙/๕๗๖๙

เด็กหญิงอฤทัย ใจนวน
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าพลู ซับดินดำ  

สบ ๒๔๕๙/๕๗๗๐

เด็กหญิงพัชธิดา รัศมี
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าพลู ซับดินดำ  

สบ ๒๔๕๙/๕๗๗๑
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ กุลยา

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าพลู ซับดินดำ  

สบ ๒๔๕๙/๕๗๗๒

เด็กหญิงธนัชชา น่าชม
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าพลู ซับดินดำ  

สบ ๒๔๕๙/๕๗๗๓

เด็กหญิงเกศริณ มะสูงเนิน
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าพลู ซับดินดำ  

สบ ๒๔๕๙/๕๗๗๔

เด็กชายนำพุ ลือชัย

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าพลู ซับดินดำ  

สบ ๒๔๕๙/๕๗๗๕

เด็กหญิงสาสินี ขอแข็งกลาง
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม ซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๔๕๙/๕๗๗๖

เด็กหญิงกนกพร สุหร่ายเพ็ชร
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม ซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๔๕๙/๕๗๗๗

เด็กหญิงกชกร เสาร์นอก
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม ซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๔๕๙/๕๗๗๘

เด็กหญิงกัณฐธากร มิจะติ
๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม ซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๔๕๙/๕๗๗๙

นางสาวสุวนันท์ บุตรประโดน
๑๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม ซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๔๕๙/๕๗๘๐

เด็กหญิงณัฐชพร สระจันทึก

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม ซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๔๕๙/๕๗๘๑

เด็กชายอรรถนัย รัชติพรม
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม ซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๔๕๙/๕๗๘๒

เด็กหญิงชุติมา จันทร์ที
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม ซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๔๕๙/๕๗๘๓

เด็กหญิงอริสรา สระจันทึก
๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม ซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๔๕๙/๕๗๘๔

เด็กหญิงชัญญานุช เสริญกลำ
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม ซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๔๕๙/๕๗๘๕

เด็กชายดนัย หาญกล้า
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม ซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๔๕๙/๕๗๘๖

เด็กหญิงรุ้งคุณ กองภาค
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม ซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๔๕๙/๕๗๘๗

เด็กหญิงภรณ์ทิพย์ กิงสันเทียะ

่

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม ซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๔๕๙/๕๗๘๘

เด็กหญิงธนพร เม้าข้าวเวียง

่

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม ซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๔๕๙/๕๗๘๙

เด็กชายธีรภัทร พุทธชนม์
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ ซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๔๕๙/๕๗๙๐

เด็กชายอรรถพล หงษามนุษย์
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ ซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๔๕๙/๕๗๙๑

เด็กชายชนาทิป แก้วกล้า
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ ซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๔๕๙/๕๗๙๒

เด็กชายพิษณุ โหมสันเทียะ
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ ซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๔๕๙/๕๗๙๓

เด็กชายชาญชัย บุญกลิง

้

๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ ซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๔๕๙/๕๗๙๔

เด็กชายขจรปฐม
เลิศฤทธิรัตนาพล

์

๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ ซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๔๕๙/๕๗๙๕

เด็กชายกัมปนาท เสาทอง
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ ซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๔๕๙/๕๗๙๖

เด็กชายวรากรณ์ เอ็กอุ่น
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ ซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๔๕๙/๕๗๙๗

เด็กชายสุรชัย คัมภิรานนท์
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ ซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๔๕๙/๕๗๙๘

เด็กชายดรัณภพ บ่มกระโทก
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ ซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๔๕๙/๕๗๙๙

เด็กชายวรเมศ ดอนนอก
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ ซับน้อยเหนือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๖๖ / ๑๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๕๙/๕๘๐๐
เด็กชายสมเจต วันทุมมา

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ ซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๔๕๙/๕๘๐๑

เด็กชายกนก แนบจันอัด
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ ซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๔๕๙/๕๘๐๒
เด็กชายชนะชัย โซสูงเนิน

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ ซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๔๕๙/๕๘๐๓

เด็กชายรัตนพล คะเชนรัมย์
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ ซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๔๕๙/๕๘๐๔

เด็กชายวันชัย คงเจริญ
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ ซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๔๕๙/๕๘๐๕

เด็กชายภัทรภณ เชือหลง

้

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ ซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๔๕๙/๕๘๐๖
เด็กชายเกียรติพงศ์ ศึกรัมย์

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ ซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๔๕๙/๕๘๐๗

เด็กชายสิทธิโชค แสนภูมิ
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ ซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๔๕๙/๕๘๐๘

เด็กชายณฐศร รักษาศรี
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ ซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๔๕๙/๕๘๐๙

เด็กชายวิสุทธ์ ศรีม่วง
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ ซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๔๕๙/๕๘๑๐
เด็กชายจิตติพันธุ์ ไพลกลาง

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ ซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๔๕๙/๕๘๑๑

เด็กชายจักรกฤษณ์ มันขุนทด
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ ซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๔๕๙/๕๘๑๒

เด็กชายสุพรรณ ปานโหน่ง
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ ซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๔๕๙/๕๘๑๓

เด็กชายวรปรัชญ์ มุขน้อย
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ ซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๔๕๙/๕๘๑๔

เด็กชายสุทธิภัทร นุ่มสุวรรณ
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ ซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๔๕๙/๕๘๑๕

เด็กชายเกียรติกุล ขอมอบกลาง
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ ซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๔๕๙/๕๘๑๖

เด็กชายชนาธิป เนตรจินดา
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ ซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๔๕๙/๕๘๑๗

เด็กชายวินัย รัตนวงศ์
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ ซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๔๕๙/๕๘๑๘

เด็กชายวันชัย พิมไทย
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ ซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๔๕๙/๕๘๑๙

เด็กชายสิทธิโชค ทิมฉิม
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ ซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๔๕๙/๕๘๒๐

เด็กหญิงจรรยพร เพชรสายออ
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ ซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๔๕๙/๕๘๒๑

เด็กหญิงธวัลรัตน์ แซ่เติน

๋

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ ซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๔๕๙/๕๘๒๒

เด็กหญิงวนิดา พิบูลย์สวัสดิ

์

๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ ซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๔๕๙/๕๘๒๓

เด็กหญิงศศิวรรณ นาคพะเนาว์
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ ซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๔๕๙/๕๘๒๔

เด็กหญิงคีตภัทร โอดจันทึก
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ ซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๔๕๙/๕๘๒๕

เด็กหญิงวิภาดา เข็ญกลาง
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ ซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๔๕๙/๕๘๒๖

เด็กหญิงปวีณา ชืนโพธิ

่ ์

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ ซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๔๕๙/๕๘๒๗

เด็กหญิงมนัสนันท์ ศรีชัยชู
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ ซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๔๕๙/๕๘๒๘

เด็กหญิงหทัยรัตน์ เอ็กอุ่น
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ ซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๔๕๙/๕๘๒๙

เด็กหญิงบุญญิณตา ริเริม

่

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ ซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๔๕๙/๕๘๓๐
เด็กหญิงกนกพิชญ์ แมบจันทึก

๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ ซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๔๕๙/๕๘๓๑

เด็กชายณรงค์ รัตนวงค์

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับปลากัง

้

ซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๔๕๙/๕๘๓๒

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ศรีลี

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับปลากัง

้

ซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๔๕๙/๕๘๓๓

เด็กชายอภิวัฒน์ แก้วกล้า

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับปลากัง

้

ซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๔๕๙/๕๘๓๔

เด็กชายกฤษฎา ศรีลี
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับปลากัง

้

ซับน้อยเหนือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๖๗ / ๑๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๕๙/๕๘๓๕

เด็กชายพีรภัทร แก้วประสิทธิ

์

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับปลากัง

้

ซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๔๕๙/๕๘๓๖

เด็กชายศักดิชัย

์

จำเรืองฤทธิ

์

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับปลากัง

้

ซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๔๕๙/๕๘๓๗

เด็กชายอัษฎาวุธ โชติกะ
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับปลากัง

้

ซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๔๕๙/๕๘๓๘

เด็กชายชนินทร โดดกระโทก
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับปลากัง

้

ซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๔๕๙/๕๘๓๙

เด็กชายวีรวัฒน์ อวบสันเทียะ
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับปลากัง

้

ซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๔๕๙/๕๘๔๐

เด็กชายชลกานต์ พันธ์ทอง
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับปลากัง

้

ซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๔๕๙/๕๘๔๑

เด็กหญิงจันทิมา ไม้พลอง
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับปลากัง

้

ซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๔๕๙/๕๘๔๒

เด็กหญิงมณฑิตา มหาพร
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับปลากัง

้

ซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๔๕๙/๕๘๔๓

เด็กหญิงปวริศา มากเจริญ
๓๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงไทร ซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๔๕๙/๕๘๔๔

เด็กหญิงโปรดปราน อยู่หมืนไวย์

่

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงไทร ซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๔๕๙/๕๘๔๕

เด็กชายนวภัทร เทียนมณี
๑๙/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำสมพุง ลำสมพุง  

สบ ๒๔๕๙/๕๘๔๖

เด็กชายภัทรกรณ์ สมัยกลาง ๙/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านลำสมพุง ลำสมพุง  

สบ ๒๔๕๙/๕๘๔๗

เด็กหญิงนภัสสิริ ตะนุเรือง

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำสมพุง ลำสมพุง  

สบ ๒๔๕๙/๕๘๔๘

เด็กหญิงไพลิน ปามะณีย์
๒๑/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำสมพุง ลำสมพุง  

สบ ๒๔๕๙/๕๘๔๙

นางสาววัชราภรณ์ พิรุณ
๒๐/๑๐/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านหนองโปง หนองโปง  

สบ ๒๔๕๙/๕๘๕๐
นางสาวณัฐติกาญจน์ แสงกล้า

๐๒/๐๖/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านหนองโปง หนองโปง  

สบ ๒๔๕๙/๕๘๕๑

นางสาวศิริกานต์ดา รุ่งโรจน์
๑๓/๑๐/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านหนองโปง หนองโปง  

สบ ๒๔๕๙/๕๘๕๒

นางวิไล ศิริจันดา
๐๗/๐๑/๒๕๒๑

โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร สวนทองรวมมิตร  

สบ ๒๔๕๙/๕๘๕๓

นางสาวสมคิด ควบคุม
๓๐/๑๒/๒๕๒๘

โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร สวนทองรวมมิตร  

สบ ๒๔๕๙/๕๘๕๔

นางสาวปวีณา ชอบธรรม

๑๓/๑๑/๒๕๒๙

โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร สวนทองรวมมิตร  

สบ ๒๔๕๙/๕๘๕๕

นางสาวสาคร ขำนอก
๑๐/๐๘/๒๕๓๓

โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร สวนทองรวมมิตร  

สบ ๒๔๕๙/๕๘๕๖

เด็กชายกิตติภณ ราศี
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร สวนทองรวมมิตร  

สบ ๒๔๕๙/๕๘๕๗

เด็กชายฤทธิเดช สุพรรณชาติ
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร สวนทองรวมมิตร  

สบ ๒๔๕๙/๕๘๕๘
เด็กหญิงเบญจวรรณ ฝายสิงห์

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร สวนทองรวมมิตร  

สบ ๒๔๕๙/๕๘๕๙

เด็กหญิงพนิดา พรมประดิษฐ์
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร สวนทองรวมมิตร  

สบ ๒๔๕๙/๕๘๖๐

เด็กหญิงอมลธิรา อมรชัย

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร สวนทองรวมมิตร  

สบ ๒๔๕๙/๕๘๖๑

เด็กชายอนุสรณ์ ทองสุข
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก สัจจะพล  

สบ ๒๔๕๙/๕๘๖๒

เด็กชายทินวัฒน์ เปยมคุ้ม
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก หนองผักหนอก  

สบ ๒๔๕๙/๕๘๖๓

เด็กชายธเนศ รอดไธสง
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก หนองผักหนอก  

สบ ๒๔๕๙/๕๘๖๔

เด็กชายพงษ์พิพัตน์ คงเสือ
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก หนองผักหนอก  

สบ ๒๔๕๙/๕๘๖๕

เด็กชายอภิเดช พูนสูงเนิน
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก หนองผักหนอก  

สบ ๒๔๕๙/๕๘๖๖

เด็กชายอภิวิชญ์ สว่างสิน
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก หนองผักหนอก  

สบ ๒๔๕๙/๕๘๖๗

เด็กชายปธานิน หัวใจแก้ว
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก หนองผักหนอก  

สบ ๒๔๕๙/๕๘๖๘

เด็กชายณัฐภูมิ วงษ์ขำ
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก หนองผักหนอก  

สบ ๒๔๕๙/๕๘๖๙

เด็กชายณัฐวุธ วงษ์ขำ
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก หนองผักหนอก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๖๘ / ๑๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๕๙/๕๘๗๐

เด็กชายกฤษฎา จังสันเทียะ
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก หนองผักหนอก  

สบ ๒๔๕๙/๕๘๗๑

เด็กชายณัฐพงษ์ ชะลอ
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก หนองผักหนอก  

สบ ๒๔๕๙/๕๘๗๒

เด็กชายพัฒนกรณ์ เครืองกลาง

่

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก หนองผักหนอก  

สบ ๒๔๕๙/๕๘๗๓

เด็กชายปฐวี พลฉลาด

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก หนองผักหนอก  

สบ ๒๔๕๙/๕๘๗๔

เด็กชายธานินทร์ สังข์ทอง

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก หนองผักหนอก  

สบ ๒๔๕๙/๕๘๗๕

เด็กชายเจษฎากร ชิดสันเทียะ

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก หนองผักหนอก  

สบ ๒๔๕๙/๕๘๗๖

เด็กชายธนดิษ สว่างสิน
๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก หนองผักหนอก  

สบ ๒๔๕๙/๕๘๗๗

เด็กชายรัฐศาสตร์ พิศนอก
๒๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก หนองผักหนอก  

สบ ๒๔๕๙/๕๘๗๘

เด็กชายวิทวัส โพธิย้อย

์

๒๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก หนองผักหนอก  

สบ ๒๔๕๙/๕๘๗๙

เด็กหญิงนำอิง บุตรดี
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองมะค่า หนองมะค่า  

สบ ๒๔๕๙/๕๘๘๐
เด็กหญิงบัณฑิตา จันทัน

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมะค่า หนองมะค่า  

สบ ๒๔๕๙/๕๘๘๑

เด็กชายสิทธิศักดิ พลศักดิ

์

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมะค่า หนองมะค่า  

สบ ๒๔๕๙/๕๘๘๒

เด็กหญิงจิรนันณ์ เกตุพันธ์
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมะค่า หนองมะค่า  

สบ ๒๔๕๙/๕๘๘๓

เด็กหญิงพรรณิตา พรมมา
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมะค่า หนองมะค่า  

สบ ๒๔๕๙/๕๘๘๔

เด็กชายสิรภพ กลินหอม

่

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมะค่า หนองมะค่า  

สบ ๒๔๕๙/๕๘๘๕

เด็กชายอิทธิพล ชังสกุล

่

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมะค่า หนองมะค่า  

สบ ๒๔๕๙/๕๘๘๖

เด็กหญิงทัศวรรณ ห้วยหงษ์ทอง
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมะค่า หนองมะค่า  

สบ ๒๔๕๙/๕๘๘๗

เด็กหญิงดารีรัตน์ จันแจ่มฟา
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมะค่า หนองมะค่า  

สบ ๒๔๕๙/๕๘๘๘

เด็กหญิงพรวิภา กานา
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมะค่า หนองมะค่า  

สบ ๒๔๕๙/๕๘๘๙

เด็กชายต้นนำ จันนิมิตร
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมะค่า หนองมะค่า  

สบ ๒๔๕๙/๕๘๙๐

เด็กชายปวริศร เทียนสุคนธ์
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมะค่า หนองมะค่า  

สบ ๒๔๕๙/๕๘๙๑

เด็กชายนัทธพงษ์ ศรีสุข
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองมะค่า หนองมะค่า  

สบ ๒๔๕๙/๕๘๙๒

เด็กชายสันติภาพ ดีมงคล
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมะค่า หนองมะค่า  

สบ ๒๔๕๙/๕๘๙๓

เด็กชายวรวัฒน์ หวังผล
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองมะค่า หนองมะค่า  

สบ ๒๔๕๙/๕๘๙๔

เด็กหญิงอรพรรณ สมเหมาะ
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองมะค่า หนองมะค่า  

สบ ๒๔๕๙/๕๘๙๕

เด็กหญิงศิขรา รวมใหม่
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมะค่า หนองมะค่า  

สบ ๒๔๕๙/๕๘๙๖
นางสาวณัฐภัคพัสชม จันาบุตรสกุล

๒๔/๑๑/๒๕๓๕

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๔๕๙/๕๘๙๗

นางสาวนิภาวรรณ สุขสุคนธ์
๑๓/๐๕/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๔๕๙/๕๘๙๘

นางสาวธัญชนก ประสงค์
๑๑/๐๔/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๔๕๙/๕๘๙๙

นางสาวเกศกาญจน์ อัครธนะชัย
๑๒/๐๔/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๔๕๙/๕๙๐๐
นางสาวพัชริดา โภคา

๒๕/๐๕/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๔๕๙/๕๙๐๑

นางสาวรมย์รุจี สิริสมเจตน์
๑๖/๐๕/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๔๕๙/๕๙๐๒

นางสาวปรมาภรณ์ อุปะกา
๒๐/๐๒/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๔๕๙/๕๙๐๓

นางสาวมนฤดี ประกอบกิจ
๐๕/๐๒/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๔๕๙/๕๙๐๔
นางสาวพรรณราย คุฒิวณากานต์

๐๕/๑๐/๒๕๓๘

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มวกเหล็กนอก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๖๙ / ๑๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๕๙/๕๙๐๕

นางสาวอรญา มาประสพ
๒๑/๑๒/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๔๕๙/๕๙๐๖

นางสาวสันต์ฤทัย สดับสาร
๒๗/๐๕/๒๕๓๙

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๔๕๙/๕๙๐๗
นางสาวถนอมนวล เส็งมา

๑๒/๐๖/๒๕๓๘

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๔๕๙/๕๙๐๘

นางสาวเบ็ญญาภา อ่อนนุ่ม
๑๔/๑๐/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๔๕๙/๕๙๐๙

นางสาวสุภัทรา ห้องแซง
๒๓/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๔๕๙/๕๙๑๐

นายวรวุฒิ บุญชิต
๑๗/๑๐/๒๕๓๖

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๔๕๙/๕๙๑๑

นางสาวลลิตา อุบลหอม

๑๖/๑๒/๒๕๓๙

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๔๕๙/๕๙๑๒

นางสาวจิราพร แจกลาง
๑๘/๐๑/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๔๕๙/๕๙๑๓

นางสาวกัลยรัตน์ พิทักษ์
๑๑/๐๖/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๔๕๙/๕๙๑๔

นางสาวดลนภา สงสันธิ
๐๓/๑๒/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๔๕๙/๕๙๑๕

นายทนงศักดิ

์

คงวุธ
๐๑/๐๙/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๔๕๙/๕๙๑๖

นางสาวศิริลักษณ์ คำฝน
๑๕/๑๒/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๔๕๙/๕๙๑๗

นางสาวจตุพร ลาทะสุทธิ

์

๑๗/๐๖/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๔๕๙/๕๙๑๘

นายกันธิชัย คุณธรรม
๑๓/๐๗/๒๕๓๙

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๔๕๙/๕๙๑๙

นางสาววลัยวัลย์ ต่อวิเศษ
๒๑/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๔๕๙/๕๙๒๐

นางสาวเพชรลดา ขอพลกลาง

๒๗/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๔๕๙/๕๙๒๑

นางสาววราทิพย์ บุญมา
๑๒/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๔๕๙/๕๙๒๒

นายคงฤทธิ

์

ไพฑูลย์
๐๗/๐๔/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๔๕๙/๕๙๒๓

นางสาวอรวรรณ พีงญาติ

่

๑๓/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๔๕๙/๕๙๒๔

นายกฤษณะ แก่นจันทร์
๑๐/๐๔/๒๕๓๙

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๔๕๙/๕๙๒๕

นางสาวสุดารัตน์ รังกลาง

้

๑๕/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๔๕๙/๕๙๒๖

นางสาวเมพิยา เผ่าต๊ะใจ
๑๙/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๔๕๙/๕๙๒๗

นางสาวอภิชญา เพ็ญจันทึก
๑๒/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๔๕๙/๕๙๒๘

นางสาวมินตรา แทนพุดซา

๒๓/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๔๕๙/๕๙๒๙

นางสาวสุกัญญา พลแก้ว
๑๙/๐๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๔๕๙/๕๙๓๐

นางสาวธัญรัตน์ มดแสง
๑๐/๑๑/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๔๕๙/๕๙๓๑

นางสาวกัญญารัตน์ ชมพู
๐๗/๐๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๔๕๙/๕๙๓๒

นางสาวจันทร์จิรา ขวัญเดือน
๐๕/๐๓/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๔๕๙/๕๙๓๓

นางสาวญาณิณี สรสิทธิ

์

๒๔/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๔๕๙/๕๙๓๔

นางสาวสุชานาฎ งามจันทร์

๑๒/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๔๕๙/๕๙๓๕

นางสาวศศิธร มาลัย
๑๖/๐๔/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๔๕๙/๕๙๓๖

นางสาววาสนา มะสันเทียะ

๓๑/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๔๕๙/๕๙๓๗

นางสาววิไลวรรณ ตรีคงคา
๑๐/๐๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๔๕๙/๕๙๓๘

นางสาวดวงฤทัย สินกลาง
๐๓/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๔๕๙/๕๙๓๙

นายอาทิตย์ จันทร์เถือน

่

๐๗/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มวกเหล็กนอก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๗๐ / ๑๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๕๙/๕๙๔๐

นางสาววราภรณ์ ประสนิท
๑๗/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๔๕๙/๕๙๔๑

นางสาวสุวณี ปติไหว
๓๐/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๔๕๙/๕๙๔๒

นายภัทรพล บัวเผือน

่

๐๓/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๔๕๙/๕๙๔๓

นายชาญณรงค์ ศิลารักษ์
๑๗/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๔๕๙/๕๙๔๔

นางสาวมัณฑนา โพธิพิเนตร
๑๐/๑๐/๒๕๓๙

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๔๕๙/๕๙๔๕

นางสาวธนัญชพร คำชมภู

๒๓/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๔๕๙/๕๙๔๖

นางสาวศิริลักษณ์ หวังเชือ

่

๒๕/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๔๕๙/๕๙๔๗

นางสาวรุ้งตะวัน มณีอินทร์

๓๑/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๔๕๙/๕๙๔๘

นายเอกราช ศิริวรรณ
๐๖/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๔๕๙/๕๙๔๙

นางสาววรรณิษา แย้มเกษร
๒๔/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๔๕๙/๕๙๕๐
นางสาวศรีสมร กรกัน

๐๙/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๔๕๙/๕๙๕๑

นายวัชราภรณ์ ประเสริฐศิลป
๒๐/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๔๕๙/๕๙๕๒

นางสาวสะวีหรา หนิมพานิช
๑๐/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๔๕๙/๕๙๕๓

นางสาวสมพร ใจกัด
๐๑/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๔๕๙/๕๙๕๔

นายธีรวุฒิ รังสะอินทร์
๐๑/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๔๕๙/๕๙๕๕

นางสาวกฤษณา ศรีวงษ์ษา
๑๒/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๔๕๙/๕๙๕๖

นางสาวสุชาดา ปูตาแสง
๑๒/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๔๕๙/๕๙๕๗
นางสาวเบญจวรรณ สงค์โสด

๒๑/๐๒/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๔๕๙/๕๙๕๘

นางสาวจตุพร ฉายาเพชร
๒๐/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๔๕๙/๕๙๕๙

นางสาวอนุสรา สะราคำ
๐๓/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๔๕๙/๕๙๖๐

นางสาวศิริพร แพ่งสวัสดิ

์

๐๗/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๔๕๙/๕๙๖๑

นางสาวจันทร์จิรา มีประทีป
๑๙/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๔๕๙/๕๙๖๒

นางสาวพิมพ์วิภา เฉลยจรรยา
๑๐/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๔๕๙/๕๙๖๓

นางสาวธีณัฐดา กุลทัศน์
๑๐/๐๕/๒๕๓๑

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๔๕๙/๕๙๖๔

นางสาวอินทิรา วงษ์ศักดา
๑๕/๐๒/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๔๕๙/๕๙๖๕

เด็กหญิงศิริรัตน์ อ๋องเจริญ
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง)

โคกโพธิ

์

 

สบ ๒๔๕๙/๕๙๖๖

เด็กหญิงภัทรธิดา ยาแก้ว
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง)

โคกโพธิ

์

 

สบ ๒๔๕๙/๕๙๖๗

เด็กหญิงธิดาภรณ์ อ้วนศรี
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง)

โคกโพธิ

์

 

สบ ๒๔๕๙/๕๙๖๘

เด็กหญิงกนกวรรณ พิมพ์สว่าง
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง)

โคกโพธิ

์

 

สบ ๒๔๕๙/๕๙๖๙

เด็กหญิงชิดชนก ท่านัดที
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง)

โคกโพธิ

์

 

สบ ๒๔๕๙/๕๙๗๐
เด็กหญิงวิภาดา ปกวี

๐๕/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง)

โคกโพธิ

์

 

สบ ๒๔๕๙/๕๙๗๑

เด็กหญิงสุพรรษา มะโนแจ่ม
๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดช้าง ช้าง  

สบ ๒๔๕๙/๕๙๗๒

เด็กหญิงปนัดดา เฉลยทัศน์
๑๑/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดโคกโพธิ(โอภาสราษฎร์สามัคคี)

์

ดอนทอง  

สบ ๒๔๕๙/๕๙๗๓

เด็กชายจักรกฤษ เพลงยิม

้

๒๐/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดดอนทอง(ราษฎร์ร่วมจิต)

ดอนทอง  

สบ ๒๔๕๙/๕๙๗๔

เด็กหญิงนภาทิพย์ คล้ายคลึง
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนทอง(ราษฎร์ร่วมจิต)
ดอนทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๗๑ / ๑๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๕๙/๕๙๗๕

เด็กหญิงปรียาวดี รุ่งเรือง
๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนทอง(ราษฎร์ร่วมจิต)
ดอนทอง  

สบ ๒๔๕๙/๕๙๗๖

เด็กหญิงนภัสศรา แสงทอง
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนทอง(ราษฎร์ร่วมจิต)
ดอนทอง  

สบ ๒๔๕๙/๕๙๗๗

เด็กหญิงอรจิรา ศิริมงคล
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง)

ดอนทอง  

สบ ๒๔๕๙/๕๙๗๘

เด็กชายนพวิทย์ ชมฃืน

่

๒๘/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี

ดอนทอง  

สบ ๒๔๕๙/๕๙๗๙

เด็กชายธีระภัทร์ พงษ์เกิดผล
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง)

ดอนพุด  

สบ ๒๔๕๙/๕๙๘๐

เด็กชายเดชารัตน์ เรืองกัลป

่

๐๙/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง)

ดอนพุด  

สบ ๒๔๕๙/๕๙๘๑

เด็กชายอัสดา ดาวลอย
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง)

ดอนพุด  

สบ ๒๔๕๙/๕๙๘๒

เด็กชายปุญญพัฒน์ ทองด้วง
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง)

ดอนพุด  

สบ ๒๔๕๙/๕๙๘๓

เด็กหญิงจุฑามาส ทองอยู่
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง)

บ้านรี  

สบ ๒๔๕๙/๕๙๘๔

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ทรงงาม
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง)

บ้านรี  

สบ ๒๔๕๙/๕๙๘๕

เด็กหญิงกนกวรรณ เปรมศิลป
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง)

บ้านรี  

สบ ๒๔๕๙/๕๙๘๖

เด็กหญิงชลธิชา ทุมมี

๒๔/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง)

บ้านรี  

สบ ๒๔๕๙/๕๙๘๗

เด็กหญิงปาวีณา ระลารักษ์
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง)

บ้านรี  

สบ ๒๔๕๙/๕๙๘๘

เด็กชายศราวุฒิ กีตา
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนพุดวิทยา ไผ่หลิว

่

 

สบ ๒๔๕๙/๕๙๘๙

เด็กชายจักรภัทร จำเนียรทรง
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนพุดวิทยา ไผ่หลิว

่

 

สบ ๒๔๕๙/๕๙๙๐

เด็กชายศุภวัฒน์ ทันประโยชน์
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนพุดวิทยา ไผ่หลิว

่

 

สบ ๒๔๕๙/๕๙๙๑

เด็กหญิงอรัญญา โตฤทธ์
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนพุดวิทยา ไผ่หลิว

่

 

สบ ๒๔๕๙/๕๙๙๒

เด็กชายวุฒิชัย เอียมกล้า

่

๑๖/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง)

หนองกะทะ  

สบ ๒๔๕๙/๕๙๙๓

เด็กชายอริญชัย คำชาติ
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองมน(ลอยเคลือบประชานุกูล)

หนองมน  

สบ ๒๔๕๙/๕๙๙๔

เด็กชายธนาดล โภคา
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดน้อยสามัคคีธรรม(ซับกระทิงเหนือ)

วัดซับกระทิง  

สบ ๒๔๕๙/๕๙๙๕

เด็กหญิงโสภิษนภา นากองสี
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดน้อยสามัคคีธรรม(ซับกระทิงเหนือ)

วัดซับกระทิง  

สบ ๒๔๕๙/๕๙๙๖

เด็กหญิงณัฐพร แก้ววิเศษ
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดน้อยสามัคคีธรรม(ซับกระทิงเหนือ)

วัดซับกระทิง  

สบ ๒๔๕๙/๕๙๙๗

เด็กหญิงอรนุช แจ้งกลีบ
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดน้อยสามัคคีธรรม(ซับกระทิงเหนือ)

วัดซับกระทิง  

สบ ๒๔๕๙/๕๙๙๘

เด็กชายภูวณัย อ้นจันทร์
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาลานหินดาด วัดปาลานหินดาด  

สบ ๒๔๕๙/๕๙๙๙

เด็กชายวรพล ครบุรี
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาลานหินดาด วัดปาลานหินดาด  

สบ ๒๔๕๙/๖๐๐๐
เด็กชายวิวัฒน์ ลามี

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาลานหินดาด วัดปาลานหินดาด  

สบ ๒๔๕๙/๖๐๐๑
เด็กหญิงสุภัสตรา แสงสกุล

๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาลานหินดาด วัดปาลานหินดาด  

สบ ๒๔๕๙/๖๐๐๒
เด็กหญิงจิรายุ กองแก้ว

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาลานหินดาด วัดปาลานหินดาด  

สบ ๒๔๕๙/๖๐๐๓
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส บุญมา

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาลานหินดาด วัดปาลานหินดาด  

สบ ๒๔๕๙/๖๐๐๔
เด็กชายวัชรากร อภิรักษ์

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาลานหินดาด วัดปาลานหินดาด  

สบ ๒๔๕๙/๖๐๐๕
เด็กหญิงกนกพร บำรุงลาน

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาลานหินดาด วัดปาลานหินดาด  

สบ ๒๔๕๙/๖๐๐๖
เด็กหญิงกมลเนตร พรมมา

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาลานหินดาด วัดปาลานหินดาด  

สบ ๒๔๕๙/๖๐๐๗
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ปนเงิน

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาลานหินดาด วัดปาลานหินดาด  

สบ ๒๔๕๙/๖๐๐๘
เด็กหญิงชนากานต์ คิวขุนทด

๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าฤทธิ

์

วัดหลังเขา  

สบ ๒๔๕๙/๖๐๐๙
เด็กหญิงณิชา มูลสมบัติ

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าฤทธิ

์

วัดหลังเขา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๗๒ / ๑๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๕๙/๖๐๑๐
เด็กหญิงอุษาวดี นูสินธุ์

๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าฤทธิ

์

วัดหลังเขา  

สบ ๒๔๕๙/๖๐๑๑

เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ หรสิทธิ

์

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าฤทธิ

์

วัดหลังเขา  

สบ ๒๔๕๙/๖๐๑๒
เด็กชายณัฐนนท์ รุกขชาติ

๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงเก้ง วัดหลังเขา  

สบ ๒๔๕๙/๖๐๑๓

เด็กหญิงนำหวาน แสนสุข

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงเก้ง วัดหลังเขา  

สบ ๒๔๕๙/๖๐๑๔
เด็กหญิงปภาวรินทร์ บ้งพรม

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงเก้ง วัดหลังเขา  

สบ ๒๔๕๙/๖๐๑๕

เด็กชายจีรเทพ จันทร์พายับ
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม วัดหลังเขา  

สบ ๒๔๕๙/๖๐๑๖
เด็กชายชโนทัย แก้วสมสิน

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม วัดหลังเขา  

สบ ๒๔๕๙/๖๐๑๗

เด็กหญิงดวงกมล ทองใหลมา
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม วัดหลังเขา  

สบ ๒๔๕๙/๖๐๑๘

เด็กชายทรรศนพล ยิมจันทร์

้

๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม วัดหลังเขา  

สบ ๒๔๕๙/๖๐๑๙

เด็กหญิงเบญจรัตน์ โมกขศักดิ

์

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม วัดหลังเขา  

สบ ๒๔๕๙/๖๐๒๐
เด็กหญิงโสภิดา คชกุล

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม วัดหลังเขา  

สบ ๒๔๕๙/๖๐๒๑

เด็กหญิงฉัตรวิไล สรสิทธิ

์

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม วัดหลังเขา  

สบ ๒๔๕๙/๖๐๒๒

เด็กหญิงฐิติมน จันทร์เทียง

่

๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม วัดหลังเขา  

สบ ๒๔๕๙/๖๐๒๓

เด็กหญิงรจนา บุญล้อม
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม วัดหลังเขา  

สบ ๒๔๕๙/๖๐๒๔
เด็กชายสุรสิงห์ สาวิสิทธิ

์

๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม วัดหลังเขา  

สบ ๒๔๕๙/๖๐๒๕

นางสาวจุฑารัตน์ เทียนขุนทด
๐๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม วัดหลังเขา  

สบ ๒๔๕๙/๖๐๒๖

นางสาวทิพย์เกษร ศรีสูงเนิน
๑๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม วัดหลังเขา  

สบ ๒๔๕๙/๖๐๒๗

นายปราริเยศ ฤทธิจรูญ
๑๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม วัดหลังเขา  

สบ ๒๔๕๙/๖๐๒๘
นางสาวปญญาพร พาวขุนทด

๐๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม วัดหลังเขา  

สบ ๒๔๕๙/๖๐๒๙

นายวิริยะ ประทุมชาติ

๒๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม วัดหลังเขา  

สบ ๒๔๕๙/๖๐๓๐
นายสนทยา ทองเพ็ง

๐๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม วัดหลังเขา  

สบ ๒๔๕๙/๖๐๓๑

นายสิบปกรณ์ ศรีประมงค์
๓๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม วัดหลังเขา  

สบ ๒๔๕๙/๖๐๓๒
นางสาวเนตรนภา มีสำราญ

๓๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม วัดหลังเขา  

สบ ๒๔๕๙/๖๐๓๓

นางสาวจิตราภา ชัยชิด
๑๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม วัดหลังเขา  

สบ ๒๔๕๙/๖๐๓๔

เด็กชายจักรินทร์ แขวงมีชัย
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวนมะเดือสามัคคี

่

วัดหลังเขา  

สบ ๒๔๕๙/๖๐๓๕

เด็กหญิงจิราภรณ์ ดีจงกล
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวนมะเดือสามัคคี

่

วัดหลังเขา  

สบ ๒๔๕๙/๖๐๓๖
เด็กชายชุษณะกัลป พันธ์วัฒนะ

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวนมะเดือสามัคคี

่

วัดหลังเขา  

สบ ๒๔๕๙/๖๐๓๗

เด็กชายณัฐภูมิ มีทวี
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวนมะเดือสามัคคี

่

วัดหลังเขา  

สบ ๒๔๕๙/๖๐๓๘

เด็กชายธีระภัทร ภิรมสุด
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวนมะเดือสามัคคี

่

วัดหลังเขา  

สบ ๒๔๕๙/๖๐๓๙

เด็กชายปฏิภาณ คำนัน
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวนมะเดือสามัคคี

่

วัดหลังเขา  

สบ ๒๔๕๙/๖๐๔๐
เด็กชายปฐวี ทองศรี

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวนมะเดือสามัคคี

่

วัดหลังเขา  

สบ ๒๔๕๙/๖๐๔๑

เด็กชายพุธิชัย แก้วก่อง
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวนมะเดือสามัคคี

่

วัดหลังเขา  

สบ ๒๔๕๙/๖๐๔๒

เด็กชายภูมิพัฒน์ สมใจ
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวนมะเดือสามัคคี

่

วัดหลังเขา  

สบ ๒๔๕๙/๖๐๔๓

เด็กหญิงกรรณิกา วงค์พานิช
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังม่วง วัดวังม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๖๐๔๔
เด็กหญิงกุลณัฐ ท้าวคำศร

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวังม่วง วัดวังม่วง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๗๓ / ๑๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๕๙/๖๐๔๕

เด็กหญิงจันทรา ถิระบุตร

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังม่วง วัดวังม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๖๐๔๖

เด็กชายธีรภัทร ยนเกือ

้

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังม่วง วัดวังม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๖๐๔๗
เด็กชายธีรัตม์ แก่นจันทร์

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังม่วง วัดวังม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๖๐๔๘

เด็กหญิงพัชรินทร์ พรมมา
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวังม่วง วัดวังม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๖๐๔๙

เด็กชายพัสสน ผลโพด
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังม่วง วัดวังม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๖๐๕๐
เด็กหญิงรัตนพร เจิมนำ

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวังม่วง วัดวังม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๖๐๕๑
เด็กชายวรรณกานต์ จันทร์แจ่มฟา

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังม่วง วัดวังม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๖๐๕๒

เด็กหญิงวรินธร วรรณสิงห์
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังม่วง วัดวังม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๖๐๕๓

เด็กหญิงวิภากรณ์ จรบุรมย์
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังม่วง วัดวังม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๖๐๕๔

เด็กหญิงวิภาวี คัมภีระ
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวังม่วง วัดวังม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๖๐๕๕
เด็กชายวิศวะ ช้างชุ่ม

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังม่วง วัดวังม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๖๐๕๖

เด็กหญิงศตพร จีนกุ่ย
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวังม่วง วัดวังม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๖๐๕๗

เด็กชายศรายุทธ นิรวมรัมย์
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังม่วง วัดวังม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๖๐๕๘

เด็กชายศิวกร พุทธสนัน

่

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังม่วง วัดวังม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๖๐๕๙
เด็กหญิงสุดารัตน์ จันทร์มวย

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวังม่วง วัดวังม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๖๐๖๐
เด็กหญิงแพรวา ฤากิจนา

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังม่วง วัดวังม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๖๐๖๑

เด็กหญิงชลลดา มันทัพ

่

๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังม่วง วัดวังม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๖๐๖๒

เด็กหญิงฐิดาพร อรุณบน

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังม่วง วัดวังม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๖๐๖๓
เด็กชายณัฐพงษ์ เหลาอ้อ

๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลวังม่วง วัดวังม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๖๐๖๔

เด็กชายทินภัทร ขำเทียง

่

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังม่วง วัดวังม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๖๐๖๕

เด็กหญิงธิติมา สภาพดี
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังม่วง วัดวังม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๖๐๖๖

เด็กหญิงนริศรา แสนโยธา
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังม่วง วัดวังม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๖๐๖๗
เด็กหญิงนลพรรณ แก้วบุรี

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังม่วง วัดวังม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๖๐๖๘

เด็กหญิงปนัดดา ภัยนิราศ
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังม่วง วัดวังม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๖๐๖๙

เด็กหญิงปนัดดา ยศหล้า
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังม่วง วัดวังม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๖๐๗๐
เด็กหญิงปนัดดา สุขะวัติ

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังม่วง วัดวังม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๖๐๗๑
เด็กหญิงประทานพร ดอกมะสังข์

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังม่วง วัดวังม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๖๐๗๒

เด็กหญิงพัชรา ธิจันดา
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังม่วง วัดวังม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๖๐๗๓

เด็กหญิงวันทนา ศิริบุญมา
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังม่วง วัดวังม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๖๐๗๔

เด็กชายวิทวัส คงนอก
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังม่วง วัดวังม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๖๐๗๕
เด็กชายวีรชัย เอียมประไพ

่

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังม่วง วัดวังม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๖๐๗๖

เด็กชายศรัณย์ภัทร พลอยรัตน์
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังม่วง วัดวังม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๖๐๗๗

เด็กชายศุภกิตติ

์

หินช้อน
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังม่วง วัดวังม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๖๐๗๘

เด็กหญิงอริช ปานถม
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังม่วง วัดวังม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๖๐๗๙
เด็กชายอาทิตย์ แก้วล้อมกาย

๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังม่วง วัดวังม่วง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๗๔ / ๑๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๕๙/๖๐๘๐
เด็กหญิงแพรวา เจริญพันธ์

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังม่วง วัดวังม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๖๐๘๑

เด็กหญิงกุลธิดา หอมสมบัติ
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลวังม่วง วัดวังม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๖๐๘๒
เด็กหญิงจารุวรรณ สาภัคดี

๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลวังม่วง วัดวังม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๖๐๘๓

เด็กหญิงจินตนา องอาจ
๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลวังม่วง วัดวังม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๖๐๘๔

เด็กชายชานนท์ ตุ่นคำ
๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลวังม่วง วัดวังม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๖๐๘๕

เด็กหญิงทิพวรรณ พลพานสังข์

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลวังม่วง วัดวังม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๖๐๘๖
เด็กหญิงวิภาพร บัวใหญ่รักษา

๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลวังม่วง วัดวังม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๖๐๘๗

เด็กหญิงหงษ์ศา วงเวียง
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังม่วง วัดวังม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๖๐๘๘
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ สมานมิตร

๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังม่วง วัดวังม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๖๐๘๙

เด็กหญิงบุศรา พิณญาธกานต์

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลวังม่วง วัดวังม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๖๐๙๐
เด็กหญิงพิมพ์ชนก สติภา

๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลวังม่วง วัดวังม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๖๐๙๑

เด็กชายอติคุณ เจริญขำ
๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลวังม่วง วัดวังม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๖๐๙๒

เด็กชายคฑาวุธ สุทธิโต
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี วัดดงนำฉ่า  

สบ ๒๔๕๙/๖๐๙๓

เด็กชายคมกริช มีนารี
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี วัดดงนำฉ่า  

สบ ๒๔๕๙/๖๐๙๔
เด็กชายภาณุพงศ์ ติปญจะ

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี วัดดงนำฉ่า  

สบ ๒๔๕๙/๖๐๙๕

เด็กหญิงศิราณี จีอุด

๋

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี วัดดงนำฉ่า  

สบ ๒๔๕๙/๖๐๙๖

เด็กหญิงเหมย เซียว
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปกสำโรง วัดปกสำโรง  

สบ ๒๔๕๙/๖๐๙๗

เด็กหญิงกัลยรัตน์ กำจัด

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี วัดมณีโชติ  

สบ ๒๔๕๙/๖๐๙๘
เด็กหญิงวจี ฤทธิเนติกุล

์

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี วัดมณีโชติ  

สบ ๒๔๕๙/๖๐๙๙

เด็กชายอัษฎาวุธ ศรีชนะ
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี วัดมณีโชติ  

สบ ๒๔๕๙/๖๑๐๐
เด็กหญิงโสธรา กิจทรัพย์ศรี

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี วัดมณีโชติ  

สบ ๒๔๕๙/๖๑๐๑

เด็กชายไกรศร บุญแปลง
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี วัดมณีโชติ  

สบ ๒๔๕๙/๖๑๐๒
เด็กหญิงกนิษฐา มาบุตดา

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี วัดมณีโชติ  

สบ ๒๔๕๙/๖๑๐๓

เด็กชายชนโชติ กลินเกษร

่

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี วัดมณีโชติ  

สบ ๒๔๕๙/๖๑๐๔

เด็กหญิงชลดา ตาสุวรรณ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี วัดมณีโชติ  

สบ ๒๔๕๙/๖๑๐๕

เด็กชายชัยวัฒน์ ชำนาญกิจ
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี วัดมณีโชติ  

สบ ๒๔๕๙/๖๑๐๖
เด็กหญิงชาลินี เทพจัง

้

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี วัดมณีโชติ  

สบ ๒๔๕๙/๖๑๐๗

เด็กหญิงญาณิศา ผลวงษ์
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี วัดมณีโชติ  

สบ ๒๔๕๙/๖๑๐๘

เด็กหญิงปรียานุช ภูมิลา
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี วัดมณีโชติ  

สบ ๒๔๕๙/๖๑๐๙

เด็กหญิงปยดา ไวว่อง
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี วัดมณีโชติ  

สบ ๒๔๕๙/๖๑๑๐
เด็กหญิงปนเพ็ชร ศิลา

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี วัดมณีโชติ  

สบ ๒๔๕๙/๖๑๑๑

เด็กชายภานุเดช เหรียญพานรอง
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี วัดมณีโชติ  

สบ ๒๔๕๙/๖๑๑๒

เด็กชายวัชรพงษ์ อินทร์ตา
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี วัดมณีโชติ  

สบ ๒๔๕๙/๖๑๑๓

เด็กชายอนุชา ชายศ
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี วัดมณีโชติ  

สบ ๒๔๕๙/๖๑๑๔

เด็กหญิงเสาวภาคย์ หนูทอง
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี วัดมณีโชติ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๗๕ / ๑๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๕๙/๖๑๑๕

เด็กหญิงปฏิมาภรณ์ ติสี
๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี วัดมณีโชติ  

สบ ๒๔๕๙/๖๑๑๖

นายศุภกร แสนสุข
๑๕/๓/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี วัดมณีโชติ  

สบ ๒๔๕๙/๖๑๑๗

สิบตรีทินกร เชือพันธุ์ลาน

้

๒๙/๓/๒๕๒๑
โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี วัดมณีโชติ  

สบ ๒๔๕๙/๖๑๑๘

นางสาวจุตุพร ดวงสูงเนิน
๖/๑๑/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี วัดมณีโชติ  

สบ ๒๔๕๙/๖๑๑๙

นางสาวพนารัตน์ ครุฑสุวรรณ
๘/๑๐/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี วัดมณีโชติ  

สบ ๒๔๕๙/๖๑๒๐

เด็กหญิงขวัญใจ ไทยศิริ
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกรดสามัคคี
วัดหนองกรดสามัคคี

 

สบ ๒๔๕๙/๖๑๒๑

เด็กหญิงวรรณษา จำนงบุญ
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคำพราน วัดคำพราน  

สบ ๒๔๕๙/๖๑๒๒
เด็กหญิงกนกลักษณ์ จุลปะ

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดดงมะเกลือ  

สบ ๒๔๕๙/๖๑๒๓

เด็กชายจักรกฤษ ช้างเผือก
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดดงมะเกลือ  

สบ ๒๔๕๙/๖๑๒๔
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ มณีอินทร์

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดดงมะเกลือ  

สบ ๒๔๕๙/๖๑๒๕

เด็กหญิงชลธิชา สุขแสวง
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดดงมะเกลือ  

สบ ๒๔๕๙/๖๑๒๖

เด็กหญิงนภกช ทิพย์สนิท
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดดงมะเกลือ  

สบ ๒๔๕๙/๖๑๒๗

เด็กหญิงนิศาชล วงษ์พรหม
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดดงมะเกลือ  

สบ ๒๔๕๙/๖๑๒๘

เด็กหญิงบุศรินทร์ พัดลม
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดดงมะเกลือ  

สบ ๒๔๕๙/๖๑๒๙

เด็กชายปรัชญา จงใจลาน
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดดงมะเกลือ  

สบ ๒๔๕๙/๖๑๓๐

เด็กหญิงปวริศา สนสุภาพ
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดดงมะเกลือ  

สบ ๒๔๕๙/๖๑๓๑

เด็กชายปุณยวัจน์ ตังสลุง

้

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดดงมะเกลือ  

สบ ๒๔๕๙/๖๑๓๒

เด็กชายพชร อิสระวงค์สวัสดิ

์

๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดดงมะเกลือ  

สบ ๒๔๕๙/๖๑๓๓

เด็กหญิงพัชรวดี สาริกา
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดดงมะเกลือ  

สบ ๒๔๕๙/๖๑๓๔

เด็กชายภูมิภัทร บัวระพา
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดดงมะเกลือ  

สบ ๒๔๕๙/๖๑๓๕

เด็กชายวชิรวิทย์ ศรีวิชัย
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดดงมะเกลือ  

สบ ๒๔๕๙/๖๑๓๖

เด็กหญิงสุทธิกานต์ จิตหอม
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดดงมะเกลือ  

สบ ๒๔๕๙/๖๑๓๗

เด็กชายสุภัค ฉัฐอุดมผล
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดดงมะเกลือ  

สบ ๒๔๕๙/๖๑๓๘

เด็กหญิงอรัญญา นามเพ็ชร
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดดงมะเกลือ  

สบ ๒๔๕๙/๖๑๓๙

เด็กหญิงอังคณา หมวกเหล็กนา
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดดงมะเกลือ  

สบ ๒๔๕๙/๖๑๔๐

เด็กหญิงอัมพิกา บุตรตุ้ม
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดดงมะเกลือ  

สบ ๒๔๕๙/๖๑๔๑

เด็กหญิงเพ็ญพักตร์ ศรีสุคนธ์
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดดงมะเกลือ  

สบ ๒๔๕๙/๖๑๔๒

เด็กหญิงโบว์ติญา หุ่นศิลป
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดดงมะเกลือ  

สบ ๒๔๕๙/๖๑๔๓

เด็กหญิงชนาภา เพ็งเลือน

่

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดดงมะเกลือ  

สบ ๒๔๕๙/๖๑๔๔

เด็กหญิงณัฐธยาน์ ปนคง
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดดงมะเกลือ  

สบ ๒๔๕๙/๖๑๔๕

เด็กชายยุทธนา สุนะวัน

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดดงมะเกลือ  

สบ ๒๔๕๙/๖๑๔๖

เด็กหญิงวรพนิต ทองอินต๊ะ
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดดงมะเกลือ  

สบ ๒๔๕๙/๖๑๔๗

เด็กหญิงอาริษา คงประพันธ์
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดดงมะเกลือ  

สบ ๒๔๕๙/๖๑๔๘

เด็กหญิงดวงฤทัย หมวกเหล็กนา
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปากนำ วัดปากนำ  

สบ ๒๔๕๙/๖๑๔๙

เด็กหญิงกนกพร จอดนอก
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดภิบาลวังม่วง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๗๖ / ๑๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๕๙/๖๑๕๐

เด็กชายกิตติธัช เถือนวงษ์

่

๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดภิบาลวังม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๖๑๕๑

เด็กหญิงกิตติมา โพธิโต

์

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดภิบาลวังม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๖๑๕๒

เด็กหญิงกุลชญา วายาโม
๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดภิบาลวังม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๖๑๕๓

เด็กหญิงชฎาพร เง่าเปด
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดภิบาลวังม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๖๑๕๔

เด็กหญิงญานิสชา แย้มพลาย
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดภิบาลวังม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๖๑๕๕

เด็กหญิงฐิตาสิริ จำปาทิพย์
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดภิบาลวังม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๖๑๕๖

เด็กหญิงฐิติชญา มุ้ยทองดี
๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดภิบาลวังม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๖๑๕๗

เด็กชายณัฐกานต์ เกณขุนทด
๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดภิบาลวังม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๖๑๕๘

เด็กหญิงณัฐธิดา ศรีวิชัย
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดภิบาลวังม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๖๑๕๙

เด็กหญิงณัฐสุดา กริงกลับ

่

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดภิบาลวังม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๖๑๖๐
เด็กหญิงทิพยาภรณ์ แหยมนก

๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดภิบาลวังม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๖๑๖๑

เด็กชายนตประวีณ์ ฝาสันเทียะ
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดภิบาลวังม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๖๑๖๒

เด็กชายนวพล ท่าสาคร
๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดภิบาลวังม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๖๑๖๓

เด็กหญิงบุญยาพร นาคน้อย
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดภิบาลวังม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๖๑๖๔

เด็กหญิงปรมาภรณ์ เพ็งราช
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดภิบาลวังม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๖๑๖๕
เด็กชายประพัฒพงศ์ ร้อยดวง

๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดภิบาลวังม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๖๑๖๖
เด็กหญิงพลอยไพลิน มณีอินทร์

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดภิบาลวังม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๖๑๖๗

เด็กหญิงพัชรินทร์ แก่นวิจิตร
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดภิบาลวังม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๖๑๖๘

เด็กชายภูริน จันทะเนตร
๐๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดภิบาลวังม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๖๑๖๙

เด็กหญิงรติยาพร นามวงศ์

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดภิบาลวังม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๖๑๗๐

เด็กชายวันชนะ โสภา
๐๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดภิบาลวังม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๖๑๗๑

เด็กชายศุภกิตดิ

์

สวนมะลิ
๐๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดภิบาลวังม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๖๑๗๒

เด็กหญิงอรวรรณ เง่าเปด
๐๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดภิบาลวังม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๖๑๗๓
เด็กหญิงกัญญาภัทร มุ้ยศิริ

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดมณีขวัญชัย  

สบ ๒๔๕๙/๖๑๗๔

เด็กหญิงชลพินทุ์ ใยบัว
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดมณีขวัญชัย  

สบ ๒๔๕๙/๖๑๗๕

เด็กหญิงประณิตา สุขะ
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดมณีขวัญชัย  

สบ ๒๔๕๙/๖๑๗๖

เด็กชายภานุพงศ์ เภาเปรม
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดมณีขวัญชัย  

สบ ๒๔๕๙/๖๑๗๗

เด็กหญิงมธุรดา เกษร
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดมณีขวัญชัย  

สบ ๒๔๕๙/๖๑๗๘

เด็กชายสิทธิพร ทาช่วย
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดมณีขวัญชัย  

สบ ๒๔๕๙/๖๑๗๙

เด็กหญิงสุภัชชา อ่วมดี
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดมณีขวัญชัย  

สบ ๒๔๕๙/๖๑๘๐
เด็กชายอิทธิชัย สิทธิ

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดมณีขวัญชัย  

สบ ๒๔๕๙/๖๑๘๑

เด็กชายจักร์เพชร เอมมะ
๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดมณีขวัญชัย  

สบ ๒๔๕๙/๖๑๘๒

เด็กหญิงชญานี ศรีสวัสดิ

์

๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดมณีขวัญชัย  

สบ ๒๔๕๙/๖๑๘๓

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

ทองสวัสดิ

์

๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดมณีขวัญชัย  

สบ ๒๔๕๙/๖๑๘๔

เด็กหญิงปณิดา วงค์ตาล
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดมณีขวัญชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๗๗ / ๑๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๕๙/๖๑๘๕

เด็กหญิงพรทิวา สอนด้วง
๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดมณีขวัญชัย  

สบ ๒๔๕๙/๖๑๘๖

เด็กชายวรากรณ์ ศรีมาก
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดมณีขวัญชัย  

สบ ๒๔๕๙/๖๑๘๗

เด็กหญิงสุทธิดา มีการุณ
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดมณีขวัญชัย  

สบ ๒๔๕๙/๖๑๘๘

เด็กหญิงอารีย์รัตน์ รักใคร่
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดมณีขวัญชัย  

สบ ๒๔๕๙/๖๑๘๙
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ โม่งแสวง

๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดมณีขวัญชัย  

สบ ๒๔๕๙/๖๑๙๐

เด็กชายกฤษณะ ปนแก้ว
๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดมณีขวัญชัย  

สบ ๒๔๕๙/๖๑๙๑

เด็กหญิงจิราภา มณีอินทร์
๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดมณีขวัญชัย  

สบ ๒๔๕๙/๖๑๙๒

เด็กชายณิชกุล ชาวสามทอง
๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดมณีขวัญชัย  

สบ ๒๔๕๙/๖๑๙๓

เด็กหญิงดาราวรรณ เอืยมสุดใจ

่

๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดมณีขวัญชัย  

สบ ๒๔๕๙/๖๑๙๔

เด็กชายธนภัทร พงษ์สิงห์
๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดมณีขวัญชัย  

สบ ๒๔๕๙/๖๑๙๕

เด็กชายศิริศักดิ

์

ยอดบุรุษ
๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดมณีขวัญชัย  

สบ ๒๔๕๙/๖๑๙๖

เด็กชายนัฐวุฒิ พรหมกำเนิด
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคุ้งเขาเขียว (สำเภาราษฎร์บำรุง)

วัดคุ้งเขาเขียว  

สบ ๒๔๕๙/๖๑๙๗

เด็กชายวิศรุต ปนหุ่น
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคุ้งเขาเขียว (สำเภาราษฎร์บำรุง)

วัดคุ้งเขาเขียว  

สบ ๒๔๕๙/๖๑๙๘

เด็กชายสิทธิชัย ไสยศาสตร์
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุ้งเขาเขียว (สำเภาราษฎร์บำรุง)

วัดคุ้งเขาเขียว  

สบ ๒๔๕๙/๖๑๙๙

เด็กชายอภินันท์ ขนันแข็ง
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุ้งเขาเขียว (สำเภาราษฎร์บำรุง)

วัดคุ้งเขาเขียว  

สบ ๒๔๕๙/๖๒๐๐
นางสาวอิชิน ชาวพม่า

๐๗/๐๓/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านคุ้งเขาเขียว (สำเภาราษฎร์บำรุง)

วัดคุ้งเขาเขียว  

สบ ๒๔๕๙/๖๒๐๑

เด็กหญิงอมลวรรณ ปราบโจร

๑๕/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านคุ้งเขาเขียว (สำเภาราษฎร์บำรุง)

วัดคุ้งเขาเขียว  

สบ ๒๔๕๙/๖๒๐๒

เด็กหญิงทิตย์ตยา สวัสดิ

์

๒๒/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านคุ้งเขาเขียว (สำเภาราษฎร์บำรุง)

วัดคุ้งเขาเขียว  

สบ ๒๔๕๙/๖๒๐๓
เด็กหญิงนารีรัตน์ ยีแมเฟอง

๑๘/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านคุ้งเขาเขียว (สำเภาราษฎร์บำรุง)

วัดคุ้งเขาเขียว  

สบ ๒๔๕๙/๖๒๐๔

เด็กหญิงกิงกาญจน์

่

ยามจีน
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุ้งเขาเขียว (สำเภาราษฎร์บำรุง)

วัดคุ้งเขาเขียว  

สบ ๒๔๕๙/๖๒๐๕

เด็กหญิงทัศนีวรรณ อชิโนบุญวัฒน์

๒๙/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคุ้งเขาเขียว (สำเภาราษฎร์บำรุง)

วัดคุ้งเขาเขียว  

สบ ๒๔๕๙/๖๒๐๖

เด็กหญิงกาญรดา แก่นแก้ว
๐๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคุ้งเขาเขียว (สำเภาราษฎร์บำรุง)

วัดคุ้งเขาเขียว  

สบ ๒๔๕๙/๖๒๐๗
นายอัษฎา สืบสิงห์

๒๗/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๔๕๙/๖๒๐๘

เด็กชายธงชัย ภูพนาแสง
๑๖/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๔๕๙/๖๒๐๙

เด็กชายอภิรักษ์ โสภาสิทธิ

์

๑๗/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๔๕๙/๖๒๑๐

เด็กชายศราวุธ ทรงงาม
๒๗/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๔๕๙/๖๒๑๑

เด็กชายพีรยช สอนสัตย์
๑๙/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๔๕๙/๖๒๑๒

เด็กชายพิเชฐ แก้วหัสดี
๒๒/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๔๕๙/๖๒๑๓

เด็กชายเสกสรร สมบัติวงศ์
๑๓/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๔๕๙/๖๒๑๔

เด็กชายถิรวัฒน์ ศรีเดือน
๐๓/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๔๕๙/๖๒๑๕

เด็กชายนพดล ศรีเรือง
๒๕/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๔๕๙/๖๒๑๖

เด็กชายปยวัฒน์ อยู่เย็น
๑๕/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๔๕๙/๖๒๑๗

เด็กชายวุฒิพงษ์ เกษรหอม
๒๖/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๔๕๙/๖๒๑๘

เด็กชายธีรรักษ์ อ้นสุนา
๐๘/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๔๕๙/๖๒๑๙

เด็กชายวรรธนพล แสงศรี
๑๔/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

วัดหน้าพระลาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๗๘ / ๑๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๕๙/๖๒๒๐

เด็กชายธนภพ วงษ์เพ็ญ
๓๑/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๔๕๙/๖๒๒๑

เด็กชายสัณชัย สิงห์เพ็ง
๐๗/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๔๕๙/๖๒๒๒

เด็กชายศักรินทร์ พวงดอกไม้
๑๘/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๔๕๙/๖๒๒๓

เด็กชายภูเบศ ภาษา
๐๕/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๔๕๙/๖๒๒๔

เด็กชายธนพัฒน์ วงษ์สุวรรณ์
๐๓/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๔๕๙/๖๒๒๕

เด็กชายปริติ เอียมสอาด

่

๑๖/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๔๕๙/๖๒๒๖

เด็กชายภัทรศักดิ

์

ศิริคุณ
๐๗/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๔๕๙/๖๒๒๗

เด็กชายภูมเรศ เพชรกิริยา
๐๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๔๕๙/๖๒๒๘

เด็กชายณัฐวุฒิ มณีศรี
๑๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๔๕๙/๖๒๒๙

เด็กชายวิทยา แก่นจักร
๒๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๔๕๙/๖๒๓๐
เด็กชายอนุชา ทะไกรราช

๒๒/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๔๕๙/๖๒๓๑

เด็กชายธนภัทร ลีสม
๐๕/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๔๕๙/๖๒๓๒

เด็กชายธีรวุฒิ วุฒิเลิศศักดา
๑๓/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๔๕๙/๖๒๓๓

เด็กชายมงคล พุกกะ

๓๑/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๔๕๙/๖๒๓๔

เด็กหญิงศิริรัตน์ สายสุวรรณ
๒๑/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๔๕๙/๖๒๓๕

เด็กหญิงกุลนิษฐ์ เตชะ

๒๕/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๔๕๙/๖๒๓๖

เด็กหญิงตันหยง อินทิม
๒๓/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๔๕๙/๖๒๓๗

เด็กหญิงวรพรรณ พุแค
๐๖/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๔๕๙/๖๒๓๘

เด็กหญิงชนรดี บริรักษ์เลิศ
๐๑/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๔๕๙/๖๒๓๙

เด็กหญิงรุ้งทิพย์ มีทา
๐๙/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๔๕๙/๖๒๔๐

เด็กหญิงธิภาพร เจริญวงษ์
๑๒/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๔๕๙/๖๒๔๑

เด็กหญิงอารยา อิมละมัย

่

๒๒/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๔๕๙/๖๒๔๒

เด็กหญิงสาวิกา โสนาค
๐๔/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๔๕๙/๖๒๔๓

เด็กหญิงศิรินญา แสงเดือน
๑๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๔๕๙/๖๒๔๔
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ พูนประสาท

๒๒/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๔๕๙/๖๒๔๕

เด็กหญิงสิรีธร เฉยภู
๐๔/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๔๕๙/๖๒๔๖

เด็กหญิงเสาวนีย์ วรรณา
๑๕/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๔๕๙/๖๒๔๗

เด็กหญิงพรนิภา เชือไพบูลย์

้

๑๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๔๕๙/๖๒๔๘

เด็กหญิงเมธิญา รัตนนท์
๐๑/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๔๕๙/๖๒๔๙

เด็กหญิงกนกวรรณ ชมปอม
๑๒/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๔๕๙/๖๒๕๐
เด็กหญิงชุติมณฑน์ ฟอนสันเทียะ

๑๕/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๔๕๙/๖๒๕๑

เด็กหญิงชลธิชา ช้างขำ
๐๖/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๔๕๙/๖๒๕๒

เด็กหญิงภูมิชนก หาดกระโทก
๑๘/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๔๕๙/๖๒๕๓

เด็กหญิงภานุมาศ เจริญลาภ
๒๔/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๔๕๙/๖๒๕๔

เด็กหญิงกรรณิกา มะลัยรินทร์
๒๖/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

วัดหน้าพระลาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๗๙ / ๑๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๕๙/๖๒๕๕

เด็กหญิงชลธิชา นาถวิล
๒๗/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๔๕๙/๖๒๕๖

เด็กหญิงกัญญาเรศ ไหลสกุล
๑๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๔๕๙/๖๒๕๗

เด็กหญิงลักษณารีย์ พันธ์แก้ว
๐๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๔๕๙/๖๒๕๘

เด็กหญิงวรรณภา ชำนาญรบ
๐๒/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๔๕๙/๖๒๕๙

เด็กหญิงวรนุช ฟอนสันเทียะ
๐๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๔๕๙/๖๒๖๐

เด็กหญิงรัตนาพร เทศทอง
๐๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๔๕๙/๖๒๖๑

เด็กหญิงกรพินธ์ บัวสนธิ

์

๑๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๔๕๙/๖๒๖๒

เด็กหญิงกันยา บุญเลิศ
๑๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๔๕๙/๖๒๖๓

เด็กหญิงนสิตา แซ่เตีย
๑๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๔๕๙/๖๒๖๔

เด็กหญิงนำผึง

้

พูนประสาท
๒๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๔๕๙/๖๒๖๕

เด็กหญิงวัลลภา บุญมาก
๒๑/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๔๕๙/๖๒๖๖

เด็กหญิงวรางคณา รักแจ้ง
๒๓/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๔๕๙/๖๒๖๗

เด็กหญิงตะวัน พงษ์เกษม
๐๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๔๕๙/๖๒๖๘

เด็กหญิงลัญพิพรรธ จันทร์แดง
๐๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๔๕๙/๖๒๖๙
เด็กหญิงอารีย์วรรณ จันทร์ฉลอง

๒๒/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๔๕๙/๖๒๗๐

เด็กหญิงฤทัยทิพย์ เพียรสมผล
๒๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๔๕๙/๖๒๗๑

เด็กหญิงอารียา ศิริสาย
๐๓/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๔๕๙/๖๒๗๒

เด็กหญิงวรรณวิสา พูลสวัสดิ

์

๑๐/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๔๕๙/๖๒๗๓

เด็กหญิงจีรนาฏ สีหาพรหม

๑๓/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๔๕๙/๖๒๗๔

เด็กหญิงคนิตตา ช่วยชูตระกูล

๑๙/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๔๕๙/๖๒๗๕

เด็กหญิงวรรณษา เทียนศรี

๒๒/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๔๕๙/๖๒๗๖

เด็กหญิงอัฉรา รัตนศรีภูมิ
๐๔/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๔๕๙/๖๒๗๗

เด็กหญิงนภาพร สุขโข

๑๗/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๔๕๙/๖๒๗๘

เด็กหญิงธนิษฐา ปานา

๒๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๔๕๙/๖๒๗๙

เด็กหญิงปริยา จุลลา

๒๘/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๔๕๙/๖๒๘๐
เด็กหญิงธัญญาภรณ์ มีอำนาจ

๐๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๔๕๙/๖๒๘๑

เด็กหญิงนกชนันท์ ปรีชาสุนทรรัตน์
๐๒/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๔๕๙/๖๒๘๒

เด็กหญิงจิรานันท์ เกตุอินทรีย์
๓๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๔๕๙/๖๒๘๓

เด็กหญิงวรรณศิริ ศรีบุตร
๒๐/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๔๕๙/๖๒๘๔

เด็กหญิงกมลพร ยอดสำเภา
๐๔/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๔๕๙/๖๒๘๕

เด็กหญิงอังคณา ปาปะไพ
๐๗/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๔๕๙/๖๒๘๖

เด็กหญิงจารุวรรณ ผลฤทธิ

์

๐๙/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๔๕๙/๖๒๘๗

เด็กหญิงมินตรา แก้วขุนทด
๑๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๔๕๙/๖๒๘๘

เด็กหญิงมัณฑิตา อินณรงค์
๒๓/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๔๕๙/๖๒๘๙

เด็กหญิงสุภาภรณ์ แจ้งภักดี
๐๗/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

วัดหน้าพระลาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๘๐ / ๑๙๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๕๙/๖๒๙๐

เด็กหญิงดวงกมล ลีระวัฒนา
๑๗/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๔๕๙/๖๒๙๑

เด็กหญิงณัฎฐพร ไชยนอก
๑๘/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๔๕๙/๖๒๙๒

เด็กหญิงคัชริณทร โพธิแวง
๒๘/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๔๕๙/๖๒๙๓

เด็กหญิงพัชชาริณี สีนางกุ
๑๕/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๔๕๙/๖๒๙๔

เด็กชายธนวัต สนอุทา
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองจาน วัดคีรีวง  

สบ ๒๔๕๙/๖๒๙๕

เด็กชายศิริชัย ภูนาเงิน
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจาน วัดคีรีวง  

สบ ๒๔๕๙/๖๒๙๖

เด็กหญิงวีริสา ดวงจิตรดี
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจาน วัดคีรีวง  

สบ ๒๔๕๙/๖๒๙๗

เด็กหญิงหทัยชนก ย่องด่างดำ
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจาน วัดคีรีวง  

สบ ๒๔๕๙/๖๒๙๘

นายดำรงศักดิ

์

วกกุม
๒๙/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดโคกดินแดง  

สบ ๒๔๕๙/๖๒๙๙

นายราเชนทร์ รากแก้ว
๓๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดโคกดินแดง  

สบ ๒๔๕๙/๖๓๐๐
นายเติมพงษ์ สินธุพันธ์

๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดโคกดินแดง  

สบ ๒๔๕๙/๖๓๐๑

เด็กชายกิตตินันท์ งามประเสริฐ
๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดโคกดินแดง  

สบ ๒๔๕๙/๖๓๐๒

เด็กชายปธิธาน เบ้าทุมมา
๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดซอย ๖ ขวา  

สบ ๒๔๕๙/๖๓๐๓

เด็กชายพิสิษฐ์ วุฒิเลิศศักดา
๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดซอย ๖ ขวา  

สบ ๒๔๕๙/๖๓๐๔
เด็กชายรังสรรค์ ทิพย์ศรี

๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดซอย ๖ ขวา  

สบ ๒๔๕๙/๖๓๐๕

เด็กชายอัตพล ฉายอรุณ
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดซอย ๖ ขวา  

สบ ๒๔๕๙/๖๓๐๖

เด็กชายยศพล ศรีชัยรมย์รัตน์
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดซอย ๖ ขวา  

สบ ๒๔๕๙/๖๓๐๗

เด็กชายนรินทร์ธร ราชวัฒน์

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดซอย ๖ ขวา  

สบ ๒๔๕๙/๖๓๐๘
เด็กชายปฏิภาณ จรูญโสตร

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดซอยสิบ  

สบ ๒๔๕๙/๖๓๐๙

เด็กชายจตุรภัทร สุขคำนา
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดซอยสิบ  

สบ ๒๔๕๙/๖๓๑๐

เด็กชายภาคิน เจริญพืช
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดซอยสิบ  

สบ ๒๔๕๙/๖๓๑๑

เด็กชายเอกรินทร์ ปนน้อย
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดซอยสิบ  

สบ ๒๔๕๙/๖๓๑๒

เด็กชายสุรชัย สมฤทธิ
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดซอยสิบ  

สบ ๒๔๕๙/๖๓๑๓

เด็กชายไจรายุ ผิวมุข

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดซอยสิบ  

สบ ๒๔๕๙/๖๓๑๔

เด็กชายเพชรมงคล ตันต๊ะ
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังเลน วัดประสิทธิพรชัย

์

 

สบ ๒๔๕๙/๖๓๑๕
เด็กชายจิตรภูมิศักดิ

์

แก้วนอก
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังเลน วัดประสิทธิพรชัย

์

 

สบ ๒๔๕๙/๖๓๑๖

เด็กหญิงรัตนา สูงสุด
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังเลน วัดประสิทธิพรชัย

์

 

สบ ๒๔๕๙/๖๓๑๗

เด็กหญิงเนตรนภา นามขาว
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังเลน วัดประสิทธิพรชัย

์

 

สบ ๒๔๕๙/๖๓๑๘

เด็กหญิงเอวิตา บัวระโหง
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังเลน วัดประสิทธิพรชัย

์

 

สบ ๒๔๕๙/๖๓๑๙

เด็กหญิงมณีรัตน์ โคสวัสดิ

์

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังเลน วัดประสิทธิพรชัย

์

 

สบ ๒๔๕๙/๖๓๒๐
เด็กหญิงปวรรัตน์ ไกลถิน

่

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดปาคา  

สบ ๒๔๕๙/๖๓๒๑

เด็กหญิงปวันรัตน์ เดชขุนทด
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดปาคา  

สบ ๒๔๕๙/๖๓๒๒
เด็กหญิงพลอยไพลิน ทับสกุล

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดปาคา  

สบ ๒๔๕๙/๖๓๒๓

เด็กหญิงศิโรรัตน์ สิงหา

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดปาคา  

สบ ๒๔๕๙/๖๓๒๔

เด็กหญิงนพวรรณ แดงน้อย
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดปาคา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๘๑ / ๑๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๕๙/๖๓๒๕

เด็กหญิงตรีทิพย์ ศิริ
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดปาคา  

สบ ๒๔๕๙/๖๓๒๖

เด็กหญิงสิตานนท์ อยู่เพือพิชิต

่

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดปาคา  

สบ ๒๔๕๙/๖๓๒๗

เด็กหญิงกรรณิการ์ บุญเพ็ง
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดปาคา  

สบ ๒๔๕๙/๖๓๒๘

เด็กหญิงปุณยนุช มงคลชู
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดปาคา  

สบ ๒๔๕๙/๖๓๒๙

เด็กหญิงแสงอรุณ อุปกรณ์
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดปาคา  

สบ ๒๔๕๙/๖๓๓๐

เด็กหญิงวรรณพร ดอกจันทร์
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดปาคา  

สบ ๒๔๕๙/๖๓๓๑

เด็กหญิงรริชา อินทรพิบูลย์
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดปาคา  

สบ ๒๔๕๙/๖๓๓๒

เด็กชายภาคภูมิ จันทมี
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาคา วัดปาคา  

สบ ๒๔๕๙/๖๓๓๓

เด็กชายณปกรณ์ พ้นภัยพาล
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปาคา วัดปาคา  

สบ ๒๔๕๙/๖๓๓๔

เด็กหญิงกุศลิน รักสัตย์
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปาคา วัดปาคา  

สบ ๒๔๕๙/๖๓๓๕

เด็กชายศิลา ท่าสาคร
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพุแค วัดพุแค  

สบ ๒๔๕๙/๖๓๓๖

เด็กหญิงชนาภา ศรีเพ็ชร

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพุแค วัดพุแค  

สบ ๒๔๕๙/๖๓๓๗

เด็กหญิงจุฑามาศ คำอยู่
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพุแค วัดพุแค  

สบ ๒๔๕๙/๖๓๓๘

นางสาวปภาวิน ศรีสุวรรณ
๐๓/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดสูงยาง  

สบ ๒๔๕๙/๖๓๓๙

นางสาวศิริวรรณ วงษ์คำ
๐๙/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดสูงยาง  

สบ ๒๔๕๙/๖๓๔๐

นางสาวอาภัสรา วารียันต์
๒๙/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดสูงยาง  

สบ ๒๔๕๙/๖๓๔๑

นางสาวสโรชา ทองยา
๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดสูงยาง  

สบ ๒๔๕๙/๖๓๔๒

นางสาวสุภารัตน์ บุญจอม
๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดสูงยาง  

สบ ๒๔๕๙/๖๓๔๓

นางสาวชุติกาญจน์ ไม้สันเทียะ
๑๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดสูงยาง  

สบ ๒๔๕๙/๖๓๔๔

นางสาวเกศรินทร์ นาดี
๓๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดสูงยาง  

สบ ๒๔๕๙/๖๓๔๕

เด็กหญิงสุรารักษ์ ใบแสน
๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดสูงยาง  

สบ ๒๔๕๙/๖๓๔๖

เด็กหญิงอารีรัตน์ เครือแก้ว
๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดสูงยาง  

สบ ๒๔๕๙/๖๓๔๗

เด็กหญิงสันสนีย์ เหิมฮึก
๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดสูงยาง  

สบ ๒๔๕๙/๖๓๔๘

เด็กหญิงภูริชญา ประทุมแก้ว
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดสูงยาง  

สบ ๒๔๕๙/๖๓๔๙

เด็กหญิงชลิดา เพียกขุนทด
๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดหนองม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๖๓๕๐

เด็กหญิงกานต์ชนก นารินทร์
๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดหนองม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๖๓๕๑

เด็กหญิงณัฐกมล สุขเจือ
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดหนองม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๖๓๕๒

เด็กหญิงรัตติยากร วงษ์นาค
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดหนองม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๖๓๕๓

เด็กหญิงพรนภา จรูญโสตร
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดหนองม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๖๓๕๔

เด็กหญิงศศิประภา วงษ์มหิงษ์
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดหนองม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๖๓๕๕

เด็กหญิงสุมิตรา งามขำ
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดหนองม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๖๓๕๖

เด็กหญิงวัชราพร แหล่พัว

่

๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดหนองม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๖๓๕๗

เด็กหญิงกชชัญสร บูรพา
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดหนองม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๖๓๕๘

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ เปยมมี
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดหนองม่วง  

สบ ๒๔๕๙/๖๓๕๙

เด็กหญิงสุพรรณษา สารีคำ
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดหนองม่วง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๘๒ / ๑๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๕๙/๖๓๖๐

เด็กชายจิรายุทธ เขียวปอง
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าวัว วัดท่าวัว  

สบ ๒๔๕๙/๖๓๖๑

เด็กชายธนชาติ หนูสำอางค์
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าวัว วัดท่าวัว  

สบ ๒๔๕๙/๖๓๖๒

เด็กชายธวัชชัย พระร้าย
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแพะโคก วัดแพะโคก  

สบ ๒๔๕๙/๖๓๖๓

นางสาวภัทรชนก มาศศิริ
๑๒/๐๓/๒๕๒๘

โรงเรียนวัดแพะโคก วัดแพะโคก  

สบ ๒๔๕๙/๖๓๖๔

เด็กหญิงพิยดา กระจายศรี
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพะโคก วัดแพะโคก  

สบ ๒๔๕๙/๖๓๖๕

เด็กหญิงสิริพร สัยนิยม
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพะโคก วัดแพะโคก  

สบ ๒๔๕๙/๖๓๖๖

เด็กหญิงภิญญดา ศิริพิน
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแพะโคก วัดแพะโคก  

สบ ๒๔๕๙/๖๓๖๗

เด็กชายภัทรพล คำแก้ว

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมงคล วัดมงคลชัยพัฒนา  

สบ ๒๔๕๙/๖๓๖๘

เด็กชายภัทราวุธ ศรีนิล
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคล วัดมงคลชัยพัฒนา  

สบ ๒๔๕๙/๖๓๖๙

เด็กชายจุรินทร์ พึงสุข

่

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคล วัดมงคลชัยพัฒนา  

สบ ๒๔๕๙/๖๓๗๐
เด็กชายมาโนช ปานทอง

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคล วัดมงคลชัยพัฒนา  

สบ ๒๔๕๙/๖๓๗๑

เด็กหญิงนันท์นภัส ประทับศักดิ

์

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมงคล วัดมงคลชัยพัฒนา  

สบ ๒๔๕๙/๖๓๗๒
เด็กหญิงรัชดาวรรณ จันทร์สมุทร

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคล วัดมงคลชัยพัฒนา  

สบ ๒๔๕๙/๖๓๗๓

เด็กหญิงจิรนันท์ พรหมนุช
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคล วัดมงคลชัยพัฒนา  

สบ ๒๔๕๙/๖๓๗๔

เด็กหญิงภัทรธิดา ยาโน
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคล วัดมงคลชัยพัฒนา  

สบ ๒๔๕๙/๖๓๗๕

เด็กหญิงพิมพ์ญาดา พุกทิศา
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมงคล วัดมงคลชัยพัฒนา  

สบ ๒๔๕๙/๖๓๗๖

เด็กหญิงธิษณามดี ศรีนิล
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมงคล วัดมงคลชัยพัฒนา  

สบ ๒๔๕๙/๖๓๗๗

เด็กชายธีรยุทธ สิงปกสา
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดเขาปูน วัดลาดเขาปูน  

สบ ๒๔๕๙/๖๓๗๘

เด็กชายภูมิพัฒน์ เทพอิสสระเดช
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสาธุประชาสรรค์ วัดสาธุประชาสรรค์  

สบ ๒๔๕๙/๖๓๗๙

เด็กชายรุ่งอรุณ กมลช่วง
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสาธุประชาสรรค์ วัดสาธุประชาสรรค์  

สบ ๒๔๕๙/๖๓๘๐

เด็กหญิงณัฐษิมา เชียงดี
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสาธุประชาสรรค์ วัดสาธุประชาสรรค์  

สบ ๒๔๕๙/๖๓๘๑

นางนันท์นภัส นามเณร
๐๙/๐๑/๒๕๓๐

โรงเรียนวัดใหม่สามัคคีธรรม วัดสามัคคีธรรม  

สบ ๒๔๕๙/๖๓๘๒

เด็กหญิงอารียา จันทรัตน์
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดใหม่สามัคคีธรรม วัดสามัคคีธรรม  

สบ ๒๔๕๙/๖๓๘๓

เด็กหญิงกัลยากร สะเทินรัมย์
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดใหม่สามัคคีธรรม วัดสามัคคีธรรม  

สบ ๒๔๕๙/๖๓๘๔

เด็กหญิงพิชญา โกโสภา
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดใหม่สามัคคีธรรม วัดสามัคคีธรรม  

สบ ๒๔๕๙/๖๓๘๕

เด็กหญิงกัญญารัตน์ พงษ์สุภาพ
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่สามัคคีธรรม วัดสามัคคีธรรม  

สบ ๒๔๕๙/๖๓๘๖

เด็กหญิงพิมลรัตน์ สุขกำเนิด
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่สามัคคีธรรม วัดสามัคคีธรรม  

สบ ๒๔๕๙/๖๓๘๗

เด็กหญิงพิริษา สร้อยมณี
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่สามัคคีธรรม วัดสามัคคีธรรม  

สบ ๒๔๕๙/๖๓๘๘
เด็กหญิงพิมพ์พรรณ นาคะ

๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่สามัคคีธรรม วัดสามัคคีธรรม  

สบ ๒๔๕๙/๖๓๘๙

เด็กหญิงปนัดดา ฟูบุญมา
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่สามัคคีธรรม วัดสามัคคีธรรม  

สบ ๒๔๕๙/๖๓๙๐
เด็กหญิงภูษณิศา อรุณรัตน์

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่สามัคคีธรรม วัดสามัคคีธรรม  

สบ ๒๔๕๙/๖๓๙๑

เด็กหญิงกัลย์ฑิมา ไชยเลิศ
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหม่สามัคคีธรรม วัดสามัคคีธรรม  

สบ ๒๔๕๙/๖๓๙๒
เด็กชายประเสริฐสิทธิ

์

สาแช

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุนันทาราม วัดสุนันทาราม  

สบ ๒๔๕๙/๖๓๙๓

นางสาววราภรณ์ เศียรชม
๐๗/๐๕/๒๕๒๖

โรงเรียนวัดสุนันทาราม วัดสุนันทาราม  

สบ ๒๔๕๙/๖๓๙๔

นางสาวภิญญดา สิงหาอาจ
๑๔/๐๙/๒๕๓๐

โรงเรียนวัดสุนันทาราม วัดสุนันทาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๘๓ / ๑๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๕๙/๖๓๙๕

เด็กหญิงณัชณิชา แก้วมี
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุนันทาราม วัดสุนันทาราม  

สบ ๒๔๕๙/๖๓๙๖

เด็กชายไมตรี กุหลาบ
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยบง (บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ 3)

วัดห้วยบง  

สบ ๒๔๕๙/๖๓๙๗

เด็กชายพลภัทร นามเรือน
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยบง (บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ 3)

วัดห้วยบง  

สบ ๒๔๕๙/๖๓๙๘

เด็กหญิงพนาวัลย์ เพ็งสะอาด
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยบง (บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ 3)

วัดห้วยบง  

สบ ๒๔๕๙/๖๓๙๙

เด็กหญิงสุรัสวดี การบรรจง
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยบง (บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ 3)

วัดห้วยบง  

สบ ๒๔๕๙/๖๔๐๐
เด็กชายยศกร บุตรสะสม

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยหินขาว วัดห้วยหินขาว  

สบ ๒๔๕๙/๖๔๐๑
เด็กหญิงอรทัย บุตรสะสม

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยหินขาว วัดห้วยหินขาว  

สบ ๒๔๕๙/๖๔๐๒

เด็กหญิงวรรณภา แสงจันทร์
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกุดนกเปล้า วัดกุดนกเปล้า  

สบ ๒๔๕๙/๖๔๐๓

เด็กหญิงศรีสุดา พรหมมา
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกุดนกเปล้า วัดกุดนกเปล้า  

สบ ๒๔๕๙/๖๔๐๔

เด็กหญิงสุภาวิณี ภูบัวลม
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกุดนกเปล้า วัดกุดนกเปล้า  

สบ ๒๔๕๙/๖๔๐๕
เด็กหญิงอนิตสา บุตรพรม

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกุดนกเปล้า วัดกุดนกเปล้า  

สบ ๒๔๕๙/๖๔๐๖

เด็กหญิงปยพร โสรส
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกุดนกเปล้า วัดกุดนกเปล้า  

สบ ๒๔๕๙/๖๔๐๗

นางสุณิสา บุญมาเลิศ
๑๓/๓/๒๕๐๖

โรงเรียนวัดกุดนกเปล้า วัดกุดนกเปล้า  

สบ ๒๔๕๙/๖๔๐๘

นางพรทิพา เฉลิมสุข
๑๙/๒/๒๕๐๓

โรงเรียนวัดกุดนกเปล้า วัดกุดนกเปล้า  

สบ ๒๔๕๙/๖๔๐๙
นายสมพงษ์ ชำละม้าย ๑/๑/๒๕๐๒ โรงเรียนวัดกุดนกเปล้า วัดกุดนกเปล้า  

สบ ๒๔๕๙/๖๔๑๐

นางแสงเดือน รัตน์ตยานุสรณ์
๑/๑๐/๒๕๑๙

โรงเรียนวัดกุดนกเปล้า วัดกุดนกเปล้า  

สบ ๒๔๕๙/๖๔๑๑

นางชุติมา บัวงาม ๙/๑/๒๕๒๐ โรงเรียนวัดกุดนกเปล้า วัดกุดนกเปล้า  

สบ ๒๔๕๙/๖๔๑๒

นางสาวนงนุช อัฐนาค
๑๗/๘/๒๕๒๖

โรงเรียนวัดกุดนกเปล้า วัดกุดนกเปล้า  

สบ ๒๔๕๙/๖๔๑๓

นางสาวมยุรี บุญคำ ๖/๔/๒๕๓๔ โรงเรียนวัดกุดนกเปล้า วัดกุดนกเปล้า  

สบ ๒๔๕๙/๖๔๑๔

นางสาวสุขุมาล เกตุสีระ
๑๖/๓/๒๕๒๕

โรงเรียนวัดกุดนกเปล้า วัดกุดนกเปล้า  

สบ ๒๔๕๙/๖๔๑๕

นางสาวกัญญารัตน์ นพคุณ ๙/๗/๒๕๓๓ โรงเรียนวัดกุดนกเปล้า วัดกุดนกเปล้า  

สบ ๒๔๕๙/๖๔๑๖

เด็กหญิงชมภูนุช คำวีระ
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโคกหนามแท่ง วัดโคกหนามแท่ง  

สบ ๒๔๕๙/๖๔๑๗

เด็กชายสิทธิโชติ ฝายวงศ์
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกหนามแท่ง วัดโคกหนามแท่ง  

สบ ๒๔๕๙/๖๔๑๘

เด็กชายนครินทร์ เจริญผล
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกหนามแท่ง วัดโคกหนามแท่ง  

สบ ๒๔๕๙/๖๔๑๙

เด็กชายเจษฎา สุขสำราญ

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกหนามแท่ง วัดโคกหนามแท่ง  

สบ ๒๔๕๙/๖๔๒๐

เด็กหญิงณัฐธิดา แสงนพคุณ
๓๐/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดทุ่งสาริกา(ที-สาโรจน์อุปถัมภ์)

วัดทุ่งสาริกา  

สบ ๒๔๕๙/๖๔๒๑

เด็กหญิงกัญญารัตน์ พันธ์โชค
๒๔/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดทุ่งสาริกา(ที-สาโรจน์อุปถัมภ์)

วัดทุ่งสาริกา  

สบ ๒๔๕๙/๖๔๒๒

เด็กชายปญญา งามปญญา
๒๓/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดทุ่งสาริกา(ที-สาโรจน์อุปถัมภ์)

วัดทุ่งสาริกา  

สบ ๒๔๕๙/๖๔๒๓

เด็กหญิงมุฑิตา ยะมะรินทร์
๐๒/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดทุ่งสาริกา(ที-สาโรจน์อุปถัมภ์)

วัดทุ่งสาริกา  

สบ ๒๔๕๙/๖๔๒๔

เด็กหญิงชลธิชา เชือสาย

้

๑๓/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดทุ่งสาริกา(ที-สาโรจน์อุปถัมภ์)

วัดทุ่งสาริกา  

สบ ๒๔๕๙/๖๔๒๕

เด็กหญิงกุลธรา ตันติรัตนกุล
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระพุทธฉาย วัดพระพุทธฉาย  

สบ ๒๔๕๙/๖๔๒๖

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ สารีคง
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระพุทธฉาย วัดพระพุทธฉาย  

สบ ๒๔๕๙/๖๔๒๗

เด็กหญิงฐิติณัฐฏ์ จันทรแสงสว่าง
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระพุทธฉาย วัดพระพุทธฉาย  

สบ ๒๔๕๙/๖๔๒๘

เด็กชายธณปกรณ์ นุชิตประสิทธิชัย
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระพุทธฉาย วัดพระพุทธฉาย  

สบ ๒๔๕๙/๖๔๒๙

เด็กหญิงสุนทรีย์ ครองยุทธ
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระพุทธฉาย วัดพระพุทธฉาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๘๔ / ๑๙๐

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๕๙/๖๔๓๐

เด็กหญิงจรรยา พรมดาว
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระพุทธฉาย วัดพระพุทธฉาย  

สบ ๒๔๕๙/๖๔๓๑

เด็กชายณัฐพงษ์ วัฒนะพิศิษฐ์
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยลี

่

วัดห้วยลี

่

 

สบ ๒๔๕๙/๖๔๓๒

เด็กหญิงดำ รักเรียน
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยลี

่

วัดห้วยลี

่

 

สบ ๒๔๕๙/๖๔๓๓

เด็กหญิงสายสุนีย์ นาวาชีพ
๐๕/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ)

วัดอรัญญวาสี  

สบ ๒๔๕๙/๖๔๓๔

เด็กหญิงขวัญฤทัย พรมมะจารี
๑๗/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ)

วัดอรัญญวาสี  

สบ ๒๔๕๙/๖๔๓๕

เด็กหญิงจุฑามาศ นิมิสาร
๐๗/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ)

วัดอรัญญวาสี  

สบ ๒๔๕๙/๖๔๓๖
เด็กหญิงนภัสราภรณ์ ชืนสว่าง

่

๓๑/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ)
วัดอรัญญวาสี  

สบ ๒๔๕๙/๖๔๓๗

เด็กหญิงนภาภรณ์ เรืองนาค
๐๗/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ)

วัดอรัญญวาสี  

สบ ๒๔๕๙/๖๔๓๘

เด็กชายสุเทวรักษ์ จินะไกร
๑๔/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ)

วัดอรัญญวาสี  

สบ ๒๔๕๙/๖๔๓๙

นายอานนท์ อินงาม
๒๙/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนวัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ)

วัดอรัญญวาสี  

สบ ๒๔๕๙/๖๔๔๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์ กิงการจร

้

๑๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๔๕๙/๖๔๔๑

เด็กหญิงจีระภา แปนมะยะ
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๔๕๙/๖๔๔๒

เด็กหญิงณัฐฤทัย ศิริบรรจง

๑๗/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๔๕๙/๖๔๔๓
เด็กหญิงปภาวรินทร์ แสงวิโรจน์

๒๑/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๔๕๙/๖๔๔๔

เด็กหญิงพรนภา ช่างทอง

๑๘/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๔๕๙/๖๔๔๕

เด็กหญิงพรรณิภา พรหมผาง
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๔๕๙/๖๔๔๖

เด็กหญิงมณีรัตน์ ประดุจชนม์
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๔๕๙/๖๔๔๗

เด็กหญิงรจณา แปชา
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๔๕๙/๖๔๔๘

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ เสรีวัลลภ
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๔๕๙/๖๔๔๙

เด็กหญิงวรพิชชา สิทธิพรม
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๔๕๙/๖๔๕๐

เด็กชายวรากรณ์ เกิดประกอบ
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๔๕๙/๖๔๕๑

เด็กหญิงวัชราภรณ์ คงมัน

่

๐๗/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๔๕๙/๖๔๕๒

เด็กหญิงศศิธร ทัศนา
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๔๕๙/๖๔๕๓

เด็กชายสงกรานต์ นครวงษ์
๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๔๕๙/๖๔๕๔

เด็กหญิงสิรินญา พิมโสดา
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๔๕๙/๖๔๕๕

เด็กชายสุกฤษฎิ

์

วงศ์จันท์ศาร
๐๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๔๕๙/๖๔๕๖

เด็กหญิงสุกัญญา พิมโสดา
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๔๕๙/๖๔๕๗

เด็กหญิงสุฑารัตน์ เกษรทอง

๒๘/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๔๕๙/๖๔๕๘

เด็กหญิงสุทธิรักษ์ ภูธร
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๔๕๙/๖๔๕๙

เด็กหญิงสุนิษา ปญญา
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๔๕๙/๖๔๖๐
เด็กหญิงอรจิรา ปูรอด

๒๖/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๔๕๙/๖๔๖๑

เด็กหญิงอรทัย เข่งพิมล
๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๔๕๙/๖๔๖๒

เด็กชายอัครพล คำพากุล
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๔๕๙/๖๔๖๓

เด็กหญิงอัยดา สีสว่าง
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๔๕๙/๖๔๖๔

เด็กหญิงอารดา เหมรัตน์
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๘๕ / ๑๙๐

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๕๙/๖๔๖๕

เด็กหญิงเมษา ศรีสูงเนิน
๐๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๔๕๙/๖๔๖๖

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ต้นกระโทก
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๔๕๙/๖๔๖๗

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ภูธร
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๔๕๙/๖๔๖๘

เด็กชายชนกันต์ เขียวขำ
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๔๕๙/๖๔๖๙

เด็กหญิงชยาภา โสดานิล
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๔๕๙/๖๔๗๐

เด็กหญิงชัชญาภา ดาสวัสดิ

์

๑๖/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๔๕๙/๖๔๗๑

เด็กหญิงธนัชญา ชืนอยู่

่

๐๙/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๔๕๙/๖๔๗๒

เด็กชายธนิสร อสุรินทร์
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๔๕๙/๖๔๗๓

เด็กชายธีรภัทร เผยไธสง
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๔๕๙/๖๔๗๔

เด็กชายนรงฤทธิ

์

ตาสี
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๔๕๙/๖๔๗๕

เด็กชายประพจน์ คำพันธ์
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๔๕๙/๖๔๗๖

เด็กหญิงปรารถนา เย็นทรวง
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๔๕๙/๖๔๗๗

เด็กชายพงศภัค กลินสีสุข

่

๐๘/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๔๕๙/๖๔๗๘

เด็กหญิงพิชชาภรณ์ พรมมะลา
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๔๕๙/๖๔๗๙

เด็กชายพิพัฒน์ จิวอยู่

๋

๑๗/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๔๕๙/๖๔๘๐

เด็กชายฟาใหม่ พรมเดช
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๔๕๙/๖๔๘๑

เด็กชายภูตะวัน จันทร์จิตร
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๔๕๙/๖๔๘๒

เด็กชายภูรินทร์ วงษ์จิ
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๔๕๙/๖๔๘๓

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ มาโรจน์
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๔๕๙/๖๔๘๔

เด็กหญิงวันวิษา อย่างสวย
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๔๕๙/๖๔๘๕

เด็กชายศิริศักดิ

์

ปนสุวรรณ
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๔๕๙/๖๔๘๖

เด็กหญิงสุกัญญา เพ็ชรลักษณ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๔๕๙/๖๔๘๗

เด็กชายอชิระ เลิศจิรราตง
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๔๕๙/๖๔๘๘

เด็กหญิงอภิญญา สารีสุข
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๔๕๙/๖๔๘๙

เด็กชายอัศฎาวุฒิ สารีสุข
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๔๕๙/๖๔๙๐

เด็กหญิงอาทิตยา ตลับเงิน
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๔๕๙/๖๔๙๑

เด็กหญิงอารยา เหมรัตน์
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๔๕๙/๖๔๙๒

เด็กหญิงจิดารัตน์ อุ่นบาง
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๔๕๙/๖๔๙๓

เด็กหญิงญาณิศา ภูเลาสิงห์
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๔๕๙/๖๔๙๔

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

อุ่นศรี
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๔๕๙/๖๔๙๕

เด็กชายธนชัย ศิริพจน์
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๔๕๙/๖๔๙๖

เด็กหญิงอรุณรัตน์ ประดุจชนม์
๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๔๕๙/๖๔๙๗

เด็กชายพงศกร ไพรดำ
๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๔๕๙/๖๔๙๘

เด็กชายวัฒนพล มงคลกิจชัยการ
๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๔๕๙/๖๔๙๙

เด็กชายวันชัย สารีสุข

๒๔/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๘๖ / ๑๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๕๙/๖๕๐๐
เด็กชายอนันต์ จันทร์พระงาม

๑๙/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๔๕๙/๖๕๐๑

เด็กหญิงกนกพร จันพางาม
๑๙/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๔๕๙/๖๕๐๒
เด็กหญิงบัวชมพู อุทัย ๘/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๔๕๙/๖๕๐๓

เด็กหญิงปยาพัชร ปญญาใส
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๔๕๙/๖๕๐๔

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา มารศรี

๑๙/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๔๕๙/๖๕๐๕

เด็กหญิงชุรีภรณ์ ศรีวัฒนไชย
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองเขือนช้าง

่

วัดหนองเขือนช้าง

่

 

สบ ๒๔๕๙/๖๕๐๖
เด็กชายณัฐภูมิ พุกน้อย

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองเขือนช้าง

่

วัดหนองเขือนช้าง

่

 

สบ ๒๔๕๙/๖๕๐๗

เด็กชายอาทิต วงษ์เฉลิม
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองเขือนช้าง

่

วัดหนองเขือนช้าง

่

 

สบ ๒๔๕๙/๖๕๐๘

เด็กชายเฉลิมพร ชัยณรงค์
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองเขือนช้าง

่

วัดหนองเขือนช้าง

่

 

สบ ๒๔๕๙/๖๕๐๙

เด็กชายธนากร งามเจริญ
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองยาวสูง วัดหนองจักร  

สบ ๒๔๕๙/๖๕๑๐
เด็กหญิงธารารัตน์ ภัคชนะราม

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองยาวสูง วัดหนองจักร  

สบ ๒๔๕๙/๖๕๑๑

เด็กชายปฏิภาณ สะมะที
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองยาวสูง วัดหนองจักร  

สบ ๒๔๕๙/๖๕๑๒

เด็กชายรัฐภูมิ สารบูรณ์

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองยาวสูง วัดหนองจักร  

สบ ๒๔๕๙/๖๕๑๓

เด็กหญิงวิชยา คำโสม
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองยาวสูง วัดหนองจักร  

สบ ๒๔๕๙/๖๕๑๔

เด็กชายสมพงษ์ อดทน
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองยาวสูง วัดหนองจักร  

สบ ๒๔๕๙/๖๕๑๕

เด็กหญิงสลาวดี พิมพา
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองยาวสูง วัดหนองจักร  

สบ ๒๔๕๙/๖๕๑๖

เด็กหญิงสิริยากร การสิทธิ

์

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองยาวสูง วัดหนองจักร  

สบ ๒๔๕๙/๖๕๑๗

เด็กชายอรรถพล คำโฉม
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองยาวสูง วัดหนองจักร  

สบ ๒๔๕๙/๖๕๑๘

เด็กชายกิตติศักดิ

์

พงษ์เศวต
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองยาวสูง วัดหนองจักร  

สบ ๒๔๕๙/๖๕๑๙

เด็กหญิงชรินรัตน์ เนียมสำลี
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองยาวสูง วัดหนองจักร  

สบ ๒๔๕๙/๖๕๒๐

เด็กชายชิติพัทธ์ อ่อนอุทัย
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองยาวสูง วัดหนองจักร  

สบ ๒๔๕๙/๖๕๒๑

เด็กหญิงฐิติการณ์ ปนงาม
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองยาวสูง วัดหนองจักร  

สบ ๒๔๕๙/๖๕๒๒

เด็กหญิงประภาศิริ ศิริตัน
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองยาวสูง วัดหนองจักร  

สบ ๒๔๕๙/๖๕๒๓

เด็กชายมงคล มรกต
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองยาวสูง วัดหนองจักร  

สบ ๒๔๕๙/๖๕๒๔

เด็กชายสฤษดิเดชา

์

สะมะที
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองยาวสูง วัดหนองจักร  

สบ ๒๔๕๙/๖๕๒๕

เด็กชายสุพัฒน์ สีสะใบ
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองยาวสูง วัดหนองจักร  

สบ ๒๔๕๙/๖๕๒๖
เด็กหญิงสุมากาญจน์ มีสำแดง

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองยาวสูง วัดหนองจักร  

สบ ๒๔๕๙/๖๕๒๗

เด็กหญิงสุวรรณี ศรีคะรัตน์
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองยาวสูง วัดหนองจักร  

สบ ๒๔๕๙/๖๕๒๘

เด็กหญิงอัญชลี ทองสัมฤทธิ

์

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองยาวสูง วัดหนองจักร  

สบ ๒๔๕๙/๖๕๒๙

เด็กหญิงกรวรรณ ควรชม
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ วัดหนองโนใต้  

สบ ๒๔๕๙/๖๕๓๐
เด็กหญิงณัฐชยา อุ่นจิตร

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ วัดหนองโนใต้  

สบ ๒๔๕๙/๖๕๓๑

เด็กหญิงนิลนิภา เนตรประพันธ์
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ วัดหนองโนใต้  

สบ ๒๔๕๙/๖๕๓๒

เด็กหญิงรุจิรา คัมภิรานนท์
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ วัดหนองโนใต้  

สบ ๒๔๕๙/๖๕๓๓

เด็กหญิงสุพิชญา มีเสมา
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ วัดหนองโนใต้  

สบ ๒๔๕๙/๖๕๓๔

เด็กชายรุ่งเพชร จุลมาศ
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ วัดหนองโนใต้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๘๗ / ๑๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๕๙/๖๕๓๕

เด็กชายจิรสิน ดำกลิน

่

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ วัดหนองโนใต้  

สบ ๒๔๕๙/๖๕๓๖

เด็กชายพีรพงษ์ ใจเร็ว
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ วัดหนองโนใต้  

สบ ๒๔๕๙/๖๕๓๗

เด็กชายณัฐพล อาจอาษา
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ วัดหนองโนใต้  

สบ ๒๔๕๙/๖๕๓๘

เด็กชายดวงตะวัน วงษ์สนิท

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ วัดหนองโนใต้  

สบ ๒๔๕๙/๖๕๓๙

เด็กหญิงวีณา เกิดปาน
๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ วัดหนองโนใต้  

สบ ๒๔๕๙/๖๕๔๐

เด็กหญิงศศิวิมล แซ่เฮง
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ วัดหนองโนใต้  

สบ ๒๔๕๙/๖๕๔๑

เด็กหญิงสุชาดา เสียงสวัสดิ

์

๐๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ วัดหนองโนใต้  

สบ ๒๔๕๙/๖๕๔๒

เด็กชายวัชรินทร์ ใจตา
๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ วัดหนองโนใต้  

สบ ๒๔๕๙/๖๕๔๓

เด็กหญิงวาสนา วงษ์ประดิษฐ

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ วัดหนองโนใต้  

สบ ๒๔๕๙/๖๕๔๔

เด็กชายอาทิตย์ จันจารุ
๑๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ วัดหนองโนใต้  

สบ ๒๔๕๙/๖๕๔๕

เด็กชายเอกลักษณ์ ภาษี
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ วัดหนองโนใต้  

สบ ๒๔๕๙/๖๕๔๖

เด็กชายณัฐชา ศิริมงคล
๑๖/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ วัดหนองโนใต้  

สบ ๒๔๕๙/๖๕๔๗

เด็กหญิงชลกร สุภากุล
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปอกแปก วัดหนองโนเหนือ  

สบ ๒๔๕๙/๖๕๔๘

เด็กหญิงญาณิดา บัวสาลี
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปอกแปก วัดหนองโนเหนือ  

สบ ๒๔๕๙/๖๕๔๙

เด็กหญิงลลิตา ทองน้อย
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปอกแปก วัดหนองโนเหนือ  

สบ ๒๔๕๙/๖๕๕๐

เด็กชายวิทวัส จีนสีคง
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปอกแปก วัดหนองโนเหนือ  

สบ ๒๔๕๙/๖๕๕๑

เด็กหญิงศิราณี คุ้มวงษ์
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปอกแปก วัดหนองโนเหนือ  

สบ ๒๔๕๙/๖๕๕๒

เด็กหญิงศิรินันท์ ศิริ

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปอกแปก วัดหนองโนเหนือ  

สบ ๒๔๕๙/๖๕๕๓

เด็กชายทชากร พงษ์ศรี
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปอกแปก วัดหนองโนเหนือ  

สบ ๒๔๕๙/๖๕๕๔

เด็กหญิงพัชราพร บุญธรรม
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปอกแปก วัดหนองโนเหนือ  

สบ ๒๔๕๙/๖๕๕๕

เด็กชายรัชตะ วิทักขะ
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปอกแปก วัดหนองโนเหนือ  

สบ ๒๔๕๙/๖๕๕๖

เด็กหญิงรัชนีกร ศรีคำชน
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปอกแปก วัดหนองโนเหนือ  

สบ ๒๔๕๙/๖๕๕๗

เด็กหญิงสุกัญญา เบ้าทอง
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปอกแปก วัดหนองโนเหนือ  

สบ ๒๔๕๙/๖๕๕๘

เด็กหญิงอรทัย สุขเกษม
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปอกแปก วัดหนองโนเหนือ  

สบ ๒๔๕๙/๖๕๕๙

เด็กหญิงอัญชสา เทียงธรรม

่

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปอกแปก วัดหนองโนเหนือ  

สบ ๒๔๕๙/๖๕๖๐

เด็กชายฐิติศักดิ

์

ราชสีห์สิงห์
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปอกแปก วัดหนองโนเหนือ  

สบ ๒๔๕๙/๖๕๖๑

เด็กหญิงนิศารัตน์ ประทุมชาติ
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปอกแปก วัดหนองโนเหนือ  

สบ ๒๔๕๙/๖๕๖๒

เด็กชายพงศกร คงเกษม
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปอกแปก วัดหนองโนเหนือ  

สบ ๒๔๕๙/๖๕๖๓

เด็กหญิงสุพพัตรา วงศ์เทเวสน์
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปอกแปก วัดหนองโนเหนือ  

สบ ๒๔๕๙/๖๕๖๔

เด็กชายอนาวิน กุลธูป
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปอกแปก วัดหนองโนเหนือ  

สบ ๒๔๕๙/๖๕๖๕

เด็กหญิงอภิญญา เกตุคง
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปอกแปก วัดหนองโนเหนือ  

สบ ๒๔๕๙/๖๕๖๖

เด็กชายเปรมอนันต์ จะเร
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปอกแปก วัดหนองโนเหนือ  

สบ ๒๔๕๙/๖๕๖๗

นางทติมา เกิดผล ๑๑/๑/๒๕๐๐ โรงเรียนวัดปอกแปก วัดหนองโนเหนือ  

สบ ๒๔๕๙/๖๕๖๘

นางปทิตตา กาวิละ
๒๔/๒/๒๕๐๒

โรงเรียนวัดปอกแปก วัดหนองโนเหนือ  

สบ ๒๔๕๙/๖๕๖๙

นางสาวภูริชญา อมาตยกุล ๔/๒/๒๕๑๘ โรงเรียนวัดปอกแปก วัดหนองโนเหนือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๘๘ / ๑๙๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๕๙/๖๕๗๐

นางสาวนุชนารถ สัตษุบ ๒/๕/๒๕๒๔ โรงเรียนวัดปอกแปก วัดหนองโนเหนือ  

สบ ๒๔๕๙/๖๕๗๑

นางสาวสุจิตรา คารม
๒๐/๑๐/๒๕๒๔

โรงเรียนวัดปอกแปก วัดหนองโนเหนือ  

สบ ๒๔๕๙/๖๕๗๒

นางสาวนิภาวรรณ สรหงษ์
๑๘/๖/๒๕๓๔

โรงเรียนวัดปอกแปก วัดหนองโนเหนือ  

สบ ๒๔๕๙/๖๕๗๓

เด็กหญิงกนกพร หนองยาว
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองยาวใต้ วัดหนองยาวใต้  

สบ ๒๔๕๙/๖๕๗๔

เด็กหญิงนภัสสร คำวันดี
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองยาวใต้ วัดหนองยาวใต้  

สบ ๒๔๕๙/๖๕๗๕

เด็กหญิงนริศรา รุ่งเรือง
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองยาวใต้ วัดหนองยาวใต้  

สบ ๒๔๕๙/๖๕๗๖

เด็กหญิงนันทชา ทาเทียง

่

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองยาวใต้ วัดหนองยาวใต้  

สบ ๒๔๕๙/๖๕๗๗

เด็กหญิงธนวรรณ ปลังกลาง

่

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองยาวใต้ วัดหนองยาวใต้  

สบ ๒๔๕๙/๖๕๗๘

เด็กชายพัชรภูมิ แพงศรี
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองยาวใต้ วัดหนองยาวใต้  

สบ ๒๔๕๙/๖๕๗๙

เด็กหญิงสุชาดา หลีเกษม
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองยาวใต้ วัดหนองยาวใต้  

สบ ๒๔๕๙/๖๕๘๐
เด็กหญิงอุษณิษา จันทร์วงษ์

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองยาวใต้ วัดหนองยาวใต้  

สบ ๒๔๕๙/๖๕๘๑

นายจักรี นวลเจริญ
๐๖/๐๔/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

มะขามเรียง  

สบ ๒๔๕๙/๖๕๘๒

นางสาวปภัสสร งามดี
๑๓/๐๗/๒๕๓๙ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

มะขามเรียง  

สบ ๒๔๕๙/๖๕๘๓

นายธนนชัย นนท์ขุนทด
๑๒/๑๐/๒๕๓๙ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

มะขามเรียง  

สบ ๒๔๕๙/๖๕๘๔

นายนิรุทธ์ ศศิธร
๐๓/๑๒/๒๕๓๙ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

มะขามเรียง  

สบ ๒๔๕๙/๖๕๘๕

นางสาวสุชาดา เฉลิมวัฒน์
๑๐/๐๔/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

มะขามเรียง  

สบ ๒๔๕๙/๖๕๘๖

นายศรายุธ กุลกลางดอน
๐๖/๐๖/๒๕๓๙ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

มะขามเรียง  

สบ ๒๔๕๙/๖๕๘๗

นายสุทธิพงษ์ เทียงเดช
๐๙/๑๒/๒๕๔๐ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

มะขามเรียง  

สบ ๒๔๕๙/๖๕๘๘

นายทินกร ใบละมุด
๓๐/๑๑/๒๕๓๙ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

มะขามเรียง  

สบ ๒๔๕๙/๖๕๘๙

นางสาวปรัชญาณี ศรีทอง
๑๐/๑๑/๒๕๓๙ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

มะขามเรียง  

สบ ๒๔๕๙/๖๕๙๐

นางสาวเปรมกมล คงมณี
๐๖/๐๒/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

มะขามเรียง  

สบ ๒๔๕๙/๖๕๙๑

นายสุมิตรา ยาวุธ
๒๖/๐๙/๒๕๓๙ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

มะขามเรียง  

สบ ๒๔๕๙/๖๕๙๒

นางสาวนิภาพร การนิธิ
๑๗/๐๗/๒๕๓๙ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

มะขามเรียง  

สบ ๒๔๕๙/๖๕๙๓

นายเสกสรร ก้อนทอง
๐๕/๐๙/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

มะขามเรียง  

สบ ๒๔๕๙/๖๕๙๔

นายวันชัย พูลทวี
๒๑/๐๙/๒๕๔๐ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

มะขามเรียง  

สบ ๒๔๕๙/๖๕๙๕

นางสาวอสิยา จินตะไล
๑๘/๑๐/๒๕๔๐ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

มะขามเรียง  

สบ ๒๔๕๙/๖๕๙๖

นางสาวภัคธีมา สายัณห์

๒๔/๑๑/๒๕๓๙ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

มะขามเรียง  

สบ ๒๔๕๙/๖๕๙๗

นางสาวนฤมล หงษ์วิจิตร
๐๕/๐๕/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

มะขามเรียง  

สบ ๒๔๕๙/๖๕๙๘

นายศุภฤกษ์ ใยขามปอม
๑๙/๐๕/๒๕๔๐ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

มะขามเรียง  

สบ ๒๔๕๙/๖๕๙๙

นายณรงเกียรติ สมบุญ
๒๕/๐๓/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

มะขามเรียง  

สบ ๒๔๕๙/๖๖๐๐
นางสาววิลาสินี เพชรพลอย

๑๒/๐๗/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

มะขามเรียง  

สบ ๒๔๕๙/๖๖๐๑

นางสาวศุภัชชา กิจชิดี
๐๔/๑๒/๒๕๔๐ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

มะขามเรียง  

สบ ๒๔๕๙/๖๖๐๒

นางสาวแพรพรรณ พิรุณร่วง
๐๙/๐๗/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

มะขามเรียง  

สบ ๒๔๕๙/๖๖๐๓

นางสาวนัฎฐพร สราญจิต
๐๙/๑๐/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

มะขามเรียง  

สบ ๒๔๕๙/๖๖๐๔
นายนิธิ วันทะชัย

๑๒/๐๗/๒๕๔๐ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

มะขามเรียง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๘๙ / ๑๙๐

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๕๙/๖๖๐๕

นางสาวสุธาทิพย์ เอกทรัพย์
๑๑/๐๙/๒๕๔๐ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

มะขามเรียง  

สบ ๒๔๕๙/๖๖๐๖

นางสาวสายธาร ตรีคช
๑๕/๑๒/๒๕๔๐ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

มะขามเรียง  

สบ ๒๔๕๙/๖๖๐๗
นางสาวจิราภา ภัทรบรรณกิจ

๒๖/๐๕/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

มะขามเรียง  

สบ ๒๔๕๙/๖๖๐๘

นางสาวประภาศิริ พันทวี
๐๖/๐๖/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

มะขามเรียง  

สบ ๒๔๕๙/๖๖๐๙

นายปฎิภาณ ฤกษ์ฉาย
๒๗/๑๒/๒๕๔๐ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

มะขามเรียง  

สบ ๒๔๕๙/๖๖๑๐

นางสาวกิตติกา กมลฉำ
๒๙/๐๓/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

มะขามเรียง  

สบ ๒๔๕๙/๖๖๑๑

นางสาวธิติสุดา สำเนียง
๐๖/๐๙/๒๕๓๙ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

มะขามเรียง  

สบ ๒๔๕๙/๖๖๑๒

นายอัฐชา ศรีตระกูลไทย
๒๖/๐๒/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

มะขามเรียง  

สบ ๒๔๕๙/๖๖๑๓

นายณัฐวุฒิ ตรุดไทย
๒๕/๐๖/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

มะขามเรียง  

สบ ๒๔๕๙/๖๖๑๔

นางสาวพิมพ์ชนก ประสานพรรณ์
๑๔/๐๓/๒๕๔๐ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

มะขามเรียง  

สบ ๒๔๕๙/๖๖๑๕

นายวัชรพล พิมพ์พิบูลย์
๐๒/๐๙/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

มะขามเรียง  

สบ ๒๔๕๙/๖๖๑๖

นายภัทรดลย์ กลินประทุม

่

๐๑/๐๒/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

มะขามเรียง  

สบ ๒๔๕๙/๖๖๑๗

นางสาวแสงทอง พวงมาลัย
๐๒/๑๐/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

มะขามเรียง  

สบ ๒๔๕๙/๖๖๑๘

นางสาวชลธิชา แจ่มแจ้ง
๑๑/๐๒/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

มะขามเรียง  

สบ ๒๔๕๙/๖๖๑๙

นายภานุวัฒน์ เดชอุดม
๒๘/๑๐/๒๕๔๐ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

มะขามเรียง  

สบ ๒๔๕๙/๖๖๒๐

นายธิติพัฒน์ ผู้พัฒน์
๒๓/๐๒/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

มะขามเรียง  

สบ ๒๔๕๙/๖๖๒๑

นางสาวสุภาพร พันธ์จบสิงห์
๐๔/๐๗/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

มะขามเรียง  

สบ ๒๔๕๙/๖๖๒๒

นางสาวสุดาลักษณ์ สีวารินทร์
๑๕/๐๖/๒๕๓๙ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

มะขามเรียง  

สบ ๒๔๕๙/๖๖๒๓

นางสาวอาทิตยา ชูแสง
๐๒/๐๓/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

มะขามเรียง  

สบ ๒๔๕๙/๖๖๒๔

นายปยทัศน์ วิเชียรโชติ
๐๗/๐๘/๒๕๓๙ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

มะขามเรียง  

สบ ๒๔๕๙/๖๖๒๕

นางสาวสุวนันท์ ปะดังทะโล
๐๙/๐๙/๒๕๓๙ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

มะขามเรียง  

สบ ๒๔๕๙/๖๖๒๖

นายอัศวิน ไชยชาญ
๐๑/๐๓/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

มะขามเรียง  

สบ ๒๔๕๙/๖๖๒๗

เด็กหญิงพิยดา มานพ
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสารภี สารภี  

สบ ๒๔๕๙/๖๖๒๘

เด็กหญิงไพริน ปานทอง
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสารภี สารภี  

สบ ๒๔๕๙/๖๖๒๙

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ปานเพ็ชร์
๐๔/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดสุนทรเทพมุนีมิตรภาพที 188

่

สุนทรเทพมุนี  

สบ ๒๔๕๙/๖๖๓๐

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ เทแก้ว
๐๗/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสุนทรเทพมุนีมิตรภาพที 188

่

สุนทรเทพมุนี  

รับรองตามนี

้

(พระพรหมบัณฑิต)

เจ้าคณะภาค ๒

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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