
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดสระบุรี  ภาค ๒

ส่งสอบ ๒๐,๖๘๙ คน ขาดสอบ ๒,๗๗๖ คน คงสอบ ๑๗,๙๑๓ คน สอบได้ ๘,๒๕๔ คน สอบตก ๙,๖๕๙ คน (๔๖.๐๘%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๐๐๐๑
นายกตัญู ศรีสุวรรณ

๒๓/๐๕/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๐๐๒
นายกรีฑา เดชศิริวัฒน์

๐๙/๐๓/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๐๐๓
นายกฤษฏา ปนแก้ว

๐๑/๐๘/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๐๐๔
นายกฤษดา พงค์พยอม

๒๗/๐๗/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๐๐๕
นายกวินเมธ จาตุพงษ์

๒๖/๐๔/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๐๐๖
นายกัมพล ด้วงอำ

๑๓/๐๗/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๐๐๗
นายกัลยา ศรีคันทา

๑๓/๑๐/๒๕๑๑

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๐๐๘
นายกิตติ ลำคูณ

๐๕/๐๑/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๐๐๙
นายกิตติศักดิ

์

พุ่มพวง
๒๓/๐๘/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๐๑๐
นายกิตติแสงยากร วงษ์ราชนุช

๒๓/๐๑/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๐๑๑
นายขวัญชัย อินทไลย์

๐๘/๐๖/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๐๑๒
นายขวัญชัย เขียวเกตุ

๐๗/๐๕/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๐๑๓
นายขันติ เกตุมณี

๒๓/๐๔/๒๕๑๗

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๐๑๔
นายคเชนทร์ อินปนปก

๒๘/๐๘/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๐๑๕
นายคณิต ฟูทิพย์

๒๔/๐๗/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๐๑๖
นายคมกฤช บรรพต

๑๒/๑๐/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๐๑๗
นายครรชิต เกิดเกลียง

้

๒๕/๐๘/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๐๑๘
นายจตุพร อังกีรัตน์

๐๙/๐๖/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๐๑๙
นายจักรกฤษ

สุขเจริญประเสริฐ ๐๙/๐๓/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๐๒๐
นายจักรกฤษณ์ คงอุดมสมบูรณ์

๒๕/๑๑/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๐๒๑
นายจักรเพ็ช จันทร์เพ็ญ

๒๗/๑๒/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๐๒๒
นายจิรศักดิ

์

สุดถาวร

๒๑/๑๑/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๐๒๓
นายจิราวัฒน์ บุญสม

๑๘/๐๘/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๐๒๔
นายจีรพันธุ์ รือหาญ

๐๗/๑๒/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๐๐๒๕
นายจีรศักดิ

์

มุขพันธ์
๑๔/๐๔/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๐๒๖
นายเจตปญญา อุณหเสรี

๒๘/๑๐/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๐๒๗
นายเจษฎา ทิพย์ศรี

๑๕/๐๘/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๐๒๘
นายชลธี พันธ์ทอน

๒๓/๐๖/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๐๒๙
นายชัยรัตน์ มันพรหม

่

๒๙/๐๑/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๐๓๐
นายชัยสิทธิ

์

โคกสว่าง
๐๒/๑๐/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๐๓๑
นายเชาวฤทธิ

์

วงษ์ม่วง
๒๔/๐๔/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๐๓๒
นายโชติศักดิ

์

มีสีดา
๑๘/๐๒/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๐๓๓
นายไชยา พรหมวิชิตกุล

๑๙/๐๓/๒๕๐๓

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๐๓๔
นายณัฐกร จันทะเริง

๐๓/๐๕/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๐๓๕
นายณัฐนนท์ โพธิสุวรรณ

์

๑๕/๑๐/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๐๓๖
นายณัฐพงษ์ ประสงค์สุข

๐๗/๐๗/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๐๓๗
นายณัฐพงษ์ จิตประไพ

๑๐/๐๖/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๐๓๘
นายดลญา แสงกะนึก

๐๗/๑๒/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๐๓๙
นายเดช พุฒตาล

๐๙/๐๓/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๐๔๐
นายทรงกลด ชูศิลา

๑๖/๐๒/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๐๔๑
นายทรงเดช รักมิตร

๐๙/๐๕/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๐๔๒
นายทวีศักดิ

์

แซ่อึง

้

๒๒/๐๗/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๐๔๓
นายทวีศักดิ

์

มหาโพธิ

์

๑๕/๐๔/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๐๔๔
นายทองคำ แจ้งงุด

๑๔/๐๗/๒๔๘๕

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๐๔๕
นายทินกร วงษ์สอาด

๒๑/๐๗/๒๕๑๔

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๐๔๖
นายทิพยเนตร ทองทรัพย์ใหญ่

๐๔/๐๔/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๐๔๗
นายธงรบ เจริญยศ

๒๖/๑๑/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๐๔๘
นายธนทัต มาธุพันธ์

๒๕/๐๒/๒๕๑๕

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๐๔๙
นายธนานิวัฒน์ คำภา

๐๒/๑๒/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๐๕๐
นายธนายุทธ มัคมัน

๒๙/๐๓/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๐๕๑
นายธนูศิลป ทันละกิจ

๒๒/๐๗/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๐๕๒
นายธรรมรัตน์ จันทร์มา

๒๑/๐๘/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๐๕๓
นายธราพงษ์ จริงไม่หลอก

๐๔/๐๘/๒๕๑๗

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๐๕๔
นายธวัชชัย เคนท้าว

๐๖/๐๖/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๐๕๕
นายธวัชชัย การีหว่าง

๐๕/๐๔/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๐๕๖
นายธวัชชัย กรมแสง

๐๗/๐๙/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๐๕๗
นายธวัชศิลป คุ้มสอาด

๑๔/๑๐/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๐๕๘
นายธีรพงษ์ กองเกิด

๓๑/๐๑/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๐๕๙
นายธีระพล บัวขำ

๒๘/๐๘/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๒ / ๒๓๗

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๐๐๖๐
นายนที ทองทับทิม

๑๗/๐๘/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๐๖๑
นายนพพล สองสาย

๒๔/๐๙/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๐๖๒
นายนภดล โถทอง

๑๒/๐๔/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๐๖๓
นายนรินทร์ สายบุตร์

๒๔/๐๙/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๐๖๔
นายนันฑิภัค ปกษาศร

๑๖/๐๕/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๐๖๕
นายนิรันดร อยู่เจริญ

๐๙/๐๒/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๐๖๖
นายนิรุตต์ สิงห์งาม

๐๕/๐๑/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๐๖๗
นายนุชา คำอยู่

๑๖/๐๙/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๐๖๘
นายบัญชา หนูเงิน

๑๐/๐๘/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๐๖๙
นายบุญร่วม ประทุมศรี

๑๒/๐๘/๒๕๐๔

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๐๗๐
นายปริญญา ฉายมณี

๑๑/๐๓/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๐๗๑
นายปวีณ ทองคำ

๒๐/๐๙/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๐๗๒
นายปญญา อุ่นจิตร์

๐๘/๐๕/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๐๗๓
นายพงษกร งามเนตร

๒๗/๑๒/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๐๗๔
นายพรศักดิ

์

ตรีรามี
๐๒/๐๕/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๐๗๕
นายพัชรกิติ

์

สุระวงค์
๑๕/๐๕/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๐๗๖
นายพันเทพ นามขุนทด

๓๑/๐๗/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๐๗๗
นายพิชิต วิบูลย์เชือ

้

๒๔/๐๑/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๐๗๘
นายพิเชษฐ์ พิชัยช่วง

๑๖/๐๕/๒๕๐๐
เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๐๗๙
นายพิศนุ ปลีกล้วย

๓๑/๐๕/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๐๘๐
นายไพฑูรย์ คล้ายมณีหาญ

๓๐/๐๓/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๐๘๑
นายไพรฑูรย์ คงประโยชน์

๐๙/๐๘/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๐๘๒
นายไพโรจน์ สังทอง

๐๕/๐๗/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๐๘๓
นายไพโรจน์ ชูทอง

๐๖/๑๑/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๐๘๔
นายไพสิฐ์ วงศ์ษา

๐๘/๐๙/๒๕๐๙
เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๐๘๕
นายภวัต อิทธิเมธาวุฒิ

๒๖/๐๖/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๐๘๖
นายภานุวัฒน์ รักภิรมย์

๒๑/๐๗/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๐๘๗
นายภูริชญ์ กินนรี

๒๓/๐๑/๒๕๒๐

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๐๘๘
นายมงคล ทองมัง

่

๑๙/๐๕/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๐๘๙
นายมงคล กมลพันธ์

๐๒/๑๐/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๐๙๐
นายมณเฑียร ทองมัง

่

๐๙/๑๐/๒๕๐๘
เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๐๙๑
นายมณเทียน บัติทิม

๑๘/๐๘/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๐๙๒
นายมนตรี กล่อมกูล

๑๘/๑๒/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๐๙๓
นายมนตรี กานะ

๒๔/๐๕/๒๕๑๓

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๐๙๔
นายมานพ ศรีวัง

๒๔/๐๒/๒๕๑๓

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๓ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๐๐๙๕
นายแมนรัตน์ ฉิมสง่า

๐๘/๐๔/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๐๙๖
นายแมนรัตน์ ฉิมสง่า

๐๘/๐๔/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๐๙๗
นายยุทธการ กันดี

๑๑/๐๔/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๐๙๘
นายเล็ก ภาคภูมิ

๒๙/๐๕/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๐๙๙
นายวสันต์ เข็มจันทร์

๑๗/๐๔/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๑๐๐
นายวัฒนากร บุญยฤทธิพันธุ์

๒๖/๐๓/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๑๐๑
นายวิชัย บัวเทศ

๐๒/๑๑/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๑๐๒
นายวิชาญ ส้มแก้ว

๒๕/๐๑/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๑๐๓
นายวิเชษฐ ชายเพ็ชร

๐๒/๑๒/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๑๐๔
นายวิทยา วิภาภัสสร

๑๒/๐๑/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๑๐๕
นายวิทวัช ขันทะรักษา

๑๔/๐๖/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๑๐๖
นายวิราชัน ศูนย์รัมย์

๑๙/๐๓/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๑๐๗
นายวิริยะ ยอดผา

๑๐/๐๒/๒๕๔๐
เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๑๐๘
นายวิศาล กองมณี

๑๖/๐๑/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๑๐๙
นายวิศุทธิ

์

มาลัยเพ็ชร
๒๘/๐๒/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๑๑๐
นายวิษณุ สินสิงห์

๐๖/๐๔/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๑๑๑
นายวีระพงษ์ หล้าแดง

๒๘/๐๒/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๑๑๒
นายวีระพล ไชโย

๒๓/๑๑/๒๕๑๔

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๑๑๓
นายศราวุธ พุ่มพวง

๒๙/๐๓/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๑๑๔
นายศุภชัย จริงไม่หลอก

๑๔/๑๑/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๑๑๕
นายศุภณัฐ จำปาสุข

๐๘/๐๕/๒๕๔๐
เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๑๑๖
นายสงกรานต์ ผาแสง

๑๔/๐๔/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๑๑๗
นายสงกรานต์ ลาภเจริญ

๑๓/๐๔/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๑๑๘
นายสดายุ ศรสิทธิ

์

๒๗/๐๘/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๑๑๙
นายสถาพร สิงโต

๐๗/๐๒/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๑๒๐
นายสมชาติ คงชมบุตร

๐๔/๐๘/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๑๒๑
นายสมชาย แซ่นิม

้

๒๔/๐๗/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๑๒๒
นายสมชาย เอกสุภาพันธ์

๒๑/๐๘/๒๕๑๖

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๑๒๓
นายสมชาย สุริย์วงค์

๐๙/๐๖/๒๕๐๑
เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๑๒๔
นายสมชาย บำรุงลาน

๐๔/๐๖/๒๕๓๐
เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๑๒๕
นายสมเดช ลัทธศรี

๒๖/๑๑/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๑๒๖
นายสมนึก พฤกษา

๑๓/๐๒/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๑๒๗
นายสมบัติ โพธิรังสี

์

๐๗/๐๓/๒๕๑๗

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๑๒๘
นายสมภพ เปยหลี

๒๖/๐๔/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๑๒๙
นายสมภาร เหมือนพิมพ์

๐๑/๐๖/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๔ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๐๑๓๐
นายสมหมาย นิลสุวรรณ์

๑๕/๐๙/๒๕๐๒

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๑๓๑
นายสมันตรัฐ นัยฑล

๒๔/๑๒/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๑๓๒
นายสยาม คำศรี

๒๑/๐๙/๒๕๑๔

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๑๓๓
นายสรายุทธ บัวอุไร

๑๐/๐๑/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๑๓๔
นายสหพัฒน์ รักขาว

๑๔/๐๒/๒๕๑๘

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๑๓๕
นายสากล ซอสูงเนิน

๑๖/๐๙/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๑๓๖
นายสายชล เจริญฤทธิ

์

๒๐/๐๘/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๑๓๗
นายสำเริง ทำกินดี

๑๖/๐๘/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๑๓๘
นายสุจินดา ปนเปย

๑๒/๐๖/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๑๓๙
นายสุชาติ ใยเสงียม

่

๒๕/๐๓/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๑๔๐
นายสุทัศน์ จันทร์บัว

๒๗/๐๓/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๑๔๑
นายสุทิน ลีเทียน

้

๑๓/๑๒/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๑๔๒
นายสุธรรม ลาสุดี

๑๗/๐๘/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๑๔๓
นายสุภาพ ตามประกอบ

๐๑/๐๖/๒๕๑๗

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๑๔๔
นายสุรชัย พูลทรัพย์

๐๒/๐๒/๒๕๑๘

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๑๔๕
นายสุรศักดิ

์

ชืนทรัพย์

่

๐๕/๑๐/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๑๔๖
นายสุริยะ วรรณา

๐๕/๐๑/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๑๔๗
นายสุริยัน ลารุณ

๐๓/๐๙/๒๕๑๔

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๑๔๘
นายสุริโย มโนรัตน์

๑๒/๐๒/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๑๔๙
นายอดิเทพ วงษ์สอน

๒๖/๐๑/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๑๕๐
นายอดิเรก บุตรทา

๐๙/๐๒/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๑๕๑
นายอดิศักดิ

์

ศรีหานาม
๑๓/๐๓/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๑๕๒
นายอนุชา จันทร์หอม

๒๒/๐๕/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๑๕๓
นายอนุชา ภู่เรือง

๐๙/๐๔/๒๕๔๐
เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๑๕๔
นายอนุชิต ศรีวงษา

๑๑/๐๒/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๑๕๕
นายอนุพงษ์ ล่ามสมบัติ

๒๖/๑๑/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๑๕๖
นายอภิเดช คงเดช

๑๔/๐๘/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๑๕๗
นายอภิวัฒน์ เลิศงาม

๒๗/๑๑/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๑๕๘
นายอภิวัฒน์ รัตนสำอางค์

๑๕/๐๖/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๑๕๙
นายอภิสิทธิ

์

บุญแจ่ม
๑๗/๐๖/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๑๖๐
นายอมรวรรณ แก้วมีศรี

๑๓/๐๔/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๑๖๑
นายอรรถพล มณีรัตน์

๑๓/๐๗/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๑๖๒
นายอาทอน เฉลิมวัฒน์

๒๒/๐๓/๒๕๑๒

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๑๖๓
นายอาทิตย์

เหง้าพรหมมินทร์ ๒๙/๐๖/๒๕๔๐

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๑๖๔
นายอาร์ต ปนทอง

๐๕/๐๖/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๕ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๐๑๖๕
นายอาษา ขุนชนะ

๑๗/๐๗/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๑๖๖
นายอำคา ใจหาญ

๑๙/๐๗/๒๕๑๘

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๑๖๗
นายอุดม สถิตย์วราณี

๑๑/๐๖/๒๕๑๘

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๑๖๘
นายเอกชัย สุดทมาท

๑๗/๐๖/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๑๖๙
นายเอกชัย ทัศนาลัย

๒๖/๐๓/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๑๗๐
นายเอกพล พุ่มขอม

๒๘/๐๙/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๑๗๑
นายเอกลักษณ์ ยุกิจภูติ

๒๕/๐๘/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๑๗๒
นายโอรส สุขประสาท

๒๖/๐๙/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๑๗๓
นางสาวกนกวรรณ ม่วงรอดภัย

๓๐/๐๗/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๑๗๔
นางสาวกรกนก โคตรสมบัติ

๒๖/๐๗/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๑๗๕
นางสาวกรรณิกา แท่นแก้ว

๐๖/๐๓/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๑๗๖
นางสาวกวินทิพย์ อินทรพิมพ์

๒๕/๐๒/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๑๗๗
นางสาวกัณฐ์ธิกา ต่ายโพธิ

์

๐๑/๐๖/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๑๗๘
นางสาวกันรี เชาว์ไว

๒๙/๐๘/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๑๗๙
นางสาวจริยา เขียวแก้ว

๐๙/๐๙/๒๕๑๘

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๑๘๐
นางจันลา ปอมสุวรรณ

๐๘/๐๔/๒๔๙๘

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๑๘๑
นางสาวจารนัย เพ็ชรบังเกิด

๒๕/๐๒/๒๕๑๑

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๑๘๒
นางสาวจิราพร กุลทัศน์

๒๒/๐๙/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๑๘๓
นางสาวจิราภรณ์ พุกชาญค้า

๐๗/๐๖/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๑๘๔
นางสาวจีรภา พุฒซ้อน

๒๖/๐๗/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๑๘๕
นางแจ๊ว ศรีพันอยู่

๐๒/๑๑/๒๕๐๑

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๑๘๖
นางสาวฐาณิสร์ ทรงพลนพจร

๐๑/๑๐/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๑๘๗
นางสาวณฐาชนก เครือแตง

๒๓/๐๓/๒๕๑๘

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๑๘๘
นางสาวทัศนา ชมชืน

่

๒๔/๐๙/๒๕๑๕

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๑๘๙
นางสาวนงนภัส ภุมมา

๒๐/๐๖/๒๕๑๘

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๑๙๐
นางสาวนงลักษณ์ สุวรรณประเสริฐ

๐๖/๐๖/๒๔๘๙

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๑๙๑
นางสาวนที เติมเทียน

๓๐/๐๑/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๑๙๒
นางสาวนภาภรณ์ แก้วเกตุ

๓๐/๐๑/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๑๙๓
นางสาวนวนลออ ทุตา

๑๐/๐๔/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๑๙๔
นางสาวนสินี ลักษณ์วงษ์สกุล

๑๐/๑๐/๒๕๐๖
เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๑๙๕
นางสาวนาตาชา พานิชย์

๑๑/๐๖/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๑๙๖
นางสาวนิภาภรณ์ ละมัยกิจ

๑๑/๐๕/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๑๙๗
นางสาวบุษกร แก้วศรี

๑๙/๐๒/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๑๙๘
นางสาวประทุมพร คำสง่า

๑๓/๑๒/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๑๙๙
นางสาวปาริชาติ นุตคำแหง

๐๖/๐๒/๒๕๑๘

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๖ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๐๒๐๐
นางสาวปยะพร ปนแก้ว

๒๓/๑๐/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๒๐๑
นางสาวพัชรี ท่าอุดม

๑๙/๐๘/๒๕๔๑

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๒๐๒
นางสาวภัคภร ชนะจินดา

๐๘/๐๑/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๒๐๓
นางสาวภาริตา ศรีสังวอน

๑๖/๐๘/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๒๐๔
นางสาวมณี ทองสุข

๑๖/๐๓/๒๕๐๔

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๒๐๕
นางสาวมณีรัตน์ ดวงอินทร์

๐๕/๑๒/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๒๐๖
นางสาวรัชดา หอมชะลูด

๒๖/๐๙/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๒๐๗
นางสาวรัศมี เนาคำแพง

๑๙/๐๓/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๒๐๘
นางสาวลักขณา สุขประ

๒๐/๐๒/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๒๐๙
นางสาววงเดือน มูลภูเขียว

๐๓/๐๕/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๒๑๐
นางสาววราภรณ์ แสงโส

๒๔/๐๓/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๒๑๑
นางสาววิลัย สลับตาล

๒๔/๐๑/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๒๑๒
นางสาววิไลลักษณ์ ศรราช

๑๗/๐๒/๒๕๑๗

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๒๑๓
นางสาวศศิธร กลินหวล

่

๒๐/๐๙/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๒๑๔
นางสาวสายทอง แก้วพูล

๒๙/๐๗/๒๕๑๗

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๒๑๕
นางสาวสุธาทิพย์ เชือเจน

้

๐๘/๐๖/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๒๑๖
นางสาวสุประภา โยธาภัคดี

๓๐/๐๘/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๒๑๗
นางสาวสุพรรษา แสนแก้ว

๑๕/๐๔/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๒๑๘
นางสาวสุภาภรณ์ นันทดี

๒๘/๐๒/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๒๑๙
นางสาวสุมิตรา สงสนธิ

๑๓/๐๘/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๒๒๐
นางสาวสุวรรณา โพธิทอง

์

๓๑/๐๗/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๒๒๑
นางสาวเสาวนีย์ บำรุง

๐๔/๐๑/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๒๒๒
นางหลงมา แก้ววิสิทธิการณ์

๑๐/๑๒/๒๕๐๗

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๒๒๓
นางสาวหัทยา แก้วโท

๒๑/๐๗/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๒๒๔
นางสาวอภิญญภัทร โทชนบท

๐๑/๐๙/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๒๒๕
นางสาวอัญชรีย์ บัวขาว

๓๐/๑๐/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๒๒๖
นางสาวอัมพร ชะโรธร

๐๗/๑๐/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๒๒๗
นางสาวอารีย์ สนธิกรณ์

๐๙/๑๐/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดสระบุรี ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๒๒๘
เด็กหญิงปยธิดา ช่างเหล็ก

๐๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๒๒๙
เด็กหญิงสุพรรณณา ไชยเยศ

๒๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๒๓๐
เด็กชายศุภวิชญ์ เอียมวิลัย

่

๒๒/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๒๓๑
เด็กหญิงบุษกร ห้วยจันทร์

๒๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๒๓๒
เด็กหญิงพิมพ์วลัญธ์ สุ่มสาย

๑๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๒๓๓
เด็กหญิงภัฐรธิดา ดีศรี

๑๘/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๒๓๔
เด็กชายพิชญา เติมสุทธา

๐๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
วัดศรีบุรีรตนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๗ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๐๒๓๕
เด็กหญิงชญาภา วัชระธำรงกุล

๒๐/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๒๓๖
เด็กหญิงจิดาภา รุจิจิตร

๒๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๒๓๗
เด็กชายกวิน แซลิม

้

๑๐/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๒๓๘
เด็กชายนันธพงศ์ สิทธิ

๒๒/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๒๓๙
เด็กหญิงกัญญรัตน์ พลโยธา

๒๙/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๒๔๐
เด็กชายนนทกร ภิลัยวรรณ

๒๖/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๒๔๑
เด็กหญิงรรรษมล รักสกุล

๐๕/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๒๔๒
เด็กชายคุณากร ณรังษี

๒๓/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๒๔๓
เด็กชายณภัทร ทองห้าว

๒๕/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๒๔๔
เด็กชายเดชาธร มีตา

๐๘/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๒๔๕
เด็กชายธนทัต ยอดสุทธิ

์

๐๓/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๒๔๖
เด็กชายบัณฑิต พยับเดช

๐๓/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๒๔๗
เด็กชายเอกดนัย ระงับพิษ

๒๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๒๔๘
เด็กหญิงชลากร ไวยฤทธิ

์

๐๒/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๒๔๙
เด็กหญิงปวัณณา ปทุมชาติ

๒๕/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๒๕๐
เด็กหญิงกิงอักษร

่

อิมนิรันต์

่

๒๖/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๒๕๑
เด็กหญิงวริยา กุศลศรี

๒๗/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๒๕๒
เด็กหญิงเรวดี สารคำ

๒๗/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๒๕๓
เด็กชายนัทรพงศ์ พุกสาย

๐๖/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๒๕๔
เด็กชายพีรพัฒน์ เมินไธสง

๑๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๒๕๕
เด็กหญิงสาวิกา กุหลาบ

๒๙/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๒๕๖
เด็กชายธนากร บุตรพรม

๒๘/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๒๕๗
เด็กหญิงกรวิภา สิงหา

๐๘/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๒๕๘
เด็กชายอดิศักดิ

์

ขุนประสุข
๒๗/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา

วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๒๕๙
เด็กชายภานุพงศ์ ทวันเวทย์

๒๐/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๒๖๐
เด็กหญิงชนัญชิดา รุจิจิตร

๒๙/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๒๖๑
เด็กชายพีระเดช หอมอุดม

๐๘/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๒๖๒
เด็กชายณัฐสรณ์ จันทร

๑๙/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๒๖๓
เด็กหญิงเบญญาภา โคตรพรหม

๑๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๒๖๔
เด็กชายสิบปกร จันเชย

่

๑๕/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๒๖๕
เด็กชายพิสิษฐ์ บุรมย์

๑๘/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๒๖๖
เด็กชายกิตติพงษ์ สลีอ่อน

๓๐/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๒๖๗
เด็กชายปณณทัต วรกำพล

๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๒๖๘
เด็กชายปุณยวีร์ คันทรัตน์

๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๒๖๙
เด็กชายวรินทร ธรรมลา

๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๘ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๐๒๗๐
เด็กชายธนกร คัมภิรานนท์

๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๒๗๑
เด็กชายกรวิชญ์ บุตรแก้ว

๐๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๒๗๒
เด็กชายคฑาเทพ คุณฑา

๐๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๒๗๓
เด็กชายธนภัทร เทพนาค

๐๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๒๗๔
เด็กชายหฤษฎี ข้อลา

๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๒๗๕
เด็กชายณัฐชพล งามดิษฐ์ใหญ่

๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๒๗๖
เด็กชายกตัญู เยาวกูล

๑๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๒๗๗
เด็กชายภทรพล เว้นบาป

๑๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๒๗๘
เด็กชายวรเมธ บุญมี

๐๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๒๗๙
เด็กชายกรชวัล ผึงแก้ว

่

๓๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๒๘๐
เด็กชายฐิติเทพ สุคันธี

๑๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๒๘๑
เด็กหญิงกานต์สิรี วงศ์สถิตย์

๒๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๒๘๒
เด็กหญิงกวินธิดา สุดหล้า

๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๒๘๓
เด็กหญิงณัฐรัมภา เดชผล

๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๒๘๔
เด็กหญิงพรธิดา ตรีราภี

๒๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๒๘๕
เด็กหญิงปวริศา เขียวสุภาพ

๐๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๒๘๖
เด็กหญิงภัทราภรณ์ วิมลรัตนาภรณ์

๐๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๒๘๗
เด็กหญิงลลิตา เดชธิสา

๐๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๒๘๘
เด็กหญิงกัลยกร นิลแก้ว

๐๔/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๒๘๙
เด็กหญิงคนธวัลย์ ผ่องประโยชน์

๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๒๙๐
เด็กหญิงประภาศิริ ชืนสว่าง

่

๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๒๙๑
เด็กหญิงมาลีนนท์ นนท์ตุลา

๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๒๙๒
เด็กหญิงอัญญานี สุกกลำ

๒๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๒๙๓
เด็กหญิงชนากานต์ แสนสี

๐๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๒๙๔
เด็กหญิงธัญญาพร แสนวิเศษ

๒๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๒๙๕
เด็กหญิงปภาวรินทร์ วิจิตรสกุลศักดิ

์

๐๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๒๙๖
เด็กหญิงศุภิสรา สุพรรณ์นอก

๒๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๒๙๗
เด็กหญิงสิริกัลยา ยุ่นสมาน

๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๒๙๘
เด็กชายปรเมศ คณฑา

๑๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๒๙๙
เด็กหญิงพิมพ์สุดา งามขำ

๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๓๐๐
เด็กหญิงมีนา สิงห์ทอง

๑๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๓๐๑
เด็กหญิงณัฐนันท์ มณีพัฒน์

๐๑/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๓๐๒
เด็กหญิงจิดาภา อุดมฉวี

๐๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๓๐๓
เด็กหญิงนรีกาญน์ โคนกระโทก

๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๓๐๔
เด็กหญิงฐิติวรดา วงศ์หาญ

๐๑/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๙ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๐๓๐๕
เด็กหญิงชมพูนุช คำยัง

๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๓๐๖
เด็กหญิงสวิตา งามสมมนต์

๐๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๓๐๗
เด็กหญิงนิภาวรรณ ดวงสุดา

๐๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๓๐๘
เด็กหญิงพรทิพย์ เทพพิทักษ์

๑๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๓๐๙
เด็กชายวิชญ์พล เจริญเชือ

้

๐๑/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๓๑๐
เด็กชายนวพล เทพสิงห์

๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๓๑๑
เด็กชายปฏิภาณ พรหมศร

๐๙/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๓๑๒
เด็กหญิงพรรณชนิดา ทองปญญา

๐๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๓๑๓
เด็กชายเมธาสิทธิ

์

วงศ์นาค
๑๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๓๑๔
เด็กชายทักษ์ดนัย รัตนจันทร์

๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๓๑๕
เด็กชายพีรพัฒน์ สัญชาติ

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๓๑๖
เด็กชายสรวิทย์ กลัดเนียม

๐๖/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๓๑๗
เด็กชายชิษณุชา แพงสี

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๓๑๘
เด็กหญิงเนตรณภัทร ดารา

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๓๑๙
เด็กหญิงวรัญญา มัครา

๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๓๒๐
เด็กหญิงณัฐวลัญช์ กลาบกลาง

๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๓๒๑
เด็กหญิงชนัญชิดา เฉลียวพจน์

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๓๒๒
เด็กหญิงภีรยา ทัตตานนท์

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๓๒๓
เด็กหญิงลดาพร เพชรสังหาร

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๓๒๔
เด็กหญิงกนกพร จอมพล

๐๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๓๒๕
เด็กหญิงสุภัสสรา ลาสุธรรม

๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๓๒๖
เด็กหญิงพรศิริ วัดฮวด

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๓๒๗
เด็กหญิงสุตาภัทร ดาศรี

๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๓๒๘
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ปนตา

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๓๒๙
เด็กหญิงกาญจนาพร ชวดสุวรรณ

๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๓๓๐
เด็กหญิงอธิตยา อ่วมอิม

่

๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๓๓๑
เด็กหญิงฐิตารีย์ มีดี

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๓๓๒
เด็กหญิงกรพิน ปองโสม

๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๓๓๓
เด็กหญิงกณิกนันต์ สุจริต

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๓๓๔
เด็กชายธนกร โชติกวาณิชย์

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๓๓๕
เด็กชายปุณณพงษ์ เกตุพันธ์

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๓๓๖
เด็กชายกฤษณ์ สิงห์พูล

๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๓๓๗
เด็กชายนิพัทธ์ กาษร

๐๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๓๓๘
เด็กชายพีรวัฒน์ อำผ่อง

๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๓๓๙
เด็กชายธนาธิป สิงห์สถิตย์

๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๐ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๐๓๔๐
เด็กชายอิฐสรายุทธ คิดดี

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๓๔๑
เด็กชายนัทธวัฒน์ สร้อยผา

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๓๔๒
เด็กชายณัฐวัฒน์ สุริยะกุมพล

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๓๔๓
เด็กชายอิศพัฒน์ ยียากุล

๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๓๔๔
เด็กชายภัทรพล ฟุงเฟอง

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๓๔๕
เด็กชายกิตติ ชอรัมย์

๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๓๔๖
เด็กชายปรวรรตน์ ทองดี

๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๓๔๗
เด็กชายพรรษวัฎ เลิศวานิช

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๓๔๘
เด็กชายณชพล เกิดบุญ

๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๓๔๙
เด็กหญิงปภาดา ทาคำห่อ

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๓๕๐
เด็กหญิงนำทิพย์ สารีบุตร

๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๓๕๑
เด็กหญิงณญาดา ศรีวิชา

๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๓๕๒
เด็กหญิงณัฐนันทน์ บุญน้อม

๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๓๕๓
เด็กหญิงภาวินี วิบูลย์พันธ์

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๓๕๔ เด็กหญิงกาญจนารัตน์
ลาธุลี

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๓๕๕
เด็กหญิงปาณิสรา วิเศษสิงห์

๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๓๕๖
เด็กหญิงณภัทร งามเนตร

๓๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๓๕๗
เด็กหญิงเอมชฎาพร อินเปล่ง

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๓๕๘
เด็กหญิงณัชนิตย์ แก้วพร

๐๔/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๓๕๙
เด็กชายชญานนท์ เถือนวงษ์

่

๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๓๖๐
เด็กชายประภวิษณุ์ ทิพย์อักษรเดชา

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๓๖๑
เด็กชายธราธิป ประกัน

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๓๖๒
เด็กหญิงสุจิตราภรณ์ ก้านนาค

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๓๖๓
เด็กหญิงภัชรา ศรีสมโภชน์

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๓๖๔
เด็กหญิงภรภัทร เสตางกูล

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๓๖๕
เด็กหญิงณัฎฐณิชา บรรทัดเทียง

่

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๓๖๖
เด็กหญิงธารนันท์ วรรณกูล

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๓๖๗
เด็กหญิงบุญยวีร์ ทองบุรี

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๓๖๘
เด็กหญิงมนัสนันท์ คันธ์วัฒน์

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๓๖๙
เด็กชายกันตภณ เจริญเชือ

้

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๓๗๐
เด็กหญิงกันญาพร เกือเดช

้

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๓๗๑
เด็กชายณัฐพร พรรณรัตน์

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๓๗๒
เด็กหญิงสิริวรรณ นรสิงห์

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๓๗๓
เด็กชายปริญากร จันโทดำ

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๓๗๔
เด็กชายปญจพล วงษ์ดี

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๑ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๐๓๗๕
เด็กชายภูวดล ตาเสือ

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๓๗๖
เด็กชายภูสะณะ จาดเชือ

้

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๓๗๗
เด็กชายพิทวัส สังข์ปาน

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๓๗๘
เด็กชายชัยชนะ ทูคำมี

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๓๗๙
เด็กชายธวัชชัย เชิดชน

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๓๘๐
เด็กชายวทันยู จำปาโพธิ

์

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๓๘๑
เด็กหญิงมุฑิตา ยอดฉิม

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๓๘๒
เด็กหญิงภัทรภร คงสะโตร์

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๓๘๓
เด็กหญิงนลินทิพย์ วัฒนะ

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๓๘๔
เด็กหญิงมีนา จิตรภักดี

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๓๘๕
เด็กหญิงนภัทร จันทร์เกิด

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๓๘๖
เด็กหญิงณัฐฐาพร อินทร์อุดม

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๓๘๗
เด็กหญิงภาษิตา อุลิศ

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๓๘๘
เด็กหญิงพรชิตา ดีบาน

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๓๘๙
เด็กหญิงพิชชาภา เยาวรัตน์

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๓๙๐
เด็กหญิงขวัญข้าว ทรัพย์สมบูรณ์

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๓๙๑
นางสาวกัลยาณี บุญเถือน

่

๑๑/๐๘/๒๕๒๙

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๓๙๒
นางสาวจริยา คำพินิจ

๐๔/๐๑/๒๕๒๙

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๓๙๓
นางสาวจารุวรรณ พิมพ์ทอง

๒๙/๐๔/๒๕๒๙

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๓๙๔
นางจิราภรณ์ ปานะถึก

๐๒/๐๒/๒๕๐๔
โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๓๙๕
สิบเอกธีระพัฒน์ แก้วมะเริง

๒๒/๐๓/๒๕๓๖

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๓๙๖
นางพัชริดา เรืองศรี

๒๒/๐๖/๒๕๐๑

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๓๙๗
นางมณฑิรา ศรเกษตริน

๒๒/๐๓/๒๕๒๐

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๓๙๘
นางรุจิรา แจ้งแสงทอง

๑๖/๐๓/๒๕๐๘

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๓๙๙
นางรุ่งรวี จันทร์สุขดี

๐๘/๐๗/๒๕๐๒
โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๔๐๐
นางวรนุช ปลังแสงมาศ

่

๓๐/๐๔/๒๕๐๓
โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๔๐๑
นางวรรณา วะนุยารักษ์

๐๓/๐๕/๒๕๐๑
โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๔๐๒
นางวันทนา บุ้งทอง

๑๘/๐๖/๒๕๐๕

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๔๐๓
นายวิศรุต เกิดทรัพย์

๑๒/๐๕/๒๕๓๖

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๔๐๔
นางศรัญญา ชูเชือ

้

๑๗/๐๕/๒๕๒๖

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๔๐๕
นางศรีสุดา กฤษน้อย

๓๐/๐๔/๒๕๐๒
โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๔๐๖
นางศิริวรรณ อ่อนกลำ

๑๗/๐๗/๒๕๑๑

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๔๐๗
นางสาวสุมนต์พร พูนสมบัติ

๐๗/๐๕/๒๕๓๑

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๔๐๘
เด็กชายชญานินท์ ได้ระเบียบ

๒๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๔๐๙
เด็กชายชิษณุพงศ์ กมลคร

๒๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๒ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๐๔๑๐
เด็กชายณัฐกิตติ

์

เย็นใจ
๐๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๔๑๑
เด็กชายธัชชัย ติณณนันท์

๐๓/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๔๑๒
เด็กชายวรพิชญ์ แก้วพรมภักดี

๐๙/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๔๑๓
เด็กชายสันหณัฐ เคร่งครัด

๑๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๔๑๔
เด็กหญิงณัฐนันท์ มีแปน

๑๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๔๑๕
เด็กหญิงนันทิษา มากเทศ

๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๔๑๖
เด็กหญิงปรางแก้ว ธงสันเทียะ

๒๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๔๑๗
เด็กหญิงพิชญาภา มาลัย

๐๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๔๑๘
เด็กหญิงภัทรพร จิกิตศิลปน

๒๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๔๑๙
เด็กหญิงภัทราพร โยธา

๒๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๔๒๐
เด็กหญิงศุภานัน ปนตา

๒๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๔๒๑
เด็กหญิงฟารุ่ง กิงทวยหาร

่

๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๔๒๒
เด็กชายพิชยะ ศรีสถิตย์

๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๔๒๓
เด็กชายก้องภพ ทองสอาด

๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๔๒๔
เด็กชายธนกร สังข์เงิน

๑๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๔๒๕
เด็กชายธนวัฒน์ เสนีย์

๒๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๔๒๖
เด็กชายธาดาพงศ์ อินต๊ะชุ่ม

๐๗/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๔๒๗
เด็กชายภูดิส ด้วงอำไพ

๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๔๒๘
เด็กชายภูมิพัฒน์ วรรณเชาว์

๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๔๒๙
เด็กชายศรัญู ศรีสุพจนานนท์

๓๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๔๓๐
เด็กชายสุรเกียรติ

์

มณีไทย
๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๔๓๑
เด็กชายสุรดิษ บุญมาวงค์

๐๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๔๓๒
เด็กหญิงธันยพัฒน์ เพราะไพศาล

๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๔๓๓
เด็กหญิงธีรกานต์ ชืนชมบุญ

่

๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๔๓๔
เด็กหญิงปรียาภัทร รอยเรืองพานิช

๐๖/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๔๓๕
เด็กหญิงปาณิสรา คูสกุล

๑๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๔๓๖
เด็กหญิงพนิตพิชา พิมลพัทธ์

๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๔๓๗
เด็กหญิงพัชรดา สุวรรณดี

๐๘/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๔๓๘
เด็กหญิงวรลักษณ์ ทองลายลักษณ์

๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๔๓๙
เด็กหญิงวฤณดา ชุ่มหิน

๓๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๔๔๐
เด็กชายกันตภณ วรกำพล

๒๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๔๔๑
เด็กชายกันตินันท์ วรกำพล

๒๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๔๔๒
เด็กชายจิตติพัฒน์ ทิพย์พรชัย

๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๔๔๓
เด็กชายธนวินท์ โตดวง

๐๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๔๔๔
เด็กหญิงจิดาภา คงสุวรรณ์

๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๓ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๐๔๔๕
เด็กหญิงจิรัชยา พุ่มพวง

๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๔๔๖
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ตปนียะโชค

๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๔๔๗
เด็กหญิงณฐมน นิรามิษ

๒๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๔๔๘
เด็กหญิงธนพร คะเชนทร์

๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๔๔๙
เด็กหญิงวรัญญา กระเปาทอง

๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๔๕๐
เด็กหญิงสุประวีณ์ ศรีสุวรรณ

๐๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๔๕๑
เด็กหญิงสุพิชฌาย์ มองเพ็ชร

๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๔๕๒
เด็กหญิงอรวรรณษา จำปาทอง

๒๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๔๕๓
เด็กหญิงเอกอนงค์ ลาภหลาย

๐๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๔๕๔
เด็กชายณภัทร วงษ์แสง

๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๔๕๕
เด็กชายธนกร พงษ์ศิริ

๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๔๕๖
เด็กชายสรวิชญ์ บัวไชโย

๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๔๕๗
เด็กหญิงขณิฐล์กานต์ เทพธาราทิพย์

๐๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๔๕๘
เด็กหญิงชญาณิศา ลาภสิบ

๒๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๔๕๙
เด็กหญิงชญาพรรณ์ ศรีทอง

๐๔/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๔๖๐
เด็กหญิงชณาวรรณ์ ศรีทอง

๐๔/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๔๖๑
เด็กหญิงณัฏฐณิชา เชือสาย

้

๐๙/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๔๖๒
เด็กหญิงณิชาพร นิมธุภะริยะ

่

๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๔๖๓
เด็กหญิงนงนภัส รัตนพงษ์

๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๔๖๔
เด็กหญิงผกาวรรณ รอดวงษ์

๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๔๖๕
เด็กหญิงลักษมณ พูลเพิม

่

๑๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๔๖๖
เด็กหญิงสวรส พงษ์อุดม

๐๑/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๔๖๗
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ตังปญจศิล

้

๐๕/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๔๖๘
เด็กชายณัฐนนท์ ขำเจริญ

๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๔๖๙
เด็กชายกณวรรธ์น เบ็ญจา

๒๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๔๗๐
เด็กชายธนชาติ ทรงสอาด

๐๓/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๔๗๑
เด็กชายธัชพล บุญเลียงมา

้

๑๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๔๗๒
เด็กชายภาคิน ทองรักษ์

๑๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๔๗๓
เด็กชายยศพร ทองศิริ

๐๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๔๗๔
เด็กชายวชิรวิทย์ เสนะสกุล

๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๔๗๕
เด็กหญิงชนันญา สีเขียว

๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๔๗๖
เด็กหญิงณัฐกฤตา จิระเนตร

๐๘/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๔๗๗
เด็กหญิงณัฐณิชา ลิมปโกมล

๐๕/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๔๗๘
เด็กหญิงณัฐณิชา อัชฌาสัย

๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๔๗๙
เด็กหญิงทอฝน ชินชูศักดิ

์

๐๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๔ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๐๔๘๐
เด็กหญิงพรชิตา ฉำมาก

๐๔/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๔๘๑
เด็กหญิงภัทรวดี เอมใจ

๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๔๘๒
เด็กหญิงมินทร์ตรา อิฐาน

๑๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๔๘๓
เด็กหญิงสุภัสสรา เฉลิมนาค

๐๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๔๘๔
เด็กหญิงดีสนีย์ ปาสลุง

๒๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๔๘๕
เด็กชายพลกฤต พำขุนทด

๑๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๔๘๖
เด็กชายจิตรภาณุ กาญน์แก้ว

๐๕/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๔๘๗
เด็กชายพีร์พิภพ บัวสุข

๒๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๔๘๘
เด็กชายนิพิฐพนธ์ จันทศรี

๐๗/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๔๘๙
เด็กชายจารุวิทย์ มีสวัสดิ

์

๑๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๔๙๐
เด็กหญิงไอรยา สุนทรประทุม

๒๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๔๙๑
เด็กหญิงวิมลรัตน์ นิลชาติ

๓๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๔๙๒
เด็กหญิงอริสรา ภู่ทองอ่อน

๑๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๔๙๓
เด็กชายกรวิชญ์ พงษ์ศิริ

๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๔๙๔
เด็กหญิงอัญญารัตน์ ทองสด

๐๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๔๙๕
เด็กชายธนากร ทับแจ่ม

๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๔๙๖
เด็กชายปฐวี คำผง

๒๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๔๙๗
เด็กชายรชต กิจจาพูล

๑๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๔๙๘
เด็กหญิงวรัญญา วิศาลศิริรักษ์

๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๔๙๙
เด็กชายภัทรพัทธ์ วิสัชนา

๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๕๐๐
เด็กหญิงกมลลักษณ์ ปนน้อย

๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๕๐๑
เด็กหญิงธัญญาธร สีกำ

๑๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๕๐๒
เด็กหญิงปาณิสรา สนธิ

๐๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๕๐๓
เด็กหญิงวรกมล ศรีคำม้วน

๐๒/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๕๐๔
เด็กหญิงสุกฤตา ทังพรม

่

๒๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๕๐๕
เด็กชายเตสิทธิ จิตผ่อง

๐๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๕๐๖
เด็กชายวีรภัทร เพ็งชะตา

๐๔/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๕๐๗
เด็กหญิงปทิตตา โทษาธรรม

๒๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๕๐๘
เด็กหญิงปาณิสรา รอดชืน

่

๑๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๕๐๙
เด็กหญิงพิมพ์อัปสร ทองมนต์

๒๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๕๑๐
เด็กชายศุภกร เหลืองพิกุลทอง

๐๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๕๑๑
เด็กหญิงพิมพ์มาดา กงไกร

๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๕๑๒
เด็กหญิงภัทรมน ทองคำแก้ว

๐๓/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๕๑๓
เด็กหญิงสิริยากร ดงน้อย

๒๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๕๑๔
เด็กหญิงอจิรวดี ภูแก้ว

๐๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๕ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๐๕๑๕
เด็กชายคิรินทร มูลสาร

๑๔/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๕๑๖
เด็กหญิงศิรภัสสร เพ็ชรพราว

๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๕๑๗
เด็กชายธีรภัทร พูลพุฒ

๒๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๕๑๘
เด็กชายศิวะสรรค์ มะเริงสิทธิ

์

๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๕๑๙
เด็กหญิงกนกกร บุญแท้

๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๕๒๐
เด็กหญิงณฐิตา เอมสวัสดิ

์

๒๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๕๒๑
เด็กชายชินดนัย สุขพัตร

๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๕๒๒
เด็กชายณัฐพัชร์ สอนแจ้ง

๒๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๕๒๓
เด็กหญิงธีริศรา อัมพรวิโรจน์กิจ

๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๕๒๔
เด็กหญิงณัฐนันท์ กึงวิชา

่

๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๕๒๕
เด็กชายปณณวิชญ์ ภักดี

๑๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๕๒๖
เด็กหญิงญาณิษา หนูนันท์

๐๘/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๕๒๗
เด็กหญิงกานต์ชนิต ทองขาว

๑๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๕๒๘
เด็กหญิงฐานิตา เคียนทอง

๐๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๕๒๙
เด็กหญิงรัศมิลภัส

์

พงษ์ปรีดา
๒๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๕๓๐
เด็กหญิงศศิพิมพ์ สุจริตรังษี

๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๕๓๑
เด็กชายจาตุรงค์ พุกแก้ว

๐๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๕๓๒
เด็กหญิงพรปวีณ์ แซ่หลี

๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๕๓๓
เด็กหญิงธัญญาภา แก่นนาค

๒๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๕๓๔
เด็กหญิงแก้วตา เชียงจง

่

๒๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๕๓๕
เด็กชายพงศ์ภรณ์ พุกเกลียง

้

๒๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๕๓๖
เด็กหญิงณัฐชยา อิสระเสนีย์

๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๕๓๗
เด็กหญิงสุพิชฌาย์ สมพงษ์

๐๑/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๕๓๘
เด็กหญิงทอฝน มะโนทิพย์

๒๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๕๓๙
เด็กหญิงศิริกัลยา เข็มรส

๐๗/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๕๔๐
เด็กหญิงกมลนัทธ์ เจียมตระการ

๐๙/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๕๔๑
เด็กหญิงณัฐณิชา พงษ์พันธ์คุ้ม

๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๕๔๒
เด็กหญิงชนมณี ศตพรวรากุล

๒๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๕๔๓
เด็กหญิงนันท์นภัส คีรี

๒๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๕๔๔
เด็กชายคณพัฒน์ โพธิอ่อน

์

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๕๔๕
เด็กหญิงกนกณัฐ เถือนวงษ์

่

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๕๔๖
เด็กหญิงกัญญาภัค กีบุญมี

๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๕๔๗
เด็กหญิงชฎาพร เศรษฐพงศ์

๐๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๕๔๘ เด็กหญิงณัฐชนันท์พร
วรรณอุบล

๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๕๔๙
เด็กหญิงเบญญาภา สิงห์ตุ่ย

๐๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๖ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๐๕๕๐
เด็กหญิงวรกมล บัวไชยยา

๐๘/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๕๕๑
เด็กหญิงอภิสรา ตันยะ

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๕๕๒
เด็กชายรชต นามวงค์

๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๕๕๓
เด็กชายศิวกร แพ่งสุภา

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๕๕๔
เด็กหญิงจันทิฎาณ์ คงรักษ์

๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๕๕๕
เด็กหญิงธนิษฐาน์ ดีอาษา

๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๕๕๖
เด็กหญิงพัชราวดี สีดาพารี

๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๕๕๗
เด็กชายกฤติ คชรินทร์

๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๕๕๘
เด็กชายภาสกร มูลจันทร์

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๕๕๙
เด็กชายศิริวัฒน์ บุสสี

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๕๖๐
เด็กหญิงคุณาพร ใสสระน้อย

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๕๖๑
เด็กหญิงณภัทร ขุนารักษ์

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๕๖๒
เด็กหญิงณัฐนรี สนเทศ

๐๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๕๖๓
เด็กหญิงมนัสนันท์ แก่นน้อย

๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๕๖๔
เด็กหญิงฬฐิฌา มณีวงษ์

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๕๖๕
เด็กหญิงอลิศา เอียงเป

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๕๖๖
เด็กหญิงอุชุกร ไชยอิน

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๕๖๗
เด็กชายจิรโรจน์ ขุนทอง

๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๕๖๘
เด็กชายณัฐชนนท์ เปยมน้อย

๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๕๖๙
เด็กชายโภคิน สุขทัว

่

๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๕๗๐
เด็กชายวริศ ผลนัย

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๕๗๑
เด็กชายศิวกร นามโคตร

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๕๗๒
เด็กหญิงกฤษณา หีบจันตรี

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๕๗๓
เด็กหญิงกัญญาณัฐ นวลศรี

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๕๗๔
เด็กหญิงจุฑามณี เศวตศิลป

๐๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๕๗๕
เด็กหญิงณัฐฐนิชชา บุญมี

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๕๗๖
เด็กหญิงพิชญธิดา มารำพึง

๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๕๗๗
เด็กหญิงวีรนุช สิงห์ทอง

๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๕๗๘
เด็กหญิงศุภานิช แก้วคง

๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๕๗๙
เด็กหญิงอรกัญญา หมืนมี

่

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๕๘๐
เด็กหญิงอาภัสรา ชอบเฉลียว

๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๕๘๑
เด็กชายดุสิต พาขุนทด

๐๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๕๘๒
เด็กชายศุภกร ยศกลาง

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๕๘๓
เด็กชายอัครพัชร์ บุญสาน

๐๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๕๘๔
เด็กหญิงกัญญามาศ เจริญจิตต์

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๗ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๐๕๘๕
เด็กหญิงวรินทร โมราบุตร

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๕๘๖
เด็กหญิงอชิรญา ยอดสง่า

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๕๘๗
เด็กหญิงพลอยชมพู กะฐินเทศ

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๕๘๘
เด็กชายเกรียงไทย จารุกิตติคุณชัย

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๕๘๙
เด็กชายจักรกฤษณ์ ศิริรัตน์

๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๕๙๐
เด็กชายสุภชา สีเบ้า

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๕๙๑
เด็กหญิงกมลษา จารุกิตติคุณชัย

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๕๙๒
เด็กหญิงชนิดาภา ชิตตันสกุล

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๕๙๓
เด็กหญิงปาณิสรา บัวสุข

๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๕๙๔
เด็กชายวรพล บุตรเมือง

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๕๙๕
เด็กหญิงศิริรดา แดงพันธ์

๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๕๙๖
เด็กหญิงเอียร์นาชา ซานโตส

๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๕๙๗
เด็กหญิงสุภัสสรา จันทรลา

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๕๙๘
เด็กหญิงสิริอร อินต๊ะวิน

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๕๙๙
เด็กชายภัทรนันท์ ควรชม

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๖๐๐
เด็กชายภพธร อันชูฤทธิ

์

๐๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๖๐๑
เด็กชายพงศภัค บุญสนธิ

๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๖๐๒
เด็กหญิงจิดาภา เผ่าพงษ์บุรีพันธุ์

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๖๐๓ เด็กหญิงอรรณัฏฐนันท์
อยู่สนิท

๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๖๐๔
เด็กชายศุภกร ปอมวัง

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๖๐๕
เด็กชายคุณาพร เชือนิล

้

๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๖๐๖
เด็กหญิงกนกกร สีเขียว

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๖๐๗
เด็กชายญาณวุฒิ ดีนี

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๖๐๘
เด็กชายอนันทสิทธิ

์

เพ็งชะตา
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๖๐๙
เด็กชายอิทธิกร พระนอนเขตต์

๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๖๑๐
เด็กชายสิรวิชญ์ น้อยสี

๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๖๑๑
เด็กหญิงพัชรธิดา มลาตรี

๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๖๑๒
เด็กหญิงเกตุสิรินทร์ เนตรรักษ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๖๑๓
เด็กชายศรัณย์ภัทร สร้อยขุนทด

๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๖๑๔
เด็กชายรชานนท์ ไม้เจริญ

๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๖๑๕
เด็กชายสุภเวช มนัสปยะ

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๖๑๖
เด็กชายสิรวิชญ์ อินทร์กลิน

่

๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๖๑๗
เด็กหญิงสุธาสินี รัตนห่วง

๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๖๑๘
เด็กชายภควัฒน์ วงษ์คำเขียว

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๖๑๙
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา

ศรีมหาจริยะพงษ์ ๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๘ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๐๖๒๐
เด็กชายภูมิตะวัน

โกศลปญญาภิวัฒน์ ๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๖๒๑
เด็กหญิงอภิญญา สุพรม

๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๖๒๒
เด็กชายกนกพล บุญมี

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๖๒๓
เด็กหญิงกรองจันทน์ สุทธิฤกษ์

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๖๒๔
เด็กหญิงวรกานต์ กัณฑสาตร์

๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๖๒๕
เด็กชายกฤษณพล ครุฑวิชิต

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๖๒๖
เด็กชายคณยุทธ จันเกิด

๐๖/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๖๒๗
เด็กหญิงอภิญญา จิโนวงษา

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๖๒๘
เด็กชายเวสภูมิ แก้วธิดา

๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๖๒๙
เด็กหญิงกัญญรัตน์ ยานเพิม

่

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๖๓๐
เด็กชายเสฏฐวุฒิ วงษ์ศิลป

๐๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๖๓๑
เด็กชายชัชพงศ์ กวินจรัสรักษ์

๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๖๓๒
เด็กชายทวีชัย ทานะมัย

๓๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๖๓๓
เด็กชายธนรัตน์ เวชวิฐาน

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๖๓๔
เด็กชายฐากูร ดวงสุวรรณ์

๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๖๓๕
เด็กชายกนกพิชญ์ นิยมสวน

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๖๓๖
เด็กชายภควัฒน์ ทองซุ้ย

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๖๓๗
เด็กชายศุภวิชญ์ ธุวดารากุล

๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๖๓๘
เด็กชายณัฐภูมิ สาสุข

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๖๓๙
เด็กหญิงบุญสิตา บุญโต

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๖๔๐
เด็กหญิงพิชญาภา มูลไทย

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๖๔๑
เด็กหญิงพัสตราภรณ์ จักรพล

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๖๔๒
เด็กหญิงปภาพิมพ์ ศรีพรหม

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๖๔๓
เด็กชายจักรภัทร บุศดี

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๖๔๔
เด็กหญิงปุณฑริก ภิญโญ

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๖๔๕
เด็กชายวิชญ์วิสิฐ พันธุ์หล้า

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๖๔๖
เด็กหญิงบุญญาภา อุดมสิน

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๖๔๗
เด็กหญิงรวิกานต์ คงกิติมานนท์

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๖๔๘
เด็กหญิงปุณยนุช เหมรัตนากร

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๖๔๙ เด็กชายเกตุเสพสวัสดิ

์

นพรัตน์
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๖๕๐
เด็กหญิงธนภรณ์ เนียมทัด

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๖๕๑
เด็กชายเชียงราย สังคะ

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๖๕๒
เด็กหญิงเพชรมณี มีศิลป

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๖๕๓
เด็กหญิงชะนัญสรา กิจจาพูล

๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๖๕๔
เด็กหญิงชลธิตา ปะกิระตา

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๙ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๐๖๕๕
เด็กหญิงอัยยาวดี ศรีธัญญะโชติ

๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๖๕๖
เด็กชายชัยวัฒน์ มหาวัง

๒๗/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๖๕๗
เด็กหญิงณัฏฐณิชา ต้นจอ ๕/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๖๕๘
เด็กหญิงจิราวรรณ เอกฉัตร

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๖๕๙
เด็กหญิงณภัทร มีศรีสุข

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๖๖๐
เด็กหญิงเบญจวรรณ ล่าแยง

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๖๖๑
เด็กหญิงสิริกัญญา ปนสนิท

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๖๖๒
เด็กชายนภพล ดีตุ

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๖๖๓
เด็กชายสิรวิชญ์ พลอยประดับ

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๖๖๔
เด็กหญิงธนัญญา ส่งวัฒนา

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๖๖๕
เด็กหญิงพัฒนียา อินทะกูล

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๖๖๖
เด็กชายก้องภพ พรหมทา

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๖๖๗
เด็กชายณพิชญ์ โชติศฺิริ

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๖๖๘
เด็กหญิงฐิตา โบว์ศิริกุลเดชา

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๖๖๙
เด็กหญิงปยะพร วิลาดวง

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๖๗๐
เด็กชายนิติภูมิ จันทนาลักษณ์

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๖๗๑
เด็กหญิงภัคจิรา รินสอน

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๖๗๒
เด็กหญิงเมธาพร งามเสงียม

่

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๖๗๓
เด็กหญิงวิภาวี ใจเสงียม

่

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๖๗๔
เด็กหญิงณัฐณิชา

อำนาจสมบูรณ์สุข ๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๖๗๕
เด็กหญิงณัฐวรรณ รัตนงาม

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๖๗๖
เด็กชายนิติธรรม นำไทย

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๖๗๗
เด็กชายปฐมพงศ์ น้าวิไลเจริญ

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๖๗๘
เด็กชายภูมิรพี เปรืองสูงเนิน

่

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๖๗๙
เด็กชายมณฑล ชมไชย

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๖๘๐
เด็กชายอภิวัฒน์ อุดมรักษ์

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๖๘๑
เด็กหญิงกัญญารัตน์ บุณยรัตพันธุ์

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๖๘๒
เด็กหญิงชนม์พิชา แกงขุนทด

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๖๘๓
เด็กหญิงโชติกา จันทร์สงค์

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๖๘๔
เด็กชายเจรวุฒิ สายสุทธิ

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๖๘๕
เด็กชายปฏิภาณ ไศลมณี

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๖๘๖
เด็กชายศุภสิน สุทธศรี

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๖๘๗
เด็กหญิงณัฐหทัย อินทรักษ์

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๖๘๘
เด็กหญิงมนัญชยา ปานเถือน

่

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๖๘๙
เด็กหญิงศิโรรัตน์ ผ่องแผ้ว

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๒๐ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๐๖๙๐
เด็กชายจิรยุส ดวนโคกสูง

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๖๙๑
เด็กชายพีรวิชญ์ ทับทิม

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๖๙๒
เด็กหญิงจุฑามาศ เปล่งฉวี

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๖๙๓
เด็กหญิงณัชฌารีย์ นิพันธ์ธิติกร

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๖๙๔
เด็กหญิงปภัสสร สุมาลัย

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๖๙๕
เด็กหญิงพัชรพร มีเพียร

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๖๙๖
เด็กหญิงลภัสรดา ขุนารักษ์

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๖๙๗
เด็กชายธนภัทร ทองไสว

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๖๙๘
เด็กชายปวีณ์กร บริบูรณ์

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๖๙๙
เด็กชายภัทรดนัย อ้นหอม

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๗๐๐
เด็กหญิงพัสตร์ชิตา กมลเกรียงไกร

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๗๐๑
เด็กชายคุณานนท์ อุนทะอ่อน

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๗๐๒
เด็กชายดำรงค์ สว่างวงศ์

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๗๐๓
เด็กชายตรีเพชร ม่วงน้อย

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๗๐๔
เด็กหญิงพชรพรรณ ราวีศรี

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๗๐๕
เด็กหญิงเวธกา โพธิปญญา

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๗๐๖
เด็กหญิงสรัลพร สิงห์สวัสดิ

์

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๗๐๗
เด็กหญิงณัฐณิชา คำมี

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๗๐๘
เด็กชายกฤษฏ์ ศตพรวรากุล

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๗๐๙
เด็กหญิงณัฐณิชา บุญรัตน์

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๗๑๐
เด็กหญิงพุทธรักษา เผือกโสภา

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๗๑๑
เด็กหญิงสิริยากร จิตรวัฒนะ

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๗๑๒
เด็กชายจิรัฏฐ์ อรายะพิทักษ์

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๗๑๓
เด็กชายธนวัฒน์ เดือนศิริรัตน์

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๗๑๔
เด็กชายศุภกิจ เอลกวัฒน์

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๗๑๕
เด็กหญิงธีริศรา หาญชนะ

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๗๑๖
เด็กหญิงเมทินี ขุนตา

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๗๑๗
เด็กหญิงเมธาพร อู่พยัคฆ์

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๗๑๘
เด็กหญิงอรกช ทองสกุลวิช

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๗๑๙
เด็กหญิงอุชุตา ศรีทองสุข

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๗๒๐
เด็กชายชัยวัฒน์ แจ่มจันทร์

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๗๒๑
เด็กชายพงศ์พัทธ์ จำนงค์บุตร

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๗๒๒
เด็กหญิงณัฐรดา ปญญากาวิน

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๗๒๓
เด็กหญิงมนัสนันท์

เอือจิระพงษ์พันธ์

้

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๗๒๔
เด็กหญิงวีรยา กลินพานิช

่

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๒๑ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๐๗๒๕
เด็กหญิงอักษร ลัทธิธรรม

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๗๒๖
เด็กชายกิดากร โล่ห์เงิน

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๗๒๗
เด็กหญิงชัยวัฒน์ พงษ์ภมร

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๗๒๘
เด็กชายรัชพงศ เสริฐธิกุล

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๗๒๙
เด็กหญิงภัทรสุดา นุชนาฎ

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๗๓๐
เด็กหญิงศิริอร เก่งเกียรติชัย

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๗๓๑
เด็กหญิงอัจฉราพร คำนวนวุฒิ

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๗๓๒
เด็กชายจักรกฤษณ์ พรมมันทา

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๗๓๓
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ภาณุพรตเจริญ

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๗๓๔
เด็กหญิงวาณี ตูมนอก

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๗๓๕
เด็กหญิงสมัชญา ชนะสกุลนิยม

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๗๓๖
เด็กหญิงสุภัทรา จันทร์กระจ่าง

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๗๓๗
เด็กชายชวิน จันรุ่งเรือง

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๗๓๘
เด็กหญิงปยรัช เจิมจำรูญ

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๗๓๙
เด็กหญิงพัณณิตา ชุมจันทร์

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๗๔๐
เด็กหญิงภัณฑิรา ภูมิโยชน์

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๗๔๑
เด็กหญิงอรุณรัตน์ รักษา

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๗๔๒
เด็กหญิงพิมพิกา ครึมค้างพลู

้

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๗๔๓
เด็กหญิงชุติกาญจน์ กล่อมจิตต์

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๗๔๔
เด็กชายฐิติพงศ์ ฟุงเกียรติ

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๗๔๕
เด็กชายภูรี สว่างแสง

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๗๔๖
เด็กชายสิรภพ จันทร์ศิริ

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๗๔๗
เด็กชายณัชนนท์ บุณยเกียรติ

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๗๔๘
เด็กหญิงกัญญารัตน์ คุ้มสว่าง

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๗๔๙
เด็กหญิงพิชญาภัค ดวงตาวงษ์

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๗๕๐
เด็กชายกิตติธัช มีภู่

๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๗๕๑
เด็กชายคณิศร บุญถาวร

๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๗๕๒
เด็กชายทัชชกร ปอมประเสริฐ

๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๗๕๓
เด็กชายชัชนันท์ เถือนวงษ์

่

๑๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบำรุงวิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๗๕๔
เด็กชายปญญพัฒน์ กาวิละ

๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบำรุงวิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๗๕๕
เด็กชายกิตติเชษฐ์ คำเสน

๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบำรุงวิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๗๕๖
เด็กหญิงกิงกาญจน์

่

วินิยม
๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบำรุงวิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๗๕๗
เด็กชายชัยพร อินกลัด

๑๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบำรุงวิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๗๕๘
เด็กชายภีมพล ชินจัตุพรพงศ์

๑๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบำรุงวิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๗๕๙
เด็กหญิงพัชราภรณ์ สว่างเนตร

๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบำรุงวิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๒๒ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๐๗๖๐
เด็กหญิงกัญญาวีร์ จันทริก

๑๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบำรุงวิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๗๖๑
เด็กหญิงกนกวรรณ พุ่มพวง

๐๑/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบำรุงวิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๗๖๒
เด็กหญิงรัชฎาพร สมศิริ

๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบำรุงวิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๗๖๓
เด็กหญิงอริสรา พันธ์ศิริ

๒๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบำรุงวิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๗๖๔
เด็กหญิงกุลธิดา จิตสมาน

๑๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบำรุงวิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๗๖๕
เด็กชายเกรียงศักดิ

์

ฤกษ์พิชญโยธิน
๑๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบำรุงวิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๗๖๖
เด็กชายฤทธิกรณ์ ฤทธิพิณ

๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบำรุงวิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๗๖๗
เด็กชายนราวิชญ์ เอียมสังข์

่

๒๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบำรุงวิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๗๖๘
เด็กหญิงปทมาภรณ์ พิลึกนา

๑๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบำรุงวิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๗๖๙
เด็กชายคิรากร สุวัฒนวนิช

๐๖/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบำรุงวิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๗๗๐
เด็กหญิงณัฐฐิญา ธัชนนท์เลิศเดช

๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบำรุงวิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๗๗๑
เด็กหญิงสุวัจนี ทัศนะภาค

๐๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบำรุงวิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๗๗๒
เด็กชายธีรภัทร์ ยะสีดา

๐๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบำรุงวิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๗๗๓
เด็กชายเทพทัต แพรม้วน

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบำรุงวิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๗๗๔
เด็กหญิงขวัญชนก นิลพราหมณ์

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบำรุงวิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๗๗๕
เด็กชายศิริทรัพย์ ทิพราช

๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบำรุงวิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๗๗๖
เด็กชายพุทธิเมต อโปกุล

๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบำรุงวิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๗๗๗
เด็กชายนุกูล อำพันทอง

๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบำรุงวิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๗๗๘
เด็กชายรัตพล พันธวงศ์

๐๙/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบำรุงวิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๗๗๙
เด็กชายคเณศ นิยะสม

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบำรุงวิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๗๘๐
เด็กชายสุรเกียรติ ผ่องประโยชน์

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบำรุงวิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๗๘๑
เด็กหญิงรมย์ชลี ชัยมงคล

๐๔/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบำรุงวิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๗๘๒
เด็กชายณัฐวิโรจน์ ดาสุข

๐๙/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบำรุงวิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๗๘๓
เด็กชายณัฐพล มีชอบ

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบำรุงวิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๗๘๔
เด็กชายนพชาติ ยะคุ้มพันธ์

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบำรุงวิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๗๘๕
เด็กหญิงศิริลักษณ์ สุระคนธ์

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบำรุงวิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๗๘๖
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ปนน้อย

๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบำรุงวิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๗๘๗
เด็กชายวรดนัย คัมภาริน

๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบำรุงวิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๗๘๘
เด็กชายธนวัฒน์ อันดี

๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบำรุงวิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๗๘๙
เด็กชายอลงกรณ์ อำเจริญ

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบำรุงวิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๗๙๐
เด็กหญิงดวงกมล โตสมบุญ

๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบำรุงวิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๗๙๑
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ขำอำ

๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบำรุงวิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๗๙๒
เด็กชายกฤษณะ วิภักดิ

์

๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบำรุงวิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๗๙๓
เด็กชายธีภัทร คุยนา

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบำรุงวิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๗๙๔
เด็กชายทัศนศิลป คุ้มวงษ์

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบำรุงวิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๒๓ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๐๗๙๕
เด็กชายธัญญาธรณ์ สอนเสนา

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบำรุงวิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๗๙๖
เด็กหญิงสายธาร ด่านตรวจสัตว์

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบำรุงวิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๗๙๗
เด็กชายศดานันท์ พูลสวัสดิ

์

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบำรุงวิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๗๙๘
เด็กหญิงสุชาดา ดอนนุ่มไพร

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบำรุงวิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๗๙๙
เด็กชายฤทธิเดช ฤทธิพิณ

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบำรุงวิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๘๐๐
เด็กหญิงอมลณัฐ ทองเผือก

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบำรุงวิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๘๐๑
เด็กชายยุทธภูมิ ดำดี

๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบำรุงวิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๘๐๒
เด็กหญิงกนกวรรณ มณีเทศ

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบำรุงวิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๘๐๓
เด็กหญิงทานตะวัน ช่างปลูก

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบำรุงวิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๘๐๔
เด็กชายอภินันท์ ยิงยง

่

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบำรุงวิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๘๐๕
เด็กหญิงพลอยไพลิน อินทิม

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบำรุงวิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๘๐๖
เด็กชายฉลองราช เชาว์สุนทร

๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบำรุงวิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๘๐๗
เด็กชายพัชรากร จุ้ยเย็น

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบำรุงวิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๘๐๘
เด็กหญิงพรหมลิขิต ดวงสวัสดิ

์

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบำรุงวิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๘๐๙
เด็กชายธันย์ธนอาชว์ มานุสนธิ

์

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบำรุงวิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๘๑๐
เด็กชายโทบีบาคลี วิลเลียมส์

่

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบำรุงวิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๘๑๑
เด็กชายสิทธิเทพ สุดโส

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบำรุงวิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๘๑๒
เด็กชายภีมพัฒน์ มันเสกวิทย์

่

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบำรุงวิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๘๑๓
เด็กชายพงศพัศ ทัศนะภาค

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบำรุงวิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๘๑๔
เด็กชายสาคร จันทิ

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบำรุงวิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๘๑๕
เด็กชายพิชชากร จันทนนท์

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบำรุงวิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๘๑๖
เด็กชายวราวุธ ดีเจริญ

๒๕/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี วัดสุวรรณคีรี  

สบ ๒๔๖๐/๐๘๑๗
เด็กหญิงสุภัสสร พลแก้ว ๓/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี วัดสุวรรณคีรี  

สบ ๒๔๖๐/๐๘๑๘
เด็กชายวัชรพล แสงจันทร์

๒๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี วัดสุวรรณคีรี  

สบ ๒๔๖๐/๐๘๑๙
เด็กชายรุ่ง นันตา

๒๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี วัดสุวรรณคีรี  

สบ ๒๔๖๐/๐๘๒๐
เด็กชายสถาพร บุญวาด

๓๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี วัดสุวรรณคีรี  

สบ ๒๔๖๐/๐๘๒๑
เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

ชัยทอง
๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี วัดสุวรรณคีรี  

สบ ๒๔๖๐/๐๘๒๒
เด็กชายศิวัฒน์ เกตุพันธ์

๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี วัดสุวรรณคีรี  

สบ ๒๔๖๐/๐๘๒๓
เด็กชายมนูศักดิ

์

ปกโขมัง
๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี วัดสุวรรณคีรี  

สบ ๒๔๖๐/๐๘๒๔
เด็กหญิงจุณรัณฐ แก้วสุวรรณ์

๑๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี วัดสุวรรณคีรี  

สบ ๒๔๖๐/๐๘๒๕
เด็กหญิงณัฐริกา ดีบุก

๐๘/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี วัดสุวรรณคีรี  

สบ ๒๔๖๐/๐๘๒๖
เด็กหญิงกชกร แก้วเกิด

๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี วัดสุวรรณคีรี  

สบ ๒๔๖๐/๐๘๒๗
เด็กหญิงเพชราภรณ์ จันเหลือง

๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี วัดสุวรรณคีรี  

สบ ๒๔๖๐/๐๘๒๘
นางสาววริศรา พักพินิจ

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี วัดสุวรรณคีรี  

สบ ๒๔๖๐/๐๘๒๙
เด็กหญิงนัตพร ก้อนเจริญ

๐๑/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี วัดสุวรรณคีรี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๒๔ / ๒๓๗

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๐๘๓๐
เด็กหญิงเขมนิจ พลแก้ว

๐๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี วัดสุวรรณคีรี  

สบ ๒๔๖๐/๐๘๓๑
เด็กหญิงวิยะดา ขามปอมนอก

๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี วัดสุวรรณคีรี  

สบ ๒๔๖๐/๐๘๓๒
เด็กหญิงนุชวรา จักรพล

๓๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี วัดสุวรรณคีรี  

สบ ๒๔๖๐/๐๘๓๓
เด็กชายกฤษฎา คงคาลึก

๒๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี วัดสุวรรณคีรี  

สบ ๒๔๖๐/๐๘๓๔
เด็กหญิงนภาพร ศัลย์วิเศษ

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี วัดสุวรรณคีรี  

สบ ๒๔๖๐/๐๘๓๕
เด็กหญิงไมเนียง นะ

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี วัดสุวรรณคีรี  

สบ ๒๔๖๐/๐๘๓๖
เด็กชายณิตชาติ ขุนสมจิตร

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี วัดสุวรรณคีรี  

สบ ๒๔๖๐/๐๘๓๗
เด็กชายปรัชญา แตงทอง

๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี วัดสุวรรณคีรี  

สบ ๒๔๖๐/๐๘๓๘
เด็กหญิงธุวพร ศิริปญญา

๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี วัดสุวรรณคีรี  

สบ ๒๔๖๐/๐๘๓๙
เด็กหญิงประภามาส วระโชติ

๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี วัดสุวรรณคีรี  

สบ ๒๔๖๐/๐๘๔๐
เด็กหญิงปาริชาติ ตระการรัตน์

๐๒/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี วัดสุวรรณคีรี  

สบ ๒๔๖๐/๐๘๔๑
เด็กหญิงปณิตา พุ่มชะเอม

๒๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี วัดสุวรรณคีรี  

สบ ๒๔๖๐/๐๘๔๒
เด็กหญิงอรทัย จิตร์อุบล

๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี วัดสุวรรณคีรี  

สบ ๒๔๖๐/๐๘๔๓
เด็กหญิงสุนิสา ขามปอมนอก

๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี วัดสุวรรณคีรี  

สบ ๒๔๖๐/๐๘๔๔
เด็กหญิงสุพรรษา โฉมกระโทก

๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี วัดสุวรรณคีรี  

สบ ๒๔๖๐/๐๘๔๕
เด็กชายพิเชษฐ์ พันธุ์รอด

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี วัดสุวรรณคีรี  

สบ ๒๔๖๐/๐๘๔๖
เด็กชายพงศ์ศรันย์ แก้วมีศรี

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี วัดสุวรรณคีรี  

สบ ๒๔๖๐/๐๘๔๗
เด็กหญิงปานทิพย์ แสนแสบ

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี วัดสุวรรณคีรี  

สบ ๒๔๖๐/๐๘๔๘
เด็กหญิงวันวิสา บุญคล้าย

๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี วัดสุวรรณคีรี  

สบ ๒๔๖๐/๐๘๔๙
เด็กหญิงสุทธิดา คงสมปราชญ์

๐๒/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี วัดสุวรรณคีรี  

สบ ๒๔๖๐/๐๘๕๐
เด็กชายศุภวุฒิ แสงอินทร์

๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี วัดสุวรรณคีรี  

สบ ๒๔๖๐/๐๘๕๑
เด็กชายธนวัฒน์ บริรักษ์

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี วัดสุวรรณคีรี  

สบ ๒๔๖๐/๐๘๕๒
เด็กชายพีรพัฒน์ แสนแสบ

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี วัดสุวรรณคีรี  

สบ ๒๔๖๐/๐๘๕๓
เด็กหญิงขวัญฤทัย เต่าทอง

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี วัดสุวรรณคีรี  

สบ ๒๔๖๐/๐๘๕๔
เด็กหญิงภัทราวรรณ ไชยปอน

๐๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี วัดสุวรรณคีรี  

สบ ๒๔๖๐/๐๘๕๕
เด็กหญิงธิดารัตน์ ชาคำสัย

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี วัดสุวรรณคีรี  

สบ ๒๔๖๐/๐๘๕๖
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ผู้มีสัตย์

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี วัดสุวรรณคีรี  

สบ ๒๔๖๐/๐๘๕๗
เด็กหญิงณัฐสุดา ขามปอมนอก

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี วัดสุวรรณคีรี  

สบ ๒๔๖๐/๐๘๕๘
เด็กหญิงรัตติกาล แสงบงกฏ

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี วัดสุวรรณคีรี  

สบ ๒๔๖๐/๐๘๕๙
เด็กหญิงธาดารัตน์ วระโชติ

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี วัดสุวรรณคีรี  

สบ ๒๔๖๐/๐๘๖๐
เด็กหญิงศราวัสดี ศิลาแรง

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี วัดสุวรรณคีรี  

สบ ๒๔๖๐/๐๘๖๑
เด็กหญิงศราวดี ศิลาแรง

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี วัดสุวรรณคีรี  

สบ ๒๔๖๐/๐๘๖๒
เด็กหญิงบุญยวีร์ ทรัพย์ประเสริฐ์

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี วัดสุวรรณคีรี  

สบ ๒๔๖๐/๐๘๖๓
เด็กหญิงณัฐกานต์ พรมมาลัย

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี วัดสุวรรณคีรี  

สบ ๒๔๖๐/๐๘๖๔
เด็กหญิงศุภากร บุญประสบ

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี วัดสุวรรณคีรี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๒๕ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๐๘๖๕
เด็กหญิงเนตรจิราภา หวังทรัพย์

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี วัดสุวรรณคีรี  

สบ ๒๔๖๐/๐๘๖๖
เด็กชายวรากร ดีเจริญ

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี วัดสุวรรณคีรี  

สบ ๒๔๖๐/๐๘๖๗
เด็กหญิงณัฐธิดา บุญแตง

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี วัดสุวรรณคีรี  

สบ ๒๔๖๐/๐๘๖๘
เด็กหญิงวราภร กำเกียง

้

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี วัดสุวรรณคีรี  

สบ ๒๔๖๐/๐๘๖๙
นางกชพรรณ ถัวสันเทียะ

่

๐๗/๐๔/๒๕๒๐
โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี วัดสุวรรณคีรี  

สบ ๒๔๖๐/๐๘๗๐
นางจันทร์เพ็ญ ศิริ

๐๖/๐๕/๒๕๐๕
โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี วัดสุวรรณคีรี  

สบ ๒๔๖๐/๐๘๗๑
นางจินตนา กุหลาบ

๒๓/๐๔/๒๕๒๐

โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี วัดสุวรรณคีรี  

สบ ๒๔๖๐/๐๘๗๒
นางสาวชาลิณี พลชำนาญ

๑๙/๑๒/๒๕๒๙

โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี วัดสุวรรณคีรี  

สบ ๒๔๖๐/๐๘๗๓
นางสาวนพาภรณ์ เผ่าอำไพ

๒๒/๑๒/๒๕๒๐

โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี วัดสุวรรณคีรี  

สบ ๒๔๖๐/๐๘๗๔
นางนภาพร เทียมลม

๑๗/๑๑/๒๕๐๔

โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี วัดสุวรรณคีรี  

สบ ๒๔๖๐/๐๘๗๕
นางรุ่งระวี กุลวงษ์

๐๒/๑๒/๒๕๑๖

โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี วัดสุวรรณคีรี  

สบ ๒๔๖๐/๐๘๗๖
นางสาววลีรัก คำพญา

๒๑/๑๑/๒๕๒๓

โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี วัดสุวรรณคีรี  

สบ ๒๔๖๐/๐๘๗๗
นางศุกลิณ กาญจันดา

๒๙/๐๖/๒๕๒๑

โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี วัดสุวรรณคีรี  

สบ ๒๔๖๐/๐๘๗๘
นางสาวสุภัทตรา กังสันเทียะ

๑๑/๑๑/๒๕๒๖

โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี วัดสุวรรณคีรี  

สบ ๒๔๖๐/๐๘๗๙
นางสาวอรอนงค์ พวงทอง

๑๓/๑๐/๒๕๒๗

โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี วัดสุวรรณคีรี  

สบ ๒๔๖๐/๐๘๘๐
นางอานันธาพร ปานหมืนไวย

่

๐๓/๐๒/๒๕๒๘

โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี วัดสุวรรณคีรี  

สบ ๒๔๖๐/๐๘๘๑
เด็กชายธีรกานต์ พิมมาลีจา

๐๓/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดศรีบุรีรตนาราม
ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๘๘๒
เด็กชายพลากร ผูกพันธ์

๑๔/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดศรีบุรีรตนาราม
ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๘๘๓
เด็กชายภัทรพงษ์ คงคะพันธ์

๐๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดศรีบุรีรตนาราม
ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๘๘๔
เด็กชายธนานพ อันชูนี

๒๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดศรีบุรีรตนาราม
ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๘๘๕
เด็กชายวิสุทธิ

์

คล้ายพลอย
๑๖/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดศรีบุรีรตนาราม

ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๘๘๖
เด็กชายณัฐวุฒิ ครูบาง

๑๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดศรีบุรีรตนาราม
ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๘๘๗
เด็กชายพอเพียง ศรีพัฒน์

๓๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดศรีบุรีรตนาราม
ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๘๘๘
เด็กชายภูชิต เชือเมืองแสน

่

๒๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดศรีบุรีรตนาราม
ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๘๘๙
เด็กชายปลายฟา หมอยาดี

๐๘/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดศรีบุรีรตนาราม
ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๘๙๐
เด็กหญิงกัลยา หอมลออ

๐๓/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดศรีบุรีรตนาราม
ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๘๙๑
เด็กหญิงสิริลักษณ์ พันธุ์บ้านแหลม

๒๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดศรีบุรีรตนาราม
ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๘๙๒
เด็กหญิงสงกรานต์ สิงห์เกาะแก้ว

๒๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดศรีบุรีรตนาราม
ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๘๙๓
เด็กหญิงเบญจวรรณ เอกเจริญ

๐๖/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดศรีบุรีรตนาราม
ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๘๙๔
เด็กหญิงวลัยขวัญ เอกพิมพ์

๑๒/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดศรีบุรีรตนาราม
ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๘๙๕ เด็กหญิงมณฑิราวรรณ
แซ่เติน

๋

๐๔/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดศรีบุรีรตนาราม
ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๘๙๖
เด็กชายกิตติพงษ์ ฉิมงามขำ

๒๗/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดศรีบุรีรตนาราม
ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๘๙๗
เด็กชายรัฐศาสตร์ สังข์ไพโรจน์

๒๐/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดศรีบุรีรตนาราม
ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๘๙๘
เด็กชายพีรพงษ์ พิเทศ

๑๘/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดศรีบุรีรตนาราม
ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๘๙๙
เด็กชายธัญพงษ์ สุขคะโต

๒๓/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดศรีบุรีรตนาราม
ศรีบุรีรตนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๒๖ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๐๙๐๐
เด็กชายศุภวัฒน์ โพธิราช

๑๖/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดศรีบุรีรตนาราม
ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๙๐๑
เด็กชายกวีพัฒน์ วรเวทย์ชลิต

๒๓/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดศรีบุรีรตนาราม
ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๙๐๒
เด็กชายภัทรกร ชูอินทร์

๒๕/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดศรีบุรีรตนาราม
ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๙๐๓
เด็กชายณัฐพล โสมอินทร์

๐๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดศรีบุรีรตนาราม
ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๙๐๔
เด็กชายนัทธพงศ์ เหล่าวงษา

๑๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดศรีบุรีรตนาราม

ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๙๐๕
เด็กชายดาเนียล เอกเจริญ

๑๙/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดศรีบุรีรตนาราม
ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๙๐๖
เด็กชายคุณานนท์ ไชยบุรี

๑๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดศรีบุรีรตนาราม
ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๙๐๗
เด็กชายเกรียงศักดิ

์

โพธาราม
๒๗/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดศรีบุรีรตนาราม

ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๙๐๘
เด็กหญิงภัทรวดี สุวรรณจันทร์

๒๗/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดศรีบุรีรตนาราม
ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๙๐๙
เด็กหญิงศศิรัตน์ ระดมสุข

๒๕/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดศรีบุรีรตนาราม
ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๙๑๐
เด็กหญิงชลลดา บำรุงสวัสดิ

์

๒๗/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดศรีบุรีรตนาราม
ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๙๑๑
เด็กหญิงฐิติมา พรมใจ

๐๘/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดศรีบุรีรตนาราม
ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๙๑๒
เด็กชายธีระชัย พ้นภัย

๑๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดศรีบุรีรตนาราม

ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๙๑๓
เด็กชายกฤษดา สิทธิเวชวาณิย์

๐๔/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดศรีบุรีรตนาราม
ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๙๑๔
เด็กชายปกรณ์ พัฒน์พันธ์

๒๘/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดศรีบุรีรตนาราม
ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๙๑๕
เด็กชายอธิธัช แซ่เจียง

๐๔/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดศรีบุรีรตนาราม
ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๙๑๖
เด็กชายสิทธิโชค สวัสดี

๐๘/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดศรีบุรีรตนาราม
ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๙๑๗
เด็กชายจิณณภณ แก้วปญญา

๒๕/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดศรีบุรีรตนาราม

ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๙๑๘
เด็กชายนัฐวุฒิ หนูทอง

๐๖/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดศรีบุรีรตนาราม
ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๙๑๙
เด็กชายราเมษ ศรีเสริฐผล

๐๗/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดศรีบุรีรตนาราม
ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๙๒๐
เด็กชายอาชิตะ อาจนนลา

๒๗/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดศรีบุรีรตนาราม
ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๙๒๑
เด็กชายธีรเดช แก่งเพรียว

๑๗/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดศรีบุรีรตนาราม
ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๙๒๒
เด็กชายณัฐดิษฐ์ สิริเบญจทัศน์

๒๙/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดศรีบุรีรตนาราม
ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๙๒๓
เด็กหญิงสุนิสา ไชยดี

๑๙/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดศรีบุรีรตนาราม
ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๙๒๔
เด็กหญิงปภาดา อยู่สมบุญ

๒๔/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดศรีบุรีรตนาราม

ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๙๒๕
เด็กหญิงอรพิณ สุพรรณนอก

๑๐/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดศรีบุรีรตนาราม
ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๙๒๖
เด็กหญิงเฌอมาลย์ ชุ่มทะโชติ

๑๕/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดศรีบุรีรตนาราม
ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๙๒๗
เด็กหญิงปยะพร นิลพัฒน์

๒๓/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดศรีบุรีรตนาราม
ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๙๒๘
เด็กหญิงปยธิดา นามเดช

๒๑/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดศรีบุรีรตนาราม

ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๙๒๙
เด็กหญิงกนกวรรณ ประสมศรี

๐๙/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดศรีบุรีรตนาราม
ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๙๓๐
เด็กชายธนากร แก้วสีงาม

๑๓/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดศรีบุรีรตนาราม
ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๙๓๑
เด็กชายเจษฎา ผาสุข

๑๒/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดศรีบุรีรตนาราม
ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๙๓๒
เด็กชายภัทราวุธ ปานนุ่ม

๓๐/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดศรีบุรีรตนาราม
ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๙๓๓
เด็กชายภาณุพงศ์ ไกรทัต

๑๔/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดศรีบุรีรตนาราม
ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๙๓๔
เด็กชายภัทรพล คงคะพันธ์

๐๑/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดศรีบุรีรตนาราม
ศรีบุรีรตนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๒๗ / ๒๓๗
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๐๙๓๕
เด็กชายนิติพล สุนทรรัตน์

๐๘/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดศรีบุรีรตนาราม
ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๙๓๖
เด็กชายจักรกฤษณ์ พงษ์สว่าง

๐๗/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดศรีบุรีรตนาราม
ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๙๓๗
เด็กชายวรโชติ วิจารณ์

๑๐/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดศรีบุรีรตนาราม
ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๙๓๘
เด็กชายธนกฤต รอดเสงียม

่

๑๒/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดศรีบุรีรตนาราม
ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๙๓๙
เด็กชายพงศธร สุขเกษม

๐๗/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดศรีบุรีรตนาราม
ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๙๔๐
เด็กชายฐิติวัฒน์ โตคงทรัพย์

๒๐/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดศรีบุรีรตนาราม
ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๙๔๑
เด็กชายสุรศักดิ

์

เกษวัตร์

๒๒/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดศรีบุรีรตนาราม

ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๙๔๒
เด็กหญิงบัณฑิตา เจริญผล

๐๘/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดศรีบุรีรตนาราม
ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๙๔๓
เด็กหญิงปติญาภรณ์ สีนวล

๑๕/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดศรีบุรีรตนาราม
ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๙๔๔
เด็กหญิงเกศรินทร์ สุนทรมณฑล

๑๘/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดศรีบุรีรตนาราม
ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๙๔๕
เด็กหญิงสรัลชนา จันวะดี

๑๙/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดศรีบุรีรตนาราม

ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๙๔๖
เด็กหญิงณิชา พรมปอม

๑๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดศรีบุรีรตนาราม
ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๙๔๗
เด็กหญิงกมลวรรณ เทียนเงิน

๐๓/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดศรีบุรีรตนาราม
ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๙๔๘
เด็กหญิงนพนดา สุขมาก

๑๓/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดศรีบุรีรตนาราม

ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๙๔๙
เด็กชายธันวา เกือกิม

้ ้

๐๒/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดศรีบุรีรตนาราม
ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๙๕๐
เด็กชายคณิศร คงสมแสวง

๑๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดศรีบุรีรตนาราม
ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๙๕๑
เด็กชายนพรัตน์ บัวหลวง

๒๐/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดศรีบุรีรตนาราม
ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๙๕๒
เด็กชายฐิติกร พรมบุตร

๐๕/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดศรีบุรีรตนาราม
ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๙๕๓
เด็กชายชนาธิป แก้วแพงพันธ์

๒๔/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดศรีบุรีรตนาราม
ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๙๕๔
เด็กชายทัชชัย สุวรรณศิลป

๑๙/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดศรีบุรีรตนาราม
ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๙๕๕
เด็กหญิงมัชฌีย์ ปนทอง

๓๐/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดศรีบุรีรตนาราม
ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๙๕๖
เด็กหญิงรัตนาวดี จินะวังโส

๒๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดศรีบุรีรตนาราม
ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๙๕๗
เด็กชายจิรพัฒน์ ปลอดยัง

๑๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดศรีบุรีรตนาราม
ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๙๕๘
เด็กชายศราวุธ กุยสาย

๒๙/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดศรีบุรีรตนาราม
ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๙๕๙
เด็กชายนรินทร์ ปานอินทร์

๒๙/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดศรีบุรีรตนาราม
ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๙๖๐
เด็กหญิงวิภาวรรณ กาทอง

๐๕/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดศรีบุรีรตนาราม
ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๙๖๑
เด็กชายอันดามัด บัวแพร

๐๖/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดศรีบุรีรตนาราม
ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๙๖๒
เด็กหญิงณัฐภัสสร์ ศรีแจ่มใส

๒๓/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดศรีบุรีรตนาราม
ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๙๖๓
เด็กหญิงดนิตา ศรีแจ่มใส

๐๗/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดศรีบุรีรตนาราม
ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๙๖๔
เด็กชายนัฐวิน หนูทอง

๒๑/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดศรีบุรีรตนาราม
ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๙๖๕
เด็กชายปฏิภาน สุจารี

๒๓/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดศรีบุรีรตนาราม
ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๙๖๖
เด็กชายนัฐภูมิ ทองเสนา

๒๙/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดศรีบุรีรตนาราม
ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๙๖๗
เด็กชายศุภชัย โพธิราช

๐๑/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดศรีบุรีรตนาราม
ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๙๖๘
เด็กชายธีรภัทธ์ เพิมสวัสดิ

่ ์

๒๗/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดศรีบุรีรตนาราม
ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๙๖๙
เด็กชายภาณุวัฒน์ ทรงกลิน

่

๑๑/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดศรีบุรีรตนาราม
ศรีบุรีรตนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๒๘ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๐๙๗๐
เด็กหญิงหน่อย ชิงดาว

๑๖/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดศรีบุรีรตนาราม
ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๙๗๑
เด็กชายศิริชัย พ้นภัย

๐๓/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดศรีบุรีรตนาราม
ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๙๗๒
เด็กชายมีโชค เดือนเด่น

๒๖/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดศรีบุรีรตนาราม
ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๙๗๓
เด็กชายเจริญทรัพย์ ฟาแจ่ม

๓๐/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดศรีบุรีรตนาราม
ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๙๗๔
เด็กชายภานุพงศ์ โพธิชัยโถ

์

๓๐/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดศรีบุรีรตนาราม
ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๙๗๕
เด็กชายพงศกร แก้วทอง

๒๖/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดศรีบุรีรตนาราม
ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๙๗๖
เด็กชายสันติ ศรีโสภณ

๑๑/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดศรีบุรีรตนาราม
ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๙๗๗
เด็กชายเสาวภาค ฉิมงามขำ

๑๐/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดศรีบุรีรตนาราม
ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๙๗๘
เด็กชายนลธวัช บำรุงสวัสดิ

์

๑๘/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดศรีบุรีรตนาราม
ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๙๗๙
เด็กชายพงศกร ผดุงวงค์

๒๒/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดศรีบุรีรตนาราม
ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๙๘๐
เด็กชายวรเทพ บุญธรรม

๐๗/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดศรีบุรีรตนาราม
ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๙๘๑
เด็กชายก้องภพ ท้วมดี

๒๙/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดศรีบุรีรตนาราม
ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๙๘๒
เด็กชายธวัชชัย พ้นภัย

๐๓/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดศรีบุรีรตนาราม
ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๙๘๓
เด็กชายธันยพัฒน์ ศรีแจ่มใส

๐๗/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดศรีบุรีรตนาราม
ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๙๘๔
เด็กหญิงพรนภา นาดี

๒๐/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดศรีบุรีรตนาราม
ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๙๘๕
เด็กหญิงชญานิษฐ์ บุญด้วยลาน

๑๔/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดศรีบุรีรตนาราม
ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๙๘๖
เด็กชายมงคล มะโนจันทร์

๑๑/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดศรีบุรีรตนาราม
ศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๐๙๘๗
เด็กชายกิตติพัศ ชูมก

๐๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 7 วัดแก่งขนุน แก่งขนุน  

สบ ๒๔๖๐/๐๙๘๘
เด็กหญิงทัศนีย์ แสงสวัสดิ

์

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 7 วัดแก่งขนุน แก่งขนุน  

สบ ๒๔๖๐/๐๙๘๙
เด็กหญิงกนกวรรณ คำฝน

๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 7 วัดแก่งขนุน แก่งขนุน  

สบ ๒๔๖๐/๐๙๙๐
เด็กชายสุรยุทธ์ รอดงาม

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 7 วัดแก่งขนุน แก่งขนุน  

สบ ๒๔๖๐/๐๙๙๑
เด็กชายณัฐภูมิ คุ้มครอง

๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 7 วัดแก่งขนุน แก่งขนุน  

สบ ๒๔๖๐/๐๙๙๒
เด็กชายพรมจันทร์ หอมนวล

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 7 วัดแก่งขนุน แก่งขนุน  

สบ ๒๔๖๐/๐๙๙๓
เด็กชายภัคฐพงษ์ เจริญตา

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 7 วัดแก่งขนุน แก่งขนุน  

สบ ๒๔๖๐/๐๙๙๔
เด็กหญิงผกามาศ คงสำราญ

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 7 วัดแก่งขนุน แก่งขนุน  

สบ ๒๔๖๐/๐๙๙๕
เด็กหญิงชาลินี ดรุณพันธ์

๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 7 วัดแก่งขนุน แก่งขนุน  

สบ ๒๔๖๐/๐๙๙๖
เด็กหญิงกีรติกา แสนศิริ

๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 7 วัดแก่งขนุน แก่งขนุน  

สบ ๒๔๖๐/๐๙๙๗
เด็กหญิงอังคณา อินสองใจ

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 7 วัดแก่งขนุน แก่งขนุน  

สบ ๒๔๖๐/๐๙๙๘
เด็กหญิงฐานิรัตน์ นนทะสันต์

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 7 วัดแก่งขนุน แก่งขนุน  

สบ ๒๔๖๐/๐๙๙๙
เด็กหญิงธิตยา จันฤาชัย

๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 7 วัดแก่งขนุน แก่งขนุน  

สบ ๒๔๖๐/๑๐๐๐
เด็กหญิงกัญญาพัชร ขันทุลา

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 7 วัดแก่งขนุน แก่งขนุน  

สบ ๒๔๖๐/๑๐๐๑
เด็กหญิงศุภลักษณ์ ลัดดาศรี

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 7 วัดแก่งขนุน แก่งขนุน  

สบ ๒๔๖๐/๑๐๐๒
เด็กชายสิทธิกรณ์ เหมือนแก้ว

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 7 วัดแก่งขนุน แก่งขนุน  

สบ ๒๔๖๐/๑๐๐๓
เด็กชายยุทธนา งามขำ

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 7 วัดแก่งขนุน แก่งขนุน  

สบ ๒๔๖๐/๑๐๐๔
เด็กชายณัฐนันท์ ด้วงพรม

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 7 วัดแก่งขนุน แก่งขนุน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๒๙ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๑๐๐๕
เด็กชายเอกโอฬาร ปานผา

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 7 วัดแก่งขนุน แก่งขนุน  

สบ ๒๔๖๐/๑๐๐๖
เด็กชายอนาคิน มีศิลป

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 7 วัดแก่งขนุน แก่งขนุน  

สบ ๒๔๖๐/๑๐๐๗
เด็กชายสุธิมนต์ อิมนาค

่

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 7 วัดแก่งขนุน แก่งขนุน  

สบ ๒๔๖๐/๑๐๐๘
เด็กชายอนุพงษ์ ส้มเกลียง

้

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 7 วัดแก่งขนุน แก่งขนุน  

สบ ๒๔๖๐/๑๐๐๙
เด็กชายชูวิทย์ ชูตระกูล

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 7 วัดแก่งขนุน แก่งขนุน  

สบ ๒๔๖๐/๑๐๑๐
เด็กชายปฏิวัติ เณรแก้ว

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 7 วัดแก่งขนุน แก่งขนุน  

สบ ๒๔๖๐/๑๐๑๑
เด็กชายปฏิภาณต์ ใจเพ็ชรศึก

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 7 วัดแก่งขนุน แก่งขนุน  

สบ ๒๔๖๐/๑๐๑๒
เด็กชายสรสิทธิ

์

พันธ์ภูผา
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 7 วัดแก่งขนุน แก่งขนุน  

สบ ๒๔๖๐/๑๐๑๓
เด็กชายวรเมธ ครังหิรัญษ์

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 7 วัดแก่งขนุน แก่งขนุน  

สบ ๒๔๖๐/๑๐๑๔
เด็กชายวิทวัส กวางทอง

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 7 วัดแก่งขนุน แก่งขนุน  

สบ ๒๔๖๐/๑๐๑๕
เด็กชายชัยวัฒน์ ศรีสมภาร

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 7 วัดแก่งขนุน แก่งขนุน  

สบ ๒๔๖๐/๑๐๑๖
เด็กชายเพิมพร

่

โพธิทอง
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 7 วัดแก่งขนุน แก่งขนุน  

สบ ๒๔๖๐/๑๐๑๗
เด็กชายชัยจิตร ทองนาค

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 7 วัดแก่งขนุน แก่งขนุน  

สบ ๒๔๖๐/๑๐๑๘
เด็กหญิงพิชชากร บุญเทียบ

๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 7 วัดแก่งขนุน แก่งขนุน  

สบ ๒๔๖๐/๑๐๑๙
เด็กหญิงพัชราภา มารมย์

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 7 วัดแก่งขนุน แก่งขนุน  

สบ ๒๔๖๐/๑๐๒๐
เด็กชายฐาปกรณ์ นนทะสันต์

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 7 วัดแก่งขนุน แก่งขนุน  

สบ ๒๔๖๐/๑๐๒๑
เด็กชายอุดมศักดิ

์

อุดมพงษ์
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 7 วัดแก่งขนุน แก่งขนุน  

สบ ๒๔๖๐/๑๐๒๒
เด็กชายธนวัฒน์ หอมนวล

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 7 วัดแก่งขนุน แก่งขนุน  

สบ ๒๔๖๐/๑๐๒๓
เด็กชายณัฐพนธ์ มูลมาก

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 7 วัดแก่งขนุน แก่งขนุน  

สบ ๒๔๖๐/๑๐๒๔
เด็กชายธีรภัทร ใจหาญ

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 7 วัดแก่งขนุน แก่งขนุน  

สบ ๒๔๖๐/๑๐๒๕
เด็กชายวัชรพล หนึงจันทึก

่

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 7 วัดแก่งขนุน แก่งขนุน  

สบ ๒๔๖๐/๑๐๒๖
เด็กชายเทพทัต เจริญใจ

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 7 วัดแก่งขนุน แก่งขนุน  

สบ ๒๔๖๐/๑๐๒๗
เด็กหญิงจันทร์จิรา มังมี

่

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 7 วัดแก่งขนุน แก่งขนุน  

สบ ๒๔๖๐/๑๐๒๘
เด็กหญิงธีราพร ทองรักษ์

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 7 วัดแก่งขนุน แก่งขนุน  

สบ ๒๔๖๐/๑๐๒๙
เด็กหญิงณัฐกานต์ พูลมา

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 7 วัดแก่งขนุน แก่งขนุน  

สบ ๒๔๖๐/๑๐๓๐
เด็กชายธนากร ชัยยะ

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 8 วัดเจดีย์งาม เจดีย์งาม  

สบ ๒๔๖๐/๑๐๓๑
เด็กหญิงอภิญญา ภูมิรัตน์

๑๕/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 8 วัดเจดีย์งาม เจดีย์งาม  

สบ ๒๔๖๐/๑๐๓๒
เด็กหญิงวิมลศิริ อนะมาน

๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 8 วัดเจดีย์งาม เจดีย์งาม  

สบ ๒๔๖๐/๑๐๓๓
เด็กหญิงทิพรัตน์ ศรีมาตย์

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 8 วัดเจดีย์งาม เจดีย์งาม  

สบ ๒๔๖๐/๑๐๓๔
เด็กหญิงศุภาพิชญ์ พุทธจักร์

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 8 วัดเจดีย์งาม เจดีย์งาม  

สบ ๒๔๖๐/๑๐๓๕
เด็กหญิงอัสมา ศรีชูเปยม

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 8 วัดเจดีย์งาม เจดีย์งาม  

สบ ๒๔๖๐/๑๐๓๖
เด็กหญิงปยะธิดา ชัยแก้ว

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดบ้านอ้อย เจริญราษฎร์บำรุง  

สบ ๒๔๖๐/๑๐๓๗
เด็กหญิงณัฏฐณิชา จันทร์เพชร์

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดบ้านอ้อย เจริญราษฎร์บำรุง  

สบ ๒๔๖๐/๑๐๓๘
เด็กหญิงณัฐชยา รวยเจริญ

๒๑/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดบ้านอ้อย เจริญราษฎร์บำรุง  

สบ ๒๔๖๐/๑๐๓๙
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ ชมสุวรรณ

๑๓/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดบ้านอ้อย เจริญราษฎร์บำรุง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๓๐ / ๒๓๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๑๐๔๐
เด็กหญิงอรอุมา ศรีโยธิน

๑๕/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดบ้านอ้อย เจริญราษฎร์บำรุง  

สบ ๒๔๖๐/๑๐๔๑
เด็กหญิงวรรณนิภา พันธุ์จำปา

๒๓/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 6 วัดเชิงเขา เชิงเขา  

สบ ๒๔๖๐/๑๐๔๒
เด็กชายกันยาวุฒิ ไผ่ขาว

๐๗/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง ทองพุ่มพวง  

สบ ๒๔๖๐/๑๐๔๓
เด็กชายจันทกร อารักษ์

๒๑/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง ทองพุ่มพวง  

สบ ๒๔๖๐/๑๐๔๔
เด็กชายจันทรวัทน์ นิมประเสริฐ

่

๒๓/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง ทองพุ่มพวง  

สบ ๒๔๖๐/๑๐๔๕
เด็กชายจิรพงศ์ นวลปลอด

๑๐/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง ทองพุ่มพวง  

สบ ๒๔๖๐/๑๐๔๖
เด็กชายจิรัฎฐ์ อาจวิเชียร

๑๙/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง ทองพุ่มพวง  

สบ ๒๔๖๐/๑๐๔๗
เด็กชายชาคริต ภูวนัย

๒๐/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง ทองพุ่มพวง  

สบ ๒๔๖๐/๑๐๔๘
เด็กชายณัฐภพ โพธิเจริญ

์

๒๘/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง ทองพุ่มพวง  

สบ ๒๔๖๐/๑๐๔๙
เด็กชายณัฐวุฒิ เลิศศิลป

๐๘/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง ทองพุ่มพวง  

สบ ๒๔๖๐/๑๐๕๐
เด็กชายธีรดนย์ เจตะวัน

๐๔/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง ทองพุ่มพวง  

สบ ๒๔๖๐/๑๐๕๑
เด็กชายธีรุตม์ งามจตุรวรรณ

๑๐/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง ทองพุ่มพวง  

สบ ๒๔๖๐/๑๐๕๒
เด็กชายบารมี สำลีกลาง

๒๗/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง ทองพุ่มพวง  

สบ ๒๔๖๐/๑๐๕๓
เด็กชายปริญญา พันธ์ตรีตระการ

๑๓/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง ทองพุ่มพวง  

สบ ๒๔๖๐/๑๐๕๔
เด็กชายปยะราช พิบูลศิริ

๒๓/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง ทองพุ่มพวง  

สบ ๒๔๖๐/๑๐๕๕
เด็กชายพิตตินันท์ สุขสำราญ

๑๗/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง ทองพุ่มพวง  

สบ ๒๔๖๐/๑๐๕๖
เด็กชายภัครพล เปรมลาภ

๒๒/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง ทองพุ่มพวง  

สบ ๒๔๖๐/๑๐๕๗
เด็กชายภัครภูมิ พรหมทัน

๒๕/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง ทองพุ่มพวง  

สบ ๒๔๖๐/๑๐๕๘
เด็กชายรัฐภูมิ สีแสง

๒๘/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง ทองพุ่มพวง  

สบ ๒๔๖๐/๑๐๕๙
เด็กชายสถิตคุณ มีสมปราชญ์

๐๔/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง ทองพุ่มพวง  

สบ ๒๔๖๐/๑๐๖๐
เด็กชายสโรช เสมาวิวัธนะ

๐๗/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง ทองพุ่มพวง  

สบ ๒๔๖๐/๑๐๖๑
เด็กชายสิทธิชัย เจริญเร็ว

๑๓/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง ทองพุ่มพวง  

สบ ๒๔๖๐/๑๐๖๒
เด็กชายอโณทัย สินคำคูณ

๐๗/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง ทองพุ่มพวง  

สบ ๒๔๖๐/๑๐๖๓
เด็กชายอาทิตย์ ภูมิเจริญ

๐๘/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง ทองพุ่มพวง  

สบ ๒๔๖๐/๑๐๖๔
เด็กชายเอกชัย มุ่งหมาย

๐๘/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง ทองพุ่มพวง  

สบ ๒๔๖๐/๑๐๖๕
เด็กหญิงกนกวรรณ หาญราชา

๒๗/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง ทองพุ่มพวง  

สบ ๒๔๖๐/๑๐๖๖
เด็กหญิงกมลชนก แสงประเสริฐ

๑๘/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง ทองพุ่มพวง  

สบ ๒๔๖๐/๑๐๖๗
เด็กหญิงจิราวรรณ ท้ายรักษ์

๒๔/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง ทองพุ่มพวง  

สบ ๒๔๖๐/๑๐๖๘
เด็กหญิงจุฑารัตน์ ชาติดร

๐๘/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง ทองพุ่มพวง  

สบ ๒๔๖๐/๑๐๖๙
เด็กหญิงชยณัฐ เทวงศา

๐๑/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง ทองพุ่มพวง  

สบ ๒๔๖๐/๑๐๗๐
เด็กหญิงชลธิชา มาลัยเพ็ชร์

๐๙/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง ทองพุ่มพวง  

สบ ๒๔๖๐/๑๐๗๑
เด็กหญิงณัฐฐา แก้วผ่องศรี

๒๗/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง ทองพุ่มพวง  

สบ ๒๔๖๐/๑๐๗๒
เด็กหญิงณัฐธินัน กระต่ายทอง

๒๙/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง ทองพุ่มพวง  

สบ ๒๔๖๐/๑๐๗๓ เด็กหญิงดาวพระศุกร์
แก้ววัง

๑๗/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง ทองพุ่มพวง  

สบ ๒๔๖๐/๑๐๗๔
เด็กหญิงธมนวรรณ ลุ่มอ่อน ๒๐/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง ทองพุ่มพวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๓๑ / ๒๓๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๑๐๗๕
เด็กหญิงธันยารัตน์ พยัคปาน

๐๒/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง ทองพุ่มพวง  

สบ ๒๔๖๐/๑๐๗๖
เด็กหญิงนิรามัย หระไชย

๐๕/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง ทองพุ่มพวง  

สบ ๒๔๖๐/๑๐๗๗
เด็กหญิงพิมประภา หวะสุวรรณ

๒๘/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง ทองพุ่มพวง  

สบ ๒๔๖๐/๑๐๗๘
เด็กหญิงวศัลย์ศยา ชาวพงษ์

๑๓/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง ทองพุ่มพวง  

สบ ๒๔๖๐/๑๐๗๙
นางสาวศิริภาพร พันธ์มณี

๐๘/๐๔/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง ทองพุ่มพวง  

สบ ๒๔๖๐/๑๐๘๐
เด็กหญิงสิรีธร กระโจมทอง

๑๒/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง ทองพุ่มพวง  

สบ ๒๔๖๐/๑๐๘๑
เด็กหญิงสุภาพรรณ สุวรรณแม่ง

๑๓/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง ทองพุ่มพวง  

สบ ๒๔๖๐/๑๐๘๒
เด็กหญิงหิรัญญา มันยืน

่

๑๕/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง ทองพุ่มพวง  

สบ ๒๔๖๐/๑๐๘๓
เด็กชายแทนคุณ คัมภาริน

๑๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปาสัก วัดปาสัก  

สบ ๒๔๖๐/๑๐๘๔
เด็กชายกิตติพัฒน์ ทองคำ

๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปาสัก วัดปาสัก  

สบ ๒๔๖๐/๑๐๘๕
เด็กหญิงอนงค์นาถ น้อยวงษ์

๒๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปาสัก วัดปาสัก  

สบ ๒๔๖๐/๑๐๘๖
เด็กหญิงศิริวรรณ หนูแก้ว

๐๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปาสัก วัดปาสัก  

สบ ๒๔๖๐/๑๐๘๗
เด็กชายธนพล สอนเต็ม

๒๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปาสัก วัดปาสัก  

สบ ๒๔๖๐/๑๐๘๘
นางสาวฉัตรศิรินทร์ ปทุมชาติ

๐๒/๐๔/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี วัดศาลาแดง  

สบ ๒๔๖๐/๑๐๘๙
นางสาวชนรดี ไทยกำเนิด

๒๒/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี วัดศาลาแดง  

สบ ๒๔๖๐/๑๐๙๐
นางสาวภัทราณิษฐ์ โคโยธา

๐๓/๐๔/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี วัดศาลาแดง  

สบ ๒๔๖๐/๑๐๙๑
นางสาวสุณัฐชา นามสุวรรณ์

๑๓/๐๕/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี วัดศาลาแดง  

สบ ๒๔๖๐/๑๐๙๒
นางสาวอาริสา มาบุญ

๑๔/๐๔/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี วัดศาลาแดง  

สบ ๒๔๖๐/๑๐๙๓
นายสิทธินนท์ โมพา

๒๗/๐๘/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี วัดศาลาแดง  

สบ ๒๔๖๐/๑๐๙๔
นางสาวจนิตตา หวาดตาลเตีย

้

๓๐/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี วัดศาลาแดง  

สบ ๒๔๖๐/๑๐๙๕
นางสาวณัฏฐชา ชลนวกุล

๑๒/๐๕/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี วัดศาลาแดง  

สบ ๒๔๖๐/๑๐๙๖
นางสาวสิริวิมล กระจงกลาง

๐๑/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี วัดศาลาแดง  

สบ ๒๔๖๐/๑๐๙๗
นางสาวกมลพร โภคะ

๒๙/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี วัดศาลาแดง  

สบ ๒๔๖๐/๑๐๙๘
นางสาววราภรณ์ บุญชู

๒๓/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี วัดศาลาแดง  

สบ ๒๔๖๐/๑๐๙๙
เด็กชายกมล ศรีจันบาล

๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๑๐๐
เด็กชายจิรภัทร ภูมิโยชน์

๐๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๑๐๑
เด็กชายณฐภัทร์ พวงกุหลาบ

๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๑๐๒
เด็กชายณัฐนนท์ บุญโทน

๐๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๑๐๓
เด็กชายธนกฤต ครุทานัง

๒๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๑๐๔
เด็กชายนาคร จะระ

๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๑๐๕
เด็กชายปรวรรษ ทองไทย

๓๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๑๐๖
เด็กชายพศวีร์ โสมาเกตุ

๐๕/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๑๐๗
เด็กชายภาณุพร สุรมูล

๒๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๑๐๘
เด็กชายเมธาสิทธิ

์

รัตน์เกล้า
๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๑๐๙
เด็กชายวรเมธ ชาญพิพัฒนชัย

๐๙/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๓๒ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๑๑๑๐
เด็กชายวิวัฒน์ ภู่เจริญ

๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๑๑๑

เด็กหญิงกัญญาภัค เชษฐเผ่าพันธ์
๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๑๑๒
เด็กหญิงกุลจิรา ศรีพุทธิรัตน์

๑๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๑๑๓

เด็กหญิงจิดาภา จันทรวิชัย
๒๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๑๑๔
เด็กหญิงชญาน์นันท์ ปฏิเวธ

๒๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๑๑๕

เด็กหญิงณัฏฐ์ธิดา ภูสุดสูง
๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๑๑๖
เด็กหญิงนิภาธร สินปรีดี

๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๑๑๗

เด็กหญิงบุญนิสา บัวทรัพย์
๐๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๑๑๘

เด็กหญิงบุณยวีร์ พวงกุหลาบ
๐๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๑๑๙

เด็กหญิงปวริศา คูณตาแสง
๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๑๒๐
เด็กหญิงพลอยขวัญ วรรณศรี

๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๑๒๑

เด็กหญิงลลิตภัทร กลางคาร
๐๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๑๒๒

เด็กหญิงอภิรดี วงศ์วรเจริญ
๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๑๒๓

เด็กหญิงสลิลทิพย์ ยิมสงบ

้

๐๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๑๒๔
เด็กชายกชกร วิสาระโภชน์

๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๑๒๕

เด็กชายกวี ศรีจันบาล
๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๑๒๖

เด็กชายก้องภพ สุดสะดา
๑๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๑๒๗

เด็กชายณัฐวุฒิ แสงสท้าน
๐๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๑๒๘
เด็กชายธนกฤต ปยสถิตย์

๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๑๒๙

เด็กชายธนโชติ พันธ์ศาลา
๑๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๑๓๐
เด็กชายนิรัช เพียรธัญการ

๐๕/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๑๓๑

เด็กชายเผ่าพล พันธ์หนองหว้า
๐๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๑๓๒
เด็กชายฤทธิกร ฤทธิตะ

๐๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๑๓๓

เด็กชายศิรพัฒน์ อ้วนคำ
๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๑๓๔

เด็กชายศิริวัฒน์ จันทร์ทน
๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๑๓๕

เด็กชายศุภทนงชัย สถิตย์ขราณี
๑๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๑๓๖
เด็กชายอภิชาติ ปราโมทย์เมือง

๑๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๑๓๗
เด็กหญิงกัญญารัตน์ วงษ์นอก

๒๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๑๓๘

เด็กหญิงชญาณิน ทิพรัตน์
๐๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๑๓๙

เด็กหญิงชนันธร เนตรสุวรรณ์
๐๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๑๔๐
เด็กหญิงชนิษฐา สมานพันธ์สกุล

๐๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๑๔๑
เด็กหญิงณัชชานันท์ มณีรัตน์

๑๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๑๔๒

เด็กหญิงธิติวรรณ เวียงวิจิตร
๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๑๔๓

เด็กหญิงนณิชา เจริดพันธ์
๐๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๑๔๔
เด็กหญิงปภาวรินทร์ ลิมปทีป

๐๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๓๓ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๑๑๔๕

เด็กหญิงปรียาภรณ์ ร้อยดวง
๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๑๔๖

เด็กหญิงปวริศา สินาคม
๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๑๔๗
เด็กหญิงภัททิยา รวยลาภ

๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๑๔๘

เด็กหญิงภาณิสา เสาวภาคย์
๒๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๑๔๙

เด็กหญิงรวิวรรณ ศรีวงศ์เพชร
๑๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๑๕๐
เด็กหญิงรัมภ์รดา ลอยพูล

๒๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๑๕๑
เด็กชายกันอริ ขาวเอียม

่

๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๑๕๒

เด็กชายกิตติภพ โพธิเขียว

์

๑๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๑๕๓

เด็กชายชนาเมธ แนบสนิท
๑๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๑๕๔

เด็กชายชวัลรัตน์ ภู่รัตน์
๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๑๕๕
เด็กชายณิภัทร์ ชละเอม

๑๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๑๕๖

เด็กชายธนากร มโนเย็น
๐๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๑๕๗

เด็กชายธีรพล ทรรณกรณ์
๑๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๑๕๘

เด็กชายนนทพัทธ์ แจ่มศิริ
๐๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๑๕๙
เด็กชายพีรัชอาณกร อุ่นผูก

๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๑๖๐
เด็กชายภูณภัทร จูฑา

๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๑๖๑

เด็กชายภูรภัทร แสงเงิน
๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๑๖๒

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ถินรัตน์

่

๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๑๖๓
เด็กหญิงกชพรรณ เนือนิม

้ ่

๓๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๑๖๔
เด็กหญิงกานต์พิชชา สำเริญรัมย์

๐๘/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๑๖๕
เด็กหญิงเกศศิรินทร์ อ่องสวัสดิ

์

๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๑๖๖

เด็กหญิงชนิศา นะรินนอก
๒๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๑๖๗
เด็กหญิงณกานต์ อุ่นวงแหวน

๑๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๑๖๘

เด็กหญิงปภาวดี สีท้าว
๐๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๑๖๙

เด็กหญิงปริชญา สุทธิสวัสดิ

์

๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๑๗๐
เด็กหญิงพิชญาภัค เอียการนา

๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๑๗๑
เด็กหญิงพิชามญชุ์ อึงวะระ

่

๑๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๑๗๒

เด็กหญิงศุทธิกานต์ สนศิริ
๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๑๗๓

เด็กหญิงสุชานุช ทนาไสย์
๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๑๗๔

เด็กหญิงสุธีร์ธิดา นคราวงศ์
๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๑๗๕
เด็กชายกิตติพัฒน์ สาธุพงษ์

๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๑๗๖

เด็กชายกิตติภพ จันทร์นนท์
๒๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๑๗๗

เด็กชายจิรภัทร จักรทิพย์
๒๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๑๗๘

เด็กชายจิรายุ คำปญญา
๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๑๗๙
เด็กชายณฐนนท์ ซือตรง

่

๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๓๔ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๑๑๘๐
เด็กชายณัฏฐ์ธวัช โนนคล้อ

๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๑๘๑

เด็กชายธนกร ศรีสังข์
๐๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๑๘๒
เด็กชายธนวัฒน์ นุตคำแหง

๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๑๘๓

เด็กชายธนัชพัฒน์ ศรีทอง
๐๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๑๘๔

เด็กชายบวรภัค แสนไชย
๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๑๘๕

เด็กชายรุจ แก่นเพิม

่

๐๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๑๘๖
เด็กชายศรัณยพงศ์ มูลหิรัญ

๑๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๑๘๗

เด็กชายสดุดี รัตนแสง
๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๑๘๘

เด็กชายสิริภูมิ วงษ์สิทธิชัย
๑๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๑๘๙

เด็กหญิงกวินทิพย์ ทรัพย์ปติ
๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๑๙๐
เด็กหญิงกัลยกร ถาวรพันธุ์

๐๙/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๑๙๑

เด็กหญิงโกลัญญา สัตยวงศ์ทิพย์
๐๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๑๙๒

เด็กหญิงชนาภา มิงมณี

่

๐๗/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๑๙๓

เด็กหญิงชนิภรณ์ แก้วสุทอ
๓๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๑๙๔
เด็กหญิงชิชญาสุ์ รวยนิรัตน์

๑๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๑๙๕

เด็กหญิงปภาวรินท์ ประเสริฐ
๐๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๑๙๖

เด็กหญิงพิมลวรรณ ราศรี
๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๑๙๗

เด็กหญิงมนัสวี คำพลกรัง
๐๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๑๙๘
เด็กหญิงมีคณา กิงแก้ว

่

๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๑๙๙

เด็กหญิงรวีวรรณ กายนิตย์
๐๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๒๐๐
เด็กหญิงศุภัชญา เอียมสอาด

่

๐๗/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๒๐๑
เด็กชายพีระวิทย์ รัศมีจาดเชือ

้

๒๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๒๐๒
เด็กชายจตุภัทร วิภาตะทรรศน์

๒๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๒๐๓
เด็กชายจารุวัฒย์ ค้าแก้ว

๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๒๐๔
เด็กชายจิรายุ ฆารไสว

๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๒๐๕
เด็กชายชนินทร์ณุภัค นิลเพ็ชรรัตน์

๐๑/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๒๐๖
เด็กชายณัฐดนัย เครืองภาที

่

๒๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๒๐๗
เด็กชายธีรานนท์ เสริฐศรี

๒๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๒๐๘
เด็กชายปฏิพัทธ์ อ้อยแดง

๒๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๒๐๙
เด็กชายปรัชญา พลเยียม

่

๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๒๑๐
เด็กชายพงศ์พัศ อร่ามชัย

๒๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๒๑๑

เด็กชายอภิชาติ วาสุชาติ
๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๒๑๒
เด็กหญิงกฤตากานต์ ดวงอัคฆะ

๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๒๑๓

เด็กหญิงกสุมา นิลเพ็ชร์
๐๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๒๑๔
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ปอยสูงเนิน

๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๓๕ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๑๒๑๕

เด็กหญิงชุติมณฑน์ วงษ์วิเชียร
๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๒๑๖

เด็กหญิงฐานิกา สมวงษ์
๐๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๒๑๗
เด็กหญิงนุสรา ศรีสมบุญ

๒๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๒๑๘

เด็กหญิงปทิตตา ถาวรรัตน์
๒๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๒๑๙

เด็กหญิงปลิตา ดอนฮี

้

๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๒๒๐
เด็กหญิงปวิตา วัธนะตระกูล

๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๒๒๑
เด็กหญิงพิมลดา พาชัย

๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๒๒๒

เด็กหญิงยุพาวรรณ กองขุนทด
๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๒๒๓

เด็กหญิงวริศรา เรือนแก้ว
๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๒๒๔

เด็กหญิงวริษฎา มะคาทอง
๒๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๒๒๕
เด็กหญิงศรัญฐ์พรณ์ กัณวเศรษฐ

๒๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๒๒๖

เด็กหญิงอาคิรา เพ็ชรพราว
๐๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๒๒๗

เด็กชายจิรัฏฐ์ เฟองประชากร
๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๒๒๘

เด็กชายชรินธร กิงสุวรรณพงศ์

่

๑๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๒๒๙
เด็กชายณัฏฐปพน ขลังธรรมเนียม

๒๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๒๓๐
เด็กชายณัฐวุฒิ โคยามา

๒๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๒๓๑

เด็กชายธวรรธน์ สินธุรัตน์
๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๒๓๒

เด็กชายธีร์ธวัช อินตาพวง
๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๒๓๓
เด็กชายนนทกร โสตถิกุล

๑๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๒๓๔

เด็กชายนนทชา อิทธิเวชช์
๐๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๒๓๕

เด็กชายภูริพัชร์ ดวงประทุม
๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๒๓๖

เด็กชายอาทิตย์ ไชยวงศ์
๒๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๒๓๗
เด็กหญิงกันต์กมล แก้วมุกดา

๐๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๒๓๘

เด็กหญิงขวัญเรือน พุ่มกลัน

่

๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๒๓๙

เด็กหญิงจิดาชนา ติมานนท์
๑๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๒๔๐
เด็กหญิงชนัญธิดา จันทรทิพย์

๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๒๔๑
เด็กหญิงณัฐพร พรหมประโคน

๑๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๒๔๒

เด็กหญิงธนภร ลาภภักดี
๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๒๔๓

เด็กหญิงธนัชญา สีกุหลาบ
๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๒๔๔

เด็กหญิงนภกมล ลำเลิศ
๒๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๒๔๕
เด็กหญิงพิชญา เยาว์เฉือง

้

๒๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๒๔๖

เด็กหญิงมุฑิตา ศักดิเลิศวานิช

์

๐๗/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๒๔๗

เด็กหญิงเมธาพร จันทร์หอม
๐๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๒๔๘

เด็กหญิงวริศรา ศึกษา
๑๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๒๔๙
เด็กหญิงวิสาข์ พุ่มเกตุ

๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๓๖ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๑๒๕๐
เด็กหญิงกัญญา สมอิม

่

๑๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๒๕๑

เด็กชายกณวรรธน์ โอฬาร์ศาสตร์
๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๒๕๒
เด็กชายณัฐกิตติ

์

ทองพร
๒๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๒๕๓

เด็กชายณัฐภัทร แก่นแก้ว
๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๒๕๔

เด็กชายธนกฤต พิมมะศร
๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๒๕๕

เด็กชายปภังกร วัฒนธรรม
๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๒๕๖
เด็กชายพัชรพงษ์ ลาดซุย

๑๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๒๕๗

เด็กชายรชต นครจันทร์
๓๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๒๕๘

เด็กชายศรัณยพงศ์ บริบูรณ์
๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๒๕๙

เด็กชายเอกณัฐ เทพา
๐๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๒๖๐ เด็กหญิงกีรติกานต์กุล
ชืนสว่าง

่

๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๒๖๑

เด็กหญิงกุลปริยา อาจยุทธ
๑๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๒๖๒

เด็กหญิงกุลิสรา ดีประหลาด
๒๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๒๖๓

เด็กหญิงชมพูนุท แก้วเรืองฤทธิ

์

๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๒๖๔
เด็กหญิงณัฐณิชา สิงห์ทอง

๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๒๖๕

เด็กหญิงธมนวรรณ ชุมนุมดวง
๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๒๖๖

เด็กหญิงธัญญรัตน์ แซ่ล้อ
๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๒๖๗

เด็กหญิงนวสรณ์ สรรพศรี
๐๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๒๖๘
เด็กหญิงนันทวรรณ รักษาศรี

๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๒๖๙

เด็กหญิงพิชญ์สินี บุญเจือ
๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๒๗๐
เด็กหญิงมณีรัตน์ แตงจวง

๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๒๗๑

เด็กหญิงศรุดา ศรชัยญาติ
๐๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๒๗๒
เด็กหญิงศศิกานต์ ณ พัทลุง

๑๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๒๗๓

เด็กหญิงสุพรรษา คงเมือง
๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๒๗๔

เด็กชายกษิดิศ กะตะจิตต์
๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๒๗๕

เด็กชายวงศกร กล้วยน้อย
๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๒๗๖
เด็กชายสิรวิชญ์ เนือนิม

้ ่

๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๒๗๗

เด็กชายวิชชากร พรหมพุกต์
๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๒๗๘
เด็กหญิงสิริจอมขวัญ ชุลวงศ์

๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๒๗๙

เด็กชายณภัทร วัฒน์วันทนา
๒๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๒๘๐
เด็กชายณัฐเวท

งามประเสริฐสิทธิ

์

๑๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๒๘๑

เด็กชายวรธน จอมสูงเนิน
๒๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๒๘๒

เด็กหญิงเขมนิษฐ ระยะ
๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๒๘๓
เด็กหญิงธัญญ์ญาณิน สว่างวงศ์ไชย

๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๒๘๔
เด็กหญิงสุชาวดี แสนสุข

๑๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๓๗ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๑๒๘๕

เด็กชายกิติศักดิ

์

ไพบูลย์ภิญญาเลิศ ๐๑/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๒๘๖

เด็กชายธีรรัตน์ รัตนบัวพา
๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๒๘๗
เด็กชายพฒณวง โพธิศรี

์

๐๙/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๒๘๘

เด็กชายเสฎฐพงศ์ ตันอารีสุโชติ
๐๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๒๘๙

เด็กหญิงจุฑาพร มีเวียงจันทร์
๐๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๒๙๐
เด็กหญิงพัชราภา มาตรา

๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๒๙๑
เด็กหญิงภัทรภร แสงศรีจันทร์

๒๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๒๙๒

เด็กชายชิษณุพงศ์ ทิพยชล
๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๒๙๓

เด็กชายทัพทอง
สุวรรณระกานนท์ ๒๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๒๙๔

เด็กชายพัฒนพล เรือนจันทร์
๑๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๒๙๕
เด็กหญิงชนกนันท์ เยาวโยธิน

๐๑/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๒๙๖

เด็กหญิงพัฒน์นรี สุขไพบูลย์
๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๒๙๗

เด็กชายญาณวุฒิ นวนเพ็ง
๐๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๒๙๘

เด็กชายธนกฤต แก้วสำรวม
๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๒๙๙
เด็กชายพุฒิพงษ์ พูลผล

๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๓๐๐
เด็กหญิงชุติกาญจน์ เมียนกำเนิด

้

๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๓๐๑
เด็กหญิงแพรรุ้ง คอมสติง

๑๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๓๐๒
เด็กชายกิตติภูมิ สาธุพงษ์

๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๓๐๓
เด็กชายตฤณ สุขประสงค์

๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๓๐๔
เด็กชายภูมิภัทร เศษสูงเนิน

๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๓๐๕
เด็กชายอมรินทร์ โภคนิภา

๑๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๓๐๖
เด็กหญิงโยษิตา

เปรมปราชญ์ชยันต์ ๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๓๐๗
เด็กหญิงศศิวิมล ปานมา

๒๕/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๓๐๘
เด็กชายณัฐชนน ฤทธิเดช

๐๒/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๓๐๙
เด็กชายนัชสิทธิ

์

อ่อนจันทร์
๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๓๑๐
เด็กชายภูวดล ชัยนิวัติ

๐๘/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๓๑๑
เด็กชายอัครพล ถางโพธิ

์

๐๔/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๓๑๒

เด็กหญิงธนวรรณ จีรจิตต์
๑๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๓๑๓

เด็กหญิงวรรณรดา ทองเขียว
๑๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๓๑๔

เด็กชายกิตติพศ พันธ์มุง
๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๓๑๕
เด็กชายพชรพล น้อยจันทร์

๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๓๑๖

เด็กชายชัยภัทร พะชำนิ
๐๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๓๑๗

เด็กชายนันทภพ ชำพลกรัง
๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๓๑๘

เด็กชายธนบดี จินะวังโส
๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๓๑๙
เด็กชายศุภกฤษฎิ

์

สมบรม
๐๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๓๘ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๑๓๒๐
เด็กชายวุฒิพงศ์ ธิกุล

๐๘/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๓๒๑

เด็กชายภัทรพล กุลนาแปง
๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๓๒๒
เด็กชายนัฎ รัตนวิจารณ์

๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๓๒๓

เด็กชายนที โลแม็กซ์
๑๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๓๒๔

เด็กชายธนากร ศิริอวยชัย
๒๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๓๒๕

เด็กชายธนโชติ โชตินิตย์
๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๓๒๖
เด็กชายกันตพัฒน์ พงษ์สัมฤทธิ

์

๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๓๒๗

เด็กชายกวินภพ กุหลาบ
๑๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๓๒๘

เด็กหญิงนภัสนันท์ แสนเสนาะ
๒๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๓๒๙

เด็กหญิงณภัทร ลาภสุริยกุล
๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๓๓๐
เด็กหญิงสุวิตา กองใจ

๑๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๓๓๑

เด็กชายธีราธรณ์ มุขแจ้ง
๑๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๓๓๒

เด็กหญิงฐิติวรดา มะโนมาน
๓๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๓๓๓
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ ว่องพุฒิพงศ์

๒๖/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๓๓๔
เด็กหญิงสุพิชญา พรมสุวรรณ์

๐๗/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๓๓๕

เด็กชายณฐกร หริมรักษาทรัพย์

่

๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๓๓๖

เด็กชายพิพัชร์ภณ อินทร์สุวรรณ
๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๓๓๗

เด็กหญิงวรัชญา ผาสุข
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๓๓๘
เด็กหญิงภัคปริม วัชรานนท์

๐๓/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๓๓๙

เด็กหญิงชิดชนก ธรรมวิจินต์
๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๓๔๐
เด็กหญิงพิริยาภรณ์ งามลาภ

๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๓๔๑

เด็กชายกฤษบดินท์ แดงโสภา
๐๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๓๔๒
เด็กชายภูริวัติ ทองมิตร

๐๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๓๔๓

เด็กชายกันต์ชัย ปรีชาพันธุ์
๐๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๓๔๔

เด็กชายขันต์ชัย ปรีชาพันธุ์
๐๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๓๔๕

เด็กชายวรัญู ไหวเคลือน

่

๐๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๓๔๖
เด็กชายวิศรุต ดาศรี

๐๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๓๔๗
เด็กชายไวทย์วิธวินท์ ศาลกลาง

๐๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๓๔๘

เด็กหญิงชนิกานต์ คัมภีระ
๓๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๓๔๙

เด็กหญิงญาณิศา ทองสุขดี
๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๓๕๐
เด็กหญิงฐิติรัตน์ คอยเกษม

๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๓๕๑

เด็กชายณกุน ทองธานี
๐๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๓๕๒

เด็กหญิงวริศรา รางแดง
๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๓๕๓

เด็กชายณัฐพงศ์ อินชมภู
๐๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๓๕๔
เด็กชายวริทธิภัทร

์

เกษมเนตร
๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๓๙ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๑๓๕๕

เด็กชายวัชรพล แก้วมาลา
๒๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๓๕๖

เด็กชายศุภกร ส่งพูลทรัพย์
๑๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๓๕๗
เด็กหญิงกัญญาพัช ดวงจันทร์

๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๓๕๘

เด็กหญิงณัฐนิชาช์
สุริยะโฆษิตมงคล

๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๓๕๙

เด็กหญิงธนิสตา บุญจันทร์
๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๓๖๐
เด็กหญิงธมลวรรณ บุตรขนิษฐ์

๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๓๖๑
เด็กหญิงธีรชัชฌา กองแก้ว

๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๓๖๒

เด็กชายธนภัทร พุ่มอำ
๐๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๓๖๓

เด็กหญิงกวินธิดา สุจริตรักธรรม
๒๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๓๖๔

เด็กหญิงกิติยา ชมวิจิตร
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๓๖๕
เด็กหญิงณัฐณิชา ดวงจันทร์

๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๓๖๖

เด็กหญิงณัฐนิชา สาตร์โสภา
๐๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๓๖๗

เด็กหญิงสิราวรรณ ภู่ดี
๑๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๓๖๘
เด็กหญิงพลอยนภัส กิจไพบูลทวี

๒๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๓๖๙
เด็กชายเกษมศร แซ่ตัง

้

๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๓๗๐
เด็กชายศุภวิชญ์ สุขสถาน

๑๙/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๓๗๑

เด็กหญิงณัฎฐ์นรี พรหมศาสตร์
๑๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๓๗๒

เด็กหญิงนิชาภัทร แสงสว่าง
๑๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๓๗๓
เด็กหญิงประสิตา สาฤทธี

๐๖/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๓๗๔

เด็กหญิงปาณิสรา หรุ่นพานิช
๐๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๓๗๕
เด็กหญิงปุญญ์นพัทธ์ เจริญวัย

๐๓/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๓๗๖

เด็กหญิงวรินสิริ เทียงเจริญ

่

๐๖/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๓๗๗
เด็กหญิงศศิรดา ผาสุขถ้อย

๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๓๗๘

เด็กชายธรรมนูญ วงษ์ทน
๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๓๗๙

เด็กชายวิชชากร รุนลอย
๒๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๓๘๐
เด็กหญิงพิมพ์รดา พินสา

๒๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๓๘๑
เด็กหญิงพิมพ์พิมล หอมทอง

๑๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๓๘๒

เด็กหญิงภวรัญชน์ แต่งงาม
๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๓๘๓

เด็กหญิงณัฐพร มะลิซ้อน
๓๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๓๘๔

เด็กหญิงสุพิชชา เอนสาร
๑๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๓๘๕
เด็กหญิงสุรีรัตน์ เต้าทอง

๐๑/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๓๘๖

เด็กชายปพน กมลมาศรัตน์
๑๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๓๘๗

เด็กชายปวริศ สมิงแก้ว
๑๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๓๘๘

เด็กชายพัทธดนย์ โสดานิล
๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๓๘๙
เด็กหญิงนภัสสร ทนุกูล

๐๙/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๔๐ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๑๓๙๐
เด็กหญิงพิญญานันท์ สมุทรความ

๐๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๓๙๑

เด็กหญิงพิมพ์ชนน์ วงศ์วิเศษ
๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๓๙๒
เด็กหญิงลักษณาวดี พันธุ์เพ็ง

๒๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๓๙๓

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ จืวศรีสวัสดิ

๋ ์

๐๖/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๓๙๔

เด็กชายภคินทร์ อินทรชิต
๑๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๓๙๕

เด็กชายรตน ช้างพลายงาม
๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๓๙๖
เด็กชายรัชพล โชฎก

๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๓๙๗

เด็กชายวรกร วงษ์อินทร์
๐๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๓๙๘

เด็กชายอาคิรา รวงผึงทอง

้

๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๓๙๙

เด็กชายอู่ข้าว เชือสังข์พันธุ์

้

๐๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๔๐๐
เด็กหญิงกชพรร โพธาราม

๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๔๐๑
เด็กหญิงกฤตยา ชัยชาญธรรม

๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๔๐๒
เด็กหญิงนันทนัช ไววุฒิ

๐๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๔๐๓
เด็กหญิงนัสสนันท์ พรหมทัน

๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๔๐๔
เด็กหญิงลีลาวดี เยาวยอด

๐๖/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๔๐๕
เด็กหญิงวรรณรดา พรหมวราทร

๒๓/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๔๐๖
เด็กหญิงวราภรณ์ อินทร์จุ้ย

๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๔๐๗
เด็กชายธนาธิป ทับอุดม

๓๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๔๐๘
เด็กชายนิติธร มาลากรอง

๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๔๐๙
เด็กหญิงนภสร จิระภคทวี

๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๔๑๐
เด็กชายกันต์กวี ทองแท้

๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๔๑๑

เด็กชายเขมชาติ คงไทย
๑๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๔๑๒
เด็กชายธรธูวัต ตรีธรปณิธิ

๑๘/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๔๑๓

เด็กชายวิชยานนท์ บุญใจ
๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๔๑๔

เด็กชายถิรสิทธิ

์

สมเย็น
๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๔๑๕

เด็กชายจิรกร รุณธนานันต์
๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๔๑๖
เด็กหญิงณิชากร มุสิก

๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๔๑๗

เด็กหญิงณัฐวลัญช์ หอมระรืน

่

๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๔๑๘

เด็กหญิงวรัญญา ท่าโพธิ

์

๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๔๑๙

เด็กชายณัฐพนธ์ ศรีทอง
๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๔๒๐
เด็กหญิงจุฑาภัท ศรีแก่น

๒๙/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๔๒๑

เด็กหญิงกัญญ์วรา โพธิสัย

์

๐๖/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๔๒๒

เด็กหญิงนิชาภา นามประจักษ์
๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๔๒๓

เด็กหญิงพิชชาภา ตุลยประโยชน์
๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๔๒๔
เด็กหญิงศศินา อติโรจนสกุล

๑๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๔๑ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๑๔๒๕

เด็กชายกิตติธัช เสงียม

่

๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๔๒๖

เด็กหญิงเบญญาภา พูลผล
๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๔๒๗
เด็กชายพงศ์พสิน

ตระการสัตยนุกุล
๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๔๒๘

เด็กหญิงณัฐธยาน์ เทพมณี
๑๖/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๔๒๙ เด็กหญิงประกายมุขค์
บุญประทุม

๐๘/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๔๓๐
เด็กหญิงศวรรยา เนียมหอม

๐๒/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๔๓๑
เด็กชายณัฐกร ฐิติกุล

๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๔๓๒

เด็กชายภคิน บุญญานนท์
๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๔๓๓

เด็กหญิงณัฐนรี จารุอินทร์
๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๔๓๔

เด็กหญิงปณณรัตน์ กรีมานนท์
๑๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๔๓๕
เด็กชายณัฐชนน ดวงแก้ว

๐๒/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๔๓๖

เด็กชายอชิรภัสร์ ศรีกันทอง
๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๔๓๗

เด็กหญิงนพศร ทรัพย์บุญ
๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๔๓๘

เด็กหญิงผกายมาศ สังมิ
๒๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๔๓๙
เด็กชายณัทพงศ์ ตราโต

๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๔๔๐
เด็กชายวิชญะ วงศ์แสงประทีป

๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๔๔๑

เด็กชายปฐวีย์ ตังควุฒิวิจิตร
๑๐/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๔๔๒

เด็กหญิงสุชานันท์ คงธนบริรักษ์
๐๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๔๔๓
เด็กชายกิตติพศ สุรนารถ

๑๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๔๔๔

เด็กหญิงกัญญานัท สง่าวงค์
๒๑/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๔๔๕

เด็กหญิงฟาใส เงินคงพันธ์
๐๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๔๔๖

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ภักดีพัฒนาทร
๑๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๔๔๗
เด็กชายชโยธร เมฆสวัสดิชัย

๑๕/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๔๔๘

เด็กหญิงณัชธิญา มากทิม
๑๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๔๔๙

เด็กหญิงนิชาภา ชุณห์วิสิทธิกิจ
๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๔๕๐
เด็กหญิงเกวลิน ศักดิคะทัศน์

์

๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๔๕๑
เด็กชายคุปต์ เกียรติภราดร

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๔๕๒

เด็กชายพัทธ์ ชุมทอง
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๔๕๓

เด็กชายธีรวัฒน์ กิมพิระ
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๔๕๔

เด็กหญิงกมลทิพย์ ณีระพงษ์
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๔๕๕
เด็กหญิงภาพิมล ชะเอมเทศ

๐๙/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๔๕๖

เด็กชายจิตติพัฒน์ ยศสุธรรม
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๔๕๗

เด็กชายธนัท สว่างจันทร์
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๔๕๘

เด็กชายทีปกร เพ็ชรศิริ

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๔๕๙
เด็กชายเบญจมินทร์ ไทยอาภรณ์

๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๔๒ / ๒๓๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๑๔๖๐
เด็กหญิงอรกัญญา คำพันธ์

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๔๖๑

เด็กหญิงอัจฉราพร นพคุณ
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๔๖๒
เด็กหญิงเบญญาดา ชัยชนะ

๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๔๖๓
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ คงเปลือง

้

๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๔๖๔

เด็กหญิงอาภัสรา เทพสกุล
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๔๖๕

เด็กชายปภาวิน ธิติชุณหกุล
๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๔๖๖
เด็กชายธีรพล เจริญกุล

๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๔๖๗

เด็กชายอันดา พงษ์สว่าง
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๔๖๘

เด็กหญิงนพวรรณ วิกุล
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๔๖๙

เด็กชายกฤษติยะ จิตรโชติ
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๔๗๐
เด็กชายภูริพัฒน์ นันทปญญา

๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๔๗๑

เด็กหญิงโยษิตา รัตนประทุม
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๔๗๒
เด็กชายปกรณ์เกียรติ อิทธิเวชช์

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๔๗๓

เด็กหญิงนภสร จักรไพศาล
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๔๗๔
เด็กชายเตชิต พันธ์น้อย

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๔๗๕
เด็กหญิงนฤมลวรรณ สง่าเม่น

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๔๗๖

เด็กหญิงโชติกา ดุลยวิทย์
๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๔๗๗

เด็กชายนวพัฒน์ โยงรัมย์
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๔๗๘
เด็กชายพงษ์ษา พรพิมล

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๔๗๙

เด็กชายเลิศวรรธ์ แก้วเพ็ชร
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๔๘๐
เด็กหญิงบัวชมพู อรุณเวชกุล

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๔๘๑

เด็กหญิงอัญชิษฐา จันทรสุข
๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๔๘๒
เด็กชายเจษฎา ชืนอารมณ์

่

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๔๘๓

เด็กชายอังสะ ศิลปอนันต์
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๔๘๔

เด็กหญิงนลินลดา เจริญกุล
๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๔๘๕

เด็กชายจิณณพัต จันทร์ขึน

้

๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๔๘๖
เด็กหญิงกุลฑีรา พูลเกิด

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๔๘๗

เด็กหญิงเต็มศิริ บุญญาลัย
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๔๘๘

เด็กหญิงอุษณีษ์ เปกทอง

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๔๘๙

เด็กชายโชคอนันต์ ล้วนกลาง
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๔๙๐
เด็กชายเตชภณ ทิพย์รักษ์

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๔๙๑

เด็กหญิงกนกอร กลบสูงเนิน
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๔๙๒

เด็กหญิงชลธร สาคเรศ
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๔๙๓
เด็กหญิงปราณปรียา ศักดาสุคนธ์

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๔๙๔
เด็กหญิงผุสรัตน์ กฤชคฤหาสน์

๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๔๓ / ๒๓๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๑๔๙๕

เด็กชายธนกร สังฆะมณี
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๔๙๖

เด็กชายนพณัฐ นวลจันทร์
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๔๙๗
เด็กหญิงภูริชา จันทร์วิทัน

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๔๙๘

เด็กหญิงปพิชญา สมรฤทธิ

์

๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๔๙๙

เด็กชายสิรวิชญ์ ฤทธิวงศ์
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๕๐๐
เด็กชายไชยพัฒน์ วิริยะชัย

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๕๐๑
เด็กชายรักษ์ชัย

อำนาจสมบูรณ์สุข ๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๕๐๒
เด็กหญิงพรพรรณ อาดำ

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๕๐๓
เด็กหญิงสุทัตตา เริงสูงเนิน

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๕๐๔
เด็กชายปรวีร์ นิสะโสกะ

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๕๐๕
เด็กชายเมธาวิน อ่อนนิม

่

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๕๐๖
เด็กหญิงพัชราภรณ์ ทองรัตน์

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๕๐๗
เด็กหญิงอรกัญญา ภูตระกูล

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๕๐๘
เด็กชายนวยุทธ ศิริมา

๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๕๐๙
เด็กชายศุภกร สมถวิล

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๕๑๐
เด็กหญิงพรรณนิภา อรุณเพ็ง

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๕๑๑

เด็กชายภานุรุจ นิยม
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๕๑๒

เด็กหญิงมัญชุภาดา สังข์ทอง
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๕๑๓
เด็กหญิงศรัณยา สะอาดเอียม

่

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๕๑๔

เด็กชายธรรมปพน งามสุขสวัสดิ

์

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๕๑๕

เด็กชายรัฐวุธ มูลกัณหา
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๕๑๖

เด็กหญิงวิลาวัณย์ แก้วสีแดง
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๕๑๗
เด็กหญิงอมรรัตน์ สุริวงษ์

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๕๑๘

เด็กหญิงวรภัสยา บรรชรรัตน์
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๕๑๙

เด็กหญิงสุพิชชา ภูมิเกษม
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๕๒๐
เด็กหญิงเมขลา ปะตาทะโย

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๕๒๑
เด็กหญิงเณรัญฌรา ผาปะทะ

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๕๒๒

เด็กชายฐานา นาบุญ
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๕๒๓

เด็กหญิงณพเกล้า บุญมี
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๔๖๐/๑๕๒๔

เด็กชายธนโชติ เพ็งมะยม ๒๐/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 9 วัดเขาคูบา เขาคูบา  

สบ ๒๔๖๐/๑๕๒๕
เด็กชายอริสมันต์ แอลเล็บ ๓๐/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 9 วัดเขาคูบา เขาคูบา  

สบ ๒๔๖๐/๑๕๒๖

เด็กชายสมหวัง ใจงาม
๒๙/๖/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล 9 วัดเขาคูบา เขาคูบา  

สบ ๒๔๖๐/๑๕๒๗

เด็กชายธนายุต โพธิเพ็ง

์

๑๔/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 9 วัดเขาคูบา เขาคูบา  

สบ ๒๔๖๐/๑๕๒๘

เด็กชายแอน เหรียญทอง
๑๒/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 9 วัดเขาคูบา เขาคูบา  

สบ ๒๔๖๐/๑๕๒๙
เด็กชายธนภูมิ ร่มแสง ๘/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 9 วัดเขาคูบา เขาคูบา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๔๔ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๑๕๓๐
เด็กหญิงกนกวรรณ พิศมร

๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 9 วัดเขาคูบา เขาคูบา  

สบ ๒๔๖๐/๑๕๓๑

เด็กหญิงสุวรรณา พันรัต ๑/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 9 วัดเขาคูบา เขาคูบา  

สบ ๒๔๖๐/๑๕๓๒
เด็กหญิงสุฐิตา สุภาพงษ์

๑๖/๒/๒๕๕๑
โรงเรียนเทศบาล 9 วัดเขาคูบา เขาคูบา  

สบ ๒๔๖๐/๑๕๓๓

เด็กหญิงชลิตตา ศรีขำ ๖/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 9 วัดเขาคูบา เขาคูบา  

สบ ๒๔๖๐/๑๕๓๔

เด็กหญิงนภัสร หมวดมะหิงษ์
๑๙/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล 9 วัดเขาคูบา เขาคูบา  

สบ ๒๔๖๐/๑๕๓๕

เด็กชายวีรภัทร พาที
๑๘/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 9 วัดเขาคูบา เขาคูบา  

สบ ๒๔๖๐/๑๕๓๖
เด็กชายวีระชาติ เกสร

๑๔/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 9 วัดเขาคูบา เขาคูบา  

สบ ๒๔๖๐/๑๕๓๗

เด็กชายโอแมท วิทย์ ๘/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 9 วัดเขาคูบา เขาคูบา  

สบ ๒๔๖๐/๑๕๓๘

เด็กชายบอย ทองดี

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 9 วัดเขาคูบา เขาคูบา  

สบ ๒๔๖๐/๑๕๓๙

เด็กชายถวิล คัมภิรานนท์
๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 9 วัดเขาคูบา เขาคูบา  

สบ ๒๔๖๐/๑๕๔๐
เด็กชายทวีศักดิ

์

ใบศรี
๑๙/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 9 วัดเขาคูบา เขาคูบา  

สบ ๒๔๖๐/๑๕๔๑

เด็กชายทัตพงศ์ เพ็งพินิจ
๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 9 วัดเขาคูบา เขาคูบา  

สบ ๒๔๖๐/๑๕๔๒

เด็กชายณัฐวุฒิ นอสูงเนิน
๑๕/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 9 วัดเขาคูบา เขาคูบา  

สบ ๒๔๖๐/๑๕๔๓

เด็กชายนิธาน สาวิสิทธิ

์

๕/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 9 วัดเขาคูบา เขาคูบา  

สบ ๒๔๖๐/๑๕๔๔
เด็กชายวีรภัทร กิมเลียง

้

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 9 วัดเขาคูบา เขาคูบา  

สบ ๒๔๖๐/๑๕๔๕

เด็กชายเอกลักษณ์ แก้วดอนไพร
๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 9 วัดเขาคูบา เขาคูบา  

สบ ๒๔๖๐/๑๕๔๖

เด็กชายมหาสมุทร คำนวนวุฒิ
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 9 วัดเขาคูบา เขาคูบา  

สบ ๒๔๖๐/๑๕๔๗

เด็กชายธนภูมิ สมภาร
๑๖/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 9 วัดเขาคูบา เขาคูบา  

สบ ๒๔๖๐/๑๕๔๘
เด็กชายโชค วังดี

๒๙/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 9 วัดเขาคูบา เขาคูบา  

สบ ๒๔๖๐/๑๕๔๙

เด็กชายอานนท์ วรจักร
๑๒/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 9 วัดเขาคูบา เขาคูบา  

สบ ๒๔๖๐/๑๕๕๐
เด็กชายธนวัฒน์ จันธรรมมา ๘/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 9 วัดเขาคูบา เขาคูบา  

สบ ๒๔๖๐/๑๕๕๑

เด็กหญิงเพทาย แซ่โง้ว
๓๑/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 9 วัดเขาคูบา เขาคูบา  

สบ ๒๔๖๐/๑๕๕๒
เด็กหญิงชญาพัทธ์ ชูแสง ๙/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 9 วัดเขาคูบา เขาคูบา  

สบ ๒๔๖๐/๑๕๕๓

เด็กหญิงปยะนันท์ กำเนิดทรัพย์
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 9 วัดเขาคูบา เขาคูบา  

สบ ๒๔๖๐/๑๕๕๔

เด็กหญิงจัณร์ทรา รืนนาน

่

๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 9 วัดเขาคูบา เขาคูบา  

สบ ๒๔๖๐/๑๕๕๕

เด็กหญิงวรรณวรี ดอนพลี
๑๔/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 9 วัดเขาคูบา เขาคูบา  

สบ ๒๔๖๐/๑๕๕๖
เด็กชายพงษ์ธรณ์ ดีเกตุ

๑/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 9 วัดเขาคูบา เขาคูบา  

สบ ๒๔๖๐/๑๕๕๗

เด็กชายปาณาวี ข้าวขาว
๒๗/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 9 วัดเขาคูบา เขาคูบา  

สบ ๒๔๖๐/๑๕๕๘

เด็กหญิงธนมนต์ จันทร์ตรี
๒๖/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 9 วัดเขาคูบา เขาคูบา  

สบ ๒๔๖๐/๑๕๕๙

เด็กหญิงอิม

่

ฟู
๑๙/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 9 วัดเขาคูบา เขาคูบา  

สบ ๒๔๖๐/๑๕๖๐
เด็กหญิงศิริรัตน์ สนธิ

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 9 วัดเขาคูบา เขาคูบา  

สบ ๒๔๖๐/๑๕๖๑

เด็กหญิงนำเพ็ชร พันรัต
๑๘/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 9 วัดเขาคูบา เขาคูบา  

สบ ๒๔๖๐/๑๕๖๒

เด็กหญิงณัฐกานต์ ชัยเจริญ
๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 9 วัดเขาคูบา เขาคูบา  

สบ ๒๔๖๐/๑๕๖๓

เด็กหญิงสุชานันท์ เทพพัว

้

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 9 วัดเขาคูบา เขาคูบา  

สบ ๒๔๖๐/๑๕๖๔
เด็กชายวีระพงษ์ เทียมเกตุ

๑๒/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 9 วัดเขาคูบา เขาคูบา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๔๕ / ๒๓๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๑๕๖๕

เด็กชายภูริทัศน์ เทียมพิทักษ์
๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 9 วัดเขาคูบา เขาคูบา  

สบ ๒๔๖๐/๑๕๖๖

เด็กชายพรสิน คามีศักดิ

์

๑๔/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 9 วัดเขาคูบา เขาคูบา  

สบ ๒๔๖๐/๑๕๖๗
เด็กชายรัฐธรรมนูญ ใส้พงษ์

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 9 วัดเขาคูบา เขาคูบา  

สบ ๒๔๖๐/๑๕๖๘

เด็กหญิงสกาวรัตน์ กองพุฒ
๑๐/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 9 วัดเขาคูบา เขาคูบา  

สบ ๒๔๖๐/๑๕๖๙

เด็กหญิงสุภิดา วงษ์สกุล
๓๑/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 9 วัดเขาคูบา เขาคูบา  

สบ ๒๔๖๐/๑๕๗๐
เด็กชายณภัทร บัวงาม

๒๗/๔/๒๕๕๒

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

บ้านกล้วย  

สบ ๒๔๖๐/๑๕๗๑
เด็กชายยศพนธ์ แฟสันเทียะ

๒๖/๗/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

บ้านกล้วย  

สบ ๒๔๖๐/๑๕๗๒

เด็กชายวรพงศ์ ละดาดก
๓๐/๘/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

บ้านกล้วย  

สบ ๒๔๖๐/๑๕๗๓

เด็กชายภานุพงศ์ เหล็กกับทอง

๑๗/๑๒/๒๕๕๑
โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

บ้านกล้วย  

สบ ๒๔๖๐/๑๕๗๔

เด็กชายภานุพัทธ์ รักษาธูป
๒๕/๖/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

บ้านกล้วย  

สบ ๒๔๖๐/๑๕๗๕
เด็กชายศุภกร พันศรีภู

๒๕/๑๐/๒๕๕๑
โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

บ้านกล้วย  

สบ ๒๔๖๐/๑๕๗๖

เด็กชายณัฐพล อนุรักษ์
๑๕/๔/๒๕๕๒

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

บ้านกล้วย  

สบ ๒๔๖๐/๑๕๗๗

เด็กชายณัฐภูมิ นาชิน
๒๖/๔/๒๕๕๒

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

บ้านกล้วย  

สบ ๒๔๖๐/๑๕๗๘

เด็กชายอาณาจักร เทพช่วย
๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

บ้านกล้วย  

สบ ๒๔๖๐/๑๕๗๙
เด็กชายชนะกานต์ ศรีเดช

๑๘/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

บ้านกล้วย  

สบ ๒๔๖๐/๑๕๘๐
เด็กหญิงจันณิภาพร มีชอบ

๐๓/๖/๒๕๕๒

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

บ้านกล้วย  

สบ ๒๔๖๐/๑๕๘๑

เด็กหญิงปทมาสน์ อู่เถือน

่

๐๒/๒/๒๕๕๒

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

บ้านกล้วย  

สบ ๒๔๖๐/๑๕๘๒

เด็กหญิงพรพรรณ จิตรหาญ
๒๗/๖/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

บ้านกล้วย  

สบ ๒๔๖๐/๑๕๘๓
เด็กหญิงอักษราภัค เกิดภู่บุญราช

๐๙/๑๐/๒๕๕๑
โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

บ้านกล้วย  

สบ ๒๔๖๐/๑๕๘๔

เด็กหญิงเนตรนภา คัมภีรพันธ์
๐๓/๑/๒๕๕๒

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

บ้านกล้วย  

สบ ๒๔๖๐/๑๕๘๕

เด็กหญิงธมลวรรณ วรรณ์ทอง
๑๔/๗/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

บ้านกล้วย  

สบ ๒๔๖๐/๑๕๘๖

เด็กหญิงณัฐริกา ชัยลา
๒๑/๘/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

บ้านกล้วย  

สบ ๒๔๖๐/๑๕๘๗
เด็กหญิงกิตติยาภรณ์ คุ้มดาว

๑๕/๑/๒๕๕๒

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

บ้านกล้วย  

สบ ๒๔๖๐/๑๕๘๘

เด็กหญิงนริศรา กระโห้ทอง
๐๙/๕/๒๕๕๒

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

บ้านกล้วย  

สบ ๒๔๖๐/๑๕๘๙
เด็กหญิงภัญญ์วรินทร์

สูญโย
๑๗/๒/๒๕๕๒

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

บ้านกล้วย  

สบ ๒๔๖๐/๑๕๙๐
เด็กหญิงทิตาวีร์ กอบแก้ว

๑๕/๗/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

บ้านกล้วย  

สบ ๒๔๖๐/๑๕๙๑
เด็กหญิงจารุวรรณ แสงน้อย

๒๙/๙/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

บ้านกล้วย  

สบ ๒๔๖๐/๑๕๙๒
เด็กชายกันต์ชินพัฒน์ อุดชุ่มกาศ

๒๖/๖/๒๕๕๒

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

บ้านกล้วย  

สบ ๒๔๖๐/๑๕๙๓ เด็กชายธนพนธ์เศรษฐ์
สิงห์เพชร

๑๘/๕/๒๕๕๒

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

บ้านกล้วย  

สบ ๒๔๖๐/๑๕๙๔

เด็กชายธีรโชติ อู่นาท
๐๕/๕/๒๕๕๒

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

บ้านกล้วย  

สบ ๒๔๖๐/๑๕๙๕
เด็กชายกรวิชญ์ เพ็ชรสิงห์

๒๕/๗/๒๕๕๒

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

บ้านกล้วย  

สบ ๒๔๖๐/๑๕๙๖

เด็กชายเกษมสุข เพ็ชรหาญ
๑๙/๘/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

บ้านกล้วย  

สบ ๒๔๖๐/๑๕๙๗

เด็กชายภูมิรพี มีไชโย
๐๔/๘/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

บ้านกล้วย  

สบ ๒๔๖๐/๑๕๙๘

เด็กชายชาย อินทร์เทา
๑๐/๑/๒๕๕๒

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

บ้านกล้วย  

สบ ๒๔๖๐/๑๕๙๙
เด็กชายณัฐพัชร์ แสงทับทิม

๒๔/๗/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

บ้านกล้วย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๔๖ / ๒๓๗
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๑๖๐๐
เด็กชายณัฐภูมิ นาคเกิด

๒๐/๗/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

บ้านกล้วย  

สบ ๒๔๖๐/๑๖๐๑
เด็กชายพีรพัฒน์ พวงดอกไม้

๐๓/๗/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

บ้านกล้วย  

สบ ๒๔๖๐/๑๖๐๒
เด็กชายอัครชัย ยอดนารี

๒๐/๗/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

บ้านกล้วย  

สบ ๒๔๖๐/๑๖๐๓
เด็กหญิงญาดา ชาลีนิวัฒน์

๐๖/๑/๒๕๕๒

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

บ้านกล้วย  

สบ ๒๔๖๐/๑๖๐๔
เด็กหญิงน้องนุช สุดทิศ

๒๑/๕/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

บ้านกล้วย  

สบ ๒๔๖๐/๑๖๐๕
เด็กหญิงมนัญชยา โสทก

๐๖/๑/๒๕๕๒

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

บ้านกล้วย  

สบ ๒๔๖๐/๑๖๐๖
เด็กหญิงสุวรินทร์ เกตุแก้ว

๒๘/๑/๒๕๕๒

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

บ้านกล้วย  

สบ ๒๔๖๐/๑๖๐๗
เด็กหญิงสายฝน ยันตรี

๒๐/๕/๒๕๕๒

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

บ้านกล้วย  

สบ ๒๔๖๐/๑๖๐๘
เด็กหญิงธัญชนก ชะวะลิต

๑๙/๑๒/๒๕๕๑
โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

บ้านกล้วย  

สบ ๒๔๖๐/๑๖๐๙
เด็กหญิงเอริกา นิลทะรักษ์

๐๗/๔/๒๕๕๒

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

บ้านกล้วย  

สบ ๒๔๖๐/๑๖๑๐
เด็กหญิงปณณรัตน์ แพงท้าว

๒๙/๖/๒๕๕๒

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

บ้านกล้วย  

สบ ๒๔๖๐/๑๖๑๑

เด็กหญิงณัชชา ทองเลิศ

๒๘/๑๒/๒๕๕๑
โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

บ้านกล้วย  

สบ ๒๔๖๐/๑๖๑๒

เด็กหญิงนภัสวรรณ ชูรัตน์
๒๙/๙/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

บ้านกล้วย  

สบ ๒๔๖๐/๑๖๑๓

เด็กชายภาคิน พรมอ่อน
๒๓/๑/๒๕๕๒

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

บ้านกล้วย  

สบ ๒๔๖๐/๑๖๑๔
เด็กหญิงพรธิดา โมฬ

๑๓/๑๑/๒๕๕๑
โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

บ้านกล้วย  

สบ ๒๔๖๐/๑๖๑๕

เด็กชายสัญหณัฐ มะลิซ้อน
๑๙/๒/๒๕๕๒

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

บ้านกล้วย  

สบ ๒๔๖๐/๑๖๑๖

เด็กชายพงศภัค ยางจิตร์
๒๕/๖/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

บ้านกล้วย  

สบ ๒๔๖๐/๑๖๑๗

เด็กชายกิตติศักดิ

์

คงเวช
๐๑/๘/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

บ้านกล้วย  

สบ ๒๔๖๐/๑๖๑๘
เด็กชายสาริศ ยอดโพธิ

์

๑๓/๑๑/๒๕๕๑
โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

บ้านกล้วย  

สบ ๒๔๖๐/๑๖๑๙

เด็กชายจักรินทร์ เขียวคราม
๑๔/๘/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

บ้านกล้วย  

สบ ๒๔๖๐/๑๖๒๐
เด็กชายนนทการณ์ บูรณ์เจริญ

๑๒/๕/๒๕๕๒

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

บ้านกล้วย  

สบ ๒๔๖๐/๑๖๒๑

เด็กชายเปรมปยะ
เตรียมประกิจกุล

๒๓/๑๐/๒๕๕๑
โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

บ้านกล้วย  

สบ ๒๔๖๐/๑๖๒๒
เด็กชายณัฐภัทร หนูคำ

๒๒/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

บ้านกล้วย  

สบ ๒๔๖๐/๑๖๒๓

เด็กชายเขษมศักดิ

์

มหาอำมาตย์

๒๑/๑๑/๒๕๕๑
โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

บ้านกล้วย  

สบ ๒๔๖๐/๑๖๒๔

เด็กชายชโยดม ปนตะวงค์
๐๘/๓/๒๕๕๒

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

บ้านกล้วย  

สบ ๒๔๖๐/๑๖๒๕
เด็กหญิงขวัญภัสสรา อุสะหะพันธ์

๒๒/๑๑/๒๕๕๑
โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

บ้านกล้วย  

สบ ๒๔๖๐/๑๖๒๖ เด็กหญิงจันทร์ดารัตน์
คิม

๒๓/๖/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

บ้านกล้วย  

สบ ๒๔๖๐/๑๖๒๗

เด็กหญิงสิริกร ตาสี

๒๕/๑๒/๒๕๕๑
โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

บ้านกล้วย  

สบ ๒๔๖๐/๑๖๒๘

เด็กหญิงจิรวดี วงศ์พันธ์
๑๙/๙/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

บ้านกล้วย  

สบ ๒๔๖๐/๑๖๒๙

เด็กหญิงพรณิชา ปานผา
๑๕/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

บ้านกล้วย  

สบ ๒๔๖๐/๑๖๓๐
เด็กหญิงวรัญญา ผดาจิตร

๑๒/๑๒/๒๕๕๑
โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

บ้านกล้วย  

สบ ๒๔๖๐/๑๖๓๑

เด็กหญิงอมิตา กลินสุคนธ์

่

๒๕/๑๒/๒๕๕๑
โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

บ้านกล้วย  

สบ ๒๔๖๐/๑๖๓๒

เด็กหญิงจิรวรรณ แก้วตา
๑๒/๕/๒๕๕๒

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

บ้านกล้วย  

สบ ๒๔๖๐/๑๖๓๓

เด็กหญิงกนกวรรณ นราศรี
๑๘/๘/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

บ้านกล้วย  

สบ ๒๔๖๐/๑๖๓๔
เด็กหญิงพิมพิกา เกลียวประเสริฐ

๒๙/๑๐/๒๕๕๑
โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

บ้านกล้วย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๔๗ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๑๖๓๕

เด็กหญิงวรัญญา กระแสเทพ
๐๕/๔/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

บ้านกล้วย  

สบ ๒๔๖๐/๑๖๓๖

เด็กชายปรเมษฐ์ นารี
๒๗/๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

บ้านกล้วย  

สบ ๒๔๖๐/๑๖๓๗
เด็กชายรัชเดช โรหิตจันทร์

๑๘/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

บ้านกล้วย  

สบ ๒๔๖๐/๑๖๓๘

เด็กชายธนภัทร การะเอก
๒๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

บ้านกล้วย  

สบ ๒๔๖๐/๑๖๓๙

เด็กหญิงธันวารตี มณีนิล
๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

บ้านกล้วย  

สบ ๒๔๖๐/๑๖๔๐
เด็กหญิงรัชติยากรณ์ เจริญรุ่งเรือง

๐๒/๕/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

บ้านกล้วย  

สบ ๒๔๖๐/๑๖๔๑
เด็กหญิงอารีรัตน์ ตาไว ๐๓/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

บ้านกล้วย  

สบ ๒๔๖๐/๑๖๔๒

เด็กหญิงบัณฑิตา ช้างทอง
๒๑/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

บ้านกล้วย  

สบ ๒๔๖๐/๑๖๔๓

เด็กชายวิรุจน์ ทองแดง
๒๕/๔/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

บ้านกล้วย  

สบ ๒๔๖๐/๑๖๔๔

เด็กชายนพรัตน์ คงยืน
๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

บ้านกล้วย  

สบ ๒๔๖๐/๑๖๔๕
เด็กชายวุฒิพร พันธุ์สุ

๐๓/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

บ้านกล้วย  

สบ ๒๔๖๐/๑๖๔๖

เด็กชายณัฐวุฒิ จำมัน

่

๐๙/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

บ้านกล้วย  

สบ ๒๔๖๐/๑๖๔๗

เด็กหญิงอริสรา ชัยวารี ๐๗/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

บ้านกล้วย  

สบ ๒๔๖๐/๑๖๔๘

เด็กหญิงชรินรัตน์ มีสว่าง ๐๑/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

บ้านกล้วย  

สบ ๒๔๖๐/๑๖๔๙
เด็กหญิงบงกชกร เวียงดอนก่อ

๑๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

บ้านกล้วย  

สบ ๒๔๖๐/๑๖๕๐
เด็กหญิงรัฐนันท์ เจริญสุวรรณพร ๐๑/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

บ้านกล้วย  

สบ ๒๔๖๐/๑๖๕๑

เด็กหญิงพิมพ์วรีย์ ยาวิเลิง
๒๑/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

บ้านกล้วย  

สบ ๒๔๖๐/๑๖๕๒

เด็กชายภูวนาท รู้ครอง ๒/๖/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

บ้านกล้วย  

สบ ๒๔๖๐/๑๖๕๓
เด็กชายพุทรักษ์ แซ่กง

๑๕/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

บ้านกล้วย  

สบ ๒๔๖๐/๑๖๕๔

เด็กหญิงกานต์ธิดา ศุภมงคลถิรธนา ๕/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

บ้านกล้วย  

สบ ๒๔๖๐/๑๖๕๕

เด็กหญิงสายนำผึง

้

เค้ามูล
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองบัว วัดตะกุด  

สบ ๒๔๖๐/๑๖๕๖

เด็กชายกฤษฎา ธรรมจิตร์
๐๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองบัว วัดตะกุด  

สบ ๒๔๖๐/๑๖๕๗
เด็กชายกฤษดา แสงสว่าง

๑๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองบัว วัดตะกุด  

สบ ๒๔๖๐/๑๖๕๘

เด็กชายธนา เกตุพันธ์
๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองบัว วัดตะกุด  

สบ ๒๔๖๐/๑๖๕๙

เด็กชายนพรัตน์ บัวพร
๑๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองบัว วัดตะกุด  

สบ ๒๔๖๐/๑๖๖๐
เด็กชายนวพล มันใจ

่

๒๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองบัว วัดตะกุด  

สบ ๒๔๖๐/๑๖๖๑
เด็กชายสราวุฒิ แสงอ่อน

๑๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองบัว วัดตะกุด  

สบ ๒๔๖๐/๑๖๖๒

เด็กชายอภิวิชญ์ โสภา
๓๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองบัว วัดตะกุด  

สบ ๒๔๖๐/๑๖๖๓

เด็กหญิงกุลนิดา แก้วพรมดี
๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองบัว วัดตะกุด  

สบ ๒๔๖๐/๑๖๖๔

เด็กหญิงนฤมล ฟูบุุญมา
๒๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองบัว วัดตะกุด  

สบ ๒๔๖๐/๑๖๖๕
เด็กหญิงปยะวรรณ์ เสาร์ไสย์

๓๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองบัว วัดตะกุด  

สบ ๒๔๖๐/๑๖๖๖

เด็กหญิงพิราวัลย์ เพชราวรรณ์
๐๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองบัว วัดตะกุด  

สบ ๒๔๖๐/๑๖๖๗

เด็กหญิงภาวิณี เงินเมย
๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองบัว วัดตะกุด  

สบ ๒๔๖๐/๑๖๖๘

เด็กหญิงศิริวรรณ จันทร์ศิริ
๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองบัว วัดตะกุด  

สบ ๒๔๖๐/๑๖๖๙
เด็กหญิงสุชาวดี จันทร์เทียง

่

๐๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองบัว วัดตะกุด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๔๘ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๑๖๗๐
เด็กหญิงสุภัชชา พลอยดี

๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองบัว วัดตะกุด  

สบ ๒๔๖๐/๑๖๗๑

เด็กหญิงปาริชาติ เค้ามูล
๒๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองบัว วัดตะกุด  

สบ ๒๔๖๐/๑๖๗๒
เด็กชายสมรักษ์ ลือชัย

๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองบัว วัดตะกุด  

สบ ๒๔๖๐/๑๖๗๓

เด็กหญิงสุภัสสร ปลัดสังข์
๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองบัว วัดตะกุด  

สบ ๒๔๖๐/๑๖๗๔

เด็กหญิงพิมวดี ทองสา
๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองบัว วัดตะกุด  

สบ ๒๔๖๐/๑๖๗๕

เด็กหญิงภัณฑิรา โคตรเสนา
๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองบัว วัดตะกุด  

สบ ๒๔๖๐/๑๖๗๖
เด็กชายธง -

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองบัว วัดตะกุด  

สบ ๒๔๖๐/๑๖๗๗

เด็กหญิงอัง -
๑๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองบัว วัดตะกุด  

สบ ๒๔๖๐/๑๖๗๘

เด็กชายราชัน อุดตะกะ
๒๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองบัว วัดตะกุด  

สบ ๒๔๖๐/๑๖๗๙

เด็กชายสุรศักดิ

์

รัตนตุมหิ
๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองบัว วัดตะกุด  

สบ ๒๔๖๐/๑๖๘๐
เด็กชายพลวัฒน์ ดีทองคำ

๐๓/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองบัว วัดตะกุด  

สบ ๒๔๖๐/๑๖๘๑

เด็กหญิงปุณยาพร ศรีวะสุข
๒๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองบัว วัดตะกุด  

สบ ๒๔๖๐/๑๖๘๒

เด็กชายธงพัฒน์ ตันปกรณ์
๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองบัว วัดตะกุด  

สบ ๒๔๖๐/๑๖๘๓

เด็กหญิงสิริวิมล สดไธสง
๐๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองบัว วัดตะกุด  

สบ ๒๔๖๐/๑๖๘๔
เด็กหญิงกนกวรรณ คัมภิรานนท์

๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองบัว วัดตะกุด  

สบ ๒๔๖๐/๑๖๘๕

เด็กชายวีระภัทร คำบุโรม
๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองบัว วัดตะกุด  

สบ ๒๔๖๐/๑๖๘๖

เด็กหญิงกชกร เกตุจันทร์
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองบัว วัดตะกุด  

สบ ๒๔๖๐/๑๖๘๗

เด็กชายจักรกฤษ เค้ามูล
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองบัว วัดตะกุด  

สบ ๒๔๖๐/๑๖๘๘
เด็กหญิงวรัชญา อิทริน

๐๗/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองบัว วัดตะกุด  

สบ ๒๔๖๐/๑๖๘๙

เด็กชายจตุรวิชญ์ หนูแดง
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองบัว วัดตะกุด  

สบ ๒๔๖๐/๑๖๙๐
เด็กชายพุทธินันท์ ชัยศิริ

๐๖/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองบัว วัดตะกุด  

สบ ๒๔๖๐/๑๖๙๑

เด็กชายจักรพรรดิ

์

ระยางกูล
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองบัว วัดตะกุด  

สบ ๒๔๖๐/๑๖๙๒
เด็กหญิงปวัณรัตน์ ทรัพย์สมบูรณ์

๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนสว่างรัตน์พิฉายศึกษา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๑๖๙๓

เด็กชายกิตติกวิน ตันตระกูล
๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนสว่างรัตน์พิฉายศึกษา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๑๖๙๔

เด็กชายธเนศวร์ พันแสน
๑๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนสว่างรัตน์พิฉายศึกษา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๑๖๙๕

เด็กชายศุภชัย สุรชาติเมธินทร์
๐๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนสว่างรัตน์พิฉายศึกษา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๑๖๙๖
เด็กหญิงปวรรณรัตน์ ขันแก้ว

๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนสว่างรัตน์พิฉายศึกษา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๑๖๙๗

เด็กหญิงภัทรธิดา ฉุนรัตน์
๐๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนสว่างรัตน์พิฉายศึกษา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๑๖๙๘

เด็กชายพันทวี ประสิทธิกสิกร

์

๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนสว่างรัตน์พิฉายศึกษา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๑๖๙๙

เด็กหญิงวรารัตน์ วงษาบุตร
๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนสว่างรัตน์พิฉายศึกษา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๑๗๐๐
เด็กหญิงสุทธิชา สุดใจ

๐๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนสว่างรัตน์พิฉายศึกษา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๑๗๐๑
เด็กชายณัฐวุธ อนุรักษ์

๐๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนสว่างรัตน์พิฉายศึกษา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๑๗๐๒
เด็กชายปวริศร์ พิมพ์รัตน์

๒๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนสว่างรัตน์พิฉายศึกษา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๑๗๐๓
เด็กหญิงศิณีรัตน์ ครองศักดิ

์

๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสว่างรัตน์พิฉายศึกษา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๑๗๐๔
เด็กหญิงรวินทร์นิภา กิจสมัคร

๑๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนสว่างรัตน์พิฉายศึกษา วัดศรีบุรีรตนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๔๙ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๑๗๐๕
เด็กชายศตวรรษ แน่นอน

๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนสว่างรัตน์พิฉายศึกษา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๑๗๐๖
เด็กชายธัญญาวัฒน์ ศรีนิล

๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสว่างรัตน์พิฉายศึกษา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๑๗๐๗
เด็กชายพงศ์พัฒน์ อ่อนหล้า

๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนสว่างรัตน์พิฉายศึกษา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๑๗๐๘
เด็กหญิงอาริษา มหากุศล

๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสว่างรัตน์พิฉายศึกษา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๑๗๐๙
เด็กหญิงธรรญ์ชนก ชำนาญพิศ

๐๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนสว่างรัตน์พิฉายศึกษา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๑๗๑๐
เด็กชายพีรพล บุญรอด

๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสว่างรัตน์พิฉายศึกษา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๑๗๑๑
เด็กหญิงเนตรนภา พรมใจรักษ์

๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนสว่างรัตน์พิฉายศึกษา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๑๗๑๒

เด็กชายศุภวิชญ์ สร้อยแสงดี
๐๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนสว่างรัตน์พิฉายศึกษา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๑๗๑๓

เด็กชายธนกร เกตุสุวรรณ์
๑๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนสว่างรัตน์พิฉายศึกษา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๑๗๑๔

เด็กชายฐาปกรณ์ อาจต้น
๐๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนสว่างรัตน์พิฉายศึกษา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๑๗๑๕
เด็กชายปวริศร์ อาจต้น

๐๔/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนสว่างรัตน์พิฉายศึกษา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๑๗๑๖

เด็กหญิงชนกพร เทพแจ่มใจ
๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสว่างรัตน์พิฉายศึกษา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๑๗๑๗

เด็กชายบวรภพ เลิศหัสดีรัตน์
๐๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนสว่างรัตน์พิฉายศึกษา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๑๗๑๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ วงศ์ชาลี
๐๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนสว่างรัตน์พิฉายศึกษา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๑๗๑๙
เด็กหญิงชลธิชา ศรีสังข์

๒๕/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนสว่างรัตน์พิฉายศึกษา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๑๗๒๐
เด็กหญิงจิณณพัต สุขันคำ

๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนสว่างรัตน์พิฉายศึกษา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๑๗๒๑

เด็กหญิงไพรชญา บุญรมย์
๑๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนสว่างรัตน์พิฉายศึกษา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๑๗๒๒ เด็กหญิงพรกนกพรรณ
อังกาบศรี

๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนสว่างรัตน์พิฉายศึกษา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๑๗๒๓
เด็กหญิงนาบุญ วัชรสิทธิ

์

๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนสว่างรัตน์พิฉายศึกษา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๑๗๒๔

เด็กหญิงปรัชญา ลาวิลาศ
๑๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนสว่างรัตน์พิฉายศึกษา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๑๗๒๕

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส สังสุข
๐๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนสว่างรัตน์พิฉายศึกษา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๑๗๒๖

เด็กชายจุลจักร สุดชี
๐๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนสว่างรัตน์พิฉายศึกษา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๑๗๒๗
เด็กหญิงพรณิชา หอมสุวรรณ

๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนสว่างรัตน์พิฉายศึกษา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๑๗๒๘

เด็กชายชีพชนก ศิลปปรีชา
๒๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนสว่างรัตน์พิฉายศึกษา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๑๗๒๙

เด็กหญิงอรปรียา ดวงจิตร
๐๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนสว่างรัตน์พิฉายศึกษา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๑๗๓๐
เด็กชายนราทร ทองดอนสนธิ

์

๐๙/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนสว่างรัตน์พิฉายศึกษา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๑๗๓๑
เด็กหญิงนิภาพร อินมะตูม

๑๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสว่างรัตน์พิฉายศึกษา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๑๗๓๒

เด็กหญิงนภิษา เนตรเปลียน

่

๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสว่างรัตน์พิฉายศึกษา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๑๗๓๓

เด็กหญิงบุญยวีร์ ปรีดาศักดิ

์

๒๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนสว่างรัตน์พิฉายศึกษา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๑๗๓๔

เด็กชายธงชัย วันทอง
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสว่างรัตน์พิฉายศึกษา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๑๗๓๕
เด็กชายอัษฎายุธ เผ่าสวัสดิ

์

๑๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนสว่างรัตน์พิฉายศึกษา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๑๗๓๖

เด็กชายภานุวัฒน์ ดาวกระจาย
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสว่างรัตน์พิฉายศึกษา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๑๗๓๗

เด็กชายบรรณวัชร ชัยบัณฑิตย์
๑๗/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนสว่างรัตน์พิฉายศึกษา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๑๗๓๘

เด็กหญิงณัฐกฤตา บัวพรมมี
๑๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนสว่างรัตน์พิฉายศึกษา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๑๗๓๙
เด็กหญิงมานิตา วิเทียนเทียบ

๒๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนสว่างรัตน์พิฉายศึกษา วัดศรีบุรีรตนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๕๐ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๑๗๔๐
เด็กหญิงธัญสินี วงษ์ทน

๐๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนสว่างรัตน์พิฉายศึกษา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๑๗๔๑

เด็กหญิงนฤดล วงษ์ธรรม
๑๐/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนสว่างรัตน์พิฉายศึกษา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๑๗๔๒
เด็กหญิงพรสุภัค สมรูป

๐๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนสว่างรัตน์พิฉายศึกษา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๑๗๔๓

เด็กหญิงกานชนา เสียมสกุล
๐๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนสว่างรัตน์พิฉายศึกษา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๑๗๔๔

เด็กหญิงภูริชญา ตันติวีรสุต
๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสว่างรัตน์พิฉายศึกษา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๑๗๔๕

เด็กชายชยกร หวานดี

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสว่างรัตน์พิฉายศึกษา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๑๗๔๖
เด็กชายปติภัทธ กาญจนกิจ

๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนสว่างรัตน์พิฉายศึกษา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๑๗๔๗

เด็กชายรติพงษ์ เครือแดง

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสว่างรัตน์พิฉายศึกษา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๑๗๔๘

เด็กหญิงอรวรรณ สำอางค์
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสว่างรัตน์พิฉายศึกษา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๑๗๔๙

เด็กหญิงพรชิตา สีเรืองพันธ์
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสว่างรัตน์พิฉายศึกษา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๑๗๕๐
เด็กหญิงชนัญชิตา พยัคปาน

๐๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนสว่างรัตน์พิฉายศึกษา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๑๗๕๑

เด็กชายสัณหณัฐ คนฟู
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสว่างรัตน์พิฉายศึกษา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๑๗๕๒

เด็กชายกษิด์ภัฒน์ ทรัพย์วิไล
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสว่างรัตน์พิฉายศึกษา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๑๗๕๓ เด็กหญิงพักตร์เพียงเพ็ญ

อุตมะบัวจันทร์
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสว่างรัตน์พิฉายศึกษา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๑๗๕๔
เด็กชายสิทธิศักดิ

์ ์

ควนนอก
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสว่างรัตน์พิฉายศึกษา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๑๗๕๕

เด็กหญิงภิญญดา ทองแย้ม
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสว่างรัตน์พิฉายศึกษา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๑๗๕๖

เด็กชายนิติภูมิ แก้วโท
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสว่างรัตน์พิฉายศึกษา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๑๗๕๗
เด็กชายพิชญ์ทยากร ศิริสุนทรกมล

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสว่างรัตน์พิฉายศึกษา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๑๗๕๘
เด็กหญิงสุเมธินี สมเพียร

๐๖/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนสว่างรัตน์พิฉายศึกษา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๑๗๕๙

เด็กหญิงชนิดา สุขละมูล
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสว่างรัตน์พิฉายศึกษา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๑๗๖๐
เด็กชายกฤษกร มณีใหญ่

๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสว่างรัตน์พิฉายศึกษา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๑๗๖๑

เด็กหญิงเขมจิรา คูศรีวงษ์
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสว่างรัตน์พิฉายศึกษา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๑๗๖๒
เด็กหญิงณัชชา ช่างคำ

๑๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนสว่างรัตน์พิฉายศึกษา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๑๗๖๓

เด็กหญิงไพรชฎา บุญรมย์
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสว่างรัตน์พิฉายศึกษา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๑๗๖๔

เด็กชายธนโชติ อ่อนศิริ
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสว่างรัตน์พิฉายศึกษา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๑๗๖๕

เด็กหญิงพิชญา ทองทาสี
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสว่างรัตน์พิฉายศึกษา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๑๗๖๖
เด็กชายธวัชชัย แผ้วฉำ

๑๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนสว่างรัตน์พิฉายศึกษา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๑๗๖๗

เด็กชายพัทธกานต์ แก้วไสย
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสว่างรัตน์พิฉายศึกษา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๑๗๖๘

เด็กชายฑีรกานต์ จันต๊ะวงค์
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนสว่างรัตน์พิฉายศึกษา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๑๗๖๙

เด็กหญิงสิริกร เกษศรี
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสว่างรัตน์พิฉายศึกษา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๑๗๗๐
เด็กหญิงสุชัญญา วงษพันธ์

๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสว่างรัตน์พิฉายศึกษา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๑๗๗๑

เด็กหญิงภูริชญา ตาจันทึก
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสว่างรัตน์พิฉายศึกษา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๑๗๗๒

เด็กหญิงวีระนันท์ จันทร์ทอง
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสว่างรัตน์พิฉายศึกษา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๑๗๗๓ เด็กหญิงพัชร์ปภาอัฑฒ์
ดีสัตย์

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสว่างรัตน์พิฉายศึกษา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๑๗๗๔
เด็กหญิงภัทราพร เดชพันธ์

๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสว่างรัตน์พิฉายศึกษา วัดศรีบุรีรตนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๕๑ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๑๗๗๕

เด็กหญิงณัฐปภัสธ์ ศรีเพ็ชร
๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนสว่างรัตน์พิฉายศึกษา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๑๗๗๖

เด็กหญิงพีรยา ตันเรือง
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนสว่างรัตน์พิฉายศึกษา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๑๗๗๗
เด็กหญิงอรจิรา อ่วมอินทร์

๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสว่างรัตน์พิฉายศึกษา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๑๗๗๘

เด็กหญิงปยะมาศ นาคเทียน
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสว่างรัตน์พิฉายศึกษา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๑๗๗๙

เด็กหญิงอริญชยา บุญเรือน
๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนสว่างรัตน์พิฉายศึกษา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๑๗๘๐
เด็กหญิงชลธิชา รอดฟา

๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสว่างรัตน์พิฉายศึกษา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๑๗๘๑
เด็กชายวิษณุ ประทุมอาจ

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสว่างรัตน์พิฉายศึกษา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๑๗๘๒

เด็กชายพระนาย ดีพุ่ม
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสว่างรัตน์พิฉายศึกษา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๑๗๘๓

เด็กชายนำโชค รัศมีเพ็ญ
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสว่างรัตน์พิฉายศึกษา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๑๗๘๔

เด็กชายภูวดล วงษ์สุวรรณ์
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสว่างรัตน์พิฉายศึกษา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๑๗๘๕
เด็กชายอิศรัฐ โชคสมัย

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสว่างรัตน์พิฉายศึกษา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๑๗๘๖

เด็กชายอภิสิทธิ

์

เข็มมาลา
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสว่างรัตน์พิฉายศึกษา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๑๗๘๗

เด็กหญิงกิติวรรณ เกตุสุวรรณ์
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสว่างรัตน์พิฉายศึกษา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๑๗๘๘

เด็กหญิงญาโณทัย เมืองคีรี
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสว่างรัตน์พิฉายศึกษา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๑๗๘๙
เด็กชายธนภูมิ ประเสริฐรอด

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสว่างรัตน์พิฉายศึกษา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๑๗๙๐
เด็กหญิงจิรัชญา จงรวมกลาง

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสว่างรัตน์พิฉายศึกษา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๑๗๙๑

เด็กหญิงปวรวรรณ วรสิทธิ

์

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสว่างรัตน์พิฉายศึกษา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๑๗๙๒

เด็กชายชนะศึก โพธิระหงษ์
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสว่างรัตน์พิฉายศึกษา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๑๗๙๓
เด็กชายธนวัฒน์ วงษ์ชุน

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสว่างรัตน์พิฉายศึกษา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๑๗๙๔

เด็กชายอัครเดช ชัยวารี
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสว่างรัตน์พิฉายศึกษา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๑๗๙๕

เด็กหญิงกนิษฐนาฎ เพ็ชอินทร
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสว่างรัตน์พิฉายศึกษา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๑๗๙๖

เด็กชายรัตนภูมิ ดวงสุวรรณ์
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสว่างรัตน์พิฉายศึกษา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๑๗๙๗
เด็กหญิงไตรรัตนา เพ็ญพานิชย์

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสว่างรัตน์พิฉายศึกษา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๑๗๙๘

เด็กหญิงวรรณิสา สุขใจ
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสว่างรัตน์พิฉายศึกษา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๑๗๙๙

เด็กหญิงปริชญา ลาวิลาศ
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสว่างรัตน์พิฉายศึกษา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๑๘๐๐
เด็กหญิงกนกพร คะดีเวียง

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสว่างรัตน์พิฉายศึกษา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๑๘๐๑
เด็กชายภัครพล ชัยบันดิษ

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสว่างรัตน์พิฉายศึกษา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๑๘๐๒
เด็กหญิงศรัณภัสร์ ทวีวงศ์หิรัญ

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสว่างรัตน์พิฉายศึกษา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๑๘๐๓
เด็กหญิงหงษ์หยก แซ่เจียม

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสว่างรัตน์พิฉายศึกษา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๑๘๐๔
นางสาวชนัญญา ประจงบัว ๙/๐๑/๒๕๒๐ โรงเรียนสว่างรัตน์พิฉายศึกษา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๑๘๐๕
นางศิริลักษณ์ อุดมสันติ

์

๒๕/๐๘/๒๕๒๑

โรงเรียนสว่างรัตน์พิฉายศึกษา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๑๘๐๖
เด็กชายกมล มันเพ็ง

่

๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านกล้วย วัดสะตือ  

สบ ๒๔๖๐/๑๘๐๗
เด็กชายณัฐดนัย สัตยะยุกต์

๐๘/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบ้านกล้วย วัดสะตือ  

สบ ๒๔๖๐/๑๘๐๘
เด็กชายธนกฤต ท้วมเลียง

้

๒๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบ้านกล้วย วัดสะตือ  

สบ ๒๔๖๐/๑๘๐๙
เด็กชายหรรษา มูลทรัพย์

๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านกล้วย วัดสะตือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๕๒ / ๒๓๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๑๘๑๐
เด็กชายพิชซ่า มุ้ยอ้น

๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านกล้วย วัดสะตือ  

สบ ๒๔๖๐/๑๘๑๑

เด็กหญิงจุฑามาศ ดำดี
๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านกล้วย วัดสะตือ  

สบ ๒๔๖๐/๑๘๑๒
เด็กหญิงญาดา เพียรกล้า

๑๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ้านกล้วย วัดสะตือ  

สบ ๒๔๖๐/๑๘๑๓

เด็กหญิงศิริวิภา พิมพา
๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านกล้วย วัดสะตือ  

สบ ๒๔๖๐/๑๘๑๔

เด็กหญิงสาวิตรี สุวรรณลักษณ์
๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านกล้วย วัดสะตือ  

สบ ๒๔๖๐/๑๘๑๕

เด็กหญิงโสรญา ลุละคนสันต์
๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านกล้วย วัดสะตือ  

สบ ๒๔๖๐/๑๘๑๖
เด็กหญิงหยาดทิพย์ ใจอาษา

๐๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ้านกล้วย วัดสะตือ  

สบ ๒๔๖๐/๑๘๑๗

เด็กหญิงนำฝน มะโหทร
๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านกล้วย วัดสะตือ  

สบ ๒๔๖๐/๑๘๑๘

เด็กหญิงวรรณนิษา เพ็งหมู
๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านกล้วย วัดสะตือ  

สบ ๒๔๖๐/๑๘๑๙

เด็กชายสุทธิพงษ์ กุลนานันท์
๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านกล้วย วัดสะตือ  

สบ ๒๔๖๐/๑๘๒๐
เด็กชายนพดล ท่าเรือรักษ์

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านกล้วย วัดสะตือ  

สบ ๒๔๖๐/๑๘๒๑

เด็กชายธนภัทร ปรังแดง
๑๘/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี

พระพุทธฉาย  

สบ ๒๔๖๐/๑๘๒๒

เด็กชายอนุชา นาวัน
๑๑/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี

พระพุทธฉาย  

สบ ๒๔๖๐/๑๘๒๓

เด็กชายปยวุฒิ ฟกคำ
๑๙/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี

พระพุทธฉาย  

สบ ๒๔๖๐/๑๘๒๔
เด็กชายตฤณกร ณิทัตพรนภา

๑๘/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี

พระพุทธฉาย  

สบ ๒๔๖๐/๑๘๒๕

เด็กชายกิตตินันท์ รัตนโชคชัย
๑๑/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี

พระพุทธฉาย  

สบ ๒๔๖๐/๑๘๒๖

เด็กชายบุญฤทธิ

์

ปสังคโท
๒๘/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี

พระพุทธฉาย  

สบ ๒๔๖๐/๑๘๒๗

เด็กชายภัชศุ รักษธรรม
๒๖/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี

พระพุทธฉาย  

สบ ๒๔๖๐/๑๘๒๘
เด็กชายปรเมศร์ ศรทอง

๑๐/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี
พระพุทธฉาย  

สบ ๒๔๖๐/๑๘๒๙

เด็กชายณัฐนันท์ เข็มทอง
๑๑/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี

พระพุทธฉาย  

สบ ๒๔๖๐/๑๘๓๐
เด็กหญิงจุไรวรรณ รักษา

๑๗/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี
พระพุทธฉาย  

สบ ๒๔๖๐/๑๘๓๑

เด็กหญิงวรัชยา พิมพา
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี
พระพุทธฉาย  

สบ ๒๔๖๐/๑๘๓๒
เด็กหญิงภัทรธิดา ด้วงคำจันทร์ ๗/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี
พระพุทธฉาย  

สบ ๒๔๖๐/๑๘๓๓

เด็กหญิงกนกวรรณ พุฒขาว
๒๓/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี

พระพุทธฉาย  

สบ ๒๔๖๐/๑๘๓๔

เด็กหญิงหัสยา นันทวุฒิพันธุ์
๕/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี

พระพุทธฉาย  

สบ ๒๔๖๐/๑๘๓๕

เด็กหญิงอภิญญา อำนวยสุข
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี
พระพุทธฉาย  

สบ ๒๔๖๐/๑๘๓๖
เด็กหญิงอมรรัตน์ สุขดิบ ๑/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี
พระพุทธฉาย  

สบ ๒๔๖๐/๑๘๓๗

เด็กหญิงจันจิรา แดงเพลิง
๒๗/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี

พระพุทธฉาย  

สบ ๒๔๖๐/๑๘๓๘

เด็กหญิงสตบงกช ศาสตร์ร้าย
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี
พระพุทธฉาย  

สบ ๒๔๖๐/๑๘๓๙

เด็กหญิงสุมิตรา สารวาท

๒๒/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี

พระพุทธฉาย  

สบ ๒๔๖๐/๑๘๔๐
เด็กหญิงญาดา สุขคำ

๑๗/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี

พระพุทธฉาย  

สบ ๒๔๖๐/๑๘๔๑

เด็กหญิงวรัชยา พันธ์จินดา
๖/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี

พระพุทธฉาย  

สบ ๒๔๖๐/๑๘๔๒

เด็กหญิงวราลี แม้นเขียว
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี
พระพุทธฉาย  

สบ ๒๔๖๐/๑๘๔๓

เด็กหญิงณภัสสรณ์ เกตุมอญ
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี
พระพุทธฉาย  

สบ ๒๔๖๐/๑๘๔๔
เด็กหญิงกัลยา สมวงษ์

๓๑/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี

พระพุทธฉาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๕๓ / ๒๓๗
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๑๘๔๕

เด็กหญิงนำพลอย แจ้งตระกูล ๓/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี

พระพุทธฉาย  

สบ ๒๔๖๐/๑๘๔๖

เด็กหญิงจุฑามาศ สุขแปน
๑๔/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี

พระพุทธฉาย  

สบ ๒๔๖๐/๑๘๔๗
เด็กหญิงปภาวรินทร์ นาชิน

๓/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี
พระพุทธฉาย  

สบ ๒๔๖๐/๑๘๔๘

เด็กหญิงสุวรรณา ธารีรัตน์
๑๕/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี

พระพุทธฉาย  

สบ ๒๔๖๐/๑๘๔๙

เด็กหญิงมรกต เสน่ห์
๒๕/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี

พระพุทธฉาย  

สบ ๒๔๖๐/๑๘๕๐
เด็กหญิงสุพัตรา วงศ์ษา

๑๒/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี
พระพุทธฉาย  

สบ ๒๔๖๐/๑๘๕๑
เด็กหญิงญาดา จำปาเหลือง ๓/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี
พระพุทธฉาย  

สบ ๒๔๖๐/๑๘๕๒

เด็กหญิงปทมพร ศรีไสว
๑๒/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี

พระพุทธฉาย  

สบ ๒๔๖๐/๑๘๕๓

เด็กหญิงสุภาพร ทองแดง
๓๐/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี

พระพุทธฉาย  

สบ ๒๔๖๐/๑๘๕๔

เด็กหญิงพรไพลิน จิตรเจริญ
๑๓/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี

พระพุทธฉาย  

สบ ๒๔๖๐/๑๘๕๕
เด็กหญิงศศิกานต์ แลวงศ์นิล

๑๑/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี
พระพุทธฉาย  

สบ ๒๔๖๐/๑๘๕๖

เด็กหญิงปณาลี สมรฤทธิ

์

๑๓/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี
พระพุทธฉาย  

สบ ๒๔๖๐/๑๘๕๗
เด็กชายสรายุทธพงษ์ ศรีวิระ

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๔๖๐/๑๘๕๘

เด็กหญิงสุนิสา เย็นทรวง
๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๔๖๐/๑๘๕๙
เด็กชายเกียงไกร แซ่โค้ว

๑๗/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๔๖๐/๑๘๖๐
เด็กชายสิทธิพล มณีเวช

๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๔๖๐/๑๘๖๑

เด็กหญิงกุลิสรา สุทธิ
๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๔๖๐/๑๘๖๒

เด็กหญิงสุธามาศ มลทา
๓๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๔๖๐/๑๘๖๓
เด็กหญิงสุชาดา ปนแก้ว

๐๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๔๖๐/๑๘๖๔

เด็กหญิงรุ่งนภา สกุลนี
๑๐/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๔๖๐/๑๘๖๕

เด็กชายอภิวัฒน์ สุกคำ
๐๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๔๖๐/๑๘๖๖

เด็กหญิงมัลลิกา กุดนอก
๑๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๔๖๐/๑๘๖๗
เด็กหญิงกมลรัตน์ ทองบ่อ

๑๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๔๖๐/๑๘๖๘

เด็กหญิงเบญจพร อุตมะ
๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๔๖๐/๑๘๖๙

เด็กชายปรเมศ บุญมี
๐๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๔๖๐/๑๘๗๐
เด็กหญิงปวิตรา มรกตจินดา

๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๔๖๐/๑๘๗๑
เด็กชายนราวิชญ์ อินทผล

๒๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๔๖๐/๑๘๗๒

เด็กชายธนกฤต ทองกลม
๑๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๔๖๐/๑๘๗๓

เด็กชายชยากร พูลทรัพย์
๐๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๔๖๐/๑๘๗๔

เด็กหญิงวิภาวี ภูสำรอง
๒๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๔๖๐/๑๘๗๕
เด็กหญิงศิริลักษณ์ สิงห์โต

๒๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๔๖๐/๑๘๗๖

เด็กหญิงนฤพร เสน่หา
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๔๖๐/๑๘๗๗

เด็กชายชลภูมิ หน่อคำหล้า
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๔๖๐/๑๘๗๘

เด็กชายศิวกร พลทา
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๔๖๐/๑๘๗๙
เด็กชายอภิลงกรณ์ สิงห์คำ

๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๕๔ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๑๘๘๐
เด็กชายอาทิวราห์ กองดวง

๓๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๔๖๐/๑๘๘๑

เด็กชายธนวัต แก้วรากมุข
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๔๖๐/๑๘๘๒
เด็กหญิงอภิชญาน์ เพิมเจริญทรัพย์

่

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๔๖๐/๑๘๘๓

เด็กหญิงสุรัตน์ดา สุรสังข์
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๔๖๐/๑๘๘๔

เด็กหญิงอรปรียา ศรีดี
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๔๖๐/๑๘๘๕

เด็กหญิงศิริจันทร์ จินะสาม
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๔๖๐/๑๘๘๖
เด็กหญิงจุฑามาศ เจริญสุข

๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๔๖๐/๑๘๘๗

เด็กชายพุฒิพงศ์ บุญมา
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๔๖๐/๑๘๘๘

เด็กชายอภิชัย คำเจริญ

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๔๖๐/๑๘๘๙

เด็กชายอัครพงศ์ ศรีปราชญ์

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๔๖๐/๑๘๙๐
เด็กชายปฏิพัทธ์ อินทรทองมอญ

๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๔๖๐/๑๘๙๑

เด็กชายนพดล กองแก้ว
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๔๖๐/๑๘๙๒

เด็กหญิงรัมภ์รดา ตราเพ็ชร
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๔๖๐/๑๘๙๓

นางสาวเนตรนภา บุตรศรี
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๔๖๐/๑๘๙๔
นางสาวอาริษา เขียวคำ

๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๔๖๐/๑๘๙๕

เด็กหญิงมัลลิกา ขุนวิเศษ
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๔๖๐/๑๘๙๖

เด็กหญิงจณิตสตาร์ วานิชยานนท์
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๔๖๐/๑๘๙๗

เด็กหญิงวันเมษา เหล่าภักดี
๐๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๔๖๐/๑๘๙๘
เด็กหญิงกมลทิพย์ ทองกลม

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๔๖๐/๑๘๙๙

เด็กชายภูมินทร์ ผิวขำ
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๔๖๐/๑๙๐๐
เด็กชายสุรศักดิ

์

เพ็ชรโพธิ

์

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๔๖๐/๑๙๐๑
เด็กชายอนุชา แก้วนำลักษณ์

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๔๖๐/๑๙๐๒
เด็กชายพัชรพล แพงศรี

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๔๖๐/๑๙๐๓
เด็กชายณัฐชัย โพอุบล

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๔๖๐/๑๙๐๔
เด็กชายอมรศักดิ

์

เศรษฐผล
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๔๖๐/๑๙๐๕
เด็กหญิงธาราทิพย์ คุ้มภัย

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๔๖๐/๑๙๐๖
เด็กหญิงณิชกานต์ สีนวลสุก

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๔๖๐/๑๙๐๗
เด็กชายเจษฎาภรณ์ ศรศรี

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๔๖๐/๑๙๐๘
เด็กชายวัยวัฒน์ เล้าเฮีย

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๔๖๐/๑๙๐๙
เด็กหญิงสาวิณี พรมศร

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๔๖๐/๑๙๑๐
เด็กชายอรรณพ พันธุ์ทับ

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๔๖๐/๑๙๑๑

เด็กชายวีระชัย บุญมี
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๔๖๐/๑๙๑๒

เด็กหญิงวาศิณี ประทุมวงษ์
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๔๖๐/๑๙๑๓

เด็กหญิงปรัญชญา ประทุมมา
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๔๖๐/๑๙๑๔
เด็กชายอติพร นำสนองวงศ์

๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๕๕ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๑๙๑๕

นางสาวรัตนพร บุญผ่อง
๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๔๖๐/๑๙๑๖

เด็กหญิงศิริพร แซ่ฮ้อ
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๔๖๐/๑๙๑๗
นางชมบุญ สีอัง

่

๕/๑๐/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๔๖๐/๑๙๑๘

นางสาวมันสภร เฉลยทัศน์
๑๔/๙/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๔๖๐/๑๙๑๙

นายวรีภัทร ทุมมา
๑๗/๓/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๔๖๐/๑๙๒๐
นายวีรภัทร ภู่อุณฑโร

๒๒/๕/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๔๖๐/๑๙๒๑
นางสาวหทัยรัตน์ บัวขจร

๑๖/๑๒/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๔๖๐/๑๙๒๒

นางสาวอาภารัตน์ ทองประ
๑๐/๘/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๔๖๐/๑๙๒๓

เด็กชายชยากร นามสนธ์
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๑๙๒๔

เด็กชายธนโชติ สีมารัตน์
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๑๙๒๕
เด็กชายพงศพัศ คัมภิรานนท์

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๑๙๒๖

เด็กชายอภินันทน์ พึงศรี

่

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๑๙๒๗

เด็กหญิงจีรนันท์ มณีโชติ
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๑๙๒๘
เด็กหญิงพลอยพรรณ คณาสุข

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๑๙๒๙
เด็กหญิงสายธาร ศรีภุมมา

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๑๙๓๐
เด็กชายคุณาพจน์ ยศศิริโชค

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๑๙๓๑

เด็กหญิงเกวลิน ทิพย์วารินทร์
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๑๙๓๒

เด็กหญิงณัฐรดา จิตรักษา
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๑๙๓๓
เด็กหญิงสิริธร อ้นจันทร์

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๑๙๓๔

เด็กหญิงอรณิชา ประทุมเพ็ญ
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๑๙๓๕

เด็กชายนันทปรีชา ชินลาภา
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๑๙๓๖

เด็กชายวรโชติ มะลิซ้อน

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๑๙๓๗
เด็กชายศุภกิตติ

์

หามาลา
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๑๙๓๘

เด็กหญิงกนกพร จริยเดชกุศล
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๑๙๓๙ เด็กหญิงกรรณ์ญากรณ์
แก้วคชสาร

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๑๙๔๐
เด็กหญิงกัลญาณี วงศ์งาม

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๑๙๔๑
เด็กหญิงจินด์จุฑา พร้อมพันธ์

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๑๙๔๒

เด็กหญิงนลินนิภา สุทธิประภา
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๑๙๔๓

เด็กหญิงปรียาภรณ์ นรสิงห์
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๑๙๔๔

เด็กหญิงขนิกา สังคะสุข
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๑๙๔๕
เด็กหญิงณัชณิชา แก้วมี

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๑๙๔๖

เด็กหญิงญาตาวี ศรีทองคำ

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๑๙๔๗

เด็กหญิงณัฏฐธิดา ซ้อนเขียว
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๑๙๔๘

เด็กชายสุรฉัตร ขุนศรี
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๑๙๔๙
เด็กชายณัฐพล ภาคสังข์

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๕๖ / ๒๓๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๑๙๕๐
เด็กชายพัสกร เพชรหาญ

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๑๙๕๑

เด็กชายพีระพันธ์ อำพันทอง
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๑๙๕๒
เด็กชายวรปรัชญ์ จันทะศิลา

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๑๙๕๓

เด็กชายศิวนนท์ จันทร์ทอง
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๑๙๕๔

เด็กหญิงกนกนภา เพ็ชรสิงห์
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๑๙๕๕

เด็กหญิงกานสินี ทรัพย์แสนยากร
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๑๙๕๖
เด็กหญิงพัชรมัย ธรรมาวุฒิ

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๑๙๕๗

เด็กหญิงวนิชา ปยะชาติ
๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๑๙๕๘

เด็กหญิงสุชานันท์ สุขสาน
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๑๙๕๙

เด็กหญิงพรรณิดา เทพอุทัย

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๑๙๖๐
เด็กหญิงสุธิตา สำลีสอน

๑๘/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๑๙๖๑

นายณัฐพงศ์ กุลบุตร
๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๑๙๖๒

นายกฤตนัย ไชยชนะ
๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๑๙๖๓

นายประวิทย์ บุญรอด
๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๑๙๖๔
นายภคพล สาระกุล

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๑๙๖๕

นายกวิน โพธิสุวรรณ์

์

๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๑๙๖๖

นางสาวนชกานต์ อินทรภาษิต
๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๑๙๖๗

นางสาวอัญธิสา เขือนคำ

่

๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๑๙๖๘
นางสาวอัจฉริยา เพียประเสริฐ

๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๑๙๖๙

นายภีมวัจน์ วรรณกุล
๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๑๙๗๐
นางสาววรรวิษา จันทาบุตร

๐๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๑๙๗๑

นางสาววรินทร น้อยกลำ
๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๑๙๗๒
นางสาววิชชุดา จามจุลี

๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๑๙๗๓

นางสาวหัสดาพร เจริญศักดิ

์

๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๑๙๗๔

นางสาวนันทกานต์ แสงสุวรรณ์
๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๑๙๗๕

นางสาวณัชชา วงษ์แสง
๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๑๙๗๖
นางสาวศิริวรรณ ผลทอง

๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๑๙๗๗

นางสาวปทุมมาศ เทพดู่
๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๑๙๗๘

นางสาวกนกวรรณ ศิริบุรี
๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๑๙๗๙

นายเวสารัช สารสุวรรณ์
๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๑๙๘๐
นายฤกษ์ดี นิลศรี

๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๑๙๘๑

นายเทวินทร์ คาดีวี
๒๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๑๙๘๒

นายชาญณรงค์ วิใจยา
๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๑๙๘๓

นางสาวรัศมี ประกาสิต
๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๑๙๘๔
นางสาวธนิตา กงสันเทียะ

๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๕๗ / ๒๓๗

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๑๙๘๕

นางสาววรพรรณ สารบรรณ์
๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๑๙๘๖

นางสาวธนวรรณ เข่งพิมล
๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๑๙๘๗
นางสาววราภรณ์ ตีสุวรรณ์

๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๑๙๘๘

นางสาววิรงรอง ตังศิริวัฒนา

้

๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๑๙๘๙

นางสาวนลินทิพย์ แดงสุมา
๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๑๙๙๐
นางสาวนภาลัย อบเชย

๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๑๙๙๑
นางสาวศิวพร กองธรรม

๐๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๑๙๙๒

นางสาวสุภาวิดา เจียมภักดี
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๑๙๙๓

นายพงษ์เพชร ผงผัน
๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๑๙๙๔

นายพิเศษ หวาดจังหรีด
๑๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๑๙๙๕
นางสาวธันยพร ศรีปราชญ์

๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๑๙๙๖

นางสาวปรียาภรณ์ อุ้ยสาร
๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๑๙๙๗
นางสาวธัญญาภรณ์ พิมพระธรรม

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๑๙๙๘

นางสาวธนัชพร อริยสุขโฆษิต
๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๑๙๙๙
นางสาวหฤทัย จักรพล

๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๐๐๐
นางสาวชนนิกานต์ ยะฟู

๐๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๐๐๑
นางสาวจารุภรณ์ เกตุคำขวา

๑๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๐๐๒
นางสาวบัณฑิตา ประดับมุข

๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๐๐๓
นางสาวสุวนันท์ สัญจร

๒๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๐๐๔
นายราเชน จันพางาม

๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๐๐๕
นายชานนท์ สาริชีวิน

๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๐๐๖
นายณัฏฐ์พล ชัยภูมิ

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๐๐๗
นายกรกฤต ตาอ้าย

๑๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๐๐๘
นายธีรวัตร ปนาถา

๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๐๐๙
นางสาวปานชนก คัมภีร์

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๐๑๐
นางสาวจิตธนา วงษ์สำมะโน

๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๐๑๑
นางสาวนันทิยา ไชยนา

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๐๑๒
นางสาวกนกวรรณ กองแก้ว

๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๐๑๓
นางสาวปทมวรรณ ขันตี

๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๐๑๔
นางสาวธวัลรัตน์ แว่นแก้ว

๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๐๑๕
นางสาวจิราวรรณ ดะวิบูลย์

๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๐๑๖
นางสาวปนัดดา กองจุ้ย

๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๐๑๗
นางสาวจุฑามาศ ทิพวงศ์

๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๐๑๘
นางสาวจิราวรรณ บุญชารี

๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๐๑๙
นางสาวพรชิตา คำแพง

๐๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๕๘ / ๒๓๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๒๐๒๐
นางสาวธนัชภร อุ่นทอง

๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๐๒๑
นางสาวกมลวรรณ มะลิซ้อน

๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๐๒๒
นางสาวฑิฆัมพร สุทธิชัง

๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๐๒๓
นางสาวภัทรมน แสงสกุล

๒๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๐๒๔
นางสาวอธิชา วุธธาคง

๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๐๒๕
นางสาวปวีณ์ธิดา อ่อนศรี

๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๐๒๖
นางสาวพรวดี พงศ์ชาญบุญมี

๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๐๒๗
นางสาวเยาวรัตน์ โมพัด

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๐๒๘
นางสาวศิริรัตน์ ดีเอม

๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๐๒๙
นางสาวสุภาวดี คุ้มทรัพย์

๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๐๓๐
นางสาวอณัฐธิชา การจุลศรี

๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๐๓๑
นางสาวณัฐกมล วิจิตรแพทย์

๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๐๓๒
นางสาวมิณฤดี จันทรมาศ

๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๐๓๓
นางสาวจีรพัชร บุญเรือง

๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๐๓๔
นางสาวญัฏฐริสา วงค์ษา

๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๐๓๕
นางสาวธิดารัตน์ มุงธิราช

๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๐๓๖
นางสาวนัทภรณ์ สีมาพานิช

๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๐๓๗
นางสาวปวีณ์กร สุกรินทร์

๑๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๐๓๘
นายรัตนสิน ธนีสัตย์

๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๐๓๙
นายนวพล นาทอง

๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๐๔๐
นายณัฐพงศ์ บัวทอง

๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๐๔๑
นายภานุพงศ์ เกตุวัตร์

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๐๔๒
นายกิตติเดช เสดา

๒๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๐๔๓
นางสาวกุลธิดา เทพตาแสง

๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๐๔๔
นางสาวณัชชา พักชุมแสง

๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๐๔๕
นางสาวณัฐพร โพธิวงษ์

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๐๔๖
นางสาววาทินี ช้างสนธิ

์

๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๐๔๗
นางสาวพัชริดา จันทร์แก้ว

๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๐๔๘
นางสาวฑิตยา อิมเรืองศรี

่

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๐๔๙
นางสาวชลธิชา วิเศษฤทธิ

์

๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๐๕๐
นางสาวธัญลักษณ์ จันทะคัด

๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๐๕๑
นายภวัต พุทธาคง

๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๐๕๒
นางสาวปนัดดา ประกาสิต

๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๐๕๓
นางสาวธัญญพร จันทร์ดี

๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๐๕๔
นางสาวจารุวรรณ โพธิศรี

์

๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๕๙ / ๒๓๗

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๒๐๕๕
นางสาวรักษณาลี ฉลาดรบ

๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๐๕๖
นางสาวสุจินดา ประกอบผล

๐๔/๐๕/๒๕๓๓

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๐๕๗
เด็กหญิงภัทชราพร พนมทิพย์

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๐๕๘
เด็กชายศุภกิตติ

์

ไตรเดชา
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๐๕๙
เด็กหญิงธัญรัศมิ

์

เนติศิริศักดิ

์

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๐๖๐
เด็กหญิงศิรินญา กองสุวรรณ์

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๐๖๑
เด็กหญิงอัจจิมา ทุ่งมีผล

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๐๖๒
เด็กชายวโรตม์ ท้วมเลียง

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๐๖๓
เด็กหญิงชนากานต์ บุญบุตร

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๐๖๔
เด็กหญิงศุภนา มีคำเพราะ

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๐๖๕
เด็กหญิงสุพรรษา แก้งวัง

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๐๖๖
เด็กหญิงพิยดา ทองเล็ก

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๐๖๗
เด็กหญิงแพรวา อยู่พร้อม

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๐๖๘
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ เสือสมิง

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๐๖๙
เด็กหญิงณัฐณิชา แต้มสาระ

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๐๗๐
เด็กหญิงธัญมล สองศรี

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๐๗๑
เด็กหญิงคีตกานท์ จารุจรัสกุล

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๐๗๒
เด็กหญิงชาลิสา วิทยบูรณ์

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๐๗๓
เด็กหญิงกฤษณา แก้วอำไพ

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๐๗๔
เด็กหญิงปยะธิดา ไกรนอก

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๐๗๕
เด็กหญิงเมธาวี แก้วแฉล้ม

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๐๗๖
เด็กหญิงศิริรัตน์ ตาเสือ

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๐๗๗
เด็กหญิงสุปรียา คุ้มชนะ

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๐๗๘
เด็กหญิงอัญมณี โภคามาศ

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๐๗๙
นายธนวัฒน์ หินกล้า

๑๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๐๘๐
นางสาวศิริกัญญา จุแดงทุม

๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๐๘๑
เด็กหญิงธิดารัตน์ ศรีนำอ้อม

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๐๘๒
เด็กหญิงปารวี ไทยพยัคฆ์

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๐๘๓
เด็กหญิงพิชชาพร วงษ์ทองคำ

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๐๘๔
เด็กหญิงนิชาดา ราชวงษ์

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๐๘๕
เด็กหญิงจุฑามณี ทองคำ

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๐๘๖
เด็กหญิงภัทรภรณ์ แก้วเพ็ชร์

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๐๘๗
เด็กหญิงวิริญญา โกจันทึก

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๐๘๘
เด็กหญิงกนกพร จันทร์อุดม

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๐๘๙
เด็กหญิงอัญชิษฐา มุสิก

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๖๐ / ๒๓๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๒๐๙๐
เด็กหญิงอัจฉรา จันทร์ดี

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๐๙๑
เด็กหญิงวรานันท์ สิริทรัพย์

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๐๙๒
เด็กหญิงสิริกัญญา แดงแล้ว

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๐๙๓
เด็กชายพงษ์ศธร ไกรศรรัตน์

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๐๙๔
เด็กหญิงจิดาภา นิยมพงษ์

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๐๙๕
เด็กหญิงชุติกาญจน์ คำเขือน

่

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๐๙๖
เด็กหญิงธรรญชนก พรมจันทร์

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๐๙๗
เด็กหญิงกัญญาณัฐ เบาวะนนท์

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๐๙๘
เด็กชายคงศิริ โปสูน

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๐๙๙
เด็กชายจักรพรรดิ นักเจริญ

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๑๐๐
เด็กชายชนัญชัย เพ็ชรรี

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๑๐๑
เด็กชายณฐพล ลิมชัยปญญา

้

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๑๐๒
เด็กชายทัศน์พล บุษบงค์

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๑๐๓
เด็กชายปฏิภาณ ปรีการ

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๑๐๔
เด็กชายปฏิภาณ โสภณ

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๑๐๕
เด็กชายปรเมศวร์ ทับอินทร์

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๑๐๖
เด็กชายพจน์ มหาวีระตระกูล

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๑๐๗
เด็กชายพินิต สิทธิปญญา

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๑๐๘
เด็กชายภูมินภัส บุญเฉย

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๑๐๙
เด็กชายเมธา พูนผล

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๑๑๐
เด็กชายวรภพ เพิมวิชา

่

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๑๑๑

เด็กชายสุรชัย โสดานิล
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๑๑๒
เด็กชายอภิรักษ์ สัมฤทธิ

์

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๑๑๓

เด็กชายอสมา บุปผาทอง

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๑๑๔

เด็กชายอัครเดช พิมพ์ดี
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๑๑๕

เด็กหญิงกฤตยาณี การีหว่าง
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๑๑๖
เด็กหญิงกัณฐภรณ์ หมอนภักดี

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๑๑๗

เด็กหญิงจิราพร อินทร์สุวรรณ์
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๑๑๘

เด็กหญิงณญาดา นะมินิล
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๑๑๙

เด็กหญิงณัฏฐณิชา แสงม่วง
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๑๒๐
เด็กหญิงณัฐธิดา มณีอินทร์

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๑๒๑
เด็กหญิงตรีทิพยธิดา ทองสุข

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๑๒๒
เด็กหญิงธัญญารัตน์ แก้วนวล

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๑๒๓

เด็กหญิงนภสร ตรีพัฒน์
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๑๒๔
เด็กหญิงนฤมล หมุ้ยโท

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๖๑ / ๒๓๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๒๑๒๕

เด็กหญิงบุษกร บุญส่ง
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๑๒๖

เด็กหญิงเบญจพร สิงจานุสงค์

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๑๒๗
เด็กหญิงปนัดดา คลังสุภา

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๑๒๘
เด็กหญิงพิมลพรรณ วิลาไล

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๑๒๙

เด็กหญิงเม ทองมาลา
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๑๓๐
เด็กหญิงยาโยอิ เมนกูล

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๑๓๑
เด็กหญิงศิริประภา ปานสีสอาด

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๑๓๒

เด็กหญิงศุภรดา ลาสันเทียะ
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๑๓๓

เด็กหญิงสุธีธิดา กิงสันเทียะ

่

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๑๓๔

เด็กหญิงหทัยรัตน์ สุดา
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๑๓๕
เด็กหญิงไอญดา แผลงศร

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนแก่งคอย บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๑๓๖

เด็กชายปรวัฒน์ บรรจงปรุ
๐๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลพัฒนา บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๑๓๗

เด็กหญิงวริยา มีเจตนา
๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลพัฒนา บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๑๓๘

เด็กหญิงรชยา เรืองสมุทร์
๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลพัฒนา บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๑๓๙
เด็กหญิงจิดาภา บัวโรย

๐๑/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๑๔๐
เด็กชายณัชนน สายเงียว

้

๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลพัฒนา บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๑๔๑

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ชัยแสน
๐๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลพัฒนา บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๑๔๒

เด็กหญิงวรัญญา สีละขันธ์
๐๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลพัฒนา บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๑๔๓
เด็กหญิงสุธาสินี อำนาคะ

๑๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๑๔๔

เด็กหญิงดาติกา ภัคก์เดชานนท์
๒๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลพัฒนา บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๑๔๕

เด็กชายชนภัทร เชือมกระโทก

่

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลพัฒนา บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๑๔๖

เด็กชายณัฐธกรณ์ อนันต์ธวัฒน์
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลพัฒนา บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๑๔๗
เด็กชายสหรัฐ เอียมสำอางค์

่

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลพัฒนา บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๑๔๘

เด็กชายธีรพงศ์ สุขดำ

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลพัฒนา บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๑๔๙

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ชาดเอือย

่

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลพัฒนา บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๑๕๐
เด็กชายศิริมงคล สุขพิน

๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลพัฒนา บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๑๕๑
เด็กหญิงกนกวรรณ นะราช

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลพัฒนา บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๑๕๒

เด็กหญิงขวัญแก้ว ชัยแสน
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลพัฒนา บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๑๕๓

เด็กหญิงธนพร ระวิงทอง
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลพัฒนา บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๑๕๔

เด็กหญิงธิดารัตน์ สมยา
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลพัฒนา บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๑๕๕
เด็กหญิงปยะมาภรณ์ แย้มศรี

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลพัฒนา บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๑๕๖

เด็กหญิงไปรยา วิโสภา

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลพัฒนา บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๑๕๗

เด็กหญิงอริษา ธนสารโสภณ
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลพัฒนา บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๑๕๘
เด็กหญิงเบญญทิพย์ คำมงคล

๐๓/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๑๕๙
เด็กหญิงบุณยาพร ศิลป

๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลพัฒนา บ้านปา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๖๒ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๒๑๖๐
เด็กหญิงภาวิรินทร์ สมณี

๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลพัฒนา บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๑๖๑

เด็กหญิงอาทิติญา อุทุม
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลพัฒนา บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๑๖๒
เด็กหญิงปนัดดา จันนามอม

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลพัฒนา บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๑๖๓

เด็กหญิงณัฐวดี โกติรัมย์
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพัฒนา บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๑๖๔

เด็กชายกวีวัธน์ สังข์ทอง
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลพัฒนา บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๑๖๕

เด็กชายเจตนิภัทร อินทรีย์
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลพัฒนา บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๑๖๖
เด็กชายณัฐวัฒน์ แก้วดอนดู่

๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลพัฒนา บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๑๖๗

เด็กชายปฏิภาน ยุระเกตุ
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลพัฒนา บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๑๖๘

เด็กชายวีรภาพ ชะโนกรัมย์
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลพัฒนา บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๑๖๙

เด็กชายศราวุธ ธิโอสถ
๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลพัฒนา บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๑๗๐
เด็กชายคุณาสิน คุ้มหมู่ม่วง

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลพัฒนา บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๑๗๑

เด็กชายจักรพรรดิ นาสินสร้อย
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลพัฒนา บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๑๗๒

เด็กชายณัฐพล ทำทวี
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลพัฒนา บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๑๗๓

เด็กชายทวีโชค เกือบพิมาย
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลพัฒนา บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๑๗๔
เด็กชายวุฒิกรณ์ ปทนา

๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลพัฒนา บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๑๗๕

เด็กชายเอกสิตฐ์ พุ่มพวง
๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลพัฒนา บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๑๗๖

เด็กชายธิเบศร์ พุดธิสา
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพัฒนา บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๑๗๗

เด็กชายชรินทร์ วงขุนเช้า
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลพัฒนา บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๑๗๘
เด็กชายกิติศักดิ

์

วรรณโส
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลพัฒนา บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๑๗๙

เด็กชายพัชรพล พลธิ
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลพัฒนา บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๑๘๐
เด็กหญิงกนิษฐา โสเพ็ชร์

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลพัฒนา บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๑๘๑
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ปลังกลาง

่

๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลพัฒนา บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๑๘๒
เด็กหญิงณัฐกฤตา วิชาธรรม

๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลพัฒนา บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๑๘๓

เด็กหญิงถาวรีย์ คัมภิรานนท์
๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลพัฒนา บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๑๘๔

เด็กหญิงธัญวรัตน์ ทองเฉลิม
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลพัฒนา บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๑๘๕

เด็กหญิงปญญาพร วงษ์ชาลี
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลพัฒนา บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๑๘๖
เด็กหญิงวิชญาพร บุญส่ง

๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลพัฒนา บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๑๘๗
เด็กหญิงกัญญารัตน์ จงสูงเนิน

๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลพัฒนา บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๑๘๘

เด็กหญิงสุรีพร คงดอน
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลพัฒนา บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๑๘๙

เด็กหญิงพัชราภา โพธิศรี

์

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๑๙๐
เด็กชายธีรพัฒน์ แซ่เฮอ

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลพัฒนา บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๑๙๑

เด็กชายธนธรณ์ แสงเดือน
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพัฒนา บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๑๙๒

เด็กชายบุญฤทธิ

์

พงษ์สุวรรณ
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพัฒนา บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๑๙๓

เด็กชายประกาศิต ชัชวารี
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลพัฒนา บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๑๙๔
เด็กชายศรายุทธ นำดอกไม้

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลพัฒนา บ้านปา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๖๓ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๒๑๙๕

เด็กชายสิทธิชัย แก้วเกิด

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพัฒนา บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๑๙๖

เด็กชายนที สนธิรัตน์
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลพัฒนา บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๑๙๗
เด็กชายณัฐวุฒิ เหงขุนทด

๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลพัฒนา บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๑๙๘

เด็กหญิงบงกช มารอด
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพัฒนา บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๑๙๙

เด็กหญิงณัฐฐินันท์ วงษ์แดง

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพัฒนา บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๒๐๐
เด็กชายวัฒนชัย บุราณรักษ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพัฒนา บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๒๐๑
เด็กชายสุดยอด โคตรหงษ์

๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลพัฒนา บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๒๐๒
เด็กชายเสฎฐวุฒิ ศรีแพรงาม

๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลพัฒนา บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๒๐๓
เด็กชายยอดชาย นิลใจพงษ์

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพัฒนา บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๒๐๔
เด็กหญิงนฤภร เข่งพิมล

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลพัฒนา บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๒๐๕
เด็กหญิงพัชราภรณ์ พานทอง

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพัฒนา บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๒๐๖
เด็กหญิงสุธาทิพย์ ศรีม่วง

๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลพัฒนา บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๒๐๗
เด็กหญิงอัมภาพร ขอเลือนกลาง

่

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลพัฒนา บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๒๐๘
เด็กหญิงสิริกิตติภา หู้เต็ม

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพัฒนา บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๒๐๙
เด็กหญิงดวงกมล ภูมิค้า

๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลพัฒนา บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๒๑๐
เด็กหญิงกัญชพร จันทมอน

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลพัฒนา บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๒๑๑

เด็กชายวิชยุตม์ ตะโกนอก
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๒๑๒

เด็กชายจิรวัฒน์ ดอนจังหรีด
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๒๑๓
เด็กชายพิพัฒน์ ด่านลัมจาก

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๒๑๔

เด็กชายณัฐวุฒิ ศิริเทพ
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๒๑๕

เด็กชายพงศ์พีระ มาลากอง
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๒๑๖

เด็กชายเดชพิชัย นิยะพัฒน์
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๒๑๗
เด็กชายนครินทร์ บุลประเสริฐ

๐๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๒๑๘

เด็กชายนันทวุฒิธิ

์

แย้มเกตุ
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๒๑๙

เด็กชายศุภณัฐ แปรพรหมราช
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๒๒๐
เด็กชายปยวัฒน์ นกเทศ

๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๒๒๑
เด็กชายวีรภาพ สีหนาท

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๒๒๒

เด็กชายอรรถพร แสงภู่
๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๒๒๓

เด็กชายอัครชา ชมบุญ
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๒๒๔

เด็กชายอนุวัฒน์ วงษา
๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๒๒๕
เด็กชายวโรดม วิศิษฏ์ประดิพัทธ์

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๒๒๖

เด็กชายจิรายุ ขอมเมืองปก
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๒๒๗

เด็กหญิงจุฑามาศ แคล้วกลาง
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๒๒๘

เด็กหญิงขวัญธิวา อินทะนู

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๒๒๙
เด็กหญิงกนกอร หอมหวล

๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๖๔ / ๒๓๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๒๒๓๐
เด็กหญิงรุ่งทิวา ทีทา

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๒๓๑

เด็กหญิงญาณิศา หลงชิต
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๒๓๒
เด็กหญิงอาทิตยา ฐีติปริวัติ

๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๒๓๓

เด็กหญิงชลดา ปนขุนทด
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๒๓๔
เด็กหญิงบุศสิกาญจน์ ทองคำ

๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๒๓๕

เด็กหญิงเบญญาภา ศรีสมัย
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๒๓๖
เด็กหญิงชณานันท์ เปนไทย

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๒๓๗

เด็กหญิงสมฤทัย แก้วกวย
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๒๓๘

เด็กหญิงสิชล
เอือหิรัญญานนท์

้

๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๒๓๙

เด็กหญิงสุภัควดี ถามูลแสน
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๒๔๐
เด็กหญิงเชษฐ์ธิดา อำภาทิพย์

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๒๔๑

เด็กหญิงอชิรกานต์ นิลแก้ว
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๒๔๒
เด็กหญิงสุกัญญามาศ สายคำภา

๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๒๔๓

เด็กหญิงยุวธิดา เพ็งเผา
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๒๔๔
เด็กหญิงณิชาพัชร์ จุ้ยม่วงศรี

๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๒๔๕

เด็กชายชัยมงคล มาธงชัย
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๒๔๖

เด็กชายสังสรรค์ ดิษฐคึ
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๒๔๗

เด็กชายบูรพา จุฬา
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๒๔๘
เด็กชายพรสวรรค์ สุขคำ

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๒๔๙

เด็กชายรัชชานนท์ มานะการ
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๒๕๐
เด็กชายอนุพันธ์ วรมงคลพฤกษ์

๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๒๕๑

เด็กชายรชต วงศ์คำชาญ
๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๒๕๒
เด็กชายอนุชา โยธานารถ

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๒๕๓

เด็กชายฐาปนพงศ์ อุ่นชะหลี
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๒๕๔

เด็กชายวรเทพ วิมาโน
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๒๕๕

เด็กชายเมธมงคล เจนกิตติเมธี
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๒๕๖
เด็กชายอนิวัตติ

์

ชูสง่า
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๒๕๗

เด็กชายสันติสุข ชัยยันโต
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๒๕๘
เด็กชายพิพัฒน์พงษ์ อุตรพงษ์

๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๒๕๙

เด็กชายพัทธดนย์ วงษ์สนิท
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๒๖๐
เด็กชายชนาสิน หงษ์เตาปูน

๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๒๖๑

เด็กชายบริพัตร ดุลลาพันธ์
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๒๖๒

เด็กชายรัชชานนท์ ทะเรรัมย์
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๒๖๓

เด็กชายปณณวิชญ์ ยอดสุดา
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๒๖๔
เด็กชายอภิเชษฐ วงษ์อินทร์

๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๖๕ / ๒๓๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๒๒๖๕

เด็กชายเจตนิพัทธ์ ดวงเทียม
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๒๖๖

เด็กชายคุณวุฒิ มีตระกูล
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๒๖๗
เด็กหญิงสุจิวรรณ สุวรรณเย็น

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๒๖๘

เด็กหญิงวิภาวดี วังทองดี
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๒๖๙

เด็กหญิงธนพร สังข์ทอง
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๒๗๐
เด็กหญิงปญพัช แก้วคำ

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๒๗๑
เด็กหญิงกชกร จูมอญ

๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๒๗๒

เด็กหญิงปยะนุช สามารถ
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๒๗๓

เด็กหญิงสุมิตรา สามารถ
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๒๗๔

เด็กหญิงรุจิรา มิงจันทึก

่

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๒๗๕
เด็กหญิงศศิวิมล ยงค์ศรี

๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๒๗๖

เด็กหญิงศธิชา สิงห์โตแก้ว
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๒๗๗

เด็กหญิงเบญญาภา ปญจวัฒน์

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๒๗๘

เด็กหญิงสุนิสา จันทะน้อย
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๒๗๙
เด็กหญิงกฤติยาณี สมบูรณ์

๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๒๘๐
เด็กหญิงณัฐวลัญช์ แก้วบุดดา

๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๒๘๑

เด็กหญิงสุภัชชา พรมศรีชา

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๒๘๒

เด็กหญิงณัฐณิชา สงทะลา
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๒๘๓
เด็กหญิงสุดารัตน์ พิมพงษ์

๐๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๒๘๔

เด็กหญิงสุภัสสรา สถานทุง
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๒๘๕

เด็กหญิงอัปสร โพธินอก

์

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๒๘๖

เด็กชายพิชาชาญ เผยกลาง
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๒๘๗
เด็กชายวันชนะ กะทุ่งกลาง

๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๒๘๘

เด็กชายธีรดนัย พรชัย
๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๒๘๙

เด็กชายสิรภพ แก้วจันทร์
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๒๙๐
เด็กชายธเนศ อินทะมา

๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๒๙๑
เด็กชายคณิตกาล กรมรอด

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๒๙๒

เด็กชายสิรภพ ศรีนคร
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๒๙๓

เด็กชายฉัตรชัย จอห่อกลาง
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๒๙๔

เด็กชายสนธิ บุญลา
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๒๙๕
เด็กชายชาญณรงค์ ปญจหงษ์คำ

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๒๙๖

เด็กชายพรรษกร บุญเพ็ง
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๒๙๗

เด็กชายวรวิทย์ จินตชิน
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๒๙๘

เด็กชายอรรณพ มุ่งเจริญ
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๒๙๙
เด็กชายสิโรดม ถินคำแบ่ง

่

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๖๖ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๒๓๐๐
เด็กชายวิวัฒน์ คำพรานลาน

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๓๐๑
เด็กชายสมยศ สาทำ

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๓๐๒
เด็กชายอนุวัฒน์ ไฝทอง

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๓๐๓
เด็กชายวุฒิชัย โสอุบล

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๓๐๔
เด็กชายวรากร จำวิเศษ

๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๓๐๕
เด็กชายวรพล มณีวรรณ์

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๓๐๖
เด็กชายธรรมรักษ์ มากท้วม

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๓๐๗
เด็กชายวาลิตต้า ทะเลลึก

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๓๐๘
เด็กชายณัฐพล ปนมาตร

๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๓๐๙
เด็กชายพายุ แซ่หยาง

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๓๑๐
เด็กหญิงชลธิชา เพ็ชรพลาย

๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๓๑๑

เด็กหญิงปณิชา ฝูงชมเชย
๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๓๑๒

เด็กหญิงณัฐธิตา โมงขุนทด
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๓๑๓

เด็กหญิงอรนันท์ คงสมทอง
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๓๑๔
เด็กหญิงญาราภรณ์ แปงการิยา

๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๓๑๕

เด็กหญิงปารณีย์ เอียมสำอางค์

่

๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๓๑๖

เด็กหญิงปภาวรินท์ ผงผัน

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๓๑๗

เด็กหญิงธาราทิพย์ สุขชัง
๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๓๑๘
เด็กหญิงวิญาดา จันพางาม

๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๓๑๙

เด็กหญิงธนกฤตา คงสระบัวสด
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๓๒๐
เด็กหญิงดุสิตา เทพา

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๓๒๑

เด็กหญิงศิริพร เทียนเรียว
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๓๒๒
เด็กหญิงเบญญาภา บุญยืน

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๓๒๓

เด็กหญิงวิชิดา แก้วกระจ่าง
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๓๒๔

เด็กหญิงเอมฤดี เพ็งพลา
๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๓๒๕

เด็กหญิงจิราภา เกษร
๐๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๓๒๖
เด็กหญิงพัชรินทร์ มณีการ

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๓๒๗

เด็กหญิงฐิตานันท์ จินดาเนตร
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๓๒๘

เด็กหญิงสุจิณณา โพธิสีทอง

์

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๓๒๙

เด็กชายอภิรักษ์ อินทศรี
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๓๓๐
เด็กชายสหัสวัต บุญศรัทธา

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๓๓๑

เด็กชายธีรภัทร หงษ์ทอง

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๓๓๒

เด็กชายธัญวรัตม์ สีตะสุต
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๓๓๓

เด็กชายสุวรรณภูมิ มาธิสัย
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๓๓๔
เด็กชายนราธิป โกติกูล

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๖๗ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๒๓๓๕

เด็กชายปกรณ์ บุญรอด
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๓๓๖

เด็กชายพงศภัค พรหมบุตร
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๓๓๗
เด็กชายปวเรศ เฮาะประเสริฐ

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๓๓๘

เด็กชายวชิรวิทย์ มีฤทธิ

์

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๓๓๙

เด็กชายนวพล จำกลาง
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๓๔๐
เด็กชายสิรภัทร สิงสุข

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๓๔๑
เด็กชายศิรภัทร์ กึกแก้ว

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๓๔๒

เด็กชายวัชรพล พนุอินทร์
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๓๔๓

เด็กชายธีรวัฒน์ สำลีทอง
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๓๔๔

เด็กชายแสงอนันท์ พูลศิริ

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๓๔๕
เด็กชายพัชฐพงศ์ ผลบูรณ์

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๓๔๖

เด็กชายชนากร จันดิษฐ
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๓๔๗

เด็กชายนักรบ ทศดี
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๓๔๘

เด็กชายพงศ์พณิช จบเจนไพร
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๓๔๙
เด็กชายจารุเดช ขำฉา

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๓๕๐
เด็กหญิงกัญญ์วรา แดงปตแวว

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๓๕๑

เด็กหญิงกาญจนา ทระรินทร์
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๓๕๒

เด็กหญิงอุดมทรัพย์ ชินสุทธิ

์

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๓๕๓
เด็กหญิงณัฐธดา กุลใจซือ

่

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๓๕๔
เด็กหญิงพลอยชมพู สนสำโรง

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๓๕๕
เด็กหญิงพลอยพัตรา ทศดร

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๓๕๖

เด็กหญิงวาสิตา ฉะอ้อน
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๓๕๗
เด็กหญิงจิราพร เกตุสว่าง

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๓๕๘

เด็กหญิงนิฌา วาเฮง

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๓๕๙

เด็กชายกฤษดา จันพางาม
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๓๖๐
เด็กชายพฤกษ์ เพ็ชรศรี

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๓๖๑
เด็กชายนัทธพงศ์ จันทร์คำ

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๓๖๒
เด็กชายเจษฎาภรณ์ คำภา

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๓๖๓

เด็กชายบริรักษ์ จันทรักษ์
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๓๖๔

เด็กชายธนพร ปล้องกลาง

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๓๖๕
เด็กชายภูวฤทธิ

์

บุตตะบุตร์
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๓๖๖

เด็กชายวีรภาพ ไชยสงคราม
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๓๖๗

เด็กชายนฤนารถ คำเฉลิม
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๓๖๘

เด็กหญิงสุพัตรา สกุลวิชญ์
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๓๖๙
เด็กหญิงณัฐกานต์ เนตรฝาง

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๖๘ / ๒๓๗

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๒๓๗๐
เด็กชายวิชชา นาคประสิทธิ

์

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๓๗๑

เด็กชายสหัสวรรษ คำจันทร์
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๓๗๒
เด็กชายประวาศ คลังแก้ว

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๓๗๓

เด็กชายพัฐศกร เรืองประยูร
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๓๗๔

เด็กชายธนากร ซินแซ
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๓๗๕

เด็กชายพงษ์ชนะ วงษ์ละออ

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๓๗๖
เด็กหญิงเกศกัญกร นราพิทักษ์

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๓๗๗

เด็กหญิงสุชัญญา จันลา
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๓๗๘

เด็กหญิงชลนัชธิดา มานะศรี
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๓๗๙

เด็กหญิงอริศรา ประกอบผล
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๓๘๐
เด็กหญิงพุทธชาติ กุดสถิตย์

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๓๘๑

เด็กหญิงศิริภาภรณ์ พุ่มพวง
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๓๘๒

เด็กชายพงษ์พัฒน์ ทองธิสาร
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๓๘๓

เด็กชายธนากร ทองคำ
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๓๘๔
เด็กชายเมืองแมน ม่วงศรีจันทร์

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๓๘๕

เด็กหญิงพัชรินทร์ รักญาติ
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๓๘๖

เด็กหญิงชนกานต์ พิมพา
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๓๘๗

เด็กหญิงวรกานต์ ยวงเทียน
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๓๘๘
เด็กหญิงศศิภา ทองพัว

้

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๓๘๙

เด็กชายกฤษณะ แหวนเพ็ชร
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๓๙๐
เด็กชายนพดล อิงบุญ

๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๓๙๑

เด็กชายกิตติภูมิ อิมานันท์
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๓๙๒
เด็กชายเกษมสันต์ ผ่องศรี

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๓๙๓

เด็กชายรัชชานนท์ จันทาบุตร
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๓๙๔

เด็กชายนันทวุธ บุญถนอม
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๓๙๕

เด็กชายอดิเทพ กู่สันเทียะ
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๓๙๖
เด็กชายธนิสสร วงษ์คำจันทร์

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๓๙๗

เด็กหญิงวรัชญา พรมศร
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๓๙๘

เด็กหญิงฐิติรัตน์ คงชาญแพทย์
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๓๙๙

เด็กชายธีรภัทร นราพิทักษ์
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๔๐๐
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

มะโนนึก
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๔๐๑
เด็กชายศุภกร ชลานุศักดิ

์

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๔๐๒
เด็กชายสันฐิติ ศิลเทพาเวทย์

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๔๐๓
เด็กหญิงจันจุรี สายโสม

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๔๐๔
เด็กหญิงสุรภา มีตระกูล

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๖๙ / ๒๓๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๒๔๐๕
เด็กชายณภัทร์ สิงห์ชารี

๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๔๐๖
เด็กชายสุภนิช อภัย

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๔๐๗
เด็กชายทศพล นุ่มประดิษฐ์

๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๔๐๘
เด็กหญิงผกามาศ นุสิน

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๔๐๙
เด็กหญิงชลธิชา ภูจัตุ

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๔๑๐
เด็กหญิงอรวรรณ สอทา

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๔๑๑
เด็กชายมินธาดา สิริพัธนโรจน์

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๔๑๒

เด็กชายอัครชัย สิงห์นิยม
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๔๑๓

เด็กชายธีรภัทร์ เชิงมลทด
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๔๑๔

เด็กชายพิพัฒน์ งามประเสริฐ
๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๔๑๕
เด็กชายวัชรชัย แอบผักแว่น

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๔๑๖

เด็กหญิงวรวรรณ เรือนสุข
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๔๑๗

เด็กหญิงปลิตา ปญจหงษ์คำ
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๔๑๘

เด็กหญิงวิลาวัลย์ บุญแปลง
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๔๑๙
เด็กชายธีราเมธ พุ่มไพล

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๔๒๐
เด็กชายวัชรินทร์ ชุมหิรัญ

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๔๒๑

เด็กชายนิมิตร พุฒซ้อน
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๔๒๒

เด็กชายจิรพนธ์ ท้าวบุตรดา

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๔๒๓
เด็กชายอรรถพล พรมหนู

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๔๒๔

เด็กชายกมล เลือมเงิน

่

๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๔๒๕

เด็กหญิงศรัณยา ลาแพงดี

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๔๒๖

เด็กหญิงศศินา ไตรยสุทธิ

์

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๔๒๗
เด็กหญิงศิริญญา ประเสริฐสาร

๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๔๒๘

เด็กชายณัฐวุฒิ ร้อยกรอง

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๔๒๙

เด็กหญิงกฤษณา แซ่หยาง
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๔๓๐
เด็กชายพงศธร คำพุด

๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๔๓๑
นายชัยชนะ ธานีกรภัทร์

๑๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๔๓๒

นายศิริโรจน์ ไทยเจริญ
๑๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๔๓๓

นายธนากร วงศ์เมฆ

๑๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๔๓๔

นางสาวณัฏฐา นาคสุข

๑๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๔๓๕
นายวาทิน ทะเลลึก

๒๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๔๓๖

นางสาววรางคณา คูณตาแสง
๐๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๔๓๗

นางสาวทิวลิป โม้พา
๒๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๔๓๘

นางสาวธนัญญาพร กันหาสร้อย
๑๗/๑๑/๒๕๔๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๔๓๙
เด็กชายสุทธิพงษ์ รอดเผือก

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกะเหรียงคอม้า

่

กะเหรียงคอม้า

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๗๐ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๒๔๔๐
เด็กชายชญานิน วิเศษ

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกะเหรียงคอม้า

่

กะเหรียงคอม้า

่

 

สบ ๒๔๖๐/๒๔๔๑

เด็กชายธรรมรัตน์ หงษ์บุญ
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกะเหรียงคอม้า

่

กะเหรียงคอม้า

่

 

สบ ๒๔๖๐/๒๔๔๒
เด็กชายทีปกร ปญญาดี

๒๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดกะเหรียงคอม้า

่

กะเหรียงคอม้า

่

 

สบ ๒๔๖๐/๒๔๔๓

เด็กหญิงนฤมล อุดหนุน
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกะเหรียงคอม้า

่

กะเหรียงคอม้า

่

 

สบ ๒๔๖๐/๒๔๔๔

เด็กหญิงพรกนก บัวดี
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกะเหรียงคอม้า

่

กะเหรียงคอม้า

่

 

สบ ๒๔๖๐/๒๔๔๕ เด็กหญิงนิธิจิตรวรรณ
ภวิศสิทธางกูร

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกะเหรียงคอม้า

่

กะเหรียงคอม้า

่

 

สบ ๒๔๖๐/๒๔๔๖
เด็กหญิงชาลิสา มาลัย

๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกะเหรียงคอม้า

่

กะเหรียงคอม้า

่

 

สบ ๒๔๖๐/๒๔๔๗

เด็กหญิงวัชราพร เวียงชัย
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกะเหรียงคอม้า

่

กะเหรียงคอม้า

่

 

สบ ๒๔๖๐/๒๔๔๘

เด็กหญิงสุพรรณกา กมลสุข
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกะเหรียงคอม้า

่

กะเหรียงคอม้า

่

 

สบ ๒๔๖๐/๒๔๔๙

เด็กหญิงกมลวรรณ เหรียญทอง
๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกะเหรียงคอม้า

่

กะเหรียงคอม้า

่

 

สบ ๒๔๖๐/๒๔๕๐
เด็กหญิงสุพัตรา บุญสวัสดิ

์

๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกะเหรียงคอม้า

่

กะเหรียงคอม้า

่

 

สบ ๒๔๖๐/๒๔๕๑

เด็กหญิงกานต์ธิดา มาแป
๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกะเหรียงคอม้า

่

กะเหรียงคอม้า

่

 

สบ ๒๔๖๐/๒๔๕๒

นางสาวสายใจ เตมิราช
๑๙/๐๖/๒๕๑๗

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม บำรุงธรรม  

สบ ๒๔๖๐/๒๔๕๓

เด็กหญิงรุ่งนภา พุทธชาดิ
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม บำรุงธรรม  

สบ ๒๔๖๐/๒๔๕๔
เด็กหญิงศิริลักษ์ งิมขุนทด

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม บำรุงธรรม  

สบ ๒๔๖๐/๒๔๕๕

เด็กชายประเสริฐ ทองจุ้ย
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม บำรุงธรรม  

สบ ๒๔๖๐/๒๔๕๖

เด็กชายกนก อัมฤกษ์
๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม บำรุงธรรม  

สบ ๒๔๖๐/๒๔๕๗

เด็กชายนครินทร์ พุ่มเสือ
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม บำรุงธรรม  

สบ ๒๔๖๐/๒๔๕๘
เด็กชายกวีศักดิ

์

ทับเนียม
๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม บำรุงธรรม  

สบ ๒๔๖๐/๒๔๕๙

เด็กชายทรรศนะ ไก่แก้ว
๑๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม บำรุงธรรม  

สบ ๒๔๖๐/๒๔๖๐
เด็กชายธนกร ทุมทอง

๒๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม บำรุงธรรม  

สบ ๒๔๖๐/๒๔๖๑

เด็กชายปญญา ทองพิลา
๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม บำรุงธรรม  

สบ ๒๔๖๐/๒๔๖๒
เด็กชายพฤกษชัย แก้วสุข

๒๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม บำรุงธรรม  

สบ ๒๔๖๐/๒๔๖๓

เด็กชายภาคภูมิ รอดประเสริฐ
๒๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม บำรุงธรรม  

สบ ๒๔๖๐/๒๔๖๔

เด็กชายภูรีพัฒน์ วงษ์ษา
๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม บำรุงธรรม  

สบ ๒๔๖๐/๒๔๖๕

เด็กชายวรปรัชญ์ พวยอ้วน
๐๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม บำรุงธรรม  

สบ ๒๔๖๐/๒๔๖๖
เด็กหญิงกัญพัชร โคคีรี

๐๓/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม บำรุงธรรม  

สบ ๒๔๖๐/๒๔๖๗

เด็กหญิงกมลนัทธ์ ประโยชน์โยธิน
๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม บำรุงธรรม  

สบ ๒๔๖๐/๒๔๖๘

เด็กหญิงกชกร เกตุแก้ว
๐๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม บำรุงธรรม  

สบ ๒๔๖๐/๒๔๖๙

เด็กหญิงณัชชา โคบุตร
๓๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม บำรุงธรรม  

สบ ๒๔๖๐/๒๔๗๐
เด็กหญิงปะวันชิดา ศรีงาม

๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม บำรุงธรรม  

สบ ๒๔๖๐/๒๔๗๑

เด็กหญิงพาไล สามสอาด
๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม บำรุงธรรม  

สบ ๒๔๖๐/๒๔๗๒

เด็กหญิงยุพาทอง นครวงษ์
๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม บำรุงธรรม  

สบ ๒๔๖๐/๒๔๗๓

เด็กหญิงเขมญา สกุลวงษ์
๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม บำรุงธรรม  

สบ ๒๔๖๐/๒๔๗๔
เด็กหญิงปนิดา สาลี

๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม บำรุงธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๗๑ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๒๔๗๕

เด็กชายกิตติภูมิ แสงเงิน
๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม บำรุงธรรม  

สบ ๒๔๖๐/๒๔๗๖

เด็กชายณัฐวุฒิ นามวงษ์
๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม บำรุงธรรม  

สบ ๒๔๖๐/๒๔๗๗
เด็กชายณัฐวุฒิ สุวรรณสุข

๑๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม บำรุงธรรม  

สบ ๒๔๖๐/๒๔๗๘

เด็กชายธนพัฒน์ พันทา
๒๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม บำรุงธรรม  

สบ ๒๔๖๐/๒๔๗๙

เด็กชายภูริวัฒน์ เพ็ชรรักษ์
๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม บำรุงธรรม  

สบ ๒๔๖๐/๒๔๘๐
เด็กชายมนัสวิน จุ้ยแช่ม

๑๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม บำรุงธรรม  

สบ ๒๔๖๐/๒๔๘๑
เด็กหญิงญานากร ลิขิตไพบูลย์กิจ

๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม บำรุงธรรม  

สบ ๒๔๖๐/๒๔๘๒

เด็กหญิงณิชา เชียงทอง
๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม บำรุงธรรม  

สบ ๒๔๖๐/๒๔๘๓
เด็กหญิงเบญจวรรณ์ พันธ์ประเสริฐ

๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม บำรุงธรรม  

สบ ๒๔๖๐/๒๔๘๔

เด็กหญิงพรพิมล ชลชนะภัยพาล
๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม บำรุงธรรม  

สบ ๒๔๖๐/๒๔๘๕
เด็กหญิงพิมพ์รัก บำรุงกิจ

๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม บำรุงธรรม  

สบ ๒๔๖๐/๒๔๘๖

เด็กหญิงมยุรี ขำสอาด
๒๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม บำรุงธรรม  

สบ ๒๔๖๐/๒๔๘๗

เด็กหญิงสราวดี ยิงนอก

่

๐๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม บำรุงธรรม  

สบ ๒๔๖๐/๒๔๘๘

เด็กหญิงบัณฑิตา สมจินดา
๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม บำรุงธรรม  

สบ ๒๔๖๐/๒๔๘๙
เด็กชายอรรถชัย อนันตศิริ

๑๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม บำรุงธรรม  

สบ ๒๔๖๐/๒๔๙๐
เด็กหญิงนันทนี สอนโยธา

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม บำรุงธรรม  

สบ ๒๔๖๐/๒๔๙๑

เด็กหญิงเพ็ญนภา พร้าวงษ์
๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม บำรุงธรรม  

สบ ๒๔๖๐/๒๔๙๒

เด็กชายไชยนัน ปนธุ
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม บำรุงธรรม  

สบ ๒๔๖๐/๒๔๙๓
เด็กชายพงศภัค เทียมพูล

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม บำรุงธรรม  

สบ ๒๔๖๐/๒๔๙๔

เด็กชายวทัญู ไชยชมพู
๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม บำรุงธรรม  

สบ ๒๔๖๐/๒๔๙๕

เด็กชายสหภาพ พัดทอง
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม บำรุงธรรม  

สบ ๒๔๖๐/๒๔๙๖

เด็กชายอานนท์ หนูทอง
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม บำรุงธรรม  

สบ ๒๔๖๐/๒๔๙๗
เด็กชายอิทธิกร ผิวฝาด

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม บำรุงธรรม  

สบ ๒๔๖๐/๒๔๙๘

เด็กชายเอกชัย ศรีวิลัย
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม บำรุงธรรม  

สบ ๒๔๖๐/๒๔๙๙

เด็กชายกานต์ชนิต แพรสี
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม บำรุงธรรม  

สบ ๒๔๖๐/๒๕๐๐
เด็กชายณัฐพร พัดทอง

๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม บำรุงธรรม  

สบ ๒๔๖๐/๒๕๐๑
เด็กชายนำหวาน อันโยธา

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม บำรุงธรรม  

สบ ๒๔๖๐/๒๕๐๒
เด็กหญิงเมษกรานต์ แก้วสุข

๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม บำรุงธรรม  

สบ ๒๔๖๐/๒๕๐๓
เด็กหญิงวรรณภา อ้อยขาว

๐๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม บำรุงธรรม  

สบ ๒๔๖๐/๒๕๐๔
เด็กหญิงสุพรรณิการ์ มงคล

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม บำรุงธรรม  

สบ ๒๔๖๐/๒๕๐๕
เด็กหญิงกนกวรรณ แจ้งสว่าง

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม บำรุงธรรม  

สบ ๒๔๖๐/๒๕๐๖
เด็กหญิงฟาใส ชีอยู่

๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม บำรุงธรรม  

สบ ๒๔๖๐/๒๕๐๗
เด็กหญิงนุชสรา จันตะคึ

๒๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม บำรุงธรรม  

สบ ๒๔๖๐/๒๕๐๘
เด็กหญิงสุพิชชา ดียิง

่

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม บำรุงธรรม  

สบ ๒๔๖๐/๒๕๐๙
เด็กชายนิธิพงศ์ แก้วดี

๐๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม บำรุงธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๗๒ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๒๕๑๐
เด็กชายอนุวัฒน์ จันทะวงษ์

๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม บำรุงธรรม  

สบ ๒๔๖๐/๒๕๑๑

เด็กหญิงธิดารัตน์ ขุนจันทร์
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม บำรุงธรรม  

สบ ๒๔๖๐/๒๕๑๒
เด็กหญิงกิตติวรรณ มิสิลา

๐๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม บำรุงธรรม  

สบ ๒๔๖๐/๒๕๑๓

เด็กหญิงชลธิชา ศรีสวัสดิ

์

๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม บำรุงธรรม  

สบ ๒๔๖๐/๒๕๑๔

เด็กหญิงบงกช มีสง่า

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม บำรุงธรรม  

สบ ๒๔๖๐/๒๕๑๕

เด็กหญิงวิภารัตณ์ เทียงตรง

่

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม บำรุงธรรม  

สบ ๒๔๖๐/๒๕๑๖
เด็กหญิงสุวรรณา เจริญสุข

๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม บำรุงธรรม  

สบ ๒๔๖๐/๒๕๑๗

เด็กหญิงอรอุมา ยีสุ่น

่

๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม บำรุงธรรม  

สบ ๒๔๖๐/๒๕๑๘

เด็กหญิงอัญชลี เกตุรังษี
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม บำรุงธรรม  

สบ ๒๔๖๐/๒๕๑๙

เด็กหญิงวณิชชา สุขโอ้
๐๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม บำรุงธรรม  

สบ ๒๔๖๐/๒๕๒๐
เด็กหญิงวนิดา จันทะดี

๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม บำรุงธรรม  

สบ ๒๔๖๐/๒๕๒๑

เด็กหญิงเอมมี

่

แสนจะบก
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม บำรุงธรรม  

สบ ๒๔๖๐/๒๕๒๒

เด็กชายอัสฎา มะลินันท์
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม บำรุงธรรม  

สบ ๒๔๖๐/๒๕๒๓

เด็กชายชินกฤต ชำนิ
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบึงไม้ บึงไม้  

สบ ๒๔๖๐/๒๕๒๔
เด็กชายจิรายุ บุญเชิญ

๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบึงไม้ บึงไม้  

สบ ๒๔๖๐/๒๕๒๕

เด็กชายพันภพ กองบุญ
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบึงไม้ บึงไม้  

สบ ๒๔๖๐/๒๕๒๖

เด็กชายพชรพล ศรีทับทิม
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบึงไม้ บึงไม้  

สบ ๒๔๖๐/๒๕๒๗

เด็กชายธนรัตน์ ศรีสว่าง
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบึงไม้ บึงไม้  

สบ ๒๔๖๐/๒๕๒๘
เด็กชายกันตพงศ์ ศรีสุธรรม

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบึงไม้ บึงไม้  

สบ ๒๔๖๐/๒๕๒๙

เด็กชายวุฒิภัทร วาจีสัตย์
๐๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบึงไม้ บึงไม้  

สบ ๒๔๖๐/๒๕๓๐
เด็กชายสุภาพ แผนพิมาย

๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบึงไม้ บึงไม้  

สบ ๒๔๖๐/๒๕๓๑

เด็กชายบุญชัย แสงเงิน
๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบึงไม้ บึงไม้  

สบ ๒๔๖๐/๒๕๓๒
เด็กชายเสกสรร สุขถึง

๐๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบึงไม้ บึงไม้  

สบ ๒๔๖๐/๒๕๓๓

เด็กชายบูรพา อยู่เส็ง
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบึงไม้ บึงไม้  

สบ ๒๔๖๐/๒๕๓๔

เด็กชายศุภฤชา รอดมาณี
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบึงไม้ บึงไม้  

สบ ๒๔๖๐/๒๕๓๕

เด็กชายกัปปยะ ติบมา

๊

๐๙/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบึงไม้ บึงไม้  

สบ ๒๔๖๐/๒๕๓๖
เด็กหญิงอิสรา มงคลชู

๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบึงไม้ บึงไม้  

สบ ๒๔๖๐/๒๕๓๗

เด็กหญิงคันธารัตน์ ลาสีสำราญ
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบึงไม้ บึงไม้  

สบ ๒๔๖๐/๒๕๓๘

เด็กหญิงชาลิสา พุทธา
๐๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบึงไม้ บึงไม้  

สบ ๒๔๖๐/๒๕๓๙

เด็กหญิงเบญญาภา เกตขุนทด

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองนำเขียว นาดี  

สบ ๒๔๖๐/๒๕๔๐
เด็กชายวุฒิชัย บุดดาบุญ

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส นาดี  

สบ ๒๔๖๐/๒๕๔๑

เด็กหญิงสุกัญญา สตะ
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส นาดี  

สบ ๒๔๖๐/๒๕๔๒

เด็กหญิงบัวชมพู อุทัย
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส นาดี  

สบ ๒๔๖๐/๒๕๔๓

เด็กหญิงนฤมล สินสู่
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบุรีการาม บุใหญ่  

สบ ๒๔๖๐/๒๕๔๔
เด็กหญิงณัฐ สุขเกษม

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบุรีการาม บุใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๗๓ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๒๕๔๕

เด็กหญิงอัญชลี ภูสุรินทร์
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบุรีการาม บุใหญ่  

สบ ๒๔๖๐/๒๕๔๖

เด็กหญิงสุดารัตน์ มาประสิทธิ

์

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบุรีการาม บุใหญ่  

สบ ๒๔๖๐/๒๕๔๗
เด็กหญิงกิตติวินท์ วัฒโน

๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเตาปูน เตาปูน  

สบ ๒๔๖๐/๒๕๔๘

เด็กชายณัฐพล ภู่เจริญ
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเตาปูน เตาปูน  

สบ ๒๔๖๐/๒๕๔๙

เด็กหญิงปรายฟา คงนิมิตร
๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเตาปูน เตาปูน  

สบ ๒๔๖๐/๒๕๕๐
เด็กหญิงนภัสสรณ์ โพธิดอกไม้

์

๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเตาปูน เตาปูน  

สบ ๒๔๖๐/๒๕๕๑
เด็กหญิงทานตะวัน สีเมฆ

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเตาปูน เตาปูน  

สบ ๒๔๖๐/๒๕๕๒

เด็กหญิงปริฉัตร ทัศมณี
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเตาปูน เตาปูน  

สบ ๒๔๖๐/๒๕๕๓

เด็กชายศราวุฒิ สระแก้ว
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเตาปูน เตาปูน  

สบ ๒๔๖๐/๒๕๕๔

เด็กชายจักรพงษ์ เตริญเชาว์
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเตาปูน เตาปูน  

สบ ๒๔๖๐/๒๕๕๕
เด็กชายซอย ตะเกียล

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเตาปูน เตาปูน  

สบ ๒๔๖๐/๒๕๕๖

เด็กชายรัฐภูมิ แก้วลอย
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเตาปูน เตาปูน  

สบ ๒๔๖๐/๒๕๕๗

เด็กชายณัฐวุฒิ จิตรคำคูณ
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเตาปูน เตาปูน  

สบ ๒๔๖๐/๒๕๕๘

เด็กหญิงปณพร บุญแพ
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเตาปูน เตาปูน  

สบ ๒๔๖๐/๒๕๕๙
เด็กหญิงนัฐธิพร ครสิงห์

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเตาปูน เตาปูน  

สบ ๒๔๖๐/๒๕๖๐
เด็กหญิงครองขวัญ คูหาทอง

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเตาปูน เตาปูน  

สบ ๒๔๖๐/๒๕๖๑

เด็กหญิงปยากร จีนกิจมัน

่

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเตาปูน เตาปูน  

สบ ๒๔๖๐/๒๕๖๒

เด็กหญิงกัญนิภา ภูอาจ
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเตาปูน เตาปูน  

สบ ๒๔๖๐/๒๕๖๓
เด็กหญิงศิริลาวัลย์ ทับทิม

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเตาปูน เตาปูน  

สบ ๒๔๖๐/๒๕๖๔

เด็กหญิงนุชนาฏ กาญจนวงษา
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเตาปูน เตาปูน  

สบ ๒๔๖๐/๒๕๖๕

เด็กชายเพชน คงดี
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเตาปูน เตาปูน  

สบ ๒๔๖๐/๒๕๖๖

เด็กชายพสุมนต์ ศงศิริ
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเตาปูน เตาปูน  

สบ ๒๔๖๐/๒๕๖๗
เด็กชายศักดา แซ่โค้ว

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเตาปูน เตาปูน  

สบ ๒๔๖๐/๒๕๖๘

เด็กชายชนะชัย ชฎาจิตร
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเตาปูน เตาปูน  

สบ ๒๔๖๐/๒๕๖๙

เด็กชายวัชรพล ศรีวิชัย
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเตาปูน เตาปูน  

สบ ๒๔๖๐/๒๕๗๐
เด็กหญิงปนัดดา ปญญาชน

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเตาปูน เตาปูน  

สบ ๒๔๖๐/๒๕๗๑
เด็กหญิงกมลชนก แก้วน้อย

๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเตาปูน เตาปูน  

สบ ๒๔๖๐/๒๕๗๒

เด็กหญิงณัฐชยา ภาคสุโพธิ

์

๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเตาปูน เตาปูน  

สบ ๒๔๖๐/๒๕๗๓

เด็กหญิงปนฉัตร เศรษฐา
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเตาปูน เตาปูน  

สบ ๒๔๖๐/๒๕๗๔

เด็กหญิงพัชราภรณ์ แจ่มศรี
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเตาปูน เตาปูน  

สบ ๒๔๖๐/๒๕๗๕
เด็กหญิงวิภาพร เสนารักษ์

๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเตาปูน เตาปูน  

สบ ๒๔๖๐/๒๕๗๖

เด็กหญิงอารยา สมัครการ
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเตาปูน เตาปูน  

สบ ๒๔๖๐/๒๕๗๗

เด็กหญิงพัชราภา กลินเนตร

่

๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเตาปูน เตาปูน  

สบ ๒๔๖๐/๒๕๗๘

เด็กชายศุภกิจ บริบูรณ์
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสองคอนวิทยาคม เตาปูน  

สบ ๒๔๖๐/๒๕๗๙
เด็กชายชยพัทธ์ ปานจะอำ

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสองคอนวิทยาคม เตาปูน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๗๔ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๒๕๘๐
เด็กชายสดุดี แก้วเวียงชัย

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสองคอนวิทยาคม เตาปูน  

สบ ๒๔๖๐/๒๕๘๑

เด็กหญิงสกุณา เงินโสม
๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสองคอนวิทยาคม เตาปูน  

สบ ๒๔๖๐/๒๕๘๒
เด็กหญิงธนพร ตู้ทอง

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสองคอนวิทยาคม เตาปูน  

สบ ๒๔๖๐/๒๕๘๓

เด็กหญิงพิมธิดา สุขทา
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสองคอนวิทยาคม เตาปูน  

สบ ๒๔๖๐/๒๕๘๔

เด็กชายอดิศร เฉลิมชาติ
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสองคอนวิทยาคม เตาปูน  

สบ ๒๔๖๐/๒๕๘๕

เด็กชายพลพล ประชุมพล

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสองคอนวิทยาคม เตาปูน  

สบ ๒๔๖๐/๒๕๘๖
เด็กชายชัยชนะ สัตตะวิบุล

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสองคอนวิทยาคม เตาปูน  

สบ ๒๔๖๐/๒๕๘๗

เด็กหญิงรุ่งนภา นุ่มนวล
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสองคอนวิทยาคม เตาปูน  

สบ ๒๔๖๐/๒๕๘๘

เด็กหญิงปาริตา เนียมพา
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสองคอนวิทยาคม เตาปูน  

สบ ๒๔๖๐/๒๕๘๙

เด็กหญิงทิฆัมพร โอบอ้อม
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสองคอนวิทยาคม เตาปูน  

สบ ๒๔๖๐/๒๕๙๐
เด็กหญิงกมลทิพย์ บุญรงค์

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสองคอนวิทยาคม เตาปูน  

สบ ๒๔๖๐/๒๕๙๑
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ วงค์ภักดี

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสองคอนวิทยาคม เตาปูน  

สบ ๒๔๖๐/๒๕๙๒ เด็กหญิงพรรณพฤกษา
ทองจำปา

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสองคอนวิทยาคม เตาปูน  

สบ ๒๔๖๐/๒๕๙๓

เด็กหญิงสุจิตา เงินโสม

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสองคอนวิทยาคม เตาปูน  

สบ ๒๔๖๐/๒๕๙๔
เด็กชายบรรจงกณ แสงชาติ

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสองคอนวิทยาคม เตาปูน  

สบ ๒๔๖๐/๒๕๙๕

เด็กหญิงพิยดา สีลา
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสองคอนวิทยาคม เตาปูน  

สบ ๒๔๖๐/๒๕๙๖

เด็กหญิงวันวิสา พรมจารี
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสองคอนวิทยาคม เตาปูน  

สบ ๒๔๖๐/๒๕๙๗

เด็กชายจักรพงษ์ นันทะโสภา
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสองคอนวิทยาคม เตาปูน  

สบ ๒๔๖๐/๒๕๙๘
เด็กชายชัยชิต คำพร

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสองคอนวิทยาคม เตาปูน  

สบ ๒๔๖๐/๒๕๙๙

เด็กชายภูมินทร์ หนชัย
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสองคอนวิทยาคม เตาปูน  

สบ ๒๔๖๐/๒๖๐๐
เด็กชายสงกรานต์ อยู่แช่ม

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสองคอนวิทยาคม เตาปูน  

สบ ๒๔๖๐/๒๖๐๑
เด็กหญิงอรจิรา บุญแจ้ง

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสองคอนวิทยาคม เตาปูน  

สบ ๒๔๖๐/๒๖๐๒
เด็กชายธันยบูรณ์ เบญจขันธ์

๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสองคอนวิทยาคม เตาปูน  

สบ ๒๔๖๐/๒๖๐๓
นายนพรัตน์ แผ่นทอง

๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสองคอนวิทยาคม เตาปูน  

สบ ๒๔๖๐/๒๖๐๔
นายโยธา กะวะนิช

๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสองคอนวิทยาคม เตาปูน  

สบ ๒๔๖๐/๒๖๐๕
เด็กชายสุรศักดิ

์

เทศรัตน์
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสองคอนวิทยาคม เตาปูน  

สบ ๒๔๖๐/๒๖๐๖
เด็กหญิงเขมิกา อุลัยรักษ์

๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสองคอนวิทยาคม เตาปูน  

สบ ๒๔๖๐/๒๖๐๗
เด็กหญิงพรธิตา มานิติ

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าสีโพธิเหนือ

์

บ้านธาตุเหนือ  

สบ ๒๔๖๐/๒๖๐๘
เด็กหญิงนโลบล เพิมพลกรัง

่

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าสีโพธิเหนือ

์

บ้านธาตุเหนือ  

สบ ๒๔๖๐/๒๖๐๙
เด็กชายนพรัตน์ ฮงทอง

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเตาปูน ใหม่โพธิงาม

์

 

สบ ๒๔๖๐/๒๖๑๐
เด็กชายณัฐวุฒิ ริมแจ้ง

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเตาปูน ใหม่โพธิงาม

์

 

สบ ๒๔๖๐/๒๖๑๑

เด็กชายสุนทร ศรีวิลัย
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเตาปูน ใหม่โพธิงาม

์

 

สบ ๒๔๖๐/๒๖๑๒

เด็กหญิงจงรักษ์ คันธา
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเตาปูน ใหม่โพธิงาม

์

 

สบ ๒๔๖๐/๒๖๑๓

เด็กหญิงกนกพร เรือนปญจะ
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเตาปูน ใหม่โพธิงาม

์

 

สบ ๒๔๖๐/๒๖๑๔
เด็กชายจีระศักดิ

์

อินสำอางค์
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกกรุง บ้านดง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๗๕ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๒๖๑๕

เด็กชายสุรวิทย์ จิตรีขาล
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกกรุง บ้านดง  

สบ ๒๔๖๐/๒๖๑๖

เด็กหญิงอาภัสรา ดอกจันทร์
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกกรุง บ้านดง  

สบ ๒๔๖๐/๒๖๑๗
เด็กหญิงนฤมล เจริญรัมย์

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกกรุง บ้านดง  

สบ ๒๔๖๐/๒๖๑๘

เด็กหญิงธัญลักษณ์ ทบศรี
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกกรุง บ้านดง  

สบ ๒๔๖๐/๒๖๑๙

เด็กหญิงสุภนิด สกุลลักษณ์
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกกรุง บ้านดง  

สบ ๒๔๖๐/๒๖๒๐
เด็กหญิงนิตยา อุดมลาภ

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกกรุง บ้านดง  

สบ ๒๔๖๐/๒๖๒๑
เด็กหญิงอนันตญา อุทัยวงษ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกกรุง บ้านดง  

สบ ๒๔๖๐/๒๖๒๒

เด็กหญิงชนัญธิดา พันธุ์คำภา
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกกรุง บ้านดง  

สบ ๒๔๖๐/๒๖๒๓

เด็กชายไผ่นด บู
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกกรุง บ้านดง  

สบ ๒๔๖๐/๒๖๒๔ เด็กหญิงเนตรชนาภรณ์
วิจารณ์กุล

๐๖/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโคกกรุง บ้านดง  

สบ ๒๔๖๐/๒๖๒๕
เด็กหญิงแพรพันวา วงศ์แก้ว

๑๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดโคกกรุง บ้านดง  

สบ ๒๔๖๐/๒๖๒๖

เด็กหญิงทิพวรรณ แซ่ฉัว

่

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชำผักแพว วังแพ  

สบ ๒๔๖๐/๒๖๒๗
เด็กหญิงธัญญารัตน์ นามประภัย

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชำผักแพว วังแพ  

สบ ๒๔๖๐/๒๖๒๘

เด็กหญิงวริศรา ธงอาษา
๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชำผักแพว วังแพ  

สบ ๒๔๖๐/๒๖๒๙
เด็กหญิงอมรรัตน์ บรรดาศักดิ

์

๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชำผักแพว วังแพ  

สบ ๒๔๖๐/๒๖๓๐
เด็กหญิงตะวันฉาย เพ็งมาลา

๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดชำผักแพว วังแพ  

สบ ๒๔๖๐/๒๖๓๑

เด็กหญิงณัฐภัทร เพ็งมาลา
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชำผักแพว วังแพ  

สบ ๒๔๖๐/๒๖๓๒

เด็กหญิงรุ่งตะวัน คงประจักษ์
๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลทับกวาง ปาเกษม  

สบ ๒๔๖๐/๒๖๓๓
เด็กหญิงกานต์ชนิต พิมละมาศ

๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลทับกวาง ปาเกษม  

สบ ๒๔๖๐/๒๖๓๔

เด็กหญิงภัครจิรา กล่อมฤทธิ

์

๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลทับกวาง ปาเกษม  

สบ ๒๔๖๐/๒๖๓๕

เด็กหญิงปยะฉัตร ขวัญยืน
๒๓/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลทับกวาง สามัคคีวราราม  

สบ ๒๔๖๐/๒๖๓๖

เด็กหญิงศศิธร บุญคง
๒๖/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลทับกวาง สามัคคีวราราม  

สบ ๒๔๖๐/๒๖๓๗
เด็กชายสุรชาติ มาโรจน์

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลทับกวาง สามัคคีวราราม  

สบ ๒๔๖๐/๒๖๓๘

เด็กชายจักรพงษ์ ขึงสันเทียะ
๑๗/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลทับกวาง สามัคคีวราราม  

สบ ๒๔๖๐/๒๖๓๙

เด็กหญิงพัชรา สุกรินทร์ ๖/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลทับกวาง สามัคคีวราราม  

สบ ๒๔๖๐/๒๖๔๐
เด็กหญิงณัฐริกา รักษาศีล

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลทับกวาง สามัคคีวราราม  

สบ ๒๔๖๐/๒๖๔๑
เด็กหญิงสิริวิมล ทนเถือน

่

๒๗/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลทับกวาง สามัคคีวราราม  

สบ ๒๔๖๐/๒๖๔๒

เด็กหญิงกนกวรรณ วัยสุพี ๘/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลทับกวาง สามัคคีวราราม  

สบ ๒๔๖๐/๒๖๔๓

เด็กชายภัทรพล เบญมาศ
๑๗/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลทับกวาง สามัคคีวราราม  

สบ ๒๔๖๐/๒๖๔๔

เด็กชายวาคิม สาวาสิทธิ

์

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลทับกวาง สามัคคีวราราม  

สบ ๒๔๖๐/๒๖๔๕
นางสาววิพาวินี ผาสุก

๑๒/๘/๒๕๔๔
โรงเรียนอนุบาลทับกวาง สามัคคีวราราม  

สบ ๒๔๖๐/๒๖๔๖

เด็กหญิงศรัญญา ใจปราณี

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลทับกวาง สามัคคีวราราม  

สบ ๒๔๖๐/๒๖๔๗
เด็กหญิงทิพภาวรรณ บัวบาน

๑๗/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลทับกวาง สามัคคีวราราม  

สบ ๒๔๖๐/๒๖๔๘

เด็กหญิงศิวปรียา ปญญาชน
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาวังกวาง บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๖๔๙
เด็กหญิงธาราทิพย์ คอนมาแสง

๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาวังกวาง บ้านปา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๗๖ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๒๖๕๐
เด็กหญิงวิภาดา คำภาน้อย

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาวังกวาง บ้านปา  

สบ ๒๔๖๐/๒๖๕๑

เด็กหญิงวัตถาภรณ์ แพงพิมาย

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปาไผ่ ปาไผ่  

สบ ๒๔๖๐/๒๖๕๒
เด็กหญิงภัทรวดี กงภูเวท

๒๒/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดตาลเดียว

่

จำศีล  

สบ ๒๔๖๐/๒๖๕๓

เด็กชายกิตติพิชญ์ เทียมสระคู
๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๖๕๔

เด็กชายธีรภัทร จิตรีวรรณ
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๖๕๕

เด็กชายปณณวิชญ์ ยิมประดิษฐ์

้

๐๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๖๕๖
เด็กชายฉันทพัฒน์ ช่องงูเหลือม

๐๗/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๖๕๗

เด็กชายประภาส พ่วงเจริญ
๑๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๖๕๘

เด็กหญิงรุ่งจิรภัทร พรมพา
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๖๕๙

เด็กหญิงจตุพร ไลไธสง
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๖๖๐
เด็กหญิงวิมพ์วิภา วรชินา

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๖๖๑

เด็กหญิงปวันรัตน์ พรหมใหม่

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๖๖๒

เด็กหญิงนิภาพร สุภาพ
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๖๖๓

เด็กหญิงมนธิชา โปรศูรย์
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๖๖๔
เด็กหญิงนันธิดา คุ้มเลายุง

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๖๖๕

เด็กหญิงกิงกาญจน์

่

รักษาถ้อย
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๖๖๖

เด็กหญิงนภัสรา จำเนียรกิจ
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๖๖๗

เด็กหญิงสุชัญญา สะอาด
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๖๖๘
เด็กหญิงเกตุศะลิน นามมนตรี

๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๖๖๙ เด็กหญิงกรองแก้วญานี
นาควงษ์

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๖๗๐
เด็กชายเมธาสิทธิ

์

พูลเกิด

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๖๗๑

เด็กชายเศรษฐวิสข์ สุดสวัสดิ

์

๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๖๗๒
เด็กชายสิรภพ ศรีถาพร

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๖๗๓

เด็กชายนนทวัฒน์ ทับสอาด
๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๖๗๔

เด็กชายพงศกร สิงจานุสงค์

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๖๗๕

เด็กชายธัญย์กร สีตาลเดียว

่

๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๖๗๖
เด็กหญิงณัชชา โปสูงเนิน

๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๖๗๗

เด็กหญิงณัฐริกา อ่อนศรี
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๖๗๘

เด็กหญิงนิรชา สารสุข
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๖๗๙

เด็กชายถิรวัฒน์ จงอยู่สุข
๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๖๘๐
เด็กหญิงชลิตา คำกัมพล

๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๖๘๑

เด็กหญิงศริญญา มูลศรี
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๖๘๒

เด็กหญิงอังคณา เสดา
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๖๘๓

เด็กหญิงชนิภรณ์ กิงกาหลง

่

๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๖๘๔
เด็กหญิงปนัดดา พุทธบุตร

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา บ้านม่วง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๗๗ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๒๖๘๕

เด็กชายราชา เทียนอินทร์
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๖๘๖

เด็กหญิงณัฐณิชา แก่นศิริ
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๖๘๗
เด็กหญิงกรวีร์ สนธิกุล

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๖๘๘

เด็กหญิงวรปรีย์ดา วิจิตรภาพ
๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๖๘๙

เด็กหญิงรัตนภรณ์ พรหมหนู
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๖๙๐
เด็กหญิงอัญชิสา ขมินเครือ

้

๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๖๙๑
เด็กหญิงสโรชา ทิมณีวรรณ์

๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๖๙๒

เด็กชายปรมินทร์ เรียนวาที
๑๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนแสงวิทยา แก่งคอย  

สบ ๒๔๖๐/๒๖๙๓

เด็กชายปฏิพัทธ์ เพ็งตา
๐๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนแสงวิทยา แก่งคอย  

สบ ๒๔๖๐/๒๖๙๔

เด็กชายภัทรวุฒิ คงคลัง
๐๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนแสงวิทยา แก่งคอย  

สบ ๒๔๖๐/๒๖๙๕
เด็กชายพงศภัค ปานอำพล

๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนแสงวิทยา แก่งคอย  

สบ ๒๔๖๐/๒๖๙๖

เด็กชายอภิสรา ทวีพันธ์
๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนแสงวิทยา แก่งคอย  

สบ ๒๔๖๐/๒๖๙๗

เด็กหญิงชนันธร ก้อนชัยภูมิ
๑๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนแสงวิทยา แก่งคอย  

สบ ๒๔๖๐/๒๖๙๘

เด็กหญิงณัฏฐธิดา ศรีสุภา
๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนแสงวิทยา แก่งคอย  

สบ ๒๔๖๐/๒๖๙๙
เด็กหญิงนธพร แก้วศรี

๑๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนแสงวิทยา แก่งคอย  

สบ ๒๔๖๐/๒๗๐๐
เด็กหญิงจารุวรรณ บุญลา

๐๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนแสงวิทยา แก่งคอย  

สบ ๒๔๖๐/๒๗๐๑
เด็กหญิงทิพานัน สุขสวัสดิ

์

๐๕/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนแสงวิทยา แก่งคอย  

สบ ๒๔๖๐/๒๗๐๒
เด็กหญิงภัทรธิดา พุ่มฝาง

๐๒/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนแสงวิทยา แก่งคอย  

สบ ๒๔๖๐/๒๗๐๓
เด็กหญิงเจตนิพัทธิ

์

เอือจิระพงษ์พันธ์

้

๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนแสงวิทยา แก่งคอย  

สบ ๒๔๖๐/๒๗๐๔
เด็กชายภควัฒน์ พุกทิศา

๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนแสงวิทยา แก่งคอย  

สบ ๒๔๖๐/๒๗๐๕
เด็กชายนนทพัทธ์ เอียมยอด

่

๒๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนแสงวิทยา แก่งคอย  

สบ ๒๔๖๐/๒๗๐๖
เด็กชายณัฐกร ทำลานดี

๐๑/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนแสงวิทยา แก่งคอย  

สบ ๒๔๖๐/๒๗๐๗
เด็กชายถิรวิชญ์ ชิตทัพ

๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนแสงวิทยา แก่งคอย  

สบ ๒๔๖๐/๒๗๐๘
เด็กชายธนาธิป สุทิน

๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนแสงวิทยา แก่งคอย  

สบ ๒๔๖๐/๒๗๐๙
เด็กชายธนพนธ์ เนตรวงศา

๑๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนแสงวิทยา แก่งคอย  

สบ ๒๔๖๐/๒๗๑๐
เด็กชายวชิรวิทย์ สวัสดิธนาคูณ

์

๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนแสงวิทยา แก่งคอย  

สบ ๒๔๖๐/๒๗๑๑
เด็กหญิงมนัสขวัญ ไชยมงคล

๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนแสงวิทยา แก่งคอย  

สบ ๒๔๖๐/๒๗๑๒

เด็กหญิงวรัทยา ทุโต ๓/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนแสงวิทยา แก่งคอย  

สบ ๒๔๖๐/๒๗๑๓

เด็กหญิงพัทธ์ธีรา รัฐศิลปวรกุล
๐๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนแสงวิทยา แก่งคอย  

สบ ๒๔๖๐/๒๗๑๔

เด็กชายอนุศิษฏ์ กระพันธ์
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนแสงวิทยา แก่งคอย  

สบ ๒๔๖๐/๒๗๑๕
เด็กหญิงภคนันท์ บริบูรณ์

๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนแสงวิทยา แก่งคอย  

สบ ๒๔๖๐/๒๗๑๖

เด็กหญิงชนิดาภา พิเนตรโชติ
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนแสงวิทยา แก่งคอย  

สบ ๒๔๖๐/๒๗๑๗

เด็กหญิงฐิติพร เชืออ่อน

้

๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนแสงวิทยา แก่งคอย  

สบ ๒๔๖๐/๒๗๑๘

เด็กหญิงอศิรวรรณ ชัยภูมิ
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนแสงวิทยา แก่งคอย  

สบ ๒๔๖๐/๒๗๑๙
เด็กหญิงชุติกาญจน์ พระวัยทางค์

๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนแสงวิทยา แก่งคอย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๗๘ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๒๗๒๐
เด็กหญิงนนทิยา ศรีจักร

๐๗/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนแสงวิทยา แก่งคอย  

สบ ๒๔๖๐/๒๗๒๑

เด็กหญิงเพราวฟา เทศเสนาะ
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนแสงวิทยา แก่งคอย  

สบ ๒๔๖๐/๒๗๒๒
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ บัวงาม

๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนแสงวิทยา แก่งคอย  

สบ ๒๔๖๐/๒๗๒๓

เด็กหญิงนภัสวรรณ ท่าสาคร
๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนแสงวิทยา แก่งคอย  

สบ ๒๔๖๐/๒๗๒๔

เด็กหญิงจิรัชญา มุลา
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนแสงวิทยา แก่งคอย  

สบ ๒๔๖๐/๒๗๒๕

เด็กชายณภัทร แพรัศมี
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนแสงวิทยา แก่งคอย  

สบ ๒๔๖๐/๒๗๒๖
เด็กชายพงศกร จันทร์ครึงซีก

่

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนแสงวิทยา แก่งคอย  

สบ ๒๔๖๐/๒๗๒๗

เด็กชายธนปกรณ์ รัตนวิฆเนศ

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนแสงวิทยา แก่งคอย  

สบ ๒๔๖๐/๒๗๒๘

เด็กชายวรวิทย์ จันทะพักต์
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนแสงวิทยา แก่งคอย  

สบ ๒๔๖๐/๒๗๒๙

เด็กหญิงฟาใหม่ ทะสกุล

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนแสงวิทยา แก่งคอย  

สบ ๒๔๖๐/๒๗๓๐
เด็กหญิงวรัชญา กุญชร

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนแสงวิทยา แก่งคอย  

สบ ๒๔๖๐/๒๗๓๑

เด็กหญิงนันท์นภัส บุตรแสง
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนแสงวิทยา แก่งคอย  

สบ ๒๔๖๐/๒๗๓๒

เด็กหญิงวนภรณ์ มุสิก
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนแสงวิทยา แก่งคอย  

สบ ๒๔๖๐/๒๗๓๓

เด็กหญิงธันยชนก ชาลี
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนแสงวิทยา แก่งคอย  

สบ ๒๔๖๐/๒๗๓๔
เด็กหญิงศศิมาภรณ์ ปานจะอำ

๐๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนแสงวิทยา แก่งคอย  

สบ ๒๔๖๐/๒๗๓๕

เด็กหญิงณัชชา เสวกโอสถ
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนแสงวิทยา แก่งคอย  

สบ ๒๔๖๐/๒๗๓๖

เด็กหญิงพัชราภา นวนไทย
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนแสงวิทยา แก่งคอย  

สบ ๒๔๖๐/๒๗๓๗

เด็กชายพัทธดนธ์ เอียมยอด

่

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนแสงวิทยา แก่งคอย  

สบ ๒๔๖๐/๒๗๓๘
เด็กชายวรากร ทุมโนน้อย

๐๖/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนแสงวิทยา แก่งคอย  

สบ ๒๔๖๐/๒๗๓๙

เด็กชายหรรษธร สมบูรณ์
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนแสงวิทยา แก่งคอย  

สบ ๒๔๖๐/๒๗๔๐
เด็กชายศรัณย์วิทย์ พุ่มกล่อม

๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนแสงวิทยา แก่งคอย  

สบ ๒๔๖๐/๒๗๔๑

เด็กชายพิทักษ์พงษ์ ศรีทอง
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนแสงวิทยา แก่งคอย  

สบ ๒๔๖๐/๒๗๔๒
เด็กชายชาติกล้า ชนะแสวง

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนแสงวิทยา แก่งคอย  

สบ ๒๔๖๐/๒๗๔๓

เด็กชายธนวัฒน์ สุขแพง

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนแสงวิทยา แก่งคอย  

สบ ๒๔๖๐/๒๗๔๔

เด็กชายธรารักษ์ แสงนาค
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนแสงวิทยา แก่งคอย  

สบ ๒๔๖๐/๒๗๔๕

เด็กชายฐิติกร พันธ์แดง
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนแสงวิทยา แก่งคอย  

สบ ๒๔๖๐/๒๗๔๖
เด็กชายธนพล ทระทึก

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนแสงวิทยา แก่งคอย  

สบ ๒๔๖๐/๒๗๔๗

เด็กหญิงณัฐชญา พันธุ์สุมา

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนแสงวิทยา แก่งคอย  

สบ ๒๔๖๐/๒๗๔๘

เด็กหญิงมุกตาภา หิรัญ
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนแสงวิทยา แก่งคอย  

สบ ๒๔๖๐/๒๗๔๙

เด็กหญิงธัญชนก คำภา
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนแสงวิทยา แก่งคอย  

สบ ๒๔๖๐/๒๗๕๐
เด็กหญิงวริสรา ปานะธูป

๐๗/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนแสงวิทยา แก่งคอย  

สบ ๒๔๖๐/๒๗๕๑

เด็กหญิงลลิตา ชาวัตร
๑๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนแสงวิทยา แก่งคอย  

สบ ๒๔๖๐/๒๗๕๒

เด็กชายกิตติธัช

์

สันติชัยกุล
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแสงวิทยา แก่งคอย  

สบ ๒๔๖๐/๒๗๕๓

เด็กชายณรงค์เดช อยู่ชูฉาย

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแสงวิทยา แก่งคอย  

สบ ๒๔๖๐/๒๗๕๔
เด็กหญิงสุภาภรณ์ ปนเพชร

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนแสงวิทยา แก่งคอย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๗๙ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๒๗๕๕

เด็กชายกิตติ ยิมยวน

้

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนแสงวิทยา แก่งคอย  

สบ ๒๔๖๐/๒๗๕๖

เด็กชายธนาธิป แก้วศรีหาบุตร
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนแสงวิทยา แก่งคอย  

สบ ๒๔๖๐/๒๗๕๗
เด็กหญิงชลธิชา ศรีสุขา

๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย แก่งคอย  

สบ ๒๔๖๐/๒๗๕๘

เด็กหญิงพิมชนก ไพฑูรย์
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนาบุญ นาบุญ  

สบ ๒๔๖๐/๒๗๕๙

เด็กชายปตถวี พัฒนชาติ
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๗๖๐
เด็กชายชัยมงคล หนูโคกสูง

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๗๖๑
เด็กชายภูรี นวลอินทร์

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๗๖๒

เด็กชายปภังกร กล้วยคำ

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๗๖๓

เด็กชายเอกรินทร์ ปนแก้ว ๔/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๗๖๔

เด็กหญิงอาทิตยา ชัยนันตา
๑๘/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๗๖๕
เด็กหญิงชลลดา โสอุบล

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๗๖๖

เด็กชายสิรวิชน์ จำปา ๒/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๗๖๗

เด็กชายณัฐกร กิงรัก

่

๑๘/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๗๖๘

เด็กชายฐิติวัสส์ พยัฆบุตร
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๗๖๙
เด็กชายกฤติมุข ทัศนา

๑๖/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๗๗๐
เด็กชายสุรบดินทร์ แสงทอง ๒/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๗๗๑

เด็กชายอมรเทพ เกษจันทร์
๒๗/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๗๗๒

เด็กชายกิตติพิชญ์ วรรณิสร ๒/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๗๗๓
เด็กชายดรัณภพ ศรีวงษ์

๒๖/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๗๗๔

เด็กชายบุญฤทธิ

์

ฝายกลาง
๒๑/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๗๗๕

เด็กชายนนธโชติ ไชยสัตย์ ๒๐/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๗๗๖

เด็กหญิงวันวิษา สุวรรณกลาง
๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๗๗๗
เด็กหญิงจุฑามาศ วงษ์คำ

๑๗/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๗๗๘

เด็กหญิงธัญลักษณ์ บุญมี
๑๒/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๗๗๙

เด็กหญิงยโสธร นิลกิจ
๒๘/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๗๘๐
เด็กหญิงธัญญาภรณ์ เวียงวิจิตร

๑๑/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๗๘๑
เด็กหญิงภูษณิศา วังเย็น

๑๖/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๗๘๒

เด็กชายธนกมล แก้วงาม
๑๑/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๗๘๓

เด็กชายมงคล แก้วคนตรง ๕/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๗๘๔

เด็กชายจักรพงษ์ การบรรจง
๑๗/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๗๘๕
เด็กชายจิรภัทร พุ่มศรี

๑๓/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๗๘๖

เด็กหญิงณัฐกมลธ์ จันพุทธสอน ๗/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๗๘๗

เด็กหญิงสุธาสินี บุญเผือก
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๗๘๘

เด็กหญิงวชิรญาณ์ แสงบุญส่ง
๑๘/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๗๘๙
เด็กหญิงชุติมา ศรียางวุฒิ

๒๘/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย บ้านม่วง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๘๐ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๒๗๙๐
เด็กหญิงภัทรวดี วงศ์เหง้า

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๗๙๑

เด็กหญิงฉัตรฐมน โคตาสูต
๑๕/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๗๙๒
เด็กหญิงสุภาพร คิดทำ ๓/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๗๙๓
เด็กหญิงนนทวรรณ ยศยิง

่

๒๓/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๗๙๔

เด็กหญิงชาลิสา สวัสดี
๒๒/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๗๙๕

เด็กชายอัครวินท์ โม้พา
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๗๙๖
เด็กชายขวัญแก้ว เชียงศรี

๑๔/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๗๙๗

เด็กชายมงคลศักดิ

์

สุญญาจารย์ ๙/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๗๙๘

เด็กหญิงณัฎฐ์ธนัน จันศรีลา
๒๖/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๗๙๙

เด็กหญิงวรัณญา อัศวชัยสัจจา
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๘๐๐
เด็กหญิงกมลพร ชัยภูมิ

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๘๐๑
เด็กหญิงเปรมใจ เฉลิมพงษ์

๔/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๘๐๒
เด็กหญิงภรภัทร วันเนาว์

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๘๐๓
เด็กหญิงพิมพ์มาดา พรมลอย

๑๕/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๘๐๔
เด็กหญิงกุศลิน ไพฑูรย์

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๘๐๕
เด็กหญิงอภิตยา ลาวงค์

๑๓/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๘๐๖
เด็กหญิงลลิตา เขมสุข

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๘๐๗
เด็กหญิงณฐพร สองจันทร์

๑๒/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๘๐๘
เด็กหญิงณัฐธิดา จันทะบูรณ์

๑๑/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๘๐๙
เด็กหญิงปานวาด ศรีจัว

่

๒๓/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย บ้านม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๒๘๑๐
เด็กหญิงชลธิชา แจ้งจิตร์

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด ใหม่สามัคคี  

สบ ๒๔๖๐/๒๘๑๑

เด็กหญิงณหทัย ธนูศร
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด ใหม่สามัคคี  

สบ ๒๔๖๐/๒๘๑๒
เด็กหญิงธุวพร หลีเกษม

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด ใหม่สามัคคี  

สบ ๒๔๖๐/๒๘๑๓

เด็กหญิงปาริฉัตร ทองวิเชียร
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด ใหม่สามัคคี  

สบ ๒๔๖๐/๒๘๑๔

เด็กหญิงชณิฎา ตาทิพย์
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด ใหม่สามัคคี  

สบ ๒๔๖๐/๒๘๑๕

เด็กหญิงขนิฐา สกุลทอง

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด ใหม่สามัคคี  

สบ ๒๔๖๐/๒๘๑๖
เด็กหญิงนำทิพย์ จัตตุ

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด ใหม่สามัคคี  

สบ ๒๔๖๐/๒๘๑๗

เด็กหญิงกาญจนา แซ่เตียว
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด ใหม่สามัคคี  

สบ ๒๔๖๐/๒๘๑๘

เด็กหญิงดารารัตน์ บัวบานศรี

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด ใหม่สามัคคี  

สบ ๒๔๖๐/๒๘๑๙

เด็กหญิงชลดา แสดขุนทด

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด ใหม่สามัคคี  

สบ ๒๔๖๐/๒๘๒๐
เด็กหญิงชานันท์พร มีศรี

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด ใหม่สามัคคี  

สบ ๒๔๖๐/๒๘๒๑

เด็กหญิงนิรมล จำจด
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด ใหม่สามัคคี  

สบ ๒๔๖๐/๒๘๒๒

เด็กหญิงปญาภา อินตา
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด ใหม่สามัคคี  

สบ ๒๔๖๐/๒๘๒๓

เด็กชายอนุชิต วงษ์มหิงษ์
๒๒/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที 69

่

บำเพ็ญธรรม  

สบ ๒๔๖๐/๒๘๒๔
เด็กชายธนัญชัย วงษ์สง่า

๑๙/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที 69

่

บำเพ็ญธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๘๑ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๒๘๒๕

เด็กชายศิวกร สีลานันท์
๐๗/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที 69

่

บำเพ็ญธรรม  

สบ ๒๔๖๐/๒๘๒๖

เด็กชายธันวา อันชืน

่

๐๑/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที 69

่

บำเพ็ญธรรม  

สบ ๒๔๖๐/๒๘๒๗
เด็กชายชัยธวัช เสมอชาติ

๐๔/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที 69

่

บำเพ็ญธรรม  

สบ ๒๔๖๐/๒๘๒๘

เด็กชายทักษิณ กันพยาธิ

์

๑๗/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที 69

่

บำเพ็ญธรรม  

สบ ๒๔๖๐/๒๘๒๙

เด็กชายสุริยา มูละสิวะ
๓๐/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที 69

่

บำเพ็ญธรรม  

สบ ๒๔๖๐/๒๘๓๐
เด็กชายเจริญพงศ์ อิทธิธนโชติ

๒๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที 69

่

บำเพ็ญธรรม  

สบ ๒๔๖๐/๒๘๓๑
เด็กชายวรเชษฐ์ เบญจขันธ์

๒๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที 69

่

บำเพ็ญธรรม  

สบ ๒๔๖๐/๒๘๓๒

เด็กชายอาทิตย์ วงษ์มะหิงค์
๑๔/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที 69

่

บำเพ็ญธรรม  

สบ ๒๔๖๐/๒๘๓๓

เด็กชายไชยา เพน
๐๓/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที 69

่

บำเพ็ญธรรม  

สบ ๒๔๖๐/๒๘๓๔

เด็กชายมีนา จันทะบูรณ์
๑๙/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที 69

่

บำเพ็ญธรรม  

สบ ๒๔๖๐/๒๘๓๕
เด็กชายบุญประเสริฐ ศรีวิชัย

๑๐/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที 69

่

บำเพ็ญธรรม  

สบ ๒๔๖๐/๒๘๓๖

เด็กชายพิชิตพงษ์ บัวขำ
๐๖/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที 69

่

บำเพ็ญธรรม  

สบ ๒๔๖๐/๒๘๓๗

เด็กชายชินวัฒน์ ทิศร
๒๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที 69

่

บำเพ็ญธรรม  

สบ ๒๔๖๐/๒๘๓๘

เด็กชายทนงศักดิ

์

เค้าพิมาย
๒๓/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที 69

่

บำเพ็ญธรรม  

สบ ๒๔๖๐/๒๘๓๙
เด็กชายธนวินท์ เขียวนุช

๒๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที 69

่

บำเพ็ญธรรม  

สบ ๒๔๖๐/๒๘๔๐
เด็กชายพงศกร นามละคร

๑๐/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที 69

่

บำเพ็ญธรรม  

สบ ๒๔๖๐/๒๘๔๑

เด็กชายพิจักษณ์ เกสร
๓๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที 69

่

บำเพ็ญธรรม  

สบ ๒๔๖๐/๒๘๔๒

เด็กชายรัชตะ อินรีย์
๐๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที 69

่

บำเพ็ญธรรม  

สบ ๒๔๖๐/๒๘๔๓
เด็กชายศราวุฒิ โนคำ

๐๕/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที 69

่

บำเพ็ญธรรม  

สบ ๒๔๖๐/๒๘๔๔

เด็กชายสุทธิกานต์ ยอดทอง
๑๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที 69

่

บำเพ็ญธรรม  

สบ ๒๔๖๐/๒๘๔๕

เด็กชายศิวกร บุญถม
๒๗/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที 69

่

บำเพ็ญธรรม  

สบ ๒๔๖๐/๒๘๔๖

เด็กชายสิงห์ ชาวกัมพูชา
๐๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที 69

่

บำเพ็ญธรรม  

สบ ๒๔๖๐/๒๘๔๗
เด็กชายนัธวุฒิ ซองทอง

๒๒/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที 69

่

บำเพ็ญธรรม  

สบ ๒๔๖๐/๒๘๔๘

เด็กหญิงณิชกานต์ ศรีทาพักตร์
๐๒/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที 69

่

บำเพ็ญธรรม  

สบ ๒๔๖๐/๒๘๔๙

เด็กหญิงพรรณธิภา สมศรี
๑๙/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที 69

่

บำเพ็ญธรรม  

สบ ๒๔๖๐/๒๘๕๐
เด็กหญิงผกาวรรณ สมศรี

๑๖/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที 69

่

บำเพ็ญธรรม  

สบ ๒๔๖๐/๒๘๕๑
เด็กหญิงชิดชนก ทับโต

๒๐/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที 69

่

บำเพ็ญธรรม  

สบ ๒๔๖๐/๒๘๕๒

เด็กหญิงชุติมา สุโพธิ

์

๑๒/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที 69

่

บำเพ็ญธรรม  

สบ ๒๔๖๐/๒๘๕๓

เด็กหญิงประภาพร โพธิทัด

๒๓/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที 69

่

บำเพ็ญธรรม  

สบ ๒๔๖๐/๒๘๕๔

เด็กหญิงอรอุมา โพธิทัด

๒๓/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที 69

่

บำเพ็ญธรรม  

สบ ๒๔๖๐/๒๘๕๕
เด็กหญิงจิดาภา ศรีนวล

๒๙/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที 69

่

บำเพ็ญธรรม  

สบ ๒๔๖๐/๒๘๕๖

เด็กหญิงสุดารัตน์ อ่อนวันศรี
๒๘/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที 69

่

บำเพ็ญธรรม  

สบ ๒๔๖๐/๒๘๕๗

เด็กหญิงนภาลัย พยัคบุตร
๑๗/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที 69

่

บำเพ็ญธรรม  

สบ ๒๔๖๐/๒๘๕๘

เด็กหญิงกนกวลัย แหน่งกระโทก
๐๔/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที 69

่

บำเพ็ญธรรม  

สบ ๒๔๖๐/๒๘๕๙
เด็กหญิงพิชญาดา สรสิทธิ

์

๓๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที 69

่

บำเพ็ญธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๘๒ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๒๘๖๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ เบ้ากรองทอง

๒๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที 69

่

บำเพ็ญธรรม  

สบ ๒๔๖๐/๒๘๖๑

เด็กหญิงมนพัทธ์ เหงขุนทด
๑๖/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที 69

่

บำเพ็ญธรรม  

สบ ๒๔๖๐/๒๘๖๒
เด็กหญิงวราภรณ์ จันทะบูรณ์

๑๘/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที 69

่

บำเพ็ญธรรม  

สบ ๒๔๖๐/๒๘๖๓

เด็กหญิงกรปรียา ดวงขัน
๒๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที 69

่

บำเพ็ญธรรม  

สบ ๒๔๖๐/๒๘๖๔
เด็กหญิงกนกลักษณ์ ประเสริฐสิน

๒๖/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที 69

่

บำเพ็ญธรรม  

สบ ๒๔๖๐/๒๘๖๕
เด็กหญิงเกตุสดารัตน์ ผุดผ่อง

๒๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที 69

่

บำเพ็ญธรรม  

สบ ๒๔๖๐/๒๘๖๖
เด็กหญิงกัลยา ประทุมมา

๑๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที 69

่

บำเพ็ญธรรม  

สบ ๒๔๖๐/๒๘๖๗

เด็กหญิงจิรภิญญา คันทา
๑๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที 69

่

บำเพ็ญธรรม  

สบ ๒๔๖๐/๒๘๖๘

เด็กหญิงชนม์สิตา พุแค
๐๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที 69

่

บำเพ็ญธรรม  

สบ ๒๔๖๐/๒๘๖๙

เด็กหญิงสุพัตรา อ่อนวันศรี
๒๒/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที 69

่

บำเพ็ญธรรม  

สบ ๒๔๖๐/๒๘๗๐
เด็กหญิงณัฐชา ศรีทาพักตร์

๐๒/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที 69

่

บำเพ็ญธรรม  

สบ ๒๔๖๐/๒๘๗๑

เด็กหญิงอารยา คุ้นวานิช
๐๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที 69

่

บำเพ็ญธรรม  

สบ ๒๔๖๐/๒๘๗๒

เด็กหญิงนิตยา ศรีสุภะ

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสองคอนกลาง บำเพ็ญธรรม  

สบ ๒๔๖๐/๒๘๗๓

เด็กหญิงปุณยาพร พิบูลย์สวัสดิ

์

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสองคอนกลาง บำเพ็ญธรรม  

สบ ๒๔๖๐/๒๘๗๔
เด็กหญิงรจเรศ โพโยธี

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสองคอนกลาง บำเพ็ญธรรม  

สบ ๒๔๖๐/๒๘๗๕

เด็กหญิงสายใย หทัยณัฐกุล
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสองคอนกลาง บำเพ็ญธรรม  

สบ ๒๔๖๐/๒๘๗๖
เด็กหญิงเบญญาภรณ์

แซ่โค้ว
๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสองคอนกลาง บำเพ็ญธรรม  

สบ ๒๔๖๐/๒๘๗๗

เด็กหญิงประทุมมา ยิงชาติ

่

๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสองคอนกลาง บำเพ็ญธรรม  

สบ ๒๔๖๐/๒๘๗๘
เด็กหญิงกาญจนา ประเสริฐ

๑๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสองคอนกลาง บำเพ็ญธรรม  

สบ ๒๔๖๐/๒๘๗๙

เด็กหญิง .อาภัสรา เนยครบุรี
๐๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสองคอนกลาง บำเพ็ญธรรม  

สบ ๒๔๖๐/๒๘๘๐
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ล้อมญาติ

๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสองคอนกลาง บำเพ็ญธรรม  

สบ ๒๔๖๐/๒๘๘๑

เด็กหญิงศศิปภา พรมอุทิศ
๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสองคอนกลาง บำเพ็ญธรรม  

สบ ๒๔๖๐/๒๘๘๒
เด็กหญิงสิรินดา อ่อนศรี

๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสองคอนกลาง บำเพ็ญธรรม  

สบ ๒๔๖๐/๒๘๘๓

เด็กหญิงอภิญญา อบลา
๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสองคอนกลาง บำเพ็ญธรรม  

สบ ๒๔๖๐/๒๘๘๔

เด็กหญิงวิลาศินี เผ่าพงษ์
๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสองคอนกลาง บำเพ็ญธรรม  

สบ ๒๔๖๐/๒๘๘๕

เด็กหญิงฉัตรลดา มันกิจ

่

๐๒/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสองคอนกลาง บำเพ็ญธรรม  

สบ ๒๔๖๐/๒๘๘๖
เด็กหญิงสุชาดา ศรีนนทา

๒๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสองคอนกลาง บำเพ็ญธรรม  

สบ ๒๔๖๐/๒๘๘๗

เด็กหญิงนรีกานต์ ประชาชน
๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสองคอนกลาง บำเพ็ญธรรม  

สบ ๒๔๖๐/๒๘๘๘

เด็กหญิงพรชิตา จักรพล
๒๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสองคอนกลาง บำเพ็ญธรรม  

สบ ๒๔๖๐/๒๘๘๙

เด็กหญิงศศิวรฎา ตู้ทอง
๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสองคอนกลาง บำเพ็ญธรรม  

สบ ๒๔๖๐/๒๘๙๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์ บุญรักษา

๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสองคอนกลาง บำเพ็ญธรรม  

สบ ๒๔๖๐/๒๘๙๑

เด็กหญิงนันธิชา ทุมทอง
๒๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสองคอนกลาง บำเพ็ญธรรม  

สบ ๒๔๖๐/๒๘๙๒

เด็กชายจักรกฤตฃ ไชยฤาชา
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสองคอนกลาง สองคอนกลาง  

สบ ๒๔๖๐/๒๘๙๓

เด็กชายศรัณยู สาตร์สุข
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสองคอนกลาง สองคอนกลาง  

สบ ๒๔๖๐/๒๘๙๔
เด็กชายศิรศักดิ

์

แย้มใหญ่
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสองคอนกลาง สองคอนกลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๘๓ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๒๘๙๕

เด็กชายคัดไท ดวงจันทิพย์

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสองคอนกลาง สองคอนกลาง  

สบ ๒๔๖๐/๒๘๙๖

เด็กชายณัฐพงษ์ ตรีภพ
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสองคอนกลาง สองคอนกลาง  

สบ ๒๔๖๐/๒๘๙๗
เด็กชายสิริพงษ์ พรมหมผาง

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสองคอนกลาง สองคอนกลาง  

สบ ๒๔๖๐/๒๘๙๘

เด็กชายภูริทัต เย็นตัง

้

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสองคอนกลาง สองคอนกลาง  

สบ ๒๔๖๐/๒๘๙๙

เด็กชายอิทธิพล อ่อนพิลา
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสองคอนกลาง สองคอนกลาง  

สบ ๒๔๖๐/๒๙๐๐
เด็กชายแทนคุณ ขวัญเมือง

๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสองคอนกลาง สองคอนกลาง  

สบ ๒๔๖๐/๒๙๐๑
เด็กชายวชิรวิทย์ น้อยแก้ว

๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสองคอนกลาง สองคอนกลาง  

สบ ๒๔๖๐/๒๙๐๒
เด็กชายวรัญู พนธรณี

๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสองคอนกลาง สองคอนกลาง  

สบ ๒๔๖๐/๒๙๐๓
เด็กชายรัฐภูมิ พุทธาวงศ์

๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสองคอนกลาง สองคอนกลาง  

สบ ๒๔๖๐/๒๙๐๔
เด็กชายกชธนณัตฐ์ พิพัฒน์อรรนพ

๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสองคอนกลาง สองคอนกลาง  

สบ ๒๔๖๐/๒๙๐๕
เด็กชายโชคอนันต์ กองเงิน

๐๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสองคอนกลาง สองคอนกลาง  

สบ ๒๔๖๐/๒๙๐๖
เด็กชายสรัล ผลเพิม

่

๐๗/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสองคอนกลาง สองคอนกลาง  

สบ ๒๔๖๐/๒๙๐๗
เด็กชายปณณทัต รักษ์ดีช่วย

๑๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสองคอนกลาง สองคอนกลาง  

สบ ๒๔๖๐/๒๙๐๘
เด็กชายกำชัย บุญตา

๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสองคอนกลาง สองคอนกลาง  

สบ ๒๔๖๐/๒๙๐๙
เด็กชายกนกพล พันศรี

๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสองคอนกลาง สองคอนกลาง  

สบ ๒๔๖๐/๒๙๑๐
เด็กชายปริญญา พุฒจันทึก

๑๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสองคอนกลาง สองคอนกลาง  

สบ ๒๔๖๐/๒๙๑๑

เด็กชายภาณุวิชญ์ สุทธิใจ
๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสองคอนกลาง สองคอนกลาง  

สบ ๒๔๖๐/๒๙๑๒

เด็กชายเสฎฐวุฒิ พิมนณ์
๑๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสองคอนกลาง สองคอนกลาง  

สบ ๒๔๖๐/๒๙๑๓
เด็กชายณัฐนนท์ พิบูลย์สวัสดิ

์

๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสองคอนกลาง สองคอนกลาง  

สบ ๒๔๖๐/๒๙๑๔

เด็กชายกนกพล บุตรวิชา
๐๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสองคอนกลาง สองคอนกลาง  

สบ ๒๔๖๐/๒๙๑๕

เด็กชายถิรวัฒน์ ศรีวิชัย
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อโศรก สองคอนใต้  

สบ ๒๔๖๐/๒๙๑๖

เด็กชายชนะโชค สุขปรัง

่

๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ่อโศรก สองคอนใต้  

สบ ๒๔๖๐/๒๙๑๗
เด็กชายชาญณรงค์ ตันทิพย์

๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ่อโศรก สองคอนใต้  

สบ ๒๔๖๐/๒๙๑๘

เด็กชายปฏิภาณ พลีดี
๑๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ่อโศรก สองคอนใต้  

สบ ๒๔๖๐/๒๙๑๙

เด็กชายพสิษฐ์ สมศรี
๑๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ่อโศรก สองคอนใต้  

สบ ๒๔๖๐/๒๙๒๐
เด็กชายนราดล หมอแสน

๐๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบ่อโศรก สองคอนใต้  

สบ ๒๔๖๐/๒๙๒๑
เด็กชายชัยณรงค์ กอคูณ

๑๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ่อโศรก สองคอนใต้  

สบ ๒๔๖๐/๒๙๒๒
เด็กหญิงพิมพ์อัปสร สินโสภา

๐๗/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบ่อโศรก สองคอนใต้  

สบ ๒๔๖๐/๒๙๒๓

เด็กหญิงเดือนเพ็ญ เชษฐา
๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ่อโศรก สองคอนใต้  

สบ ๒๔๖๐/๒๙๒๔

เด็กหญิงกาญจนา พยัคบุตร
๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ่อโศรก สองคอนใต้  

สบ ๒๔๖๐/๒๙๒๕
เด็กหญิงปาริตา บุญทัน

๐๑/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบ่อโศรก สองคอนใต้  

สบ ๒๔๖๐/๒๙๒๖

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ สุขตาม
๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ่อโศรก สองคอนใต้  

สบ ๒๔๖๐/๒๙๒๗

เด็กหญิงรัชนีกร พรมดี
๐๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ่อโศรก สองคอนใต้  

สบ ๒๔๖๐/๒๙๒๘

เด็กหญิงศิญาณี ต้นสารี
๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ่อโศรก สองคอนใต้  

สบ ๒๔๖๐/๒๙๒๙
เด็กหญิงลภัสรดา บัวงาม

๓๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ่อโศรก สองคอนใต้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๘๔ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๒๙๓๐
เด็กชายกัลปชัย ฤทธิพิชิตชัย

์

๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดถำเต่า ท่าศาลา  

สบ ๒๔๖๐/๒๙๓๑

เด็กหญิงอรทัย ธัญญผล
๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดถำเต่า ท่าศาลา  

สบ ๒๔๖๐/๒๙๓๒
เด็กชายขวัญชัย ขำละม้าย

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดถำเต่า ท่าศาลา  

สบ ๒๔๖๐/๒๙๓๓

เด็กชายธีรยุทธ มาตาเดิม
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดถำเต่า ท่าศาลา  

สบ ๒๔๖๐/๒๙๓๔

เด็กหญิงรุจิรา แสงโคม
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดถำเต่า ท่าศาลา  

สบ ๒๔๖๐/๒๙๓๕

เด็กหญิงกัญญานัฐ เปนโตน
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดถำเต่า ท่าศาลา  

สบ ๒๔๖๐/๒๙๓๖
เด็กหญิงจิราพร ดวงสุวรรณ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดถำเต่า ท่าศาลา  

สบ ๒๔๖๐/๒๙๓๗

เด็กชายภาณุพงษ์ เผือกพิบูลย์
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าคล้อ หาดสองแคว  

สบ ๒๔๖๐/๒๙๓๘

เด็กชายชาญณรงค์ พงษ์ศิริรักษ์
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าคล้อ หาดสองแคว  

สบ ๒๔๖๐/๒๙๓๙

เด็กหญิงณัฐนนท์ โพธิประสิทธิ

์

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าคล้อ หาดสองแคว  

สบ ๒๔๖๐/๒๙๔๐
เด็กหญิงทิชาพร พรมพาน

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าคล้อ หาดสองแคว  

สบ ๒๔๖๐/๒๙๔๑

เด็กหญิงอนันตญา คงชาญแพทย์

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าคล้อ หาดสองแคว  

สบ ๒๔๖๐/๒๙๔๒

เด็กหญิงปาริชาติ สุวรรณรัตน์
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าคล้อ หาดสองแคว  

สบ ๒๔๖๐/๒๙๔๓

เด็กหญิงรสสุคนธ์ จันทวงษ์
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าคล้อ หาดสองแคว  

สบ ๒๔๖๐/๒๙๔๔
เด็กหญิงไพรินทร์ บุญตา

๒๗/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหาดสองแคว(สมบูรณ์วิทยาคาร)

หาดสองแคว  

สบ ๒๔๖๐/๒๙๔๕

เด็กหญิงสุหรรษา บุญรอดช่วย
๐๗/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหาดสองแคว(สมบูรณ์วิทยาคาร)

หาดสองแคว  

สบ ๒๔๖๐/๒๙๔๖

เด็กหญิงขวัญนภา ไชยวงศ์
๒๐/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหาดสองแคว(สมบูรณ์วิทยาคาร)

หาดสองแคว  

สบ ๒๔๖๐/๒๙๔๗

เด็กหญิงพรสินี เปสูงเนิน
๐๘/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหาดสองแคว(สมบูรณ์วิทยาคาร)

หาดสองแคว  

สบ ๒๔๖๐/๒๙๔๘
เด็กหญิงแพรวา ทองกลำ

๑๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดหาดสองแคว(สมบูรณ์วิทยาคาร)

หาดสองแคว  

สบ ๒๔๖๐/๒๙๔๙
เด็กหญิงภัทราวรรณ พิมพ์มณี

๑๔/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดหาดสองแคว(สมบูรณ์วิทยาคาร)

หาดสองแคว  

สบ ๒๔๖๐/๒๙๕๐
เด็กหญิงกวิสรา คัมภิรานนท์

๐๓/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหาดสองแคว(สมบูรณ์วิทยาคาร)

หาดสองแคว  

สบ ๒๔๖๐/๒๙๕๑

เด็กหญิงอรุณรัตน์ บุร่ณสาร
๒๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดหาดสองแคว(สมบูรณ์วิทยาคาร)

หาดสองแคว  

สบ ๒๔๖๐/๒๙๕๒
เด็กหญิงรัตนาวลี พังเกตุ

๒๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดหาดสองแคว(สมบูรณ์วิทยาคาร)

หาดสองแคว  

สบ ๒๔๖๐/๒๙๕๓

เด็กหญิงพิมพ์ชนก พงศาจารย์
๑๘/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดหาดสองแคว(สมบูรณ์วิทยาคาร)

หาดสองแคว  

สบ ๒๔๖๐/๒๙๕๔

เด็กชายชัชชานนท์ ไชยชาติ
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผังสามัคคี หินซ้อนใต้  

สบ ๒๔๖๐/๒๙๕๕

เด็กหญิงปยะธิดา นามเพ็ชร
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผังสามัคคี หินซ้อนใต้  

สบ ๒๔๖๐/๒๙๕๖
เด็กหญิงทิพวรรณ อินทร์เนียม

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผังสามัคคี หินซ้อนใต้  

สบ ๒๔๖๐/๒๙๕๗

เด็กหญิงดวงฤดี ภักดี
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินซ้อน หินซ้อนใต้  

สบ ๒๔๖๐/๒๙๕๘

เด็กหญิงขริฐา สพานแก้ว
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินซ้อน หินซ้อนใต้  

สบ ๒๔๖๐/๒๙๕๙
เด็กหญิงธิติญาภรณ์ แจ่มหยวก

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินซ้อน หินซ้อนใต้  

สบ ๒๔๖๐/๒๙๖๐
เด็กชายตะวัน ใจกล้า

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินซ้อน หินซ้อนใต้  

สบ ๒๔๖๐/๒๙๖๑

เด็กชายอนุกูล ภักดี
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินซ้อน หินซ้อนใต้  

สบ ๒๔๖๐/๒๙๖๒

เด็กชายติณห์ ชองรัมย์
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินซ้อน หินซ้อนใต้  

สบ ๒๔๖๐/๒๙๖๓

เด็กชายชัยพร จันทา
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินซ้อน หินซ้อนใต้  

สบ ๒๔๖๐/๒๙๖๔
เด็กชายอนุรักษ์ จาดประทุม

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินซ้อน หินซ้อนใต้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๘๕ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๒๙๖๕

เด็กชายดำรงชัย พิมเสน

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินซ้อน หินซ้อนใต้  

สบ ๒๔๖๐/๒๙๖๖

เด็กชายประจักษ์ บุญวาส

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินซ้อน หินซ้อนใต้  

สบ ๒๔๖๐/๒๙๖๗
เด็กชายกฤษฎา แสงสวัสดิ

์

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหินซ้อน หินซ้อนใต้  

สบ ๒๔๖๐/๒๙๖๘ เด็กชาย ด.ช.ปฐมพงษ์
ยอดปราสาท

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินซ้อน หินซ้อนใต้  

สบ ๒๔๖๐/๒๙๖๙

เด็กชายเริงชัย ไทรน้อย
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินซ้อน หินซ้อนใต้  

สบ ๒๔๖๐/๒๙๗๐
เด็กชายชเนตตรี เมืองแก้ว

๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินซ้อน หินซ้อนใต้  

สบ ๒๔๖๐/๒๙๗๑
เด็กหญิงสุวดี ทาระชัย

๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินซ้อน หินซ้อนใต้  

สบ ๒๔๖๐/๒๙๗๒

นางสาวนิชาภา สุขอุทัย
๓๐/๑๑/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านหินซ้อน หินซ้อนใต้  

สบ ๒๔๖๐/๒๙๗๓

นายกฤษดา ใยทา
๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหินซ้อน หินซ้อนใต้  

สบ ๒๔๖๐/๒๙๗๔

เด็กหญิงธนัชชา พวงมาลา
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๒๙๗๕
เด็กชายปฏิภาณ แต้มงาม

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๒๙๗๖

เด็กหญิงโปรยรยา สุขเยาว์
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๒๙๗๗

เด็กหญิงบัณฑิตา ทันธ์รัตน์

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๒๙๗๘

เด็กหญิงเพรชพา ลิมประทีป

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๒๙๗๙
เด็กหญิงภัคจิรา ฟกตัว

้

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๒๙๘๐
เด็กชายเจษฎา ไทยกำเนิด

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๒๙๘๑

เด็กชายวสันต์ อุ่นเพ็ง
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๒๙๘๒

เด็กหญิงณัฐธิดา ทอนสูงเนิน
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๒๙๘๓
เด็กหญิงจุฑารัตน์ แสนศรี

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๒๙๘๔

เด็กหญิงฝนทิพย์ ศิลปกษา
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๒๙๘๕

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ขาลวงศ์

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๒๙๘๖

เด็กหญิงณัฐนรี ทอนสูงเนิน
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๒๙๘๗
เด็กหญิงสุวายุวรรณ รากพุฒ

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๒๙๘๘

เด็กหญิงธนวรรณ ยอดเจริญ
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๒๙๘๙

เด็กหญิงเพ็ญนภา ศิริสวัสดิ

์

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๒๙๙๐
เด็กหญิงพรไพลิน ทรัพย์ยิง

่

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๒๙๙๑
เด็กหญิงธิดาภรณ์ แดนกระโทก

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๒๙๙๒

เด็กหญิงวิลาสินี ขุนณรงค์
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๒๙๙๓

เด็กหญิงสิรินทร อุ่นชะลี
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๒๙๙๔

เด็กชายดนัย มีตา
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๒๙๙๕
เด็กหญิงปณิดา พงษ์ภู่

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๒๙๙๖

เด็กหญิงจิราภรณ์ ธงชัย
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๒๙๙๗

เด็กชายพิชิตพนธ์ วรามิตร
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๒๙๙๘

เด็กชายธนาวุฒิ ดาบกาง
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๒๙๙๙
เด็กหญิงเพชรรัตน์ สร้อยเพ็ชร

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา เขาลาดวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๘๖ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๓๐๐๐
เด็กชายพริษฐ์สรณ์ มีสมบัติ

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๓๐๐๑
เด็กชายธีรศักดิ

์

สนิท

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๓๐๐๒
เด็กหญิงชนิดา จันทร์วงษ์

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๓๐๐๓
เด็กชายรุ่งอรุณ พุทธา

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๓๐๐๔
เด็กหญิงศศิกานต์ สมแฮ

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๓๐๐๕
เด็กชายนครินทร์ สว่างผุย

๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๓๐๐๖
เด็กหญิงภานุมาศ จันดี

๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๓๐๐๗
เด็กหญิงรัตนากร สิงแก้ว

๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๓๐๐๘
เด็กหญิงนวรัตน์ นครรัมย์

๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๓๐๐๙
เด็กชายณัฐกิตติ

์

แดนกระโทก
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๓๐๑๐
เด็กชายศุภกร พันธุ์เขียว

๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๓๐๑๑
เด็กชายทวีทรัพย์ งามบุญแถม

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๓๐๑๒
เด็กหญิงปภาวรินทร์ ฤทธิพันธ์

๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๓๐๑๓
เด็กหญิงวิมลสิริ ศรีพุทธา

๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๓๐๑๔
เด็กหญิงธิญาดา บุญสดี

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๓๐๑๕
เด็กหญิงณัฐนรี จรดล

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๓๐๑๖
นายธีรภัทร์ พิมพสุต

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๓๐๑๗
นางสาวสร้อยกมล ผิวทอง

๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๓๐๑๘
นางสาววาศิณี อิงคยะกุล

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๓๐๑๙
นางสาววรรณวิสา เล็บครุฑ์

๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๓๐๒๐
นางสาวชญานิศ มะหม่อม

๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๓๐๒๑
นางสาวศรีวิกา สมบัติ

๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๓๐๒๒
นายปรินทร์ จอมนารี

๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๓๐๒๓
นายสุวรรณ จิวสีสวัสดิ

๋ ์

๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๓๐๒๔
นายพิทวัส พะระลี

๒๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๓๐๒๕
นายจักรพงษ์ สุขปลัง

่

๐๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๓๐๒๖
นายวัฒนศิลป หัดโท

๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๓๐๒๗
นายคมกริช เนืองมัจฉา

่

๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๓๐๒๘
นายกฤติกร นวมพันธ์

๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๓๐๒๙
นายอดิสรณ์ ปานทอง

๒๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๓๐๓๐
นายธนากรณ์ เหล่าตุ้ย

๒๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๓๐๓๑
นายยุทธนา นุชผล

๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๓๐๓๒
นายยุทธภูมิ บุญสอน

๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๓๐๓๓
นายปอง หลิมบุญเรือง

่

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๓๐๓๔
นายนพเดช ประเสริฐศรี

๑๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา เขาลาดวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๘๗ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๓๐๓๕
เด็กหญิงจีรานันท์ ยงกองมี

๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๓๐๓๖
นางสาวอรวรรณ เชนรัมย์

๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๓๐๓๗
นางสาวฑิตยา พูลศรี

๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๓๐๓๘
นางสาวปริศนา ฝายประสิทธิ

์

๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๓๐๓๙
นางสาวกัญญารัตน์ ชุมพร

๒๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๓๐๔๐
นางสาวลออรัตน์ บุษมิน

๐๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๓๐๔๑
นางสาวศิริพร หอมบุพผา

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๓๐๔๒
นางสาวลลิดา ประสาร

๑๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๓๐๔๓
นางสาวดารัตน์ อ่อนศรี

๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๓๐๔๔
นางสาวสโรชา ทองคันทา

๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๓๐๔๕
นางสาวจิราพร ทองอินทร์

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๓๐๔๖ นางสาวพรรณกาญจน์
ด้วงศาลา

๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๓๐๔๗
นางสาววรรณษา สุทธิถาวร

๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๓๐๔๘
นางสาวอรพิน ปานไทย

๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๓๐๔๙
นางสาววิภา มีสมบัติ

๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๓๐๕๐
นายชนะชัย ทรัพยิง

่

๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๓๐๕๑
นางสาวพัชราพร ผาวันดี

๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๓๐๕๒
นางสาวชนัดดา เลิศอุดม

๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๓๐๕๓
นางสาวสุวรรณา บัวงาม

๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๓๐๕๔
นางสาวณัฐฐิณี พันธุเปน

๒๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๓๐๕๕
นางสาวชนินาถ แพลอย

๑๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๓๐๕๖
นางสาวนวรัตน์ อินทร์สุริยา

๐๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๓๐๕๗
นางสาวเจนจิรา แก้วนา

๐๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๓๐๕๘
นายธราทร แก้วใส

๒๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๓๐๕๙
นางสาวศิรภัสสร แซ่ฉัว

่

๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๓๐๖๐
นายวนัสนันท์ ผลยะมา

๑๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๓๐๖๑
นายโชคอนันต์ หมันการไถ

่

๑๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๓๐๖๒
นางสาวรุ่งอรุณ กงจันทร์

๑๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๓๐๖๓
นางสาวลลิตา ชาภักดี

๑๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๓๐๖๔
นางสาวเขมิกา แท่นมณี

๑๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๓๐๖๕
นายเศรษฐกิจ ดวงมุกพะเนาว์

๐๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๓๐๖๖
นายสมคิด อินทร์เฟอย

๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา เขาลาดวนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๓๐๖๗
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

บงการ
๐๒/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1

เขามันธรรมาราม  

สบ ๒๔๖๐/๓๐๖๘
เด็กชายนวพล ศรีจัว

่

๓๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1

เขามันธรรมาราม  

สบ ๒๔๖๐/๓๐๖๙
เด็กชายภูผา พิลา

๒๒/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1

เขามันธรรมาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๘๘ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๓๐๗๐
เด็กหญิงตุลยดา เสนกระจาย

๐๒/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1

เขามันธรรมาราม  

สบ ๒๔๖๐/๓๐๗๑
เด็กหญิงพรพรรณ กลันบุญ

่

๑๐/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1

เขามันธรรมาราม  

สบ ๒๔๖๐/๓๐๗๒
เด็กหญิงรัชดากร แสนสุข

๐๒/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1

เขามันธรรมาราม  

สบ ๒๔๖๐/๓๐๗๓
เด็กหญิงศศิประภา แมลงภู่เกษร

๒๑/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1

เขามันธรรมาราม  

สบ ๒๔๖๐/๓๐๗๔
เด็กหญิงสิริธร วงษ์สุวรรณ

๐๒/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1

เขามันธรรมาราม  

สบ ๒๔๖๐/๓๐๗๕
เด็กหญิงสุพิณศา ปองนางชัย

๐๘/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1

เขามันธรรมาราม  

สบ ๒๔๖๐/๓๐๗๖
เด็กหญิงอภิญญา แซวใจดี

๒๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1

เขามันธรรมาราม  

สบ ๒๔๖๐/๓๐๗๗
เด็กหญิงศิริลักษณ์ คลังกลาง

๑๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1

เขามันธรรมาราม  

สบ ๒๔๖๐/๓๐๗๘
เด็กหญิงวรัญญา รักยศ

๒๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1

เขามันธรรมาราม  

สบ ๒๔๖๐/๓๐๗๙
เด็กหญิงลลิล เขียวเรือง

๑๖/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1

เขามันธรรมาราม  

สบ ๒๔๖๐/๓๐๘๐
เด็กหญิงพนิดา หิงพุดซา

๓๐/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1

เขามันธรรมาราม  

สบ ๒๔๖๐/๓๐๘๑
เด็กหญิงนิศารัตน์ กฤษณะรังสรรค์

๒๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1

เขามันธรรมาราม  

สบ ๒๔๖๐/๓๐๘๒
เด็กหญิงปพิชญา สงวนเชาว์

๒๕/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1

เขามันธรรมาราม  

สบ ๒๔๖๐/๓๐๘๓
เด็กหญิงปณฑา คอนมะแสง

๒๒/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1

เขามันธรรมาราม  

สบ ๒๔๖๐/๓๐๘๔
เด็กชายณัฐวุฒิ อัปสร

๑๓/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1

เขามันธรรมาราม  

สบ ๒๔๖๐/๓๐๘๕
เด็กชายพัฒนสิน ด่านพิทักษ์กุล

๒๒/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1

เขามันธรรมาราม  

สบ ๒๔๖๐/๓๐๘๖
เด็กชายธีรพงษ์ ศิลา

๒๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1

เขามันธรรมาราม  

สบ ๒๔๖๐/๓๐๘๗
เด็กชายสิทธิชัย สามารถ

๑๐/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1

เขามันธรรมาราม  

สบ ๒๔๖๐/๓๐๘๘
เด็กหญิงถิราณี เพชรศรี

๑๒/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1

เขามันธรรมาราม  

สบ ๒๔๖๐/๓๐๘๙
เด็กหญิงพริมตา วงศ์ศิริสุวรรณดี

๐๕/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1

เขามันธรรมาราม  

สบ ๒๔๖๐/๓๐๙๐
เด็กหญิงลักษิกา ดาบุดดี

๒๔/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1

เขามันธรรมาราม  

สบ ๒๔๖๐/๓๐๙๑
เด็กหญิงศิริกัญญา นิลาบุตร

๑๒/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1

เขามันธรรมาราม  

สบ ๒๔๖๐/๓๐๙๒
เด็กหญิงณัฐนิชา น่วมโต

๒๑/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1

เขามันธรรมาราม  

สบ ๒๔๖๐/๓๐๙๓ เด็กหญิงเอมิตราภรณ์
หน่อสูงเนิน

๒๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1

เขามันธรรมาราม  

สบ ๒๔๖๐/๓๐๙๔
เด็กหญิงพรีดา สุวรรณรี

๐๗/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1

เขามันธรรมาราม  

สบ ๒๔๖๐/๓๐๙๕
เด็กหญิงพิมลรัตน์ ศิริวงศ์

๒๒/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1

เขามันธรรมาราม  

สบ ๒๔๖๐/๓๐๙๖
เด็กหญิงอธินันท์ อุ่นคำ

๐๙/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1

เขามันธรรมาราม  

สบ ๒๔๖๐/๓๐๙๗
เด็กหญิงปลายฟา กลันภักดี

่

๒๕/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1

เขามันธรรมาราม  

สบ ๒๔๖๐/๓๐๙๘
เด็กหญิงกรรณิการ์ ดวงมาลา

๒๘/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1

เขามันธรรมาราม  

สบ ๒๔๖๐/๓๐๙๙
เด็กหญิงพรชนก บุญประวัติ

๑๙/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1

เขามันธรรมาราม  

สบ ๒๔๖๐/๓๑๐๐
เด็กหญิงสกุลทิพย์ รองรัมย์

๒๕/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1

เขามันธรรมาราม  

สบ ๒๔๖๐/๓๑๐๑
เด็กหญิงธัญวา บุญญเสธ

๐๒/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1

เขามันธรรมาราม  

สบ ๒๔๖๐/๓๑๐๒
เด็กชายกิตติพงษ์ วิญญาณ

๐๘/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1

เขามันธรรมาราม  

สบ ๒๔๖๐/๓๑๐๓
เด็กชายชนาธิป พลูทอง

๐๘/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1

เขามันธรรมาราม  

สบ ๒๔๖๐/๓๑๐๔
เด็กชายชินวัฒน์ ปราบพาล

๒๔/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1

เขามันธรรมาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๘๙ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๓๑๐๕
เด็กชายนคร ภาษี

๒๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1

เขามันธรรมาราม  

สบ ๒๔๖๐/๓๑๐๖
เด็กชายปกรณ์เกียรติ เดชเวทย์

๑๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1

เขามันธรรมาราม  

สบ ๒๔๖๐/๓๑๐๗
เด็กชายอชิวัตติ

์

สุวรรณโพธิ

์

๑๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1

เขามันธรรมาราม  

สบ ๒๔๖๐/๓๑๐๘
เด็กชายภาคภูมิ อยู่นิม

่

๐๘/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1

เขามันธรรมาราม  

สบ ๒๔๖๐/๓๑๐๙
เด็กชายปฐพี กลันภักดี

่

๑๙/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1

เขามันธรรมาราม  

สบ ๒๔๖๐/๓๑๑๐
เด็กหญิงกรรณิการ์ อุดมมา

๐๘/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1

เขามันธรรมาราม  

สบ ๒๔๖๐/๓๑๑๑
เด็กหญิงปาจีรนันท์ คล้ายคลึง

๐๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1

เขามันธรรมาราม  

สบ ๒๔๖๐/๓๑๑๒

เด็กหญิงบุษกร พิมพ์สัย
๑๔/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1

เขามันธรรมาราม  

สบ ๒๔๖๐/๓๑๑๓

เด็กหญิงพุทธิดา จิตรจวง
๑๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1

เขามันธรรมาราม  

สบ ๒๔๖๐/๓๑๑๔

เด็กหญิงภัทรวรรณ พิมพ์สัย
๑๔/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1

เขามันธรรมาราม  

สบ ๒๔๖๐/๓๑๑๕
เด็กหญิงวันวิสา ละออง

๒๒/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1

เขามันธรรมาราม  

สบ ๒๔๖๐/๓๑๑๖

เด็กหญิงศุภนิดา เหนือเกตุ
๒๕/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1

เขามันธรรมาราม  

สบ ๒๔๖๐/๓๑๑๗

เด็กหญิงโสภิดา เถือนม่วง

่

๑๒/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1

เขามันธรรมาราม  

สบ ๒๔๖๐/๓๑๑๘

เด็กหญิงสุภาวิณี ทศแก้ว
๑๔/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1

เขามันธรรมาราม  

สบ ๒๔๖๐/๓๑๑๙
เด็กหญิงธนภรณ์ จำปาทอง

๓๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1

เขามันธรรมาราม  

สบ ๒๔๖๐/๓๑๒๐
เด็กหญิงศิริพร นาคสิน

๑๕/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1

เขามันธรรมาราม  

สบ ๒๔๖๐/๓๑๒๑

เด็กหญิงกนกลดา สุดเฉลียว
๐๙/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1

เขามันธรรมาราม  

สบ ๒๔๖๐/๓๑๒๒

เด็กหญิงเมลดา ยอดมาลี

๑๙/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1

เขามันธรรมาราม  

สบ ๒๔๖๐/๓๑๒๓
เด็กชายชาญณรงค์ แก้วเขียว

๑๘/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1

เขามันธรรมาราม  

สบ ๒๔๖๐/๓๑๒๔

เด็กชายพงศ์พล เขียวสมบูรณ์
๑๘/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1

เขามันธรรมาราม  

สบ ๒๔๖๐/๓๑๒๕

เด็กชายมงคลชัย เหล็กพิมาย
๑๑/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1

เขามันธรรมาราม  

สบ ๒๔๖๐/๓๑๒๖

เด็กชายวิชัย คำแพง
๒๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1

เขามันธรรมาราม  

สบ ๒๔๖๐/๓๑๒๗
เด็กชายกีรติ โทเกตุ

๐๙/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1

เขามันธรรมาราม  

สบ ๒๔๖๐/๓๑๒๘

เด็กชายภูริทัต พานิช
๑๓/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1

เขามันธรรมาราม  

สบ ๒๔๖๐/๓๑๒๙

เด็กชายณัฐวุฒิ บัวบาน
๑๓/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1

เขามันธรรมาราม  

สบ ๒๔๖๐/๓๑๓๐
เด็กชายเกษมพันธ์ มุ่งดี

๑๕/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1

เขามันธรรมาราม  

สบ ๒๔๖๐/๓๑๓๑
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ถินเมืองปกษ์

่

๐๙/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1

เขามันธรรมาราม  

สบ ๒๔๖๐/๓๑๓๒

เด็กหญิงพัฒชราภา สิทธิพรหมมา
๑๔/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1

เขามันธรรมาราม  

สบ ๒๔๖๐/๓๑๓๓
เด็กหญิงกมลลักษณ์ ทะวังเกวียน

๒๑/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1

เขามันธรรมาราม  

สบ ๒๔๖๐/๓๑๓๔

เด็กหญิงกาญจนา เทียนขาว
๑๓/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1

เขามันธรรมาราม  

สบ ๒๔๖๐/๓๑๓๕
เด็กหญิงชาลินี กันนารัตน์

๑๒/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1

เขามันธรรมาราม  

สบ ๒๔๖๐/๓๑๓๖

เด็กหญิงปนัดดา คำศรีสุข
๓๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1

เขามันธรรมาราม  

สบ ๒๔๖๐/๓๑๓๗

เด็กหญิงภัททิรา พึงโพธิ

่ ์

๑๓/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1

เขามันธรรมาราม  

สบ ๒๔๖๐/๓๑๓๘

เด็กหญิงวรรณนิสา อรัญมาลา
๐๗/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1

เขามันธรรมาราม  

สบ ๒๔๖๐/๓๑๓๙
เด็กหญิงศศิชา สมบูรณ์สิทธิ

์

๑๕/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1

เขามันธรรมาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๙๐ / ๒๓๗
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๓๑๔๐
เด็กหญิงศิริรักษ์ ฉัตรเมืองปก

๐๕/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1

เขามันธรรมาราม  

สบ ๒๔๖๐/๓๑๔๑

เด็กหญิงสาวิตรี สมาจารย์
๐๕/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1

เขามันธรรมาราม  

สบ ๒๔๖๐/๓๑๔๒
เด็กหญิงศศิประภา ละออใสย์

๒๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1

เขามันธรรมาราม  

สบ ๒๔๖๐/๓๑๔๓

เด็กหญิงขีโรชา แก้วชาติ
๐๔/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1

เขามันธรรมาราม  

สบ ๒๔๖๐/๓๑๔๔

เด็กหญิงฑิฆัมพร เกตดี
๒๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1

เขามันธรรมาราม  

สบ ๒๔๖๐/๓๑๔๕

เด็กหญิงรักษิณา เอือยยิม

่ ้

๑๔/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1

เขามันธรรมาราม  

สบ ๒๔๖๐/๓๑๔๖
เด็กหญิงนภัสสร สมณา

๑๘/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1

เขามันธรรมาราม  

สบ ๒๔๖๐/๓๑๔๗

เด็กหญิงชุติมา บุญเลิศ
๒๔/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1

เขามันธรรมาราม  

สบ ๒๔๖๐/๓๑๔๘

เด็กหญิงวรวรรณ ทองชูใจ
๐๓/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1

เขามันธรรมาราม  

สบ ๒๔๖๐/๓๑๔๙

เด็กหญิงชนิตา วารีบุตร
๒๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1

เขามันธรรมาราม  

สบ ๒๔๖๐/๓๑๕๐
เด็กหญิงอัจฉรานันท์ ออกสันเทียะ

๒๙/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1

เขามันธรรมาราม  

สบ ๒๔๖๐/๓๑๕๑

เด็กชายณัฐวุติ มาสิงห์
๑๒/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1

เขามันธรรมาราม  

สบ ๒๔๖๐/๓๑๕๒

เด็กหญิงเพ็ชรศรี ปนพรหม
๑๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1

เขามันธรรมาราม  

สบ ๒๔๖๐/๓๑๕๓

เด็กหญิงคาริสัน จันดวงศรี

๑๗/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1

เขามันธรรมาราม  

สบ ๒๔๖๐/๓๑๕๔
เด็กหญิงพรพิมล วิญญาณ

๒๐/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1

เขามันธรรมาราม  

สบ ๒๔๖๐/๓๑๕๕

เด็กหญิงกรวรรณ บุตะเขียว
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 2 บ้านโปง  

สบ ๒๔๖๐/๓๑๕๖

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

จันทร์มี
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 2 บ้านโปง  

สบ ๒๔๖๐/๓๑๕๗

เด็กหญิงพรธีรา ยาพยนต์
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 2 บ้านโปง  

สบ ๒๔๖๐/๓๑๕๘
เด็กหญิงพิณทอง ขวัญครอง

๒๙/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 2 บ้านโปง  

สบ ๒๔๖๐/๓๑๕๙

เด็กชายพีรพล สินโส
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 2 บ้านโปง  

สบ ๒๔๖๐/๓๑๖๐ เด็กหญิงวรรณลักษณ์
หาขันตี

๒๘/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านซับบอน ปาเกษม  

สบ ๒๔๖๐/๓๑๖๑

เด็กชายสุทิวัส นาคพลู
๐๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรัทธาเรืองศรี เกตุแก้ว  

สบ ๒๔๖๐/๓๑๖๒
เด็กชายวรพันธ์ ศรีจินดาวนา

๑๔/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดศรัทธาเรืองศรี เกตุแก้ว  

สบ ๒๔๖๐/๓๑๖๓

เด็กหญิงชนมน นาวัน
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรัทธาเรืองศรี เกตุแก้ว  

สบ ๒๔๖๐/๓๑๖๔

เด็กชายณัฐดนัย สีดา
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรัทธาเรืองศรี เกตุแก้ว  

สบ ๒๔๖๐/๓๑๖๕

เด็กชายภัทราวุธ ชมศิริ
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรัทธาเรืองศรี เกตุแก้ว  

สบ ๒๔๖๐/๓๑๖๖
เด็กชายภูริทรรศน์ มิงขวัญ

่

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรัทธาเรืองศรี เกตุแก้ว  

สบ ๒๔๖๐/๓๑๖๗

เด็กชายรัฐภูมิ หัตถา
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรัทธาเรืองศรี เกตุแก้ว  

สบ ๒๔๖๐/๓๑๖๘

เด็กชายพชรพล รุ่งสาคร
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่ามะปราง ท่ามะปราง  

สบ ๒๔๖๐/๓๑๖๙

เด็กชายสรวิศ อมรเวช
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่ามะปราง ท่ามะปราง  

สบ ๒๔๖๐/๓๑๗๐
เด็กหญิงเจนจิรา จินะวังโส

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่ามะปราง ท่ามะปราง  

สบ ๒๔๖๐/๓๑๗๑

เด็กหญิงนริศรา ยิงสบาย

่

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่ามะปราง ท่ามะปราง  

สบ ๒๔๖๐/๓๑๗๒

เด็กหญิงศรุตา สมัยภักดี
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่ามะปราง ท่ามะปราง  

สบ ๒๔๖๐/๓๑๗๓

เด็กหญิงสุชานาถ สุขกะ
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่ามะปราง ท่ามะปราง  

สบ ๒๔๖๐/๓๑๗๔
เด็กหญิงคณิศร วังนิล

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่ามะปราง ท่ามะปราง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๙๑ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๓๑๗๕

เด็กหญิงณัฐณิชา รอดเพ็งสังคห
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่ามะปราง ท่ามะปราง  

สบ ๒๔๖๐/๓๑๗๖

เด็กหญิงประภาศิริ หมันปอม

่

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่ามะปราง ท่ามะปราง  

สบ ๒๔๖๐/๓๑๗๗
เด็กชายกิตติพงษ์ เนตรนพรัตน์

๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่ามะปราง ท่ามะปราง  

สบ ๒๔๖๐/๓๑๗๘

เด็กชายเขมกร พันธุ์เสรี
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่ามะปราง ท่ามะปราง  

สบ ๒๔๖๐/๓๑๗๙

เด็กชายปฏิวัติ ลาจันทึก
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่ามะปราง ท่ามะปราง  

สบ ๒๔๖๐/๓๑๘๐
เด็กชายพัสกร จันทวงษ์

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่ามะปราง ท่ามะปราง  

สบ ๒๔๖๐/๓๑๘๑
เด็กชายอรรฆพงษ์ แดงสุมา

๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่ามะปราง ท่ามะปราง  

สบ ๒๔๖๐/๓๑๘๒

เด็กหญิงสุภัทชกุล ต่อมแก้ว
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่ามะปราง ท่ามะปราง  

สบ ๒๔๖๐/๓๑๘๓

เด็กหญิงณัฐนันท์ พันธุ์ทอง
๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่ามะปราง ท่ามะปราง  

สบ ๒๔๖๐/๓๑๘๔

เด็กหญิงณัฐชริกา เลิศอุดม
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่ามะปราง ท่ามะปราง  

สบ ๒๔๖๐/๓๑๘๕
เด็กหญิงณิชาภัทร บุญชู

๒๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดท่ามะปราง ท่ามะปราง  

สบ ๒๔๖๐/๓๑๘๖

เด็กหญิงธนภรณ์ อู่ทรัพย์
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่ามะปราง ท่ามะปราง  

สบ ๒๔๖๐/๓๑๘๗

เด็กหญิงเบญจมาศ หุ่นนอนไพร
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่ามะปราง ท่ามะปราง  

สบ ๒๔๖๐/๓๑๘๘

เด็กหญิงรัตติกร กิงทอง

่

๐๙/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดท่ามะปราง ท่ามะปราง  

สบ ๒๔๖๐/๓๑๘๙
เด็กหญิงวิภารัตน์ แก่นสาร

๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่ามะปราง ท่ามะปราง  

สบ ๒๔๖๐/๓๑๙๐
เด็กหญิงสุภัสสรา ทวีทรัพย์

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่ามะปราง ท่ามะปราง  

สบ ๒๔๖๐/๓๑๙๑
เด็กหญิงกัญญาธรณ์ แพสา

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่ามะปราง ท่ามะปราง  

สบ ๒๔๖๐/๓๑๙๒

เด็กชายปรเมศ เพ็งยิม

้

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโปงมงคล โปงมงคล  

สบ ๒๔๖๐/๓๑๙๓
เด็กชายวิทวัส เทียมศรีบุญ

๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโปงมงคล โปงมงคล  

สบ ๒๔๖๐/๓๑๙๔

เด็กหญิงกฤติมาพร ประสารชวนันท์
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโปงมงคล โปงมงคล  

สบ ๒๔๖๐/๓๑๙๕

เด็กหญิงสุนิสา จันทร์ทะ
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโปงมงคล โปงมงคล  

สบ ๒๔๖๐/๓๑๙๖

เด็กหญิงวิรากร แจ่มหยวก
๒๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดโปงมงคล โปงมงคล  

สบ ๒๔๖๐/๓๑๙๗
เด็กชายเอกลักษณ์ ทะอ่าง

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง หนองสองห้อง  

สบ ๒๔๖๐/๓๑๙๘

เด็กหญิงวิยดา จำปาอ้วย
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง หนองสองห้อง  

สบ ๒๔๖๐/๓๑๙๙

เด็กชายชัยพร แก้วเกลียง

้

๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง หนองสองห้อง  

สบ ๒๔๖๐/๓๒๐๐
เด็กหญิงอักษราภัค แก้วสุวรรณ์

๐๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง หนองสองห้อง  

สบ ๒๔๖๐/๓๒๐๑
เด็กหญิงธมลวรรณ แพงท้าว

๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง หนองสองห้อง  

สบ ๒๔๖๐/๓๒๐๒
เด็กชายภัทรภณ แก้วกัลยา

๑๒/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดกุ่มหัก(อินทโชติประสิทธิ)

์

กุ่มหัก  

สบ ๒๔๖๐/๓๒๐๓
เด็กชายณัฐภัทร สิงห์เวียง ๙/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกุ่มหัก(อินทโชติประสิทธิ)

์

กุ่มหัก  

สบ ๒๔๖๐/๓๒๐๔
เด็กหญิงนภาภรณ์ สุบิน

๑๑/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดกุ่มหัก(อินทโชติประสิทธิ)

์

กุ่มหัก  

สบ ๒๔๖๐/๓๒๐๕
เด็กหญิงวรรณิภา โสโพ ๓/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกุ่มหัก(อินทโชติประสิทธิ)

์

กุ่มหัก  

สบ ๒๔๖๐/๓๒๐๖
เด็กหญิงวรรณชนก โสโพ ๓/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกุ่มหัก(อินทโชติประสิทธิ)

์

กุ่มหัก  

สบ ๒๔๖๐/๓๒๐๗
เด็กหญิงจีรนันท์ สร้อยสีหา

๙/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดกุ่มหัก(อินทโชติประสิทธิ)

์

กุ่มหัก  

สบ ๒๔๖๐/๓๒๐๘
เด็กชายศราวุธ หนูทอง

๒๒/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดกุ่มหัก(อินทโชติประสิทธิ)

์

กุ่มหัก  

สบ ๒๔๖๐/๓๒๐๙
นายเดโช แขนำแก้ว

๐๕/๑๒/๒๕๒๗ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

โคกมะตูม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๙๒ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๓๒๑๐
นายนนทนันท์ พงษ์เพ็ชร

๐๑/๑๐/๒๕๒๙ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๒๑๑

นายเสกศักดิ

์

ขลิบทอง
๐๘/๐๔/๒๕๐๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๒๑๒
นายภูริวัจน์ ปุณยวุฒิปรีดา

๒๑/๐๓/๒๕๑๐ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๒๑๓

นางสาวหทัยชนก คะตะสมบูรณ์

๑๕/๑๑/๒๕๒๔ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๒๑๔

นางสาววรพรรณ จันทรากุลศิริ
๒๒/๐๘/๒๕๑๙ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๒๑๕

นางสาวบุษราภรณ์ ติเยาว์

๑๙/๑๒/๒๕๑๖ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๒๑๖
นางสาวเบญญาภา อัจฉฤกษ์

๐๗/๐๗/๒๕๒๔ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๒๑๗

นางสาวษมาวีร์ จันทร์อารี
๐๑/๐๔/๒๕๑๕ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๒๑๘
นางสาวชัญญากานต์ คุ้มดี

๑๑/๐๔/๒๕๑๘ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๒๑๙

นางนิรมล วิชิต
๑๔/๐๒/๒๕๑๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๒๒๐
นางนันทนิษฎ์ สมคิด

๑๔/๐๔/๒๕๑๕ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๒๒๑

นางมณีวรรณ พูลสวัสดิ

์

๒๐/๐๗/๒๕๑๐ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๒๒๒

นางกาญจนารถ แก้วทิพย์
๒๕/๐๙/๒๕๐๐ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๒๒๓

เด็กชายปภากร บรรพตา
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๒๒๔
เด็กชายสมบัติ หอมเสียง

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๒๒๕
เด็กชายธรรศวรรธย์ งามวิวัฒน์อนันต์

๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๒๒๖

เด็กชายอดิศร กัวประเสริฐ
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๒๒๗

เด็กชายชลพัฒน์ สุดชานัง
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๒๒๘
เด็กชายณัฐธนศิลป สว่างภพ

๐๗/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๒๒๙

เด็กชายพีรภาส เทศทอง
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๒๓๐
เด็กชายไชยวัฒน์ บัวภา

๒๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๒๓๑

เด็กชายณัฐชนน สุวรรณภา
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๒๓๒
เด็กชายธนดล กวางทอง

๐๘/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๒๓๓

เด็กชายเจษฎากร คงสันต์
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๒๓๔

เด็กชายปภพ ทิพย์ธานี
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๒๓๕

เด็กชายภูริพัฒน์ แสวงหา
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๒๓๖
เด็กชายจิรพงศ์ จันทร์พินิจ

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๒๓๗

เด็กชายณัฐธีร์ นิโรจน์ชัยสาร
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๒๓๘

เด็กชายณัฏฐกานต์ มุ่งสวัสดิ

์

๑๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๒๓๙

เด็กชายธนกฤต ห่างถิน

่

๒๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๒๔๐
เด็กชายรชฏวรรณ ชูก้อนทอง

๑๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๒๔๑

เด็กชายจิรัฏฐ์ โล่สุวรรณ์
๐๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๒๔๒

เด็กชายภูมิทัศน์ พูลรักษ์
๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๒๔๓

เด็กชายตรัยคุณ โปร่งทอง
๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๒๔๔
เด็กชายธาวิน มนต์ดี

๒๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๙๓ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๓๒๔๕

เด็กชายสหวัฒน์ เยียมขาว

่

๒๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๒๔๖

เด็กชายมณู สุทธิฤก
๐๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๒๔๗
เด็กชายชินดนัย คำอินทร์

๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๒๔๘

เด็กชายชาติตะวัน พลสาย
๒๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๒๔๙

เด็กชายธีรเทพ วงศ์กระโซ่
๒๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๒๕๐
เด็กชายอัมรินทร์ ทองคำ

๓๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๒๕๑
เด็กชายเจษฎาวุฒิ แสงสุวรรณ์

๒๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๒๕๒

เด็กชายศุภกร แพงเพชร
๐๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๒๕๓

เด็กชายธนวัตน์ บุญมา
๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๒๕๔

เด็กชายธนาพร จุลศรี
๑๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๒๕๕
เด็กชายปุญญพัฒน์ สว่างจิตต์

๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๒๕๖

เด็กชายนันทพล ผลมา
๑๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๒๕๗

เด็กชายชิษณุพงศ์ ดวงใจ
๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๒๕๘

เด็กชายติณณภัทร์ สุวรรณภา
๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๒๕๙
เด็กชายทัศนัย หมอนอิง

๒๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๒๖๐
เด็กชายสุริยะ ทองพุฒ

๐๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๒๖๑

เด็กชายระพีพัฒน์ บุญเทียน
๓๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๒๖๒

เด็กชายยอดเจริญ อดุลยศักดิ

์

๐๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๒๖๓
เด็กชายภควัต คำสี

๑๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๒๖๔

เด็กชายปณิธาน เนียมหอม
๐๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๒๖๕

เด็กชายรณพส
ชาญพานิชย์พรกิจ ๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๒๖๖

เด็กชายพรรษวุฒิ บุญเกิด
๑๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๒๖๗
เด็กชายรัฐวุฒิ เผียะผาบ

๐๗/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๒๖๘

เด็กชายสิทธา ทิพย์ประเสริฐ
๐๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๒๖๙

เด็กชายณัฐพล คงเจริญวุฒิ
๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๒๗๐
เด็กชายภัทรพล ภาดี

๒๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๒๗๑
เด็กชายรัชพล ศรีวิเศษ

๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๒๗๒

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

งามระเบียบ
๑๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๒๗๓

เด็กชายนราธิป ชมฉิม
๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๒๗๔

เด็กชายนิติธร สัญพร้อม
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๒๗๕
เด็กชายนครินทร์ ทองอิน

๐๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๒๗๖

เด็กชายเจริญสุข อึงเจริญ

้

๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๒๗๗

เด็กชายธนวัต ตระกูลตังอนันต์

้

๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๒๗๘

เด็กชายปรมัตถ์ เชือเมืองพาน

้

๑๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๒๗๙
เด็กชายพสิษฐ์ เฮงสัมฤทธิผล

๐๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๙๔ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๓๒๘๐
เด็กชายไชโย ศิริโภคา

๒๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๒๘๑

เด็กชายพรรณวรุต สนธิ
๐๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๒๘๒
เด็กชายภูมิรพี วิเชียรชัย

๒๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๒๘๓

เด็กชายรชานนท์ ศักดินรารักษ์

์

๐๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๒๘๔

เด็กชายสมเจตน์ ตรีสวัสดิ

์

๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๒๘๕

เด็กชายอนาวิล เพียะผาบ
๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๒๘๖
เด็กชายชโยดม แพรัตนดิลก

๒๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๒๘๗

เด็กชายณัฐพงศ์ คุนาทัย
๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๒๘๘

เด็กชายเดชาวัต คิดควร
๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๒๘๙

เด็กชายภานุพงษ์ สารีพันธ์
๑๙/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๒๙๐
เด็กชายวรัญู บุตรวงศ์

๑๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๒๙๑

เด็กชายประกาศิต สุวรรณ์
๒๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๒๙๒

เด็กหญิงชนัญธิดา ร่มบัวแก้ว
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๒๙๓

เด็กหญิงนนทพร เจริญนนทสิทธิ

์

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๒๙๔
เด็กหญิงศิวพร ชัยฤทธิ

์

๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๒๙๕

เด็กหญิงกุลธิดา เลียวไพโรจน์

่

๐๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๒๙๖

เด็กหญิงชาลิสา จึงรัศมีพานิช
๑๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๒๙๗

เด็กหญิงธมลวรรณ สุทธิประทีป
๐๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๒๙๘
เด็กหญิงยุวกานดา ทับทิม

๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๒๙๙

เด็กหญิงจารุพิชญา สิงหาเพ็ญ
๒๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๓๐๐
เด็กหญิงฐิติรัตน์ สุขพอดี

๑๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๓๐๑
เด็กหญิงพิชญาภา คำภานุช

๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๓๐๒
เด็กหญิงอศิรวรรณ ตะกรุดแก้ว

๓๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๓๐๓
เด็กหญิงอารยา มะหาหิง

๐๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๓๐๔
เด็กหญิงอนัญญา อินทสอน

๒๐/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๓๐๕
เด็กหญิงมาลินี เกตุศรี

๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๓๐๖
เด็กหญิงปณฑิตา ทองใบ

๒๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๓๐๗
เด็กหญิงธันย์ธนพร มูลศรีแก้ว

๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๓๐๘
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ประภาพักตร์

๐๙/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๓๐๙
เด็กหญิงพนิตพิชา เทียนเงิน

๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๓๑๐
เด็กหญิงเมธาวินี ลิมหงษ์ทอง

้

๑๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๓๑๑

เด็กหญิงวรัทยา กองศรี
๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๓๑๒

เด็กหญิงณภัทร ฆโนทัย
๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๓๑๓

เด็กหญิงชิดชนก พุทธศิริ
๑๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๓๑๔
เด็กหญิงธันยรัตน์ ล้อมวงศ์

๐๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๙๕ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๓๓๑๕

เด็กหญิงสุทธิดา ทองใบ
๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๓๑๖

เด็กหญิงชวิกานต์ กิมเทิง

่ ้

๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๓๑๗
เด็กหญิงนฎา อ้นเพียรเอก

๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๓๑๘

เด็กหญิงปาณิสรา รักษาควร
๐๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๓๑๙

เด็กหญิงรมิตา ตังเรืองชัยกุล

้

๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๓๒๐
เด็กหญิงรุจิกาญจน์ กมลพิลาส

๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๓๒๑
เด็กหญิงภัทราวดี โสจิตตะ

๑๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๓๒๒

เด็กหญิงกันยกร แสนจินดา
๐๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๓๒๓

เด็กหญิงฐิติชญา อัชชาศัย
๒๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๓๒๔

เด็กหญิงรุ่งทิวา จันทรวิจิตร
๑๔/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๓๒๕
เด็กหญิงฟาติมะ เอมเมด

๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๓๒๖

เด็กหญิงปาณิสรา ลิมปปวิช
๐๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๓๒๗ เด็กหญิงพชรพรพรรณ
ศรีกุญชร

๒๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๓๒๘

เด็กหญิงอารีรัตน์ แก้วคำนวน
๒๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๓๒๙
เด็กหญิงนพวรรณ ปนมา

๐๖/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๓๓๐
เด็กหญิงศรีจรรยา ชวิตรานุรักษ์

๐๑/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๓๓๑

เด็กหญิงธิดารัตน์ มากขำ
๑๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๓๓๒
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ โสรัปวาสี

๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๓๓๓
เด็กหญิงวรกานต์ จันตรี

๒๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๓๓๔

เด็กหญิงอัฐภิญญา อุ่มน้อย
๑๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๓๓๕

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ประภาพักตร์
๑๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๓๓๖

เด็กหญิงภัทรรวี ชูนินนาท
๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๓๓๗
เด็กหญิงวาริสา คนขำ

๒๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๓๓๘

เด็กหญิงสุพิชชา คล้ายวงษ์
๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๓๓๙

เด็กหญิงณัฐดา ชูชืน

่

๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๓๔๐
เด็กหญิงณัฐธยาน์ ทิพย์อุทัย

๒๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๓๔๑
เด็กหญิงนลินทิพย์ ชมฉิม

๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๓๔๒

เด็กหญิงกชกร ดวงอุทัย
๐๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๓๔๓

เด็กหญิงศิรประภา แจ่มดวง
๓๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๓๔๔

เด็กหญิงสลิลทิพย์ ตามลิขิต
๑๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๓๔๕
เด็กหญิงอนงค์พร สิงห์โต

๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๓๔๖

เด็กหญิงอนุสรา พึงทองคำ

่

๐๙/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๓๔๗

เด็กหญิงนริศรา ชัชวาลย์
๑๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๓๔๘

เด็กหญิงปาริณี ศรีวิริยะนนท์
๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๓๔๙
เด็กหญิงภาชญา ทะนันชัย

๐๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๙๖ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๓๓๕๐
เด็กหญิงมณีญา สอนดอก

๑๑/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๓๕๑

เด็กหญิงรุจีรา ทรัพย์เจริญ
๐๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๓๕๒
เด็กหญิงชนาภา ขุนทอง

๒๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๓๕๓

เด็กหญิงณัฐชา พรมแสง
๐๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๓๕๔

เด็กหญิงวริษฐา เก้าเอียน

้

๐๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๓๕๕

เด็กหญิงศิริญาพร เชาวกุล
๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๓๕๖
เด็กหญิงสุชาดา ชาญเจริญ

๒๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๓๕๗

เด็กหญิงสุพิชฌาย์ ภาคเสมา
๐๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๓๕๘

เด็กหญิงวิมลสิริ บุญนิที
๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๓๕๙

เด็กหญิงณัฐณิชา ทับทิมทอง
๒๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๓๖๐
เด็กหญิงอรพรรณ ดาราภูมิ

๐๑/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๓๖๑

เด็กหญิงภัทรพร ประมูลศิลป
๑๗/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๓๖๒

เด็กหญิงอัฐภิญญา เทียบหนู
๓๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนกลันวิทยา

่

โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๓๖๓

เด็กชายนครินทร์ บุญมาพันธ์
๑๕/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๓๖๔
เด็กชายนิวัฒน์ ตรีโชติ ๑/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๓๖๕

เด็กชายณัฐวัฒน์ เพ็ชรแท้
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๓๖๖

เด็กชายนรเทพ บุญจันทร์
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๓๖๗

เด็กชายวรวุฒิ มังเชียง

่

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๓๖๘
เด็กหญิงวรการณ์ อ้ฐมาลา

๑๗/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๓๖๙

เด็กชายภราดร วงษ์นาค

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๓๗๐
เด็กชายธีระชาติ สิงห์กัญญา

๒๓/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๓๗๑

เด็กหญิงพุทธรักษา เทียนชัย

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๓๗๒
เด็กหญิงอัธรัตน์ พูนประสิทธิ

์

๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๓๗๓

เด็กชายธนพล โค้งอาภาส ๓/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๓๗๔

เด็กชายยศรัล สะตะ
๒๓/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๓๗๕
เด็กชายพงษ์นรินทร์ จันเพ็ชร์

่

๗/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๓๗๖
เด็กหญิงณิชา พรมรุ่งโรจน์

๒๕/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๓๗๗

เด็กหญิงสุกัญญา ปราณีตพลกรัง
๒๑/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๓๗๘

เด็กหญิงจารุนันท์ อ่อนละมูล
๒๔/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๓๗๙

เด็กหญิงวิภารัตน์ เจริญยิง

่

๑๘/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๓๘๐
เด็กหญิงอาภัสรา สุทธิสินธ์ ๗/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๓๘๑
เด็กหญิงมลตระกาญ สวัสดี

๒๒/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๓๘๒

เด็กหญิงนัสนันท์ ดวงแก้ว
๑๖/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๓๘๓

เด็กชายอัมรินทร์ ทองเชือ

้

๒๑/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๓๘๔
เด็กหญิงอารัญญา วงค์มะลัย

๓๐/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง โคกมะตูม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๙๗ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๓๓๘๕

เด็กหญิงปฐมา ดอนไพรอ่อน

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๓๘๖

เด็กชายตะวัน ดำเนินงาม
๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๓๘๗
เด็กหญิงอชิรญาญ์ จันทโชติ

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๓๘๘

เด็กชายณัฐชัย จันทร์สม
๒๒/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๓๘๙

เด็กชายจารุวัฒน์ ม่วงอิม

่

๒๔/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๓๙๐
เด็กชายแสงยากรณ์ พรมโสภา

๓๐/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๓๙๑
เด็กชายธีรภัทร์ หอมชมด

๒๙/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๓๙๒

เด็กชายอภิรักษ์ ราชวงษ์
๒๑/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๓๙๓

เด็กชายธนวุฒิ อุทกเขียว ๔/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๓๙๔

เด็กชายธราเทพ สุริยศ ๒/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๓๙๕
เด็กชายอภิรักษ์ ธิกามล

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๓๙๖

เด็กชายภาณุพงศ์ ทิกามล
๑๔/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๓๙๗

เด็กชายสวิช หงสะต้น
๓๐/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๓๙๘

เด็กชายยศวรรธน์ แก้วประดิษฐ
๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๓๙๙
เด็กชายดำรงศักดิ

์

นิลาวรรณ์
๑๖/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๔๐๐
เด็กชายศุภวัฒน์ เอียมสอาด

่

๒๐/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๔๐๑
เด็กชายวัชรศักดิ

์

แสงประจักษ์
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๔๐๒
เด็กหญิงมณีวรรณ แก้วแสงอ่อน

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๔๐๓
เด็กหญิงพัชราภรณ์ ศรประเสริฐ

๒๓/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๔๐๔
เด็กหญิงสุภัทตา ราชวงษ์

๒๘/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๔๐๕
เด็กหญิงสุพรรณา ทวีมังสะ ๗/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๔๐๖
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ สุขมาก

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๔๐๗
เด็กหญิงเมทินี สีสวัสดิ

์

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๔๐๘
เด็กหญิงดาราวรรณ ดวงแก้ว

๒๕/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๔๐๙
เด็กชายสมันตชิต เรืองประโคน

๒๑/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๔๑๐
เด็กชายศราวุธ เกิดแก้ว

๒๑/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๔๑๑
เด็กชายจักรกฤษ ทิพย์สุคนธ์

๒๔/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๔๑๒

เด็กหญิงอมรศรี มูลสิน
๑๒/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๔๑๓

เด็กหญิงสุภาวดี รินโยธา
๑๔/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๔๑๔

เด็กหญิงอัจฉรา แสงประจักษ์
๑๕/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๔๑๕
เด็กหญิงนันทชา อุ่นจิตร

๓๐/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๔๑๖

เด็กหญิงชนม์นิภา วันโส
๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๔๑๗

เด็กหญิงวรางคณา จันทูล
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๔๑๘

เด็กหญิงฐาปนีย์ เรืองประโคน
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง โคกมะตูม  

สบ ๒๔๖๐/๓๔๑๙
เด็กชายธนวัฒน์ ยิมละม้าย

้

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านลาด บ้านลาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๙๘ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๓๔๒๐
เด็กชายชาญชัย อรุณรุ่ง

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านลาด บ้านลาด  

สบ ๒๔๖๐/๓๔๒๑

เด็กชายพงศกร กิงมาลา

่

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านลาด บ้านลาด  

สบ ๒๔๖๐/๓๔๒๒
เด็กชายสยาม ศรีอำนวย

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านลาด บ้านลาด  

สบ ๒๔๖๐/๓๔๒๓

เด็กชายมลฑล เทียนทอง
๐๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านลาด บ้านลาด  

สบ ๒๔๖๐/๓๔๒๔

เด็กชายอานัส ประกอบพร
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านลาด บ้านลาด  

สบ ๒๔๖๐/๓๔๒๕

เด็กชายจักรพันธ์ จาดเชือ

้

๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านลาด บ้านลาด  

สบ ๒๔๖๐/๓๔๒๖
เด็กชายชายวีรภัทร ชัยชะนะ

๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านลาด บ้านลาด  

สบ ๒๔๖๐/๓๔๒๗

เด็กหญิงภัทรวดี คำดวง
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านลาด บ้านลาด  

สบ ๒๔๖๐/๓๔๒๘

เด็กหญิงอณัญญา คุยสี
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านลาด บ้านลาด  

สบ ๒๔๖๐/๓๔๒๙

เด็กหญิงชลนิชา รัตนตุมหิ
๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านลาด บ้านลาด  

สบ ๒๔๖๐/๓๔๓๐
เด็กหญิงจันทัปปภา ดีประสิทธิ

์

๒๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ้านลาด บ้านลาด  

สบ ๒๔๖๐/๓๔๓๑

เด็กหญิงระพีพรรณ จันทร์มา
๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านลาด บ้านลาด  

สบ ๒๔๖๐/๓๔๓๒

เด็กหญิงกันต์กมล คำดวง
๑๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ้านลาด บ้านลาด  

สบ ๒๔๖๐/๓๔๓๓

เด็กหญิงวรินธร ไพรวรรณ
๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านลาด บ้านลาด  

สบ ๒๔๖๐/๓๔๓๔
เด็กชายสรวิชญ์ อินทสนธิ

์

๒๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา มุจลินทสราราม  

สบ ๒๔๖๐/๓๔๓๕

เด็กชายธันวา สุขเกษม
๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์1

มุจลินทสราราม  

สบ ๒๔๖๐/๓๔๓๖

เด็กชายธีระพัฒน์ เวียนตระกูล
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์1

มุจลินทสราราม  

สบ ๒๔๖๐/๓๔๓๗

เด็กหญิงสุภัคพร สุดใจรัก
๑๔/๐๕/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์1

มุจลินทสราราม  

สบ ๒๔๖๐/๓๔๓๘
เด็กหญิงวันวิสา สิงหา

๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์1

มุจลินทสราราม  

สบ ๒๔๖๐/๓๔๓๙

เด็กหญิงภัทรวดี วินิยม
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์1

มุจลินทสราราม  

สบ ๒๔๖๐/๓๔๔๐
เด็กหญิงภัทรพร อังคุรานนท์

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์1

มุจลินทสราราม  

สบ ๒๔๖๐/๓๔๔๑

เด็กหญิงปณิตา หนองเปด
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์1

มุจลินทสราราม  

สบ ๒๔๖๐/๓๔๔๒
เด็กหญิงปรีชญา ทองเรือง

๒๐/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์1

มุจลินทสราราม  

สบ ๒๔๖๐/๓๔๔๓

เด็กหญิงอริษา เชียงพิมาย
๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์1

มุจลินทสราราม  

สบ ๒๔๖๐/๓๔๔๔
เด็กหญิงธัญญาธรณ์ ตระการเจริญสุข

๐๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์1

มุจลินทสราราม  

สบ ๒๔๖๐/๓๔๔๕

เด็กหญิงสุนิสา หมืนนาค

่

๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์1

มุจลินทสราราม  

สบ ๒๔๖๐/๓๔๔๖
เด็กหญิงธิชา ประพันธ์พัฒน์

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแค 'สรกิจพิทยา' มุจลินทสราราม  

สบ ๒๔๖๐/๓๔๔๗

เด็กหญิงวันวิสา สมปู
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแค 'สรกิจพิทยา' มุจลินทสราราม  

สบ ๒๔๖๐/๓๔๔๘

เด็กหญิงนิธิกานต์ เพ็ชรขาว

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแค 'สรกิจพิทยา' มุจลินทสราราม  

สบ ๒๔๖๐/๓๔๔๙

เด็กชายอาชาวิน พรหมมิ
๑๔/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) มุจลินทสราราม  

สบ ๒๔๖๐/๓๔๕๐
เด็กชายนิรันดร์ อินทสนธิ

์

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) มุจลินทสราราม  

สบ ๒๔๖๐/๓๔๕๑

เด็กชายปยชัย เพ็ชรภาค
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) มุจลินทสราราม  

สบ ๒๔๖๐/๓๔๕๒

เด็กชายจักกรี อินขาน
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) มุจลินทสราราม  

สบ ๒๔๖๐/๓๔๕๓

เด็กชายวายุภักษ์ สายรอด
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) มุจลินทสราราม  

สบ ๒๔๖๐/๓๔๕๔
เด็กหญิงณัชชา เพ็ชรศรี

๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) มุจลินทสราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๙๙ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๓๔๕๕

เด็กหญิงปริยฉัตร โพนโต
๑๔/๐๓/๒๕๕๒

โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) มุจลินทสราราม  

สบ ๒๔๖๐/๓๔๕๖

เด็กชายพงษ์ศธร ประดับเพ็ชร์
๑๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง
ราษฎร์บำรุงวนาราม

 

สบ ๒๔๖๐/๓๔๕๗
เด็กชายอรรถพล พรมแสง

๒๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง
ราษฎร์บำรุงวนาราม

 

สบ ๒๔๖๐/๓๔๕๘

เด็กหญิงกรรณิกา จิตตะโคต
๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง
ราษฎร์บำรุงวนาราม

 

สบ ๒๔๖๐/๓๔๕๙

เด็กหญิงสุภาพร เรืองนารี
๒๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง
ราษฎร์บำรุงวนาราม

 

สบ ๒๔๖๐/๓๔๖๐
เด็กหญิงมยุรี ตามประยูร

๑๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง
ราษฎร์บำรุงวนาราม

 

สบ ๒๔๖๐/๓๔๖๑
เด็กหญิงวรรณิษา คงเพชรศักดิ

์

๑๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง
ราษฎร์บำรุงวนาราม

 

สบ ๒๔๖๐/๓๔๖๒

เด็กหญิงอนันตญา โปวตระกูล
๑๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง
ราษฎร์บำรุงวนาราม

 

สบ ๒๔๖๐/๓๔๖๓

เด็กหญิงกนกทิพย์ มีสุข
๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง
ราษฎร์บำรุงวนาราม

 

สบ ๒๔๖๐/๓๔๖๔

เด็กหญิงสุกัญญา ศรีจันทรา
๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง
ราษฎร์บำรุงวนาราม

 

สบ ๒๔๖๐/๓๔๖๕
เด็กหญิงฤดีพร อรุณทิพนภาพร

๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง
ราษฎร์บำรุงวนาราม

 

สบ ๒๔๖๐/๓๔๖๖

เด็กชายสิทธิชัย บุญสุวรรณ
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง
ราษฎร์บำรุงวนาราม

 

สบ ๒๔๖๐/๓๔๖๗

เด็กชายธาตรี จัดนอก
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง
ราษฎร์บำรุงวนาราม

 

สบ ๒๔๖๐/๓๔๖๘

เด็กชายภูฤทธิ

์

สันติปาตี
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง
ราษฎร์บำรุงวนาราม

 

สบ ๒๔๖๐/๓๔๖๙
เด็กชายกันตพัฒน์ สุขีรัตน์

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง
ราษฎร์บำรุงวนาราม

 

สบ ๒๔๖๐/๓๔๗๐
เด็กชายธีราภิวัฒน์ วิทาทาน

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง
ราษฎร์บำรุงวนาราม

 

สบ ๒๔๖๐/๓๔๗๑

เด็กชายพีรวิชญ์ ศักดิสงค์

์

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง
ราษฎร์บำรุงวนาราม

 

สบ ๒๔๖๐/๓๔๗๒

เด็กชายสมใจ เรืองสุกใส
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง
ราษฎร์บำรุงวนาราม

 

สบ ๒๔๖๐/๓๔๗๓
เด็กชายณัฐพงษ์ ถนอมทรัพย์

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง
ราษฎร์บำรุงวนาราม

 

สบ ๒๔๖๐/๓๔๗๔

เด็กชายฐิรวัฒน์ สีเงิน
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง
ราษฎร์บำรุงวนาราม

 

สบ ๒๔๖๐/๓๔๗๕

เด็กชายนพดล รามอ้น
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง
ราษฎร์บำรุงวนาราม

 

สบ ๒๔๖๐/๓๔๗๖

เด็กชายฉัตรดนัย ชูจิตร์
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง
ราษฎร์บำรุงวนาราม

 

สบ ๒๔๖๐/๓๔๗๗
เด็กชายจามีกร สุวรรณ

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง
ราษฎร์บำรุงวนาราม

 

สบ ๒๔๖๐/๓๔๗๘

เด็กชายนุชากร การิกี
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง
ราษฎร์บำรุงวนาราม

 

สบ ๒๔๖๐/๓๔๗๙

เด็กชายธรรมภณ แจ้งประจักษ์
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง
ราษฎร์บำรุงวนาราม

 

สบ ๒๔๖๐/๓๔๘๐
เด็กชายนพภาณ พันธ์สวัสดิ

์

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง
ราษฎร์บำรุงวนาราม

 

สบ ๒๔๖๐/๓๔๘๑
เด็กชายธวัฒิชัย ผาชัย

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง
ราษฎร์บำรุงวนาราม

 

สบ ๒๔๖๐/๓๔๘๒

เด็กชายศุภวัฒน์ ผาชัย
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง
ราษฎร์บำรุงวนาราม

 

สบ ๒๔๖๐/๓๔๘๓

นางประนอม แสนวัง
๐๘/๐๗/๒๕๒๖

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง
ราษฎร์บำรุงวนาราม

 

สบ ๒๔๖๐/๓๔๘๔

นางสาวสุภา คำมี
๒๐/๖/๒๕๑๘

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง
ราษฎร์บำรุงวนาราม

 

สบ ๒๔๖๐/๓๔๘๕
เด็กชายสุภัทรดิษฐ์ เสาวรัตน์

๑๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองปลาหมอ หนองผักชีใต้  

สบ ๒๔๖๐/๓๔๘๖

เด็กชายธนเทพ บุตรษา
๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองปลาหมอ หนองผักชีใต้  

สบ ๒๔๖๐/๓๔๘๗

เด็กชายฐิติวัฒน์ พันธุการ
๐๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองปลาหมอ หนองผักชีใต้  

สบ ๒๔๖๐/๓๔๘๘

เด็กชายธณภัทร พิมพ์ศรี
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองปลาหมอ หนองผักชีใต้  

สบ ๒๔๖๐/๓๔๘๙
เด็กชายอิทธิพัทธ์ จันทร์มูลตรี

๐๓/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองปลาหมอ หนองผักชีใต้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๐๐ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๓๔๙๐
เด็กชายภานุวัฒน์ แซ่โพ้ง

๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองปลาหมอ หนองผักชีใต้  

สบ ๒๔๖๐/๓๔๙๑

เด็กชายอนุรักษ์ หรเทศ
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองปลาหมอ หนองผักชีใต้  

สบ ๒๔๖๐/๓๔๙๒
เด็กชายณัฐวุฒิ แจ่มกระทึก

๑๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองปลาหมอ หนองผักชีใต้  

สบ ๒๔๖๐/๓๔๙๓

เด็กชายภูริวัฒน์ รัสดีดวง
๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองปลาหมอ หนองผักชีใต้  

สบ ๒๔๖๐/๓๔๙๔

เด็กหญิงจินตนา ภักดีพงษ์
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองปลาหมอ หนองผักชีใต้  

สบ ๒๔๖๐/๓๔๙๕
เด็กหญิงทิพย์ธัญญา บุตรษา

๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองปลาหมอ หนองผักชีใต้  

สบ ๒๔๖๐/๓๔๙๖
เด็กหญิงกัญญาวีร์ สิงห์กัญญา

๑๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองปลาหมอ หนองผักชีใต้  

สบ ๒๔๖๐/๓๔๙๗

เด็กหญิงวิไลลักษณ์ อำนวลใจ

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองปลาหมอ หนองผักชีใต้  

สบ ๒๔๖๐/๓๔๙๘

เด็กชายกิตติภพ สิงห์ทองคำ
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองปลาหมอ หนองผักชีใต้  

สบ ๒๔๖๐/๓๔๙๙

เด็กชายณัฐภูมิ ฤทธิยา
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองปลาหมอ หนองผักชีใต้  

สบ ๒๔๖๐/๓๕๐๐
เด็กชายเอกศักดิ

์

โสระมัคร
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองปลาหมอ หนองผักชีใต้  

สบ ๒๔๖๐/๓๕๐๑
เด็กชายชญากร บุตรษา

๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองปลาหมอ หนองผักชีใต้  

สบ ๒๔๖๐/๓๕๐๒
เด็กชายธนพล ธรรมทันตา

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองปลาหมอ หนองผักชีใต้  

สบ ๒๔๖๐/๓๕๐๓
เด็กหญิงนิภาภรณ์ นงจันทึก

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองปลาหมอ หนองผักชีใต้  

สบ ๒๔๖๐/๓๕๐๔
เด็กชายธนวัฒน์ จอมสังข์

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองปลาหมอ หนองผักชีใต้  

สบ ๒๔๖๐/๓๕๐๕
เด็กชายกิตติกานต์ ลันขุนทด

๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองปลาหมอ หนองผักชีใต้  

สบ ๒๔๖๐/๓๕๐๖
เด็กหญิงญดาพร คิดเห็น

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองปลาหมอ หนองผักชีใต้  

สบ ๒๔๖๐/๓๕๐๗
เด็กหญิงปนมุก แซ่ตัง

้

๒๓/๐๒/๒๕๕๒

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ(วัดหนองปลาก

ะดี)

่

หนองผักชีใต้  

สบ ๒๔๖๐/๓๕๐๘
เด็กชายรพีภัทร บุญชูศรี

๓๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ(วัดหนองปลาก

ะดี)

่

หนองผักชีใต้  

สบ ๒๔๖๐/๓๕๐๙
เด็กชายธนังกร วะราโพธิ

๐๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ(วัดหนองปลาก

ะดี)

่

หนองผักชีใต้  

สบ ๒๔๖๐/๓๕๑๐
เด็กชายชุติไชย คิดแท้

๐๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ(วัดหนองปลาก

ะดี)

่

หนองผักชีใต้  

สบ ๒๔๖๐/๓๕๑๑

เด็กชายพรรษา ดียิง

่

๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ(วัดหนองปลาก

ะดี)

่

หนองผักชีใต้  

สบ ๒๔๖๐/๓๕๑๒
เด็กหญิงเขมิกา ขุนทด

๐๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ(วัดหนองปลาก

ะดี)

่

หนองผักชีใต้  

สบ ๒๔๖๐/๓๕๑๓

เด็กหญิงอรปรียา รักษาดี
๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ(วัดหนองปลาก

ะดี)

่

หนองผักชีใต้  

สบ ๒๔๖๐/๓๕๑๔

เด็กหญิงทิพย์มลธา สันดา
๓๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ(วัดหนองปลาก

ะดี)

่

หนองผักชีใต้  

สบ ๒๔๖๐/๓๕๑๕
เด็กหญิงนงค์ลักษณ์ บุตรคำ

๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ(วัดหนองปลาก

ะดี)

่

หนองผักชีใต้  

สบ ๒๔๖๐/๓๕๑๖
เด็กหญิงสุพรรษา จันทรา

๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ(วัดหนองปลาก

ะดี)

่

หนองผักชีใต้  

สบ ๒๔๖๐/๓๕๑๗

เด็กหญิงรุ่งนภา พิมพิลา
๐๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ(วัดหนองปลาก

ะดี)

่

หนองผักชีใต้  

สบ ๒๔๖๐/๓๕๑๘

เด็กหญิงธัญวรัตม์ กาลินทร์
๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ(วัดหนองปลาก

ะดี)

่

หนองผักชีใต้  

สบ ๒๔๖๐/๓๕๑๙

เด็กหญิงสุณันฑา ขำอิน
๐๓/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ(วัดหนองปลาก

ะดี)

่

หนองผักชีใต้  

สบ ๒๔๖๐/๓๕๒๐
เด็กหญิงลลิตา ขำอิน

๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ(วัดหนองปลาก

ะดี)

่

หนองผักชีใต้  

สบ ๒๔๖๐/๓๕๒๑

เด็กชายวิษณุพงศ์ ดอกพิกุล
๓๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ(วัดหนองปลาก

ะดี)

่

หนองผักชีใต้  

สบ ๒๔๖๐/๓๕๒๒

เด็กหญิงฐิติพร หล้าอินเชือ

้

๓๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ(วัดหนองปลาก

ะดี)

่

หนองผักชีใต้  

สบ ๒๔๖๐/๓๕๒๓

เด็กชายก้องภพ แผ่นทอง
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ(วัดหนองปลาก

ะดี)

่

หนองผักชีใต้  

สบ ๒๔๖๐/๓๕๒๔
เด็กชายธนกฤต ดาหน

๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ(วัดหนองปลาก

ะดี)

่

หนองผักชีใต้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๐๑ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๓๕๒๕

เด็กหญิงณัฐณิชา เอียมสมาน

่

๑๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ(วัดหนองปลาก

ะดี)

่

หนองผักชีใต้  

สบ ๒๔๖๐/๓๕๒๖

เด็กชายพงษ์สิกร สมบุญ
๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ(วัดหนองปลาก

ะดี)

่

หนองผักชีใต้  

สบ ๒๔๖๐/๓๕๒๗
เด็กหญิงอังคณา พงษ์อำ

๐๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ(วัดหนองปลาก

ะดี)

่

หนองผักชีใต้  

สบ ๒๔๖๐/๓๕๒๘

เด็กหญิงอรญา นิลพัฒน์
๐๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ(วัดหนองปลาก

ะดี)

่

หนองผักชีใต้  

สบ ๒๔๖๐/๓๕๒๙

เด็กชายวรัญู สายพิมพ์
๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ(วัดหนองปลาก

ะดี)

่

หนองผักชีใต้  

สบ ๒๔๖๐/๓๕๓๐
เด็กชายปฎิพัทธ์ วิลัยสูงเนิน

๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ(วัดหนองปลาก

ะดี)

่

หนองผักชีใต้  

สบ ๒๔๖๐/๓๕๓๑
เด็กชายชลสิทธิ

์

สุดทีระลึก

่

๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ(วัดหนองปลาก

ะดี)

่

หนองผักชีใต้  

สบ ๒๔๖๐/๓๕๓๒

เด็กชายธีรวุฒิ มูลเนียม
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ(วัดหนองปลาก

ะดี)

่

หนองผักชีใต้  

สบ ๒๔๖๐/๓๕๓๓

เด็กชายธีวสุ คงคาพันธ์
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ(วัดหนองปลาก

ะดี)

่

หนองผักชีใต้  

สบ ๒๔๖๐/๓๕๓๔

เด็กชายสุธี สุดตา
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ(วัดหนองปลาก

ะดี)

่

หนองผักชีใต้  

สบ ๒๔๖๐/๓๕๓๕
เด็กชายวชิรวิทย์ งามภักดิ

์

๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ(วัดหนองปลาก

ะดี)

่

หนองผักชีใต้  

สบ ๒๔๖๐/๓๕๓๖

เด็กชายอนุสรณ์ รักษาดี
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ(วัดหนองปลาก

ะดี)

่

หนองผักชีใต้  

สบ ๒๔๖๐/๓๕๓๗

เด็กชายศุภชัย พรมรส
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ(วัดหนองปลาก

ะดี)

่

หนองผักชีใต้  

สบ ๒๔๖๐/๓๕๓๘
เด็กชายพรพัศรัตชัย นิมปาน

่

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ(วัดหนองปลาก

ะดี)

่

หนองผักชีใต้  

สบ ๒๔๖๐/๓๕๓๙
เด็กชายนครินทร์ โพธิคง

์

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ(วัดหนองปลาก

ะดี)

่

หนองผักชีใต้  

สบ ๒๔๖๐/๓๕๔๐
เด็กหญิงณัฏฐนันท์ ศิริภัทระชัยกุล

๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ(วัดหนองปลาก

ะดี)

่

หนองผักชีใต้  

สบ ๒๔๖๐/๓๕๔๑

เด็กหญิงพรรัมภา เหล่าฤทธิ

์

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ(วัดหนองปลาก

ะดี)

่

หนองผักชีใต้  

สบ ๒๔๖๐/๓๕๔๒

เด็กหญิงธนิษฐา พงษ์สุวรรณ
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ(วัดหนองปลาก

ะดี)

่

หนองผักชีใต้  

สบ ๒๔๖๐/๓๕๔๓
เด็กหญิงวารุณอร เด่นสม

๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ(วัดหนองปลาก

ะดี)

่

หนองผักชีใต้  

สบ ๒๔๖๐/๓๕๔๔

เด็กหญิงสุภาภรณ์ โปราหา
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ(วัดหนองปลาก

ะดี)

่

หนองผักชีใต้  

สบ ๒๔๖๐/๓๕๔๕

เด็กชายกฤษติกร โพธิกฎ

์

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิอุปถัมภ์)

์

ใหญ่วันนา  

สบ ๒๔๖๐/๓๕๔๖

เด็กชายจิรายุ โกะสูงเนิน
๑๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิอุปถัมภ์)

์

ใหญ่วันนา  

สบ ๒๔๖๐/๓๕๔๗
เด็กชายณัฐิวุฒิ แปนศิริ

๓๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิอุปถัมภ์)

์

ใหญ่วันนา  

สบ ๒๔๖๐/๓๕๔๘

เด็กชายพงษ์อมร หมู่มาก
๐๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิอุปถัมภ์)

์

ใหญ่วันนา  

สบ ๒๔๖๐/๓๕๔๙

เด็กชายนภสร แสถาวร
๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิอุปถัมภ์)

์

ใหญ่วันนา  

สบ ๒๔๖๐/๓๕๕๐
เด็กหญิงญาดา วงษ์ล่าม

๒๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิอุปถัมภ์)

์

ใหญ่วันนา  

สบ ๒๔๖๐/๓๕๕๑
เด็กหญิงบุปผา ชายเพ็ชร

๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิอุปถัมภ์)

์

ใหญ่วันนา  

สบ ๒๔๖๐/๓๕๕๒

เด็กหญิงปนัดดา รูมะปาน
๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิอุปถัมภ์)

์

ใหญ่วันนา  

สบ ๒๔๖๐/๓๕๕๓

เด็กหญิงพรนริน ถวิลรัมย์
๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิอุปถัมภ์)

์

ใหญ่วันนา  

สบ ๒๔๖๐/๓๕๕๔

เด็กหญิงพรภิมล อนุสิทธิ

์

๑๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิอุปถัมภ์)

์

ใหญ่วันนา  

สบ ๒๔๖๐/๓๕๕๕
เด็กหญิงวาป จอมเกตุ

๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิอุปถัมภ์)

์

ใหญ่วันนา  

สบ ๒๔๖๐/๓๕๕๖

เด็กหญิงสุพรรษา อากาศสุภา
๒๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิอุปถัมภ์)

์

ใหญ่วันนา  

สบ ๒๔๖๐/๓๕๕๗

เด็กหญิงอรพรรณ บิณศิรวานิช
๒๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิอุปถัมภ์)

์

ใหญ่วันนา  

สบ ๒๔๖๐/๓๕๕๘

เด็กหญิงอภิษรา แก้วคง
๒๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิอุปถัมภ์)

์

ใหญ่วันนา  

สบ ๒๔๖๐/๓๕๕๙
เด็กหญิงโซเฟย ขันธพัด

๒๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิอุปถัมภ์)

์

ใหญ่วันนา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๐๒ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๓๕๖๐
เด็กหญิงมณีรัตน์ คงแก้ว

๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิอุปถัมภ์)

์

ใหญ่วันนา  

สบ ๒๔๖๐/๓๕๖๑

เด็กชายธัรศักดิ

์

บุญยะพร
๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิอุปถัมภ์)

์

ใหญ่วันนา  

สบ ๒๔๖๐/๓๕๖๒
เด็กชายสุทธิศักดิ

์

ไชยเหนือ
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิอุปถัมภ์)

์

ใหญ่วันนา  

สบ ๒๔๖๐/๓๕๖๓

เด็กหญิงนิศาชล
&quot;ชยสูงเนิน ๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิอุปถัมภ์)

์

ใหญ่วันนา  

สบ ๒๔๖๐/๓๕๖๔

เด็กชายจักรกฤษ์ ช่างไม้
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิอุปถัมภ์)

์

ใหญ่วันนา  

สบ ๒๔๖๐/๓๕๖๕

เด็กชายอานนท์ แย้มกระจ่าง
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิอุปถัมภ์)

์

ใหญ่วันนา  

สบ ๒๔๖๐/๓๕๖๖
นายชัยวัฒน์ อินทร์สืบวงษ์

๑๙/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี

ขอนชะโงก  

สบ ๒๔๖๐/๓๕๖๗

เด็กชายอติรุจ กันพัน
๒๖/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี

ขอนชะโงก  

สบ ๒๔๖๐/๓๕๖๘

เด็กชายนัธทวัฒน์ พวงซ้อน
๑๒/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี

ขอนชะโงก  

สบ ๒๔๖๐/๓๕๖๙

เด็กชายภรัณยู นุใจ
๑๔/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี

ขอนชะโงก  

สบ ๒๔๖๐/๓๕๗๐
เด็กหญิงพิยดา โคกสีนอก

๐๕/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี

ขอนชะโงก  

สบ ๒๔๖๐/๓๕๗๑

เด็กหญิงเบญจมาศ สืบจุ้ย
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี

ขอนชะโงก  

สบ ๒๔๖๐/๓๕๗๒

เด็กหญิงพัชราภา หาญเหียม

้

๐๓/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี

ขอนชะโงก  

สบ ๒๔๖๐/๓๕๗๓

เด็กหญิงญาสุมินทร์ บุราณรมย์
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี

ขอนชะโงก  

สบ ๒๔๖๐/๓๕๗๔
เด็กชายธวัชชัย คงสมฤทธิ

์

๑๙/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

ขอนชะโงก  

สบ ๒๔๖๐/๓๕๗๕
เด็กชายกิตติพิเชษฐ ภวังค์คาม

๑๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

ขอนชะโงก  

สบ ๒๔๖๐/๓๕๗๖

เด็กชายวันเฉลิม สังทอง
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

ขอนชะโงก  

สบ ๒๔๖๐/๓๕๗๗

เด็กชายอภินันท์ มาอรุณ
๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

ขอนชะโงก  

สบ ๒๔๖๐/๓๕๗๘
เด็กชายศิวัช ชุติมาทิพากร

๒๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

ขอนชะโงก  

สบ ๒๔๖๐/๓๕๗๙

เด็กชายธรรมสรณ์ หุนทนทาน
๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

ขอนชะโงก  

สบ ๒๔๖๐/๓๕๘๐
เด็กชายภูริวัฒน์ สุภากร

๒๕/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

ขอนชะโงก  

สบ ๒๔๖๐/๓๕๘๑

เด็กชายสุรเกียรติ สืบจุ้ย
๐๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

ขอนชะโงก  

สบ ๒๔๖๐/๓๕๘๒
เด็กชายพิสิฐ หนูน้อย

๑๒/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

ขอนชะโงก  

สบ ๒๔๖๐/๓๕๘๓

เด็กชายภูมิพัฒน์ แก้วจินดา
๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

ขอนชะโงก  

สบ ๒๔๖๐/๓๕๘๔

เด็กชายบุริศร์ สีมา
๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

ขอนชะโงก  

สบ ๒๔๖๐/๓๕๘๕

เด็กชายโชคชัย คงสัมฤทธิ

์

๑๙/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

ขอนชะโงก  

สบ ๒๔๖๐/๓๕๘๖
เด็กชายอภิวัฒน์ โรจนีย์

๒๓/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

ขอนชะโงก  

สบ ๒๔๖๐/๓๕๘๗

เด็กชายสนธยา เมฆอรุณ
๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

ขอนชะโงก  

สบ ๒๔๖๐/๓๕๘๘

เด็กชายสุรศักดิ

์

ยิมละม้าย

้

๐๒/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

ขอนชะโงก  

สบ ๒๔๖๐/๓๕๘๙

เด็กชายพงศกร สร้อยแก้ว
๐๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

ขอนชะโงก  

สบ ๒๔๖๐/๓๕๙๐
เด็กชายธนัช วรรณชาติ

๒๓/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

ขอนชะโงก  

สบ ๒๔๖๐/๓๕๙๑

เด็กชายทวัชชัย ทะวงษ์
๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

ขอนชะโงก  

สบ ๒๔๖๐/๓๕๙๒

เด็กชายปณณวัฒน์ ยะเสน
๐๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

ขอนชะโงก  

สบ ๒๔๖๐/๓๕๙๓

เด็กชายศราวุฒิ มากดี
๑๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

ขอนชะโงก  

สบ ๒๔๖๐/๓๕๙๔
เด็กชายวัฒนา จุฬารมย์

๒๗/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

ขอนชะโงก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๐๓ / ๒๓๗

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๓๕๙๕

เด็กชายทัตพงค์ สุระแสง
๓๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

ขอนชะโงก  

สบ ๒๔๖๐/๓๕๙๖

เด็กชายเตชิน พม่า
๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

ขอนชะโงก  

สบ ๒๔๖๐/๓๕๙๗
เด็กชายตะวัน รุจิกลิน

่

๐๗/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

ขอนชะโงก  

สบ ๒๔๖๐/๓๕๙๘

เด็กชายธีรวัฒน์ คงสินชัย
๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

ขอนชะโงก  

สบ ๒๔๖๐/๓๕๙๙

เด็กชายชัชพล คงสมฤทธิ

์

๐๒/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

ขอนชะโงก  

สบ ๒๔๖๐/๓๖๐๐
เด็กชายชินพัฒน์ ปุริมะโน

๑๑/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

ขอนชะโงก  

สบ ๒๔๖๐/๓๖๐๑
เด็กชายสรวิศ ขาวขำ

๒๔/๐๑/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

ขอนชะโงก  

สบ ๒๔๖๐/๓๖๐๒
เด็กชายณัฐพล เทพอุด

๒๔/๐๓/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

ขอนชะโงก  

สบ ๒๔๖๐/๓๖๐๓
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

ยางงาม
๒๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

ขอนชะโงก  

สบ ๒๔๖๐/๓๖๐๔
เด็กชายสงกรานต์ งามวงษ์

๑๑/๐๔/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

ขอนชะโงก  

สบ ๒๔๖๐/๓๖๐๕
เด็กชายวุฒิภัทร คุ้มวงษ์

๐๘/๐๕/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

ขอนชะโงก  

สบ ๒๔๖๐/๓๖๐๖
เด็กหญิงชนม์นิภา ขาวขำ

๒๘/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

ขอนชะโงก  

สบ ๒๔๖๐/๓๖๐๗
เด็กหญิงทิฆัมพร แดงบุญเรือง

๒๗/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

ขอนชะโงก  

สบ ๒๔๖๐/๓๖๐๘
เด็กหญิงพนิตพิชา พูลสวัสดิ

์

๐๖/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

ขอนชะโงก  

สบ ๒๔๖๐/๓๖๐๙
เด็กหญิงจิราพร พลายดี

๐๘/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

ขอนชะโงก  

สบ ๒๔๖๐/๓๖๑๐
เด็กหญิงธันยารัตน์ พันทอง

๑๒/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

ขอนชะโงก  

สบ ๒๔๖๐/๓๖๑๑

เด็กหญิงขวัญชนก กองนาง
๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

ขอนชะโงก  

สบ ๒๔๖๐/๓๖๑๒

เด็กหญิงนภาพร หล้าชิต
๐๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

ขอนชะโงก  

สบ ๒๔๖๐/๓๖๑๓
เด็กหญิงพัดชา เลียมดวงแข

่

๑๑/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

ขอนชะโงก  

สบ ๒๔๖๐/๓๖๑๔

เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์ สะแกคราม
๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

ขอนชะโงก  

สบ ๒๔๖๐/๓๖๑๕

เด็กหญิงวาสนา ตำทอง
๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

ขอนชะโงก  

สบ ๒๔๖๐/๓๖๑๖

เด็กหญิงรุ่งทิวา จันทะผล
๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

ขอนชะโงก  

สบ ๒๔๖๐/๓๖๑๗
เด็กหญิงชนาพร มะลิไทย

๑๐/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

ขอนชะโงก  

สบ ๒๔๖๐/๓๖๑๘

เด็กหญิงอินทร์ฟา ทองโพธิ

์

๒๐/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

ขอนชะโงก  

สบ ๒๔๖๐/๓๖๑๙

เด็กหญิงวิภาวี แสงทอง
๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

ขอนชะโงก  

สบ ๒๔๖๐/๓๖๒๐
เด็กหญิงศุภิสรา โพธิราช

๑๙/๐๑/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

ขอนชะโงก  

สบ ๒๔๖๐/๓๖๒๑
เด็กหญิงจุฑามณี อ้ายสุริวงษ์

๑๕/๐๒/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

ขอนชะโงก  

สบ ๒๔๖๐/๓๖๒๒

เด็กหญิงญาดา สังทอง
๒๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

ขอนชะโงก  

สบ ๒๔๖๐/๓๖๒๓
เด็กหญิงเบญจวรรณ คัมภิรานนท์

๑๕/๐๕/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

ขอนชะโงก  

สบ ๒๔๖๐/๓๖๒๔

เด็กชายสุทิวัส หวังธรรม
๐๑/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดชัยเฉลิมมิตร(ไพศาลวิทยาคม)

ชัยเฉลิมมิตร  

สบ ๒๔๖๐/๓๖๒๕
เด็กชายเทพทัต เซสูงเนิน

๒๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดชัยเฉลิมมิตร(ไพศาลวิทยาคม)

ชัยเฉลิมมิตร  

สบ ๒๔๖๐/๓๖๒๖

เด็กชายชินกฤต ไพรสว่าง
๐๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดชัยเฉลิมมิตร(ไพศาลวิทยาคม)

ชัยเฉลิมมิตร  

สบ ๒๔๖๐/๓๖๒๗

เด็กชายพุฒิพงศ์ มงคลวิสุทธิ

์

๐๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดชัยเฉลิมมิตร(ไพศาลวิทยาคม)

ชัยเฉลิมมิตร  

สบ ๒๔๖๐/๓๖๒๘

เด็กหญิงวารินทร์ บุญมี
๑๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดชัยเฉลิมมิตร(ไพศาลวิทยาคม)

ชัยเฉลิมมิตร  

สบ ๒๔๖๐/๓๖๒๙
เด็กหญิงกัลยารัตน์ มาสะธรรม

๒๘/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดชัยเฉลิมมิตร(ไพศาลวิทยาคม)

ชัยเฉลิมมิตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๐๔ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๓๖๓๐
เด็กหญิงปยฉัตร แสงเพ็ญ

๐๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดชัยเฉลิมมิตร(ไพศาลวิทยาคม)

ชัยเฉลิมมิตร  

สบ ๒๔๖๐/๓๖๓๑

เด็กหญิงรุ่งนภา ทองอุ่ม
๑๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดชัยเฉลิมมิตร(ไพศาลวิทยาคม)

ชัยเฉลิมมิตร  

สบ ๒๔๖๐/๓๖๓๒
เด็กหญิงวิภาดา พูลสวัสดิ

์

๐๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดชัยเฉลิมมิตร(ไพศาลวิทยาคม)

ชัยเฉลิมมิตร  

สบ ๒๔๖๐/๓๖๓๓

เด็กหญิงกนกพร นารีสุข
๐๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดชัยเฉลิมมิตร(ไพศาลวิทยาคม)

ชัยเฉลิมมิตร  

สบ ๒๔๖๐/๓๖๓๔

เด็กหญิงปาณิศา บุญหอม
๐๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดชัยเฉลิมมิตร(ไพศาลวิทยาคม)

ชัยเฉลิมมิตร  

สบ ๒๔๖๐/๓๖๓๕

เด็กชายศุภนิตย์ ประพันธ์ทรัพย์
๑๑/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์)

บัวลอย  

สบ ๒๔๖๐/๓๖๓๖
เด็กชายธนัตถ์ จันทร์สุภา

๑๘/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์)
บัวลอย  

สบ ๒๔๖๐/๓๖๓๗

เด็กชายธนชาต พูลสวัสดิ

์

๑๑/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์)
บัวลอย  

สบ ๒๔๖๐/๓๖๓๘

เด็กชายธนวินท์ แสงจีน
๒๐/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์)

บัวลอย  

สบ ๒๔๖๐/๓๖๓๙

เด็กชายพัชรดนัย วงษาเทศ
๐๘/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์)

บัวลอย  

สบ ๒๔๖๐/๓๖๔๐
เด็กชายอดิศักดิ

์

ล่าชิต
๐๒/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์)

บัวลอย  

สบ ๒๔๖๐/๓๖๔๑

เด็กชายนวพล เรืองปรีชา
๑๕/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์)

บัวลอย  

สบ ๒๔๖๐/๓๖๔๒

เด็กชายปยะพงษ์ สุขอร่าม
๓๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์)

บัวลอย  

สบ ๒๔๖๐/๓๖๔๓

เด็กชายศิวกร ขุนพิทักษ์ ๐๑/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์)
บัวลอย  

สบ ๒๔๖๐/๓๖๔๔
เด็กชายฐตวัฒน์ บุญประคม

๑๓/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์)
บัวลอย  

สบ ๒๔๖๐/๓๖๔๕

เด็กหญิงรัชดาพร ทองแกม
๑๙/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์)

บัวลอย  

สบ ๒๔๖๐/๓๖๔๖

เด็กหญิงนภารัตน์ วิชาชิต
๑๑/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์)

บัวลอย  

สบ ๒๔๖๐/๓๖๔๗

เด็กหญิงวิชญาดา บุญเพ็ง ๐๔/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์)
บัวลอย  

สบ ๒๔๖๐/๓๖๔๘
เด็กหญิงบัณฑตา น้อยยาโน

๑๒/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์)
บัวลอย  

สบ ๒๔๖๐/๓๖๔๙

เด็กหญิงศศิธร คำมี ๐๙/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์)
บัวลอย  

สบ ๒๔๖๐/๓๖๕๐
เด็กหญิงธันยพร ยอดเมือง

๒๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์)
บัวลอย  

สบ ๒๔๖๐/๓๖๕๑

เด็กหญิงธนาภรณ์ ทะวิมังสะ
๐๖/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์)

บัวลอย  

สบ ๒๔๖๐/๓๖๕๒
เด็กหญิงวาทินี จันทร์เหลือง

๑๘/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์)
บัวลอย  

สบ ๒๔๖๐/๓๖๕๓

เด็กหญิงณชนก นิตสุวรรณ์
๑๐/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์)

บัวลอย  

สบ ๒๔๖๐/๓๖๕๔

เด็กหญิงธนพร ชาลี
๑๗/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์)

บัวลอย  

สบ ๒๔๖๐/๓๖๕๕

เด็กหญิงธิดารัตน์ กาญจนา
๐๖/๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์)

บัวลอย  

สบ ๒๔๖๐/๓๖๕๖
เด็กหญิงชุติกาญจน์ เฟองสาคร

๒๕/๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์)
บัวลอย  

สบ ๒๔๖๐/๓๖๕๗

เด็กชายนันทกร พูลสวัสดิ

์

๑๖/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์)
บัวลอย  

สบ ๒๔๖๐/๓๖๕๘

เด็กชายทนันชัย พรมษา

๒๙/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์)

บัวลอย  

สบ ๒๔๖๐/๓๖๕๙

เด็กชายนราทิพย์ นาญกระโทก
๒๔/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์)

บัวลอย  

สบ ๒๔๖๐/๓๖๖๐
เด็กหญิงกัลยาญ เกตุบุตร ๖/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์)
บัวลอย  

สบ ๒๔๖๐/๓๖๖๑

เด็กชายธีรศักดิ

์

แสนทวีสุข
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกกลาง บ้านบกน้อย  

สบ ๒๔๖๐/๓๖๖๒

เด็กหญิงพิชญาภา กงศรี
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกกลาง บ้านบกน้อย  

สบ ๒๔๖๐/๓๖๖๓

เด็กชายนัฐฑวัฒน์ เหลืองอร่าม
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกกลาง บ้านบกน้อย  

สบ ๒๔๖๐/๓๖๖๔
เด็กหญิงสิรีธร แก้วจันทร์

๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโคกกลาง บ้านบกน้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๐๕ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๓๖๖๕

เด็กหญิงสุธิดา สร้อยฟา
๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโคกกลาง บ้านบกน้อย  

สบ ๒๔๖๐/๓๖๖๖

เด็กหญิงแพรวา จำปาแพง
๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโคกกลาง บ้านบกน้อย  

สบ ๒๔๖๐/๓๖๖๗
เด็กชายวรเมธ เพ็งถา

๐๓/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดโคกกลาง บ้านบกน้อย  

สบ ๒๔๖๐/๓๖๖๘

เด็กหญิงจิราภรณ์ เกตุชะยันต์
๒๖/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดโคกกลาง บ้านบกน้อย  

สบ ๒๔๖๐/๓๖๖๙

เด็กหญิงอมรพรรณ แสงพันศิลป
๐๒/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดโคกกลาง บ้านบกน้อย  

สบ ๒๔๖๐/๓๖๗๐
เด็กชายศุภสิทธิ

์

ทองโทน
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกกลาง บ้านบกน้อย  

สบ ๒๔๖๐/๓๖๗๑
เด็กชายกิตติพงศ์ พาแพง

๒๐/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดโคกกลาง บ้านบกน้อย  

สบ ๒๔๖๐/๓๖๗๒

เด็กชายรพีภัทร ไชยชำนิ

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกกลาง บ้านบกน้อย  

สบ ๒๔๖๐/๓๖๗๓

เด็กหญิงนภัสสร เหลืองอร่าม
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกกลาง บ้านบกน้อย  

สบ ๒๔๖๐/๓๖๗๔

เด็กหญิงมณีรัตน์ สวัสดิพงษ์

์

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโคกกลาง บ้านบกน้อย  

สบ ๒๔๖๐/๓๖๗๕
เด็กชายกิตติพงษ์ คุณประสิทธิ

์

๒๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโพนทอง โพนทอง  

สบ ๒๔๖๐/๓๖๗๖

เด็กชายอัษฎายุธ พันทวี
๐๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพนทอง โพนทอง  

สบ ๒๔๖๐/๓๖๗๗

เด็กชายทวีศักดิ

์

บุญมี
๒๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพนทอง โพนทอง  

สบ ๒๔๖๐/๓๖๗๘

เด็กชายสราญชัย สิริเขตกรณ์
๒๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดโพนทอง โพนทอง  

สบ ๒๔๖๐/๓๖๗๙
เด็กชายธนดล คำผ่อง

๑๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดโพนทอง โพนทอง  

สบ ๒๔๖๐/๓๖๘๐
เด็กชายนนท์นที พุฒกรัด

๑๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดโพนทอง โพนทอง  

สบ ๒๔๖๐/๓๖๘๑

เด็กหญิงศิริรัตน์ จักรเพชร
๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพนทอง โพนทอง  

สบ ๒๔๖๐/๓๖๘๒

เด็กหญิงปาริชาติ ผากา
๐๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดโพนทอง โพนทอง  

สบ ๒๔๖๐/๓๖๘๓
เด็กหญิงจุฑาภรณ์ นุชปน

๒๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพนทอง โพนทอง  

สบ ๒๔๖๐/๓๖๘๔

เด็กหญิงนารีรัตน์ ไชยพรม
๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพนทอง โพนทอง  

สบ ๒๔๖๐/๓๖๘๕

เด็กชายยสินทร วังแก
๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์)

สันติวิหาร  

สบ ๒๔๖๐/๓๖๘๖

เด็กชายอธิวัฒน์ อ่อนศรี
๐๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์)

สันติวิหาร  

สบ ๒๔๖๐/๓๖๘๗
เด็กชายชนินทร์ ศรัณยวัตร

๐๒/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์)

สันติวิหาร  

สบ ๒๔๖๐/๓๖๘๘

เด็กชายธีรพล เอมสวัสดิ

์

๐๒/๐๒/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์)

สันติวิหาร  

สบ ๒๔๖๐/๓๖๘๙

เด็กชายสหรัฐ ลำทอง
๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์)

สันติวิหาร  

สบ ๒๔๖๐/๓๖๙๐
เด็กชายนันทศักดิ

์

มากทรัพย์
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์)

สันติวิหาร  

สบ ๒๔๖๐/๓๖๙๑
เด็กชายณัฐวุฒิ จุลประเสริฐ

๑๗/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์)

สันติวิหาร  

สบ ๒๔๖๐/๓๖๙๒

เด็กชายพิภพ ท่วงทีดี
๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์)

สันติวิหาร  

สบ ๒๔๖๐/๓๖๙๓

เด็กชายสุกฤษดิ

์

คำศรี
๒๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์)

สันติวิหาร  

สบ ๒๔๖๐/๓๖๙๔
เด็กชายทรรศนะศักดิ

์

แก้วมณี
๒๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์)

สันติวิหาร  

สบ ๒๔๖๐/๓๖๙๕
เด็กชายเพิเชษฐ์ชัย เสียงอ่อน

๑๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์)

สันติวิหาร  

สบ ๒๔๖๐/๓๖๙๖

เด็กหญิงณัฐนันท์ สิมสิงห์
๐๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์)

สันติวิหาร  

สบ ๒๔๖๐/๓๖๙๗
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ปกครองสุข

๑๑/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์)

สันติวิหาร  

สบ ๒๔๖๐/๓๖๙๘

เด็กหญิงสวรรยา แกดขุนทด
๐๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์)

สันติวิหาร  

สบ ๒๔๖๐/๓๖๙๙
เด็กหญิงจิราพร เกิดบุญ

๐๔/๐๑/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์)

สันติวิหาร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๐๖ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๓๗๐๐
เด็กหญิงพรพิมล วันแก้ว

๑๔/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์)

สันติวิหาร  

สบ ๒๔๖๐/๓๗๐๑
เด็กหญิงพรทิพย์ ศรีสงคราม

๐๒/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์)

สันติวิหาร  

สบ ๒๔๖๐/๓๗๐๒
เด็กหญิงเตชินี หวังหามกลาง

๑๔/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์)

สันติวิหาร  

สบ ๒๔๖๐/๓๗๐๓
เด็กหญิงนันทิชา เกิดมี

๑๘/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์)

สันติวิหาร  

สบ ๒๔๖๐/๓๗๐๔
เด็กหญิงขวัญข้าว สวัสดิพิบูลย์

์

๐๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์)

สันติวิหาร  

สบ ๒๔๖๐/๓๗๐๕
เด็กหญิงจุฑามาส ทิวาวรรณ์

๐๙/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์)

สันติวิหาร  

สบ ๒๔๖๐/๓๗๐๖
เด็กชายณัฐวุฒิ เทียบตะขบ

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์)

สันติวิหาร  

สบ ๒๔๖๐/๓๗๐๗
เด็กชายจิรศักดิ

์

แสงทอง
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์)

สันติวิหาร  

สบ ๒๔๖๐/๓๗๐๘
เด็กชายกษิดิเดช

์

พิริยะจิรอนันต์
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์)

สันติวิหาร  

สบ ๒๔๖๐/๓๗๐๙
เด็กหญิงพิยดา สมพงษ์

๒/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบ้านไผ่ บ้านไผ่  

สบ ๒๔๖๐/๓๗๑๐
เด็กหญิงศิริพร จุลวัฒนะ

๒๙/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบ้านไผ่ บ้านไผ่  

สบ ๒๔๖๐/๓๗๑๑

เด็กหญิงนันทัชพร จินาพุก
๓๐/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสันมะค่าบกน้อยสามัคคี สันมะค่า  

สบ ๒๔๖๐/๓๗๑๒

เด็กหญิงศศิวิมล พันเถือน

่

๙/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนสันมะค่าบกน้อยสามัคคี สันมะค่า  

สบ ๒๔๖๐/๓๗๑๓

เด็กชายวิวัฒน์ ภูธร
๒๒/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองครก หนองครก  

สบ ๒๔๖๐/๓๗๑๔
เด็กชายวิทวัตร ศรีทน ๖/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหนองครก หนองครก  

สบ ๒๔๖๐/๓๗๑๕

เด็กชายณัฎชานนท์ เรียบร้อย
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองครก หนองครก  

สบ ๒๔๖๐/๓๗๑๖

เด็กชายราเมศวร์ แซ่ตัน
๓๑/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองครก หนองครก  

สบ ๒๔๖๐/๓๗๑๗

เด็กชายถีรศักดิ

์

แก้วเกลียง

้

๒/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหนองครก หนองครก  

สบ ๒๔๖๐/๓๗๑๘
เด็กชายทักษิณาวัฎ ปนทอง

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองครก หนองครก  

สบ ๒๔๖๐/๓๗๑๙ เด็กชายเจษฎางค์บัณณิต

ใต้ชมภู
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองครก หนองครก  

สบ ๒๔๖๐/๓๗๒๐
เด็กหญิงอรอัญญา คำหอม

๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองครก หนองครก  

สบ ๒๔๖๐/๓๗๒๑

เด็กหญิงกิงแก้ว

่

สีดีด ๕/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหนองครก หนองครก  

สบ ๒๔๖๐/๓๗๒๒
เด็กชายวรเมธ เศรษฐะ

๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล)
หนองจิก  

สบ ๒๔๖๐/๓๗๒๓

เด็กหญิงณณณะณี ดีผิว
๒๔/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล)

หนองจิก  

สบ ๒๔๖๐/๓๗๒๔

เด็กหญิงชิตชนก แสงน้อย ๒๐/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล)
หนองจิก  

สบ ๒๔๖๐/๓๗๒๕

เด็กหญิงนำทิพย์ ถาวรพรม
๒๗/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล)

หนองจิก  

สบ ๒๔๖๐/๓๗๒๖
เด็กหญิงนริศรา สุวรรณวงค์

๑๐/๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล)
หนองจิก  

สบ ๒๔๖๐/๓๗๒๗

เด็กหญิงนลินนิภา แก้วมณี

๒๙/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล)
หนองจิก  

สบ ๒๔๖๐/๓๗๒๘

เด็กหญิงปริวศา โพธิหิรัญ

์

๑๖/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล)
หนองจิก  

สบ ๒๔๖๐/๓๗๒๙

เด็กหญิงอภิสรา หอมจิตร
๑๒/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ห้วยขมิน

้

 

สบ ๒๔๖๐/๓๗๓๐
เด็กหญิงรุ่งธิวา มะโนสา

๒๓/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ห้วยขมิน

้

 

สบ ๒๔๖๐/๓๗๓๑

เด็กชายณัฏฐปพนธ์ ชูจรินทร์
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ห้วยขมิน

้

 

สบ ๒๔๖๐/๓๗๓๒

เด็กหญิงปานไพลิน ยอดแก้ว
๑๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ห้วยขมิน

้

 

สบ ๒๔๖๐/๓๗๓๓

เด็กหญิงเอสรา พงษ์ศรี
๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ห้วยขมิน

้

 

สบ ๒๔๖๐/๓๗๓๔
เด็กหญิงสุชานันท์ ศรีศักดา

๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ห้วยขมิน

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๐๗ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๓๗๓๕

เด็กหญิงวิลัยวรรณ สุขคุ้ม
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ห้วยขมิน

้

 

สบ ๒๔๖๐/๓๗๓๖

เด็กหญิงทัตธีญา ทาหอม
๒๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ห้วยขมิน

้

 

สบ ๒๔๖๐/๓๗๓๗
เด็กหญิงฌาลิณี ศรีกุญชร

๑๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ห้วยขมิน

้

 

สบ ๒๔๖๐/๓๗๓๘

เด็กหญิงธัญญรัตน์ ไกรทอง
๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ห้วยขมิน

้

 

สบ ๒๔๖๐/๓๗๓๙

เด็กชายวชิรศักดิ

์

กนิษฐสุนทร
๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ห้วยขมิน

้

 

สบ ๒๔๖๐/๓๗๔๐
เด็กชายรชต แช่มชืน

่

๐๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ห้วยขมิน

้

 

สบ ๒๔๖๐/๓๗๔๑
เด็กหญิงทิฆัมพร บุรีรักษ์

๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ห้วยขมิน

้

 

สบ ๒๔๖๐/๓๗๔๒

เด็กหญิงฑิฆัมพร จักรพรรดิแก้ว

์

๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ห้วยขมิน

้

 

สบ ๒๔๖๐/๓๗๔๓

เด็กหญิงรุ่งทิวา เบ็ญมาศ
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ห้วยขมิน

้

 

สบ ๒๔๖๐/๓๗๔๔

เด็กหญิงธนาภรณ์ ชอบชน

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ห้วยขมิน

้

 

สบ ๒๔๖๐/๓๗๔๕
เด็กหญิงชญานิศ เยาวยอด

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ห้วยขมิน

้

 

สบ ๒๔๖๐/๓๗๔๖
เด็กหญิงัปราณปรียา สงวนแก้ว

๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ห้วยขมิน

้

 

สบ ๒๔๖๐/๓๗๔๗

เด็กชายธนิสร คุณมี

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ห้วยขมิน

้

 

สบ ๒๔๖๐/๓๗๔๘

เด็กชายหรรษรักษ์ ทรัพย์สินโยธิน
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ห้วยขมิน

้

 

สบ ๒๔๖๐/๓๗๔๙
เด็กหญิงดลรส จีราคม

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ห้วยขมิน

้

 

สบ ๒๔๖๐/๓๗๕๐
เด็กหญิงมาติกา บัวจัตุรัส

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ห้วยขมิน

้

 

สบ ๒๔๖๐/๓๗๕๑

เด็กหญิงฐิตินันท์ ชูโฉม
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ห้วยขมิน

้

 

สบ ๒๔๖๐/๓๗๕๒

เด็กชายณัฐวัฒน์ วงษ์สิทธิชัย
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ห้วยขมิน

้

 

สบ ๒๔๖๐/๓๗๕๓
เด็กชายธนพัฒน์ ผิวจันทร์

๐๒/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ห้วยขมิน

้

 

สบ ๒๔๖๐/๓๗๕๔

เด็กชายธณากฤติ คุ้มตระกูล
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ห้วยขมิน

้

 

สบ ๒๔๖๐/๓๗๕๕

เด็กชายรัชชานนท์ หอมจิตร
๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ห้วยขมิน

้

 

สบ ๒๔๖๐/๓๗๕๖

เด็กชายเหมันต์ ไกรถาวร
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ห้วยขมิน

้

 

สบ ๒๔๖๐/๓๗๕๗
เด็กชายรัชพงษ์ บุญทีไธสง

๒๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ห้วยขมิน

้

 

สบ ๒๔๖๐/๓๗๕๘

เด็กหญิงพร ไม่มีนามสกุล
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ห้วยขมิน

้

 

สบ ๒๔๖๐/๓๗๕๙

เด็กหญิงจิตรลดา ยดทอน
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ห้วยขมิน

้

 

สบ ๒๔๖๐/๓๗๖๐
เด็กหญิงณภัทร โชติกพงษ์

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ห้วยขมิน

้

 

สบ ๒๔๖๐/๓๗๖๑
เด็กหญิงนิตยา ช่อสูงเนิน

๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ห้วยขมิน

้

 

สบ ๒๔๖๐/๓๗๖๒

เด็กหญิงอัญชสา งัดกระโทก

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ห้วยขมิน

้

 

สบ ๒๔๖๐/๓๗๖๓

เด็กหญิงธณิชา งามสมโภชน์
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ห้วยขมิน

้

 

สบ ๒๔๖๐/๓๗๖๔

เด็กชายรชานนท์ อุ่นแก้ว
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ห้วยขมิน

้

 

สบ ๒๔๖๐/๓๗๖๕
เด็กชายนครินทร์ จันทร์จิระ

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ห้วยขมิน

้

 

สบ ๒๔๖๐/๓๗๖๖

เด็กหญิงพิชชาภา พรมภา
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ห้วยขมิน

้

 

สบ ๒๔๖๐/๓๗๖๗

เด็กหญิงปุณยนุช พองคำ
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ห้วยขมิน

้

 

สบ ๒๔๖๐/๓๗๖๘

เด็กหญิงธนวรรณ เต็งศิริ
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ห้วยขมิน

้

 

สบ ๒๔๖๐/๓๗๖๙
เด็กหญิงเบญจรัตน์ ทาจู

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ห้วยขมิน

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๐๘ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๓๗๗๐
เด็กหญิงกิตติรัตน์ พลโต

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ห้วยขมิน

้

 

สบ ๒๔๖๐/๓๗๗๑

เด็กชายธนเดช เสมอมาศ
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ห้วยขมิน

้

 

สบ ๒๔๖๐/๓๗๗๒
เด็กหญิงอชิรญาณ์ แตงเย็น

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ห้วยขมิน

้

 

สบ ๒๔๖๐/๓๗๗๓

เด็กหญิงชัญญานุช นิลทสุกข์
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ห้วยขมิน

้

 

สบ ๒๔๖๐/๓๗๗๔

เด็กหญิงศกุนตลา บุญมาก
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ห้วยขมิน

้

 

สบ ๒๔๖๐/๓๗๗๕

เด็กหญิงชาลิณี โสจันทร์
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ห้วยขมิน

้

 

สบ ๒๔๖๐/๓๗๗๖
เด็กหญิงพรวรินทร์ โคบุตร

๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ห้วยขมิน

้

 

สบ ๒๔๖๐/๓๗๗๗

เด็กหญิงชัฎชณิดา เอียมศิริ

่

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ห้วยขมิน

้

 

สบ ๒๔๖๐/๓๗๗๘

เด็กหญิงวิชิราภรณ์ สนธิ พันธ์
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ห้วยขมิน

้

 

สบ ๒๔๖๐/๓๗๗๙

เด็กหญิงดากานดา จักรนารายณ์
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ห้วยขมิน

้

 

สบ ๒๔๖๐/๓๗๘๐
เด็กหญิงวรัญญา สายโสภา

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ห้วยขมิน

้

 

สบ ๒๔๖๐/๓๗๘๑

เด็กหญิงโศภิตา วรรณกุล
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ห้วยขมิน

้

 

สบ ๒๔๖๐/๓๗๘๒

เด็กหญิงกชพร ศรีอุทัย
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ห้วยขมิน

้

 

สบ ๒๔๖๐/๓๗๘๓

เด็กหญิงเนรัญชรา ทาบโลหะ
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ห้วยขมิน

้

 

สบ ๒๔๖๐/๓๗๘๔
เด็กชายธนกร แก้วรอดวงษ์

๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวิชชากร บัวลอย  

สบ ๒๔๖๐/๓๗๘๕

เด็กชายศุภกร นามสวัสดิ

์

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวิชชากร บัวลอย  

สบ ๒๔๖๐/๓๗๘๖

เด็กชายพัชรพล กำเนิดพันธ์
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวิชชากร บัวลอย  

สบ ๒๔๖๐/๓๗๘๗

เด็กชายดนุพร สุวรรณฤทธิ

์

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวิชชากร บัวลอย  

สบ ๒๔๖๐/๓๗๘๘
เด็กชายอดิศวงศ์ แปนแก้ว

๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวิชชากร บัวลอย  

สบ ๒๔๖๐/๓๗๘๙

เด็กชายธนชาติ ลมุลภักตร์
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวิชชากร บัวลอย  

สบ ๒๔๖๐/๓๗๙๐
เด็กหญิงพิมพ์มาดา อินทมี

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวิชชากร บัวลอย  

สบ ๒๔๖๐/๓๗๙๑

เด็กหญิงชญานิศศา นาคศรี
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวิชชากร บัวลอย  

สบ ๒๔๖๐/๓๗๙๒
เด็กหญิงรักษ์ตวัน ปานกรด

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวิชชากร บัวลอย  

สบ ๒๔๖๐/๓๗๙๓

เด็กหญิงสุภัสสร พุทธา
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวิชชากร บัวลอย  

สบ ๒๔๖๐/๓๗๙๔

เด็กหญิงกานตรวี ณ ช่างไม้
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวิชชากร บัวลอย  

สบ ๒๔๖๐/๓๗๙๕

เด็กหญิงชนัญธิดา ปอมไชยา

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวิชชากร บัวลอย  

สบ ๒๔๖๐/๓๗๙๖
เด็กหญิงมณฑิรา รักษาบุญ

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวิชชากร บัวลอย  

สบ ๒๔๖๐/๓๗๙๗

เด็กหญิงณัฐฐินันท์ เพ็ชรากูล
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวิชชากร บัวลอย  

สบ ๒๔๖๐/๓๗๙๘

เด็กหญิงภัสราภรณ์ หลีมัน

่

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวิชชากร บัวลอย  

สบ ๒๔๖๐/๓๗๙๙

เด็กชายชนกบดี พัฒนาอนุสรณ์
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวิชชากร บัวลอย  

สบ ๒๔๖๐/๓๘๐๐
เด็กชายเมธพล บุตรสงกา

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวิชชากร บัวลอย  

สบ ๒๔๖๐/๓๘๐๑
เด็กชายชยางกูร มิสุนา

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวิชชากร บัวลอย  

สบ ๒๔๖๐/๓๘๐๒
เด็กชายวรวุฒิ พงษ์ทรัพย์

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวิชชากร บัวลอย  

สบ ๒๔๖๐/๓๘๐๓
เด็กชายวิศลย์ ทรัพย์น้อย

๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวิชชากร บัวลอย  

สบ ๒๔๖๐/๓๘๐๔
เด็กหญิงพัชราภา อินทร์สูงเนิน

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวิชชากร บัวลอย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๐๙ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๓๘๐๕
เด็กหญิงธนิษฐา อินบุญมา

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวิชชากร บัวลอย  

สบ ๒๔๖๐/๓๘๐๖
เด็กหญิงสุดารัตน์ แก้ววิเชียร

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวิชชากร บัวลอย  

สบ ๒๔๖๐/๓๘๐๗
เด็กหญิงพรปวีณ์ สุขเกษม

๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวิชชากร บัวลอย  

สบ ๒๔๖๐/๓๘๐๘
เด็กหญิงสิริกานต์ บุญน้อม

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวิชชากร บัวลอย  

สบ ๒๔๖๐/๓๘๐๙
เด็กหญิงกัญญาวีร์ สวนจันทร์

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวิชชากร บัวลอย  

สบ ๒๔๖๐/๓๘๑๐
เด็กหญิงปรียาดา คำวะจา

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวิชชากร บัวลอย  

สบ ๒๔๖๐/๓๘๑๑
เด็กหญิงเขมินทรา เครืองไชย

่

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวิชชากร บัวลอย  

สบ ๒๔๖๐/๓๘๑๒

เด็กหญิงณัฏฐณิชา เจริญทรัพย์

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวิชชากร บัวลอย  

สบ ๒๔๖๐/๓๘๑๓

เด็กชายธนวัฒน์ พูลสวัสดิ

์

๑๓/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)

ร่องแซง  

สบ ๒๔๖๐/๓๘๑๔

เด็กชายสิรวิชญ์ ฟุงเฟอง
๑๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)
ร่องแซง  

สบ ๒๔๖๐/๓๘๑๕
เด็กชายพีรพัฒน์ แซ่อึง

้

๒๖/๐๓/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)

ร่องแซง  

สบ ๒๔๖๐/๓๘๑๖
เด็กชายเบนจามินทร์ พลายละหาร

๐๒/๐๔/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)

ร่องแซง  

สบ ๒๔๖๐/๓๘๑๗

เด็กชายสราวุฒิ ยอดประสาท
๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)
ร่องแซง  

สบ ๒๔๖๐/๓๘๑๘

เด็กชายรัชชานนท์ สิงห์กล้า
๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)
ร่องแซง  

สบ ๒๔๖๐/๓๘๑๙
เด็กชายสุภชัย พันผูก

๐๖/๐๒/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)

ร่องแซง  

สบ ๒๔๖๐/๓๘๒๐
เด็กชายนิติภูมิ คำแพง

๑๙/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)

ร่องแซง  

สบ ๒๔๖๐/๓๘๒๑

เด็กชายศิวัช สมจันทร์
๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)
ร่องแซง  

สบ ๒๔๖๐/๓๘๒๒

เด็กชายภานุพงศ์ คำมี
๑๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)
ร่องแซง  

สบ ๒๔๖๐/๓๘๒๓
เด็กชายธนวัธ บุญแปะ

๒๒/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)

ร่องแซง  

สบ ๒๔๖๐/๓๘๒๔

เด็กชายสราญสิริ เสนานุช
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)
ร่องแซง  

สบ ๒๔๖๐/๓๘๒๕

เด็กชายอิทธิกร สิงห์กล้า
๓๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)
ร่องแซง  

สบ ๒๔๖๐/๓๘๒๖

เด็กชายพุฒิพัฒน์ ราใส
๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)
ร่องแซง  

สบ ๒๔๖๐/๓๘๒๗
เด็กหญิงสิริพร วิเศษชาติ

๑๓/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)

ร่องแซง  

สบ ๒๔๖๐/๓๘๒๘
เด็กหญิงเหมือนขวัญ ยอดประสาท

๐๘/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)
ร่องแซง  

สบ ๒๔๖๐/๓๘๒๙

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ นันทสาน
๓๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)
ร่องแซง  

สบ ๒๔๖๐/๓๘๓๐
เด็กหญิงอนนทพร รุ่งฤทธิ

์

๒๗/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)

ร่องแซง  

สบ ๒๔๖๐/๓๘๓๑
เด็กหญิงวิมลสิริ กุหลาบ

๐๖/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)

ร่องแซง  

สบ ๒๔๖๐/๓๘๓๒

เด็กหญิงวันเฉลิม ทองก้อน
๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)
ร่องแซง  

สบ ๒๔๖๐/๓๘๓๓

เด็กหญิงรัตนาวดี นันทสาน
๓๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)
ร่องแซง  

สบ ๒๔๖๐/๓๘๓๔

เด็กหญิงสุทธินันท์ ทิวิเลิศ
๐๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)
ร่องแซง  

สบ ๒๔๖๐/๓๘๓๕
เด็กหญิงปนัดดา บุญกลิน

่

๑๕/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)

ร่องแซง  

สบ ๒๔๖๐/๓๘๓๖

เด็กหญิงณัฐศิริ ภูริโชติวัฒน์
๒๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)
ร่องแซง  

สบ ๒๔๖๐/๓๘๓๗

เด็กชายรัฐศาสตร์ โพธิศิริ

์

๑๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)
ร่องแซง  

สบ ๒๔๖๐/๓๘๓๘

เด็กชายชาคร พรพงษ์
๑๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)

ร่องแซง  

สบ ๒๔๖๐/๓๘๓๙
เด็กชายรัชพล ธนวุฒิพงศา

๐๘/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)

ร่องแซง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๑๐ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๓๘๔๐
เด็กชายศิรายุ แช่มชืน

่

๑๙/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)

ร่องแซง  

สบ ๒๔๖๐/๓๘๔๑

เด็กชายชินภัทธ์ นวลจันทร์
๑๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)
ร่องแซง  

สบ ๒๔๖๐/๓๘๔๒
เด็กชายปภาวิน คงสมบุตร

๑๔/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)

ร่องแซง  

สบ ๒๔๖๐/๓๘๔๓

เด็กชายจิระวัฒน์ ประพงษ์
๑๐/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)

ร่องแซง  

สบ ๒๔๖๐/๓๘๔๔

เด็กชายศิลา สุขครัน
๒๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)

ร่องแซง  

สบ ๒๔๖๐/๓๘๔๕

เด็กชายกนกพล หลักคำ
๑๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)
ร่องแซง  

สบ ๒๔๖๐/๓๘๔๖
เด็กชายอภิรักษ์ แสงเลข

๑๒/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)

ร่องแซง  

สบ ๒๔๖๐/๓๘๔๗

เด็กชายธัศนัย สกุลโกน
๒๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)
ร่องแซง  

สบ ๒๔๖๐/๓๘๔๘

เด็กชายนนทวัฒน์ เส้นเกษ
๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)
ร่องแซง  

สบ ๒๔๖๐/๓๘๔๙
เด็กชายขรินทร์ทิพย์ ปฏิสังขเต

๐๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)
ร่องแซง  

สบ ๒๔๖๐/๓๘๕๐
เด็กชายกฤษดา พูลสวัสดิ

์

๒๙/๐๓/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)

ร่องแซง  

สบ ๒๔๖๐/๓๘๕๑
เด็กหญิงทิพยาภรณ์ ดวงโพธิพิมพ์

์

๑๙/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)

ร่องแซง  

สบ ๒๔๖๐/๓๘๕๒

เด็กหญิงรัชดาภรณ์ แสงแก้ว
๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)
ร่องแซง  

สบ ๒๔๖๐/๓๘๕๓

เด็กหญิงพรชนันท์ ทาพะเนตร
๒๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)
ร่องแซง  

สบ ๒๔๖๐/๓๘๕๔
เด็กหญิงพิมพ์ชนก คชานันท์

๐๗/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)

ร่องแซง  

สบ ๒๔๖๐/๓๘๕๕

เด็กหญิงจุฑาภรณ์ พุ่มพวง
๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)
ร่องแซง  

สบ ๒๔๖๐/๓๘๕๖

เด็กหญิงเกวลี ทองก้อน
๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)
ร่องแซง  

สบ ๒๔๖๐/๓๘๕๗

เด็กหญิงสุชามาถ จันทร์แจ่ม
๑๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)
ร่องแซง  

สบ ๒๔๖๐/๓๘๕๘
เด็กหญิงทิพวัลย์ เต็มรัมย์

๑๘/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)

ร่องแซง  

สบ ๒๔๖๐/๓๘๕๙

เด็กหญิงชนัญชิดา ภูดี
๐๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)

ร่องแซง  

สบ ๒๔๖๐/๓๘๖๐
เด็กหญิงกัญญาวีร์ ทองแสง

๐๒/๐๑/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)

ร่องแซง  

สบ ๒๔๖๐/๓๘๖๑

เด็กหญิงสุรีรัตน์ ศรีสิงห์
๑๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)
ร่องแซง  

สบ ๒๔๖๐/๓๘๖๒
เด็กหญิงสุชานาถ ขุนตา

๒๘/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)

ร่องแซง  

สบ ๒๔๖๐/๓๘๖๓

เด็กชายธีรภัทร คงกลาง
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)
ร่องแซง  

สบ ๒๔๖๐/๓๘๖๔

เด็กชายจิรกร สุขหลง
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)
ร่องแซง  

สบ ๒๔๖๐/๓๘๖๕

เด็กชายมงคล ดงกันจ่า
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)
ร่องแซง  

สบ ๒๔๖๐/๓๘๖๖
เด็กหญิงฉันท์สินี บุญมี

๐๕/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)

ร่องแซง  

สบ ๒๔๖๐/๓๘๖๗
เด็กหญิงขวัญประภา ประจำเมือง

๒๙/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)

ร่องแซง  

สบ ๒๔๖๐/๓๘๖๘

เด็กชายอนันดา อินทรา
๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)
ร่องแซง  

สบ ๒๔๖๐/๓๘๖๙

เด็กหญิงนวลจุฑา ไผทรัตน์
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)
ร่องแซง  

สบ ๒๔๖๐/๓๘๗๐
เด็กหญิงกรพินช์ ชมเมืองมิง

่

๑๕/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)

ร่องแซง  

สบ ๒๔๖๐/๓๘๗๑

เด็กหญิงสุธิดา พานทอง
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)
ร่องแซง  

สบ ๒๔๖๐/๓๘๗๒

เด็กหญิงณีรนุช มีแก้ว
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)
ร่องแซง  

สบ ๒๔๖๐/๓๘๗๓

เด็กหญิงนุชนาฏ สุ่มสาย
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)
ร่องแซง  

สบ ๒๔๖๐/๓๘๗๔
เด็กหญิงเพ็ญนภา ห้อยดอกหอม

๐๘/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)

ร่องแซง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๑๑ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๓๘๗๕

เด็กหญิงสุมลฑา มาคุณ
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)
ร่องแซง  

สบ ๒๔๖๐/๓๘๗๖

เด็กชายภาคิน เหนือร้อยเอ็ด
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)
ร่องแซง  

สบ ๒๔๖๐/๓๘๗๗
เด็กชายธีรภัทร พูนเพ็ง

๑๒/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)

ร่องแซง  

สบ ๒๔๖๐/๓๘๗๘

เด็กชายสุรพัฒน์ ดาวกระจ่าง
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)
ร่องแซง  

สบ ๒๔๖๐/๓๘๗๙

เด็กหญิงณัทฐชา สุขชม
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)
ร่องแซง  

สบ ๒๔๖๐/๓๘๘๐
เด็กชายธนชัย หมวดทอง

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม สนมไทย  

สบ ๒๔๖๐/๓๘๘๑
เด็กชายสุตนันท์ สงวนสัตย์

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม สนมไทย  

สบ ๒๔๖๐/๓๘๘๒

เด็กชายณัฐนันท์ มันตาวัด
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม สนมไทย  

สบ ๒๔๖๐/๓๘๘๓

เด็กชายกฤษณะ จันปลี
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม สนมไทย  

สบ ๒๔๖๐/๓๘๘๔

เด็กหญิงศศิวิมล หุ่นโพธิ

์

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม สนมไทย  

สบ ๒๔๖๐/๓๘๘๕
เด็กชายเสกสรร คะลีล้วน

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม สนมไทย  

สบ ๒๔๖๐/๓๘๘๖

เด็กชายพนาเวศ ประปา
๑๓/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม สนมไทย  

สบ ๒๔๖๐/๓๘๘๗

เด็กชายชัยสิน หมวดทอง
๒๓/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม สนมไทย  

สบ ๒๔๖๐/๓๘๘๘

เด็กชายรัฐภูมิ นันทา
๒๘/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม สนมไทย  

สบ ๒๔๖๐/๓๘๘๙
เด็กชายพงษธร เลือมตา

่

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม สนมไทย  

สบ ๒๔๖๐/๓๘๙๐
เด็กชายจีรวัฒน์ ทองแก้ว

๑๐/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม สนมไทย  

สบ ๒๔๖๐/๓๘๙๑

เด็กชายนพณัฐ เหล่าเขตกิจ ๗/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม สนมไทย  

สบ ๒๔๖๐/๓๘๙๒

เด็กชายอธิเทพ ทองย้อย ๓/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม สนมไทย  

สบ ๒๔๖๐/๓๘๙๓
เด็กชายปยะวัฒน์ ยวนไธสงค์

๒๕/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม สนมไทย  

สบ ๒๔๖๐/๓๘๙๔

เด็กชายเทิดเกียรติ บรรดาศักดิ

์

๓๑/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม สนมไทย  

สบ ๒๔๖๐/๓๘๙๕

เด็กชายภากร สุภาภรณ์
๒๓/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม สนมไทย  

สบ ๒๔๖๐/๓๘๙๖

เด็กชายกรภัทร ทรงประโคน
๑๔/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม สนมไทย  

สบ ๒๔๖๐/๓๘๙๗
เด็กชายเจษฎา พรมวังขวา

๑๕/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม สนมไทย  

สบ ๒๔๖๐/๓๘๙๘

เด็กชายศราวุฒิ ประสมรส
๑๙/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม สนมไทย  

สบ ๒๔๖๐/๓๘๙๙

เด็กชายกนกพล อาจลอย
๑๑/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม สนมไทย  

สบ ๒๔๖๐/๓๙๐๐
เด็กชายชนะชัย เสนนอก

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม สนมไทย  

สบ ๒๔๖๐/๓๙๐๑
เด็กชายอนุชา ศิลชาติ

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม สนมไทย  

สบ ๒๔๖๐/๓๙๐๒
เด็กชายโชคธันวา จูเขียว

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม สนมไทย  

สบ ๒๔๖๐/๓๙๐๓
เด็กชายธีรศักดิ

์

ทับโพธิ

์

๒๐/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม สนมไทย  

สบ ๒๔๖๐/๓๙๐๔
เด็กชายธนภัทร เผ่าเพ็ง

๒๙/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม สนมไทย  

สบ ๒๔๖๐/๓๙๐๕
เด็กชายธนวัฒน์ รอสูงเนิน ๖/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม สนมไทย  

สบ ๒๔๖๐/๓๙๐๖
เด็กชายจิณณวัตร คงสมทอง

๒๕/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม สนมไทย  

สบ ๒๔๖๐/๓๙๐๗
เด็กชายชัยวุฒิ รอดเจริญ

๑๒/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม สนมไทย  

สบ ๒๔๖๐/๓๙๐๘
เด็กชายสงกรานต์ เสาวรัตน์

๑๕/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม สนมไทย  

สบ ๒๔๖๐/๓๙๐๙
เด็กชายฉัตรมงคล อินทศร ๕/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม สนมไทย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๑๒ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๓๙๑๐
เด็กชายภานุเดช ศรีคชไกร

๒๒/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม สนมไทย  

สบ ๒๔๖๐/๓๙๑๑

เด็กหญิงศิวาลัย ทีมี ๘/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม สนมไทย  

สบ ๒๔๖๐/๓๙๑๒
เด็กหญิงศิริยากร สมีราย

๒๑/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม สนมไทย  

สบ ๒๔๖๐/๓๙๑๓

เด็กหญิงปาริชาติ เจริญยศ ๑/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม สนมไทย  

สบ ๒๔๖๐/๓๙๑๔

เด็กหญิงปราณี พลสิงห์ ๖/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม สนมไทย  

สบ ๒๔๖๐/๓๙๑๕

เด็กหญิงธนัญชนก ราชทองยศ
๒๑/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม สนมไทย  

สบ ๒๔๖๐/๓๙๑๖
เด็กหญิงชไมพร สีหะ

๒๙/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม สนมไทย  

สบ ๒๔๖๐/๓๙๑๗

เด็กหญิงอรวรรณ สุขม่วง
๑๑/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม สนมไทย  

สบ ๒๔๖๐/๓๙๑๘

เด็กหญิงอนุศรา สีใส
๒๑/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม สนมไทย  

สบ ๒๔๖๐/๓๙๑๙

เด็กหญิงวรรณวนัช เข็มนาค
๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม สนมไทย  

สบ ๒๔๖๐/๓๙๒๐
เด็กหญิงอรอุมา มีแต้ม

๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม สนมไทย  

สบ ๒๔๖๐/๓๙๒๑

เด็กหญิงวันเพ็ญ ทาจู
๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม สนมไทย  

สบ ๒๔๖๐/๓๙๒๒

เด็กหญิงวรรณิสา ชัยโย
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม สนมไทย  

สบ ๒๔๖๐/๓๙๒๓

เด็กหญิงอภิรดี พยัฆษา

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม สนมไทย  

สบ ๒๔๖๐/๓๙๒๔
เด็กหญิงชลธิชา สุขสวัสดิ

์

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม สนมไทย  

สบ ๒๔๖๐/๓๙๒๕

เด็กหญิงชนารดี คำมีอ่อน

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม สนมไทย  

สบ ๒๔๖๐/๓๙๒๖

เด็กหญิงภูรินดา วงค์เจียม ๓/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม สนมไทย  

สบ ๒๔๖๐/๓๙๒๗

เด็กหญิงทิฆัมพร ปานเจริญ ๓/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม สนมไทย  

สบ ๒๔๖๐/๓๙๒๘
เด็กหญิงอภิสุตา พรมบุตร

๒๖/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม สนมไทย  

สบ ๒๔๖๐/๓๙๒๙

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ อินตาพวง ๔/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม สนมไทย  

สบ ๒๔๖๐/๓๙๓๐
เด็กหญิงนุสบา เมืองดี

๑๗/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม สนมไทย  

สบ ๒๔๖๐/๓๙๓๑

เด็กหญิงสุดา ตามชัยภูมิ ๘/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม สนมไทย  

สบ ๒๔๖๐/๓๙๓๒
เด็กหญิงธัญญาวรรณ ประกอบศรี ๒๐/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม สนมไทย  

สบ ๒๔๖๐/๓๙๓๓

เด็กหญิงวรรณวิสา มีสุขดี
๑๕/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม สนมไทย  

สบ ๒๔๖๐/๓๙๓๔

เด็กหญิงเมติกานต์ พิมพาหนู
๒๑/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม สนมไทย  

สบ ๒๔๖๐/๓๙๓๕

เด็กหญิงนภิสา น้อมนิล
๒๓/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม สนมไทย  

สบ ๒๔๖๐/๓๙๓๖
เด็กหญิงสิริโสภา ทิวาวรรณ ๒๐/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม สนมไทย  

สบ ๒๔๖๐/๓๙๓๗

เด็กชายคุณาธิป จันซุน
๒๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ หนองจอกใหญ่  

สบ ๒๔๖๐/๓๙๓๘

เด็กชายวิศรุต อุดมพร
๑๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ หนองจอกใหญ่  

สบ ๒๔๖๐/๓๙๓๙

เด็กหญิงชลธิชา บรรเทิงใจ
๑๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ หนองจอกใหญ่  

สบ ๒๔๖๐/๓๙๔๐
เด็กหญิงธนัชชา วิลัยทอง

๐๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ หนองจอกใหญ่  

สบ ๒๔๖๐/๓๙๔๑

เด็กหญิงพรทิพย์ สวนห้วยไผ่
๐๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ หนองจอกใหญ่  

สบ ๒๔๖๐/๓๙๔๒

เด็กหญิงภาณุมาศ อามาตย์มนตรี
๐๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ หนองจอกใหญ่  

สบ ๒๔๖๐/๓๙๔๓

เด็กหญิงเสาวนีย์ จันทร์เผิบ
๒๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ หนองจอกใหญ่  

สบ ๒๔๖๐/๓๙๔๔
เด็กหญิงเจนจิรา สานุศิษย์

๐๙/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ หนองจอกใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๑๓ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๓๙๔๕

เด็กหญิงเมธารี พันทะวง
๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ หนองจอกใหญ่  

สบ ๒๔๖๐/๓๙๔๖

เด็กชายภูมิศักดิ

์

สนธิหา
๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ หนองจอกใหญ่  

สบ ๒๔๖๐/๓๙๔๗
เด็กหญิงมณีรัตน์ สีไพร

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ หนองจอกใหญ่  

สบ ๒๔๖๐/๓๙๔๘

เด็กหญิงอารีรัตน์ พงษ์พิทักษ์
๐๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ หนองจอกใหญ่  

สบ ๒๔๖๐/๓๙๔๙

เด็กชายอภิชา ทุมรัตน์
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ หนองจอกใหญ่  

สบ ๒๔๖๐/๓๙๕๐
เด็กหญิงวรรณวิษา กรีสุริยา

๑๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ หนองจอกใหญ่  

สบ ๒๔๖๐/๓๙๕๑
เด็กชายอธิป ศรีบุศราคัม

๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ หนองจอกใหญ่  

สบ ๒๔๖๐/๓๙๕๒

เด็กหญิงอริศรา แจ้งประดิษฐ์
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ หนองจอกใหญ่  

สบ ๒๔๖๐/๓๙๕๓

เด็กชายธีระพันธ์ แสงแดด
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ หนองจอกใหญ่  

สบ ๒๔๖๐/๓๙๕๔

เด็กชายเมธานันท์ ดมประโคน

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ หนองจอกใหญ่  

สบ ๒๔๖๐/๓๙๕๕
เด็กหญิงชนาพร จีนปรีชา

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ หนองจอกใหญ่  

สบ ๒๔๖๐/๓๙๕๖

เด็กชายวชิรวิทญ์ วงค์ทับแก้ว
๓๐/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองผักชี หนองผักชีเหนือ  

สบ ๒๔๖๐/๓๙๕๗

เด็กหญิงเขมจิรา ชมหอม
๐๖/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองผักชี หนองผักชีเหนือ  

สบ ๒๔๖๐/๓๙๕๘

เด็กหญิงธีรดา สุทธาดล
๑๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองผักชี หนองผักชีเหนือ  

สบ ๒๔๖๐/๓๙๕๙
เด็กหญิงภัทรมล จันทร์เจริญ

๒๒/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองผักชี หนองผักชีเหนือ  

สบ ๒๔๖๐/๓๙๖๐
เด็กหญิงสุพรรษา คำสิงค์

๐๘/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองผักชี หนองผักชีเหนือ  

สบ ๒๔๖๐/๓๙๖๑

เด็กหญิงวทันยา สีลี
๐๙/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองผักชี หนองผักชีเหนือ  

สบ ๒๔๖๐/๓๙๖๒

เด็กชายภานุพงษ์ สีไชย
๒๐/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองผักชี หนองผักชีเหนือ  

สบ ๒๔๖๐/๓๙๖๓
เด็กชายจิรายุทธ สมวรรณ

๐๘/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองผักชี หนองผักชีเหนือ  

สบ ๒๔๖๐/๓๙๖๔

เด็กชายราเมศ ศรีจัทร์
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองผักชี หนองผักชีเหนือ  

สบ ๒๔๖๐/๓๙๖๕

เด็กชายปญญาธร มโณรัตน์
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองผักชี หนองผักชีเหนือ  

สบ ๒๔๖๐/๓๙๖๖

เด็กชายอนุชา ชัยเสน ๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

หนองสมัคร  

สบ ๒๔๖๐/๓๙๖๗
เด็กชายภัทรมงคล เขียวขำ

๑๙/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

หนองสมัคร  

สบ ๒๔๖๐/๓๙๖๘

เด็กชายณภัทร ลิสอน
๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

หนองสมัคร  

สบ ๒๔๖๐/๓๙๖๙

เด็กชายเฉลิมฉัตร นารายณ์พิทักษ์
๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

หนองสมัคร  

สบ ๒๔๖๐/๓๙๗๐
เด็กชายณัฐชกฤษ ผู้ค้าขาย

๗/๐๑/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

หนองสมัคร  

สบ ๒๔๖๐/๓๙๗๑
เด็กชายภานุวัฒน์ ไพรินทร์

๒๔/๐๓/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

หนองสมัคร  

สบ ๒๔๖๐/๓๙๗๒

เด็กหญิงสุพัตรา ทองโสภณ
๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

หนองสมัคร  

สบ ๒๔๖๐/๓๙๗๓

เด็กหญิงเขมจิรา มหาพรม
๑๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

หนองสมัคร  

สบ ๒๔๖๐/๓๙๗๔

เด็กหญิงชมพูเนกข์ เขียวงาม

๑๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

หนองสมัคร  

สบ ๒๔๖๐/๓๙๗๕
เด็กหญิงอมรรัตน์ บุญทูป

๑๑/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

หนองสมัคร  

สบ ๒๔๖๐/๓๙๗๖

เด็กหญิงชนิภรณ์ เมาะศรี
๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

หนองสมัคร  

สบ ๒๔๖๐/๓๙๗๗

เด็กหญิงสุภาภรณ์ ทาตู้
๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

หนองสมัคร  

สบ ๒๔๖๐/๓๙๗๘

เด็กหญิงพรรวษา อ่อนศรี
๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

หนองสมัคร  

สบ ๒๔๖๐/๓๙๗๙
เด็กหญิงสโรชา ศรีสังวาลย์

๒๓/๐๒/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

หนองสมัคร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๑๔ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๓๙๘๐
เด็กหญิงนุชจรินทร์ หนุมาร

๑๙/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

หนองสมัคร  

สบ ๒๔๖๐/๓๙๘๑

เด็กหญิงวรัญญา กตัญู
๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

หนองสมัคร  

สบ ๒๔๖๐/๓๙๘๒
เด็กหญิงณัฎฐณิชา สร้อยสิงห์ทอง

๒๓/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

หนองสมัคร  

สบ ๒๔๖๐/๓๙๘๓

เด็กหญิงผกาภรณ์ อินโสม
๑๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

หนองสมัคร  

สบ ๒๔๖๐/๓๙๘๔

เด็กหญิงสุพัตรา นุเหมือน
๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

หนองสมัคร  

สบ ๒๔๖๐/๓๙๘๕

เด็กหญิงอรุณฉาย กองเพชร
๑๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

หนองสมัคร  

สบ ๒๔๖๐/๓๙๘๖
เด็กชายรัชชภาคย์ น้อยสนิท

๘/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

หนองสมัคร  

สบ ๒๔๖๐/๓๙๘๗

เด็กชายอัครเดช อบอุ่น ๓/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

หนองสมัคร  

สบ ๒๔๖๐/๓๙๘๘

เด็กหญิงปนัดดา ขุนทิ

๑๒/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

หนองสมัคร  

สบ ๒๔๖๐/๓๙๘๙

เด็กชายอนิวัฒน์ เกทอง
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

หนองสมัคร  

สบ ๒๔๖๐/๓๙๙๐
เด็กชายพงศกร ภูกองทิพย์

๐๑/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

หนองสมัคร  

สบ ๒๔๖๐/๓๙๙๑

เด็กชายชุติพงศ์ ศรียะกุล
๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

หนองสมัคร  

สบ ๒๔๖๐/๓๙๙๒

เด็กชายธนภัทร กองเพชร
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

หนองสมัคร  

สบ ๒๔๖๐/๓๙๙๓

เด็กชายรัศฎาพงษ์ มะลิซ้อน
๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

หนองสมัคร  

สบ ๒๔๖๐/๓๙๙๔
เด็กชายเอกพจน์ ตอบรัมย์

๑๑/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

หนองสมัคร  

สบ ๒๔๖๐/๓๙๙๕

เด็กชายอรรถพล พันสมบัติ
๒๒/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

หนองสมัคร  

สบ ๒๔๖๐/๓๙๙๖

เด็กหญิงนภัสสร สิงห์นาม
๒๐/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

หนองสมัคร  

สบ ๒๔๖๐/๓๙๙๗

เด็กชายจิรศักดิ

์

ขุนทิ
๑๙/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

หนองสมัคร  

สบ ๒๔๖๐/๓๙๙๘
เด็กชายศรเทพ โสภากุล

๑๙/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

หนองสมัคร  

สบ ๒๔๖๐/๓๙๙๙

เด็กหญิงศรีสุดา สังเวียน
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

หนองสมัคร  

สบ ๒๔๖๐/๔๐๐๐
นายกิตติเดช เอียมพล

่

๒๕/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

หนองสมัคร  

สบ ๒๔๖๐/๔๐๐๑
เด็กชายเมธาสิทธิ

์

อ่อนละมุล
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

หนองสมัคร  

สบ ๒๔๖๐/๔๐๐๒
เด็กชายภูมิทัศน์ ไขแสง

๒๐/๐๓/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านใหม่ทุ่งดินขอ(เรืองฉายอุปถัมภ์)

ทุ่งดินขอ  

สบ ๒๔๖๐/๔๐๐๓
เด็กชายพงศกร สอนธรรม

๒๔/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านใหม่ทุ่งดินขอ(เรืองฉายอุปถัมภ์)

ทุ่งดินขอ  

สบ ๒๔๖๐/๔๐๐๔
เด็กชายภาคภูมิ เกตุพุก

๐๔/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านใหม่ทุ่งดินขอ(เรืองฉายอุปถัมภ์)

ทุ่งดินขอ  

สบ ๒๔๖๐/๔๐๐๕
เด็กชายธรีโชติ สีสิงห์

๒๖/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านใหม่ทุ่งดินขอ(เรืองฉายอุปถัมภ์)

ทุ่งดินขอ  

สบ ๒๔๖๐/๔๐๐๖
เด็กชายณัฐภูมิ ชมพูนุช

๐๙/๐๗/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านใหม่ทุ่งดินขอ(เรืองฉายอุปถัมภ์)

ทุ่งดินขอ  

สบ ๒๔๖๐/๔๐๐๗
เด็กชายปณณภัส หามนตรี

๐๒/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านใหม่ทุ่งดินขอ(เรืองฉายอุปถัมภ์)

ทุ่งดินขอ  

สบ ๒๔๖๐/๔๐๐๘
เด็กชายธรรมพล เลียวจำนงค์

่

๐๙/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านใหม่ทุ่งดินขอ(เรืองฉายอุปถัมภ์)

ทุ่งดินขอ  

สบ ๒๔๖๐/๔๐๐๙
เด็กชายภานุพงษ์ คล้ายทับทิม

๐๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านใหม่ทุ่งดินขอ(เรืองฉายอุปถัมภ์)

ทุ่งดินขอ  

สบ ๒๔๖๐/๔๐๑๐
เด็กชายสมศักด์ จันทร์แดง

๑๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านใหม่ทุ่งดินขอ(เรืองฉายอุปถัมภ์)

ทุ่งดินขอ  

สบ ๒๔๖๐/๔๐๑๑
เด็กชายอนุพนธ์ ขุนแท้

๐๗/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านใหม่ทุ่งดินขอ(เรืองฉายอุปถัมภ์)

ทุ่งดินขอ  

สบ ๒๔๖๐/๔๐๑๒
เด็กชายสันติ หล้าบ้านหลวง

๑๖/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านใหม่ทุ่งดินขอ(เรืองฉายอุปถัมภ์)

ทุ่งดินขอ  

สบ ๒๔๖๐/๔๐๑๓
เด็กชายอนวัช มีเอนก

๐๗/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านใหม่ทุ่งดินขอ(เรืองฉายอุปถัมภ์)

ทุ่งดินขอ  

สบ ๒๔๖๐/๔๐๑๔
เด็กชายอนุวัฒน์ เกตุพุก

๑๖/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านใหม่ทุ่งดินขอ(เรืองฉายอุปถัมภ์)

ทุ่งดินขอ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๑๕ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๔๐๑๕
เด็กชายนัฐพล ชาภักดี

๐๗/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านใหม่ทุ่งดินขอ(เรืองฉายอุปถัมภ์)

ทุ่งดินขอ  

สบ ๒๔๖๐/๔๐๑๖
เด็กชายอดิศร อยู่สำราญ

๒๔/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านใหม่ทุ่งดินขอ(เรืองฉายอุปถัมภ์)

ทุ่งดินขอ  

สบ ๒๔๖๐/๔๐๑๗
เด็กหญิงนพรัตน์ สีบุญโสม

๑๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านใหม่ทุ่งดินขอ(เรืองฉายอุปถัมภ์)

ทุ่งดินขอ  

สบ ๒๔๖๐/๔๐๑๘
เด็กหญิงโสภิตนภา ทาต่อย

๑๗/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านใหม่ทุ่งดินขอ(เรืองฉายอุปถัมภ์)

ทุ่งดินขอ  

สบ ๒๔๖๐/๔๐๑๙
เด็กหญิงนฤมล กมลกร

๑๙/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านใหม่ทุ่งดินขอ(เรืองฉายอุปถัมภ์)

ทุ่งดินขอ  

สบ ๒๔๖๐/๔๐๒๐
เด็กหญิงพิทยาภรณ์ โหน่งที

๑๒/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านใหม่ทุ่งดินขอ(เรืองฉายอุปถัมภ์)

ทุ่งดินขอ  

สบ ๒๔๖๐/๔๐๒๑
เด็กหญิงอภัสรา สุทธิฤกษ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านใหม่ทุ่งดินขอ(เรืองฉายอุปถัมภ์)

ทุ่งดินขอ  

สบ ๒๔๖๐/๔๐๒๒
เด็กหญิงชิดชนก ทองใบ

๑๔/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านใหม่ทุ่งดินขอ(เรืองฉายอุปถัมภ์)

ทุ่งดินขอ  

สบ ๒๔๖๐/๔๐๒๓
เด็กหญิงกลมพร มะโนน้อม

๐๘/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านใหม่ทุ่งดินขอ(เรืองฉายอุปถัมภ์)

ทุ่งดินขอ  

สบ ๒๔๖๐/๔๐๒๔
เด็กหญิงทิพย์รัตน์ เพ็งศรี

๒๕/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านใหม่ทุ่งดินขอ(เรืองฉายอุปถัมภ์)

ทุ่งดินขอ  

สบ ๒๔๖๐/๔๐๒๕
เด็กหญิงพรทัพย์ รูปสะอาด

๒๒/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านใหม่ทุ่งดินขอ(เรืองฉายอุปถัมภ์)

ทุ่งดินขอ  

สบ ๒๔๖๐/๔๐๒๖
เด็กชายภาณุวัฒน์ ทองนุ่ม

๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ ราษฎร์เจริญ  

สบ ๒๔๖๐/๔๐๒๗
เด็กหญิงณิชาพัช ตานแดง

๒๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ ราษฎร์เจริญ  

สบ ๒๔๖๐/๔๐๒๘
เด็กหญิงรัตน์มณี ชูชืน

่

๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ ราษฎร์เจริญ  

สบ ๒๔๖๐/๔๐๒๙
เด็กหญิงวรารักษ์ รุ่งเรือง

๑๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ ราษฎร์เจริญ  

สบ ๒๔๖๐/๔๐๓๐
เด็กหญิงพีรดา แดงโต

๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ ราษฎร์เจริญ  

สบ ๒๔๖๐/๔๐๓๑
เด็กหญิงปาลิตา คงคาใส

๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ ราษฎร์เจริญ  

สบ ๒๔๖๐/๔๐๓๒
เด็กหญิงปยธิดา ไวยสุพี

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ ราษฎร์เจริญ  

สบ ๒๔๖๐/๔๐๓๓
เด็กหญิงพิชญาภา กิงกล่อม

่

๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ ราษฎร์เจริญ  

สบ ๒๔๖๐/๔๐๓๔
เด็กชายอภิบาล เมืองคง

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองปลิง หนองขนาก  

สบ ๒๔๖๐/๔๐๓๕
เด็กชายพีรพล เพียงพร

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองปลิง หนองขนาก  

สบ ๒๔๖๐/๔๐๓๖
เด็กชายกิตติโชค มันใจ

่

๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองปลิง หนองขนาก  

สบ ๒๔๖๐/๔๐๓๗
เด็กชายสมศักดิ

์

คำอยู่
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองปลิง หนองปลิง  

สบ ๒๔๖๐/๔๐๓๘
เด็กชายสืบพงษ์ ฉิงระห้อย

่

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองปลิง หนองปลิง  

สบ ๒๔๖๐/๔๐๓๙
เด็กชายวรเมธ ฐานะทองดี

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองปลิง หนองปลิง  

สบ ๒๔๖๐/๔๐๔๐
เด็กชายนิศรุต วงค์ขอม

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองปลิง หนองปลิง  

สบ ๒๔๖๐/๔๐๔๑
เด็กชายชวลิต สีมา

๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองปลิง หนองปลิง  

สบ ๒๔๖๐/๔๐๔๒
เด็กหญิงอมิตา แดงชะอุ่ม

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองปลิง หนองปลิง  

สบ ๒๔๖๐/๔๐๔๓
เด็กชายภพสรรค์ กลินหอม

่

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำแดง หนองอ่างทอง  

สบ ๒๔๖๐/๔๐๔๔
เด็กชายธนพัฒน์ นิลพันธ์

๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำแดง หนองอ่างทอง  

สบ ๒๔๖๐/๔๐๔๕
เด็กชายชยุตม์ อยู่สบาย

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำแดง หนองอ่างทอง  

สบ ๒๔๖๐/๔๐๔๖
เด็กชายมานพ ควรแถลง

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำแดง หนองอ่างทอง  

สบ ๒๔๖๐/๔๐๔๗
เด็กชายเทพรักษ์ ทาเหล็ก

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำแดง หนองอ่างทอง  

สบ ๒๔๖๐/๔๐๔๘
เด็กชายวีรภาพ กล่อมวิญญา

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำแดง หนองอ่างทอง  

สบ ๒๔๖๐/๔๐๔๙
เด็กหญิงธีรนาฎ เทียมทัน

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำแดง หนองอ่างทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๑๖ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๔๐๕๐
เด็กหญิงกชกร งามสมโภชน์

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำแดง หนองอ่างทอง  

สบ ๒๔๖๐/๔๐๕๑
เด็กหญิงปณิตา ทรัพย์จำนงค์

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำแดง หนองอ่างทอง  

สบ ๒๔๖๐/๔๐๕๒
เด็กหญิงวราพร อินวิเชียร

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำแดง หนองอ่างทอง  

สบ ๒๔๖๐/๔๐๕๓
เด็กหญิงเนตรชนก คงสมบุญ

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำแดง หนองอ่างทอง  

สบ ๒๔๖๐/๔๐๕๔
เด็กชายณัฐนนท์ เถือนสุวรรณ

่

๑๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลำแดง หนองอ่างทอง  

สบ ๒๔๖๐/๔๐๕๕
เด็กชายไชยภัทร สาระจันทร์

๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลำแดง หนองอ่างทอง  

สบ ๒๔๖๐/๔๐๕๖
เด็กชายนิธิวุฒน์ อุตมะยาน

๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลำแดง หนองอ่างทอง  

สบ ๒๔๖๐/๔๐๕๗
เด็กชายอนุวัฒน์ ธาระกิณี

๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลำแดง หนองอ่างทอง  

สบ ๒๔๖๐/๔๐๕๘
เด็กชายพงศ์ธร ลำเจียกงาม

๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลำแดง หนองอ่างทอง  

สบ ๒๔๖๐/๔๐๕๙
เด็กชายภานุวัฒน์ บุญรัตน์

๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลำแดง หนองอ่างทอง  

สบ ๒๔๖๐/๔๐๖๐
เด็กชายกิตติพันธ์ เฉียบแหลม

๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลำแดง หนองอ่างทอง  

สบ ๒๔๖๐/๔๐๖๑
เด็กหญิงวลีวรรณ ศรีสม

๐๗/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านลำแดง หนองอ่างทอง  

สบ ๒๔๖๐/๔๐๖๒
เด็กชายกรกต วรรณวงษ์

๐๔/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม หนองอ่างทอง  

สบ ๒๔๖๐/๔๐๖๓
เด็กชายนภดล พึงเพ็ง

๒๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม หนองอ่างทอง  

สบ ๒๔๖๐/๔๐๖๔
เด็กชายถภควัต คงสมบูรณ์

๐๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม หนองอ่างทอง  

สบ ๒๔๖๐/๔๐๖๕
เด็กชายธาราเทพ ศรีรักษา

๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม หนองอ่างทอง  

สบ ๒๔๖๐/๔๐๖๖
เด็กชายภูริณัฐ สามารถกูล

๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม หนองอ่างทอง  

สบ ๒๔๖๐/๔๐๖๗
เด็กชายจิรภัทร ชมทรัพย์

๑๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม หนองอ่างทอง  

สบ ๒๔๖๐/๔๐๖๘
เด็กชายกิตติพศ ต้นแพง

๑๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม หนองอ่างทอง  

สบ ๒๔๖๐/๔๐๖๙
เด็กชายวิทยา จันลคร

๒๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม หนองอ่างทอง  

สบ ๒๔๖๐/๔๐๗๐
เด็กชายธีระศักดิ

์

วงษ์ปญญา
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม หนองอ่างทอง  

สบ ๒๔๖๐/๔๐๗๑
เด็กหญิงวรารัตน์ จันทนา

๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม หนองอ่างทอง  

สบ ๒๔๖๐/๔๐๗๒
เด็กหญิงนันทิยา เชิดชู

๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม หนองอ่างทอง  

สบ ๒๔๖๐/๔๐๗๓
เด็กหญิงวิรดา พิมหานาม

๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม หนองอ่างทอง  

สบ ๒๔๖๐/๔๐๗๔
เด็กหญิงณัฐพร เงินประกอบ

๒๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม หนองอ่างทอง  

สบ ๒๔๖๐/๔๐๗๕
เด็กชายเจษฏา ไชยยา

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม หนองอ่างทอง  

สบ ๒๔๖๐/๔๐๗๖
เด็กหญิงสายพิน สุขพวง

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม หนองอ่างทอง  

สบ ๒๔๖๐/๔๐๗๗
เด็กหญิงมาริษา คำอยู่

๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองสะเดา หนองอ่างทอง  

สบ ๒๔๖๐/๔๐๗๘
เด็กชายเศรษฐพงษ์ ปากหวาน

๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองสะเดา หนองอ่างทอง  

สบ ๒๔๖๐/๔๐๗๙
เด็กหญิงพิมพ์ อิ

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองสะเดา หนองอ่างทอง  

สบ ๒๔๖๐/๔๐๘๐
เด็กหญิงดาว อิ

๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองสะเดา หนองอ่างทอง  

สบ ๒๔๖๐/๔๐๘๑
เด็กชายศุภรุจ จันทร์หอม

๒๖/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองอ่างทอง หนองอ่างทอง  

สบ ๒๔๖๐/๔๐๘๒
เด็กชายธนกฤต งามบุญแถม

๐๖/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองอ่างทอง หนองอ่างทอง  

สบ ๒๔๖๐/๔๐๘๓
เด็กชายพรชัย พูลสวัสดิ

์

๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองอ่างทอง หนองอ่างทอง  

สบ ๒๔๖๐/๔๐๘๔
เด็กชายธีรเดช จันทร์เหลา

๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองอ่างทอง หนองอ่างทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๑๗ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๔๐๘๕
เด็กชายบอร์ด จันทร์วัฒน์

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองอ่างทอง หนองอ่างทอง  

สบ ๒๔๖๐/๔๐๘๖
เด็กชายอนุรักษ์ อาจปรุ

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองอ่างทอง หนองอ่างทอง  

สบ ๒๔๖๐/๔๐๘๗
เด็กชายคณิณ โพธิอ่อง

์

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองอ่างทอง หนองอ่างทอง  

สบ ๒๔๖๐/๔๐๘๘
เด็กชายกิตติพงษ์ ฤกษ์ดี

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองอ่างทอง หนองอ่างทอง  

สบ ๒๔๖๐/๔๐๘๙
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ฤกษ์ดี

๒๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองอ่างทอง หนองอ่างทอง  

สบ ๒๔๖๐/๔๐๙๐
เด็กหญิงพิมชนก โคตรสิงห์

๒๙/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองอ่างทอง หนองอ่างทอง  

สบ ๒๔๖๐/๔๐๙๑
เด็กหญิงอัมพร จันนิลลา

๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองอ่างทอง หนองอ่างทอง  

สบ ๒๔๖๐/๔๐๙๒
เด็กหญิงกัญญาภัค นิลศิลา

๑๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองอ่างทอง หนองอ่างทอง  

สบ ๒๔๖๐/๔๐๙๓
เด็กหญิงชาลิสา สอนตน

๒๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองอ่างทอง หนองอ่างทอง  

สบ ๒๔๖๐/๔๐๙๔
เด็กหญิงพันธิตา อิศรางกูร

๓๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองอ่างทอง หนองอ่างทอง  

สบ ๒๔๖๐/๔๐๙๕
เด็กหญิงปรียาพร นวนไทย

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองอ่างทอง หนองอ่างทอง  

สบ ๒๔๖๐/๔๐๙๖
เด็กหญิงนันท์นภัส ทองศิริ

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองอ่างทอง หนองอ่างทอง  

สบ ๒๔๖๐/๔๐๙๗
เด็กหญิงณัฐฐาพร ฤกษ์ดี

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองอ่างทอง หนองอ่างทอง  

สบ ๒๔๖๐/๔๐๙๘
เด็กหญิงชลธิชา งามบุญแถม

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองอ่างทอง หนองอ่างทอง  

สบ ๒๔๖๐/๔๐๙๙
เด็กหญิงจิราวรรณ มนตรี

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองอ่างทอง หนองอ่างทอง  

สบ ๒๔๖๐/๔๑๐๐
เด็กชายฤทธิรงค์ สูนยีขัน

่

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลำบัว ศรีปทุม  

สบ ๒๔๖๐/๔๑๐๑
เด็กชายศุภกรณ์ ชัยพล

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลำบัว ศรีปทุม  

สบ ๒๔๖๐/๔๑๐๒
เด็กชายปรวัฒน์ ปตตุลี

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลำบัว ศรีปทุม  

สบ ๒๔๖๐/๔๑๐๓
เด็กชายณัฐพล เจนงาน

๒๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดลำบัว ศรีปทุม  

สบ ๒๔๖๐/๔๑๐๔
เด็กชายเอกรัตน์ จีนไม้

๐๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดลำบัว ศรีปทุม  

สบ ๒๔๖๐/๔๑๐๕
เด็กชายนพพร ชาวพรหม

๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลำบัว ศรีปทุม  

สบ ๒๔๖๐/๔๑๐๖
เด็กชายธนวัฒน์ โกสุมาศ

๓๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลำบัว ศรีปทุม  

สบ ๒๔๖๐/๔๑๐๗
เด็กชายธนิสร โกสุมาศ

๓๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลำบัว ศรีปทุม  

สบ ๒๔๖๐/๔๑๐๘
เด็กชายจิรภัทร แย้มใหญ่

๐๕/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดลำบัว ศรีปทุม  

สบ ๒๔๖๐/๔๑๐๙
เด็กหญิงกรรณิการ์ โชติช่วง

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลำบัว ศรีปทุม  

สบ ๒๔๖๐/๔๑๑๐
เด็กหญิงขวัญชนก หาญชนะ

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลำบัว ศรีปทุม  

สบ ๒๔๖๐/๔๑๑๑
เด็กหญิงแพรวา โชติพันธ์

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลำบัว ศรีปทุม  

สบ ๒๔๖๐/๔๑๑๒

เด็กหญิงชาลิสา ปตตุลี
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลำบัว ศรีปทุม  

สบ ๒๔๖๐/๔๑๑๓

เด็กหญิงนัฐนรี รัตนขันติชัย
๐๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลำบัว ศรีปทุม  

สบ ๒๔๖๐/๔๑๑๔

เด็กหญิงสุชาดา แสงภิรมย์
๐๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลำบัว ศรีปทุม  

สบ ๒๔๖๐/๔๑๑๕
เด็กหญิงณัฐชา อัตพันธ์

๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลำบัว ศรีปทุม  

สบ ๒๔๖๐/๔๑๑๖

เด็กหญิงสุวณพร สาดบางเคียน
๐๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดลำบัว ศรีปทุม  

สบ ๒๔๖๐/๔๑๑๗
เด็กหญิงปุญญพัฒน์ นามันทะ

๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลำบัว ศรีปทุม  

สบ ๒๔๖๐/๔๑๑๘

เด็กหญิงสโรชา สุระสิงห์
๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลำบัว ศรีปทุม  

สบ ๒๔๖๐/๔๑๑๙
เด็กชายธนชาติ ธนสถาพร ๗/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์
สหมิตรมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๑๘ / ๒๓๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๔๑๒๐
เด็กชายอภิลักษณ์ บุญกลำ ๗/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์
สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๖๐/๔๑๒๑

เด็กชายสหรัฐ เกตุสุวรรณ์
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์
สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๖๐/๔๑๒๒
เด็กชายเอกรัตน์ เจริญกัลป

๒๖/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์
สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๖๐/๔๑๒๓

เด็กชายธนา ดารัตน์
๒๖/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๖๐/๔๑๒๔

เด็กชายกำจร ภักดีก้านตรง
๑๘/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๖๐/๔๑๒๕

เด็กชายธนพัฒน์ แหยมนุช ๔/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๖๐/๔๑๒๖
เด็กชายณัฐภัทร มงกุฎ

๑/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์
สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๖๐/๔๑๒๗

เด็กชายนัทวุฒิ หาญชัย
๓๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๖๐/๔๑๒๘

เด็กหญิงประภาศิริ หินกลม ๘/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๖๐/๔๑๒๙

เด็กหญิงสุชาดา โลหะทัด
๓๐/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๖๐/๔๑๓๐
เด็กหญิงสุวิรัญญา นวลสุเทพ

๒๒/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์
สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๖๐/๔๑๓๑

เด็กหญิงอนุธิดา บุญเลิศ
๒๖/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๖๐/๔๑๓๒

เด็กหญิงชลธิชา รักงาม
๒๘/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๖๐/๔๑๓๓

เด็กชายภูมิพัฒน์ เจริญสิทธิ

์

๒๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๖๐/๔๑๓๔
เด็กหญิงณฐพร ค้าเจริญ

๒๔/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์
สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๖๐/๔๑๓๕

เด็กหญิงจันจิรา จันทร์ท้าว ๗/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๖๐/๔๑๓๖

เด็กหญิงชนัฐดา ชำนาญยิง

่

๑๕/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์
สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๖๐/๔๑๓๗

เด็กหญิงจุฑาวดี หงันเปยม
๒๕/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๖๐/๔๑๓๘
เด็กหญิงสิริการณ์ ภู่พราหมณ์ ๒/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์
สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๖๐/๔๑๓๙

เด็กหญิงจีรนันท์ ฉิมยาม
๑๖/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๖๐/๔๑๔๐
เด็กหญิงปรัชญาณีย์ ผิวนิล

๑๓/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๖๐/๔๑๔๑

เด็กชายนัฐชัย ควรชม ๖/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๖๐/๔๑๔๒
เด็กชายอภิวัฒน์ ประสพผล ๒/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์
สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๖๐/๔๑๔๓

เด็กชายรัชชานนท์ มีทองแสน
๑๐/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๖๐/๔๑๔๔

เด็กหญิงนรีกานต์ กรแก้ว ๒/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๖๐/๔๑๔๕

เด็กหญิงมณีรัตน์ ศรวรนันท์
๔/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๖๐/๔๑๔๖
เด็กหญิงวรรณิษา ใยสอด

๑๑/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์
สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๖๐/๔๑๔๗

เด็กหญิงผ่องนภา หัสนัย
๑๘/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๖๐/๔๑๔๘

เด็กหญิงแพรวา พิมพา
๑๒/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๖๐/๔๑๔๙

เด็กหญิงปยะภรณ์ โพสอน ๕/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๖๐/๔๑๕๐
เด็กหญิงปริญญา วงค์สิงห์

๑๗/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์
สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๖๐/๔๑๕๑

เด็กหญิงสุวนันท์ พลโต
๒๕/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๖๐/๔๑๕๒

เด็กหญิงณัฐธัญญา เกตุสุวรรณ์
๒๘/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๖๐/๔๑๕๓

เด็กหญิงดลนภา แซ่ตัง

้

๑๕/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์
สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๖๐/๔๑๕๔
เด็กหญิงวิจิตรา จันมีทรัพย์

๒๑/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์
สหมิตรมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๑๙ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๔๑๕๕

เด็กหญิงจีเพ็ชรแท้

้

ธนะโสธร
๓๐/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๖๐/๔๑๕๖

เด็กหญิงพิชามญชุ์ อินถา
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์
สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๖๐/๔๑๕๗
เด็กหญิงศศิกานต์ ศิลปกิจวงษ์กุล

๑๖/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์
สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๖๐/๔๑๕๘

เด็กหญิงอารยา สินธุ ๕/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๖๐/๔๑๕๙
เด็กหญิงจรรยวรรณ กิจหิรัญรักษ์

๑๙/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์
สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๖๐/๔๑๖๐
เด็กชายพัทธดนย์ เพศสุวรรณ์

๑๗/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์
สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๖๐/๔๑๖๑
เด็กชายวิโรจน์ อยู่พร้อม

๑๘/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๖๐/๔๑๖๒

เด็กชายพุฒิพงศ์ อายุพูล
๒๑/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๖๐/๔๑๖๓

เด็กชายธนกฤต สุขเจริญ
๒๔/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๖๐/๔๑๖๔

เด็กชายวชิรพันธ์ จันมาค้อ
๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์
สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๖๐/๔๑๖๕
เด็กชายธันวา บุญเพ็ง

๕/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์
สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๖๐/๔๑๖๖

เด็กชายภูริพัฒน์ ทรัพย์ร่มเย็น ๑/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๖๐/๔๑๖๗

เด็กชายเสกสรร เกตุคำ
๑๓/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๖๐/๔๑๖๘

เด็กชายณัฐพล รุ่งเรือง
๒๓/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๖๐/๔๑๖๙
เด็กชายธีรภัทร ชัยจรินันท์ ๖/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์
สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๖๐/๔๑๗๐
เด็กชายอนุภัทร ผูกเหมาะ

๑๕/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์
สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๖๐/๔๑๗๑

เด็กชายธีรเดช พลสันต์ ๓/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๖๐/๔๑๗๒

เด็กชายนวพล สุวรรณวงศ์
๑๘/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๖๐/๔๑๗๓
เด็กชายฉลองราช ตะวันทอง

๓๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์
สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๖๐/๔๑๗๔

เด็กชายอธิชา เจริญวัย
๑/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๖๐/๔๑๗๕

เด็กชายอนุชา ธงชัยสิริกุล

๑๕/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๖๐/๔๑๗๖

เด็กชายพงศ์พิสุทธิ

์

ใจอุ่น
๖/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๖๐/๔๑๗๗
เด็กชายศุภณัฐ หมืนชนะ

่

๒๐/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์
สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๖๐/๔๑๗๘

เด็กชายภาคินัย คงเจริญ

๑๘/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๖๐/๔๑๗๙

เด็กหญิงญาดา ช้างงา
๒๙/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๖๐/๔๑๘๐
เด็กหญิงทัศนีย์ สุดตา

๒/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์
สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๖๐/๔๑๘๑
เด็กหญิงสุทัตตา บุญสุวรรณ

๒๙/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์
สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๖๐/๔๑๘๒

เด็กหญิงอนุชิตา กล้าหาญ ๔/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๖๐/๔๑๘๓

เด็กหญิงกวินธิดา แก้ววันดี
๑๓/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๖๐/๔๑๘๔

เด็กหญิงณัฐณิชา จันทสิงห์ ๙/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๖๐/๔๑๘๕
เด็กหญิงสุทธิดา สุดวิสัย

๒๓/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์
สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๖๐/๔๑๘๖

เด็กชายเฉลิมชัย พิมทอง ๔/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๖๐/๔๑๘๗

เด็กชายพงษกานต์ ศรีนุช
๑๓/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๖๐/๔๑๘๘

เด็กชายนฤพลธ์ ลาบุตร์
๑๗/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๖๐/๔๑๘๙
เด็กชายธงชัย บัวเจริญ ๖/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์
สหมิตรมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๒๐ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๔๑๙๐
เด็กชายธีทัต ขุนทอง ๗/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์
สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๖๐/๔๑๙๑

เด็กชายกมลภพ ปนทอง
๑๘/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๖๐/๔๑๙๒
เด็กชายกอศุภชัย นวลไทย

๒/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์
สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๖๐/๔๑๙๓

เด็กชายศุภณัฐ บัวนันท์

๒๙/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๖๐/๔๑๙๔

เด็กชายเมร์โย ฉิมกะโทก ๔/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๖๐/๔๑๙๕

เด็กชายอรรถพร สุริโย ๒/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๖๐/๔๑๙๖
เด็กชายชัยชาญ น้อยนะโชติ

๒๘/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๖๐/๔๑๙๗

เด็กชายณัฏฐพล รวินทร์โรจนะ ๓๐/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์
สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๖๐/๔๑๙๘

เด็กชายเตชินท์ นาคชุ่ม
๑๐/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๖๐/๔๑๙๙

เด็กชายนิติกร วงมัน

่

๑๖/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๖๐/๔๒๐๐
เด็กชายเทิดศักดิ

์

สีแสด

๒๔/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๖๐/๔๒๐๑
เด็กชายเอกราช บุญท้วม

๒๕/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๖๐/๔๒๐๒
เด็กชายเจยอง ตัก

๊

๓๐/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์
สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๖๐/๔๒๐๓
เด็กหญิงภัทธานิษฐ์ บุญสุวรรณ์

๒๘/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๖๐/๔๒๐๔
เด็กหญิงวิลาสินี วังคะฮาต

๒๒/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์
สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๖๐/๔๒๐๕
เด็กหญิงปรีดาพร จันทร์ประเสริฐ

๒๙/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์
สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๖๐/๔๒๐๖
เด็กหญิงศิรนาถ พู่แพร ๓/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์
สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๖๐/๔๒๐๗
เด็กหญิงพรนภา สังข์วงษ์

๒๒/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์
สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๖๐/๔๒๐๘
เด็กหญิงศศิตา หนูเทศ

๑๙/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์
สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๖๐/๔๒๐๙
เด็กหญิงพัชราภา แสงศรี

๒๖/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๖๐/๔๒๑๐
เด็กหญิงกมลทิพย์ ภู่กัน ๕/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์
สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๖๐/๔๒๑๑

เด็กหญิงนภาพร อ่วมเอียม

่

๑๐/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์
สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๖๐/๔๒๑๒
เด็กหญิงนันทิชา พลโต

๙/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์
สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๖๐/๔๒๑๓

เด็กหญิงชดาพร พุฒซ้อน

๑๑/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๖๐/๔๒๑๔

เด็กหญิงวริศรา ศรีบรรเทา
๓๐/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๖๐/๔๒๑๕

เด็กหญิงศศิวิมล ทองสว่าง
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์
สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๖๐/๔๒๑๖
เด็กหญิงบุญยรัตน์ เรืองดาว

๑๒/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๖๐/๔๒๑๗

เด็กหญิงจิราพัชร ทบจันทร์
๒๖/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๖๐/๔๒๑๘

เด็กชายภูวดล เคลือบทอง
๑๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๖๐/๔๒๑๙

เด็กชายพีระพัฒน์ ภาคฉาย

๒๔/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๖๐/๔๒๒๐
เด็กชายสิทธิพร ทองติง

่

๒๒/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์
สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๖๐/๔๒๒๑

เด็กชายกฤติเดช แสงเล็ก
๓/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๖๐/๔๒๒๒

เด็กชายวรวุฒิ แจ่มนิยม
๑๑/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๖๐/๔๒๒๓

เด็กชายธนภัทร คงสมบัติ
๒๗/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๖๐/๔๒๒๔
เด็กชายธีรวัฒน์ ทองไสว

๒๙/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๒๑ / ๒๓๗

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๔๒๒๕

เด็กชายชนวีร์ เนือทอง

้

๑๘/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๖๐/๔๒๒๖

เด็กชายภควัตร ใจธรรมดี
๒๑/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๖๐/๔๒๒๗
เด็กชายสุธาภัทร เบียทอง

้

๕/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์
สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๖๐/๔๒๒๘

เด็กชายธันวา ทองอินทร์
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์
สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๖๐/๔๒๒๙

เด็กชายชิษณุชา ยิมแย้ม

้

๒๓/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์
สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๖๐/๔๒๓๐
เด็กชายนิคม ลาบุตร์ ๒/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์
สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๖๐/๔๒๓๑
เด็กชายรชานนท์ จันทรคาต ๓๐/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๖๐/๔๒๓๒

เด็กชายจักรพงษ์ ตระกูลนำผึง

้

๑๙/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๖๐/๔๒๓๓

เด็กหญิงจีรนันท์ หาเรืองมิตร
๑๐/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๖๐/๔๒๓๔

เด็กหญิงศุจิภรณ์ ชุ่มเปา

๒๔/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๖๐/๔๒๓๕
เด็กหญิงพรนัชชา ศรีสุข ๑๐/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๖๐/๔๒๓๖
เด็กหญิงมณฑนรรห์ เสียงสวัสดิ

์

๕/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๖๐/๔๒๓๗

เด็กหญิงฤทัยรัตน์ บัติโยธา
๑๗/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๖๐/๔๒๓๘

เด็กหญิงวิยะดา โพธิเงิน

์

๒๔/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์
สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๖๐/๔๒๓๙
เด็กหญิงอลิสา รัตนสิทธา ๓/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์
สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๖๐/๔๒๔๐
เด็กหญิงฟาใหม่ หนูผ่อง

๑๗/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์
สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๖๐/๔๒๔๑

เด็กหญิงดุษฎี คำประดิษฐ์

๑๕/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๖๐/๔๒๔๒

เด็กหญิงพิชามญชุ์ ขาวสะอาด

๒๔/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๖๐/๔๒๔๓
เด็กหญิงจิรภิญญา สุแพง ๔/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์
สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๖๐/๔๒๔๔

เด็กหญิงเอมิกา แสงตะกรณ์

๒๒/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๖๐/๔๒๔๕

เด็กหญิงปรียาภรณ์ ปานสนม ๓/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๖๐/๔๒๔๖

เด็กหญิงศิรดา สิงห์แก้ว
๑๓/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๖๐/๔๒๔๗
เด็กหญิงพิมพ์ภิกา ชัยงามจิตร ๑/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์
สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๖๐/๔๒๔๘

เด็กหญิงวัชรากร สีสม
๕/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๖๐/๔๒๔๙

เด็กหญิงพีชญา ทักษณิวรรตกุล
๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์
สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๖๐/๔๒๕๐
เด็กหญิงชุลีพร คำอยู่

๒๕/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๖๐/๔๒๕๑
เด็กหญิงจุฑามาศ ท้วมโชติ

๑๒/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์
สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๖๐/๔๒๕๒

เด็กหญิงอรธิดา จันทรินทร์

๑๘/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๖๐/๔๒๕๓

เด็กหญิงปยะธิดา พิมวันนา
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์
สหมิตรมงคล  

สบ ๒๔๖๐/๔๒๕๔

เด็กชายนภดล โพธิศรี

์

๒๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ หนองตะเฆ่  

สบ ๒๔๖๐/๔๒๕๕
เด็กชายอนุสรณ์ จิรพงศ์วิวัฒน์

๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ หนองตะเฆ่  

สบ ๒๔๖๐/๔๒๕๖

เด็กหญิงทิพมณฑา หมืนเขียว

่

๑๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ หนองตะเฆ่  

สบ ๒๔๖๐/๔๒๕๗

เด็กหญิงศรสวรรค์ บุญทิน
๐๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ หนองตะเฆ่  

สบ ๒๔๖๐/๔๒๕๘

เด็กหญิงสุกันต์นิษฐ์ มีแสง
๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ หนองตะเฆ่  

สบ ๒๔๖๐/๔๒๕๙
เด็กหญิงนภัทร คงเพียรทำ

๐๒/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ หนองตะเฆ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๒๒ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๔๒๖๐
เด็กหญิงวิริยะดา เหลาสิงห์

๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ หนองตะเฆ่  

สบ ๒๔๖๐/๔๒๖๑

เด็กหญิงอรทิน จันทร์ตัน
๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ หนองตะเฆ่  

สบ ๒๔๖๐/๔๒๖๒
เด็กชายธีรภัทร สุมังคละกุล

๐๙/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ หนองตะเฆ่  

สบ ๒๔๖๐/๔๒๖๓

เด็กชายกิษดา หมืนเขียว

่

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ หนองตะเฆ่  

สบ ๒๔๖๐/๔๒๖๔

เด็กชายภาราดร ขจร
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ หนองตะเฆ่  

สบ ๒๔๖๐/๔๒๖๕

เด็กหญิงนงนภัส ศรีสว่าง
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ หนองตะเฆ่  

สบ ๒๔๖๐/๔๒๖๖
เด็กหญิงพรรษกร นุเหมือน

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ หนองตะเฆ่  

สบ ๒๔๖๐/๔๒๖๗

เด็กหญิงวรัชยา พิมจินดา
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ หนองตะเฆ่  

สบ ๒๔๖๐/๔๒๖๘

เด็กหญิงอโณทัย โล่พิทักษ์อุดม
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ หนองตะเฆ่  

สบ ๒๔๖๐/๔๒๖๙

เด็กหญิงกัลยกร ทศพร
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ หนองตะเฆ่  

สบ ๒๔๖๐/๔๒๗๐
เด็กชายเกรียงไกร สุวรรณศร

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ หนองตะเฆ่  

สบ ๒๔๖๐/๔๒๗๑

เด็กชายนวพล บุญเลียง

้

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ หนองตะเฆ่  

สบ ๒๔๖๐/๔๒๗๒

เด็กชายธนบดินทร์ ชมพู
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ หนองตะเฆ่  

สบ ๒๔๖๐/๔๒๗๓

เด็กหญิงอิสริญา สาลี
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ หนองตะเฆ่  

สบ ๒๔๖๐/๔๒๗๔
เด็กชายพีรพล คงสมบัติ

๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ หนองตะเฆ่  

สบ ๒๔๖๐/๔๒๗๕

นางสาวรัชนันท์ ขันโท
๒๖/๑๐/๒๕๓๕

โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ หนองตะเฆ่  

สบ ๒๔๖๐/๔๒๗๖

นายวุฒิพงษ์ เจนสระคู
๑๓/๐๑/๒๕๓๖

โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ หนองตะเฆ่  

สบ ๒๔๖๐/๔๒๗๗

เด็กชายสถาพร กิงเกษ

่

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองโรง หนองโรง  

สบ ๒๔๖๐/๔๒๗๘
เด็กหญิงธมนวรรณ วรรณโชติ

๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองโรง หนองโรง  

สบ ๒๔๖๐/๔๒๗๙

เด็กชายอาติยะ บุญเจียก
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองโรง หนองโรง  

สบ ๒๔๖๐/๔๒๘๐
เด็กชายภานุพงษ์ คุ้มวงษ์

๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองโรง หนองโรง  

สบ ๒๔๖๐/๔๒๘๑

เด็กชายธนวัฒน์ แจ้งกระจ่าง
๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองโรง หนองโรง  

สบ ๒๔๖๐/๔๒๘๒
เด็กชายปรเมษฐ์ จูทะศร

๒๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองโรง หนองโรง  

สบ ๒๔๖๐/๔๒๘๓

เด็กชายตะวัน กาหลิบ
๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองโรง หนองโรง  

สบ ๒๔๖๐/๔๒๘๔

เด็กหญิงวรินดา สุคนธ์ผ่อง
๐๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองโรง หนองโรง  

สบ ๒๔๖๐/๔๒๘๕

เด็กหญิงอัญญาพร บุญศรี
๒๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองโรง หนองโรง  

สบ ๒๔๖๐/๔๒๘๖
เด็กชายกันตพงษ์ รุ่งอุทัย

๐๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองโรง หนองโรง  

สบ ๒๔๖๐/๔๒๘๗

เด็กหญิงสรีวรรณ จังพันธ์
๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองโรง หนองโรง  

สบ ๒๔๖๐/๔๒๘๘

เด็กหญิงชาลิสา พงษ์ไผ่
๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองโรง หนองโรง  

สบ ๒๔๖๐/๔๒๘๙

เด็กหญิงศศิธร เขตชุมแสง

๑๙/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านคลองห้า(ราษฎร์บำรุง) ใหม่เทพนิมิตร  

สบ ๒๔๖๐/๔๒๙๐
เด็กชายธันวา ไพรเย็น

๐๕/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านคลองห้า(ราษฎร์บำรุง) ใหม่เทพนิมิตร  

สบ ๒๔๖๐/๔๒๙๑

เด็กชายฐาปนะ เต็มดวง
๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองห้า(ราษฎร์บำรุง) ใหม่เทพนิมิตร  

สบ ๒๔๖๐/๔๒๙๒

เด็กชายจิรกิตต์ ปญจะมาตย์

๒๕/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านคลองห้า(ราษฎร์บำรุง) ใหม่เทพนิมิตร  

สบ ๒๔๖๐/๔๒๙๓

เด็กชายชาฌาฎา ผาสุข
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านจาน บ้านจาน  

สบ ๒๔๖๐/๔๒๙๔
เด็กชายณัฐพล สายติง

่

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านจาน บ้านจาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๒๓ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๔๒๙๕

เด็กชายวีรภาพ สินปรุ
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านจาน บ้านจาน  

สบ ๒๔๖๐/๔๒๙๖

เด็กชายเจษฎา สีดา
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านจาน บ้านจาน  

สบ ๒๔๖๐/๔๒๙๗
เด็กชายวรพล สิมหล่า

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านจาน บ้านจาน  

สบ ๒๔๖๐/๔๒๙๘

เด็กชายนพพล รัตนตุมหิ
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์)

ห้วยทราย  

สบ ๒๔๖๐/๔๒๙๙

เด็กชายจิรพัฒน์ ด้วงทอง
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์)

ห้วยทราย  

สบ ๒๔๖๐/๔๓๐๐
เด็กชายนพเก้า ภักดีวงษา

๑๗/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์)

ห้วยทราย  

สบ ๒๔๖๐/๔๓๐๑
เด็กชายธนภัทร เพชรนิล

๑๕/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์)

ห้วยทราย  

สบ ๒๔๖๐/๔๓๐๒
เด็กชายพิชัยยุทธ เจ๊กจันทึก

๑๓/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์)

ห้วยทราย  

สบ ๒๔๖๐/๔๓๐๓
เด็กหญิงชลธิชา อินทร์ดี

๐๙/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์)

ห้วยทราย  

สบ ๒๔๖๐/๔๓๐๔
เด็กหญิงศศิวิมล ปนแพง

๑๘/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์)

ห้วยทราย  

สบ ๒๔๖๐/๔๓๐๕
เด็กหญิงกัญญาณัฐ สอนสุภาพ

๒๖/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์)

ห้วยทราย  

สบ ๒๔๖๐/๔๓๐๖
เด็กหญิงนฤมล สิงห์ทอง

๐๑/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์)

ห้วยทราย  

สบ ๒๔๖๐/๔๓๐๗
เด็กหญิงฐิติพร คำสอน

๒๘/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์)

ห้วยทราย  

สบ ๒๔๖๐/๔๓๐๘
เด็กหญิงปาลิตา ประกายแก้ว

๐๙/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์)

ห้วยทราย  

สบ ๒๔๖๐/๔๓๐๙
เด็กหญิงฐิติมา นวนเพ็ง

๒๔/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์)

ห้วยทราย  

สบ ๒๔๖๐/๔๓๑๐
เด็กชายมงคล รูมะปาน

๒๑/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์)

ห้วยทราย  

สบ ๒๔๖๐/๔๓๑๑

เด็กชายวิทวัส โคระวัฒน์
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์)

ห้วยทราย  

สบ ๒๔๖๐/๔๓๑๒

เด็กหญิงธนาภา สุดหา

๑๒/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์)

ห้วยทราย  

สบ ๒๔๖๐/๔๓๑๓
เด็กหญิงมานวี เรืองลาภ

๒๐/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์)

ห้วยทราย  

สบ ๒๔๖๐/๔๓๑๔

เด็กหญิงจันทิมา แก้วตา
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์)

ห้วยทราย  

สบ ๒๔๖๐/๔๓๑๕

เด็กหญิงดารารัตน์ แสงสมบัติ
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์)

ห้วยทราย  

สบ ๒๔๖๐/๔๓๑๖

เด็กชายชยากร ทิวาวงศ์
๑๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์)

ห้วยทราย  

สบ ๒๔๖๐/๔๓๑๗
เด็กชายเศรษฐพงษ์ จักรพรรดิแก้ว

์

๒๕/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์)

ห้วยทราย  

สบ ๒๔๖๐/๔๓๑๘

เด็กชายมงคล จันทร์วัน
๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์)

ห้วยทราย  

สบ ๒๔๖๐/๔๓๑๙

เด็กชายอดิศักดิ

์

เฆ่รี
๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์)

ห้วยทราย  

สบ ๒๔๖๐/๔๓๒๐
เด็กชายนภัทร ฟกน่วม

๒๔/๐๓/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์)

ห้วยทราย  

สบ ๒๔๖๐/๔๓๒๑
เด็กชายรัตนติพงษ์ เหล่าฤทธิ

์

๑๐/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์)

ห้วยทราย  

สบ ๒๔๖๐/๔๓๒๒

เด็กชายพฤกษา หนูเงิน
๑๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์)

ห้วยทราย  

สบ ๒๔๖๐/๔๓๒๓

เด็กชายจนัสธร นุชนาฎ
๑๑/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์)

ห้วยทราย  

สบ ๒๔๖๐/๔๓๒๔

เด็กชายธาวิน แผนกทาน
๐๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์)

ห้วยทราย  

สบ ๒๔๖๐/๔๓๒๕
เด็กชายนภัสกร ร่วมจิตร

๒๐/๐๔/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์)

ห้วยทราย  

สบ ๒๔๖๐/๔๓๒๖

เด็กชายกรภพ เพิมสุข

่

๐๒/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์)

ห้วยทราย  

สบ ๒๔๖๐/๔๓๒๗

เด็กชายโภคิน สงวนลำ
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์)

ห้วยทราย  

สบ ๒๔๖๐/๔๓๒๘

เด็กชายชยุตพล อุสุพานิช
๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์)

ห้วยทราย  

สบ ๒๔๖๐/๔๓๒๙
เด็กหญิงกัญญา สมานจิตร

๒๓/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์)

ห้วยทราย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๒๔ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๔๓๓๐
เด็กหญิงพิมลลักษณ์ หอมเนียม

๑๓/๐๓/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์)

ห้วยทราย  

สบ ๒๔๖๐/๔๓๓๑
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ รูมะปาน

๒๒/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์)

ห้วยทราย  

สบ ๒๔๖๐/๔๓๓๒
เด็กหญิงธันวาพร สีเงิน

๑๕/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์)

ห้วยทราย  

สบ ๒๔๖๐/๔๓๓๓

เด็กหญิงสัญญาภัค โนนคล้อ
๑๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์)

ห้วยทราย  

สบ ๒๔๖๐/๔๓๓๔

เด็กหญิงธนัญญา คำนาทิพย์
๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์)

ห้วยทราย  

สบ ๒๔๖๐/๔๓๓๕

เด็กหญิงลักษิกา วงษ์เนตร
๑๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์)

ห้วยทราย  

สบ ๒๔๖๐/๔๓๓๖
เด็กหญิงธนัชญา เจริญบัว

๑๒/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์)

ห้วยทราย  

สบ ๒๔๖๐/๔๓๓๗

เด็กหญิงพิมลดา วายุโชติ
๒๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์)

ห้วยทราย  

สบ ๒๔๖๐/๔๓๓๘
เด็กหญิงธัญญาภรณ์ ภูเด่นผา

๓๑/๐๕/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์)

ห้วยทราย  

สบ ๒๔๖๐/๔๓๓๙

เด็กหญิงวันวิสา เพชรกวัก
๐๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์)

ห้วยทราย  

สบ ๒๔๖๐/๔๓๔๐
เด็กหญิงปยะพร สืบไว

๒๓/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์)

ห้วยทราย  

สบ ๒๔๖๐/๔๓๔๑

เด็กหญิงไพริน พยอมพันธ์
๐๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์)

ห้วยทราย  

สบ ๒๔๖๐/๔๓๔๒
เด็กหญิงปภาวรินทร์ อ่อนละไม

๑๗/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์)

ห้วยทราย  

สบ ๒๔๖๐/๔๓๔๓

เด็กชายสรยุทธ แปลงศรี
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหินกองวิทยาคม พัชรบรรพตวราราม  

สบ ๒๔๖๐/๔๓๔๔
เด็กชายชานนท์ โพคะ

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหินกองวิทยาคม พัชรบรรพตวราราม  

สบ ๒๔๖๐/๔๓๔๕

เด็กชายปฏิวัติ รันทุมมา
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหินกองวิทยาคม พัชรบรรพตวราราม  

สบ ๒๔๖๐/๔๓๔๖

เด็กชายวัชรพงศ์ พงศ์พรธรรม
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหินกองวิทยาคม พัชรบรรพตวราราม  

สบ ๒๔๖๐/๔๓๔๗

เด็กชายฉัตรมงคล เขียวแก้ว
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหินกองวิทยาคม พัชรบรรพตวราราม  

สบ ๒๔๖๐/๔๓๔๘
เด็กหญิงศิริภัทร เจริญวงษ์

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหินกองวิทยาคม พัชรบรรพตวราราม  

สบ ๒๔๖๐/๔๓๔๙

เด็กหญิงอพัชญา บุญคง
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหินกองวิทยาคม พัชรบรรพตวราราม  

สบ ๒๔๖๐/๔๓๕๐
เด็กหญิงวิชญาดา ต้นบุญ

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหินกองวิทยาคม พัชรบรรพตวราราม  

สบ ๒๔๖๐/๔๓๕๑

เด็กหญิงกนกวรรณ ปนความสุข
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหินกองวิทยาคม พัชรบรรพตวราราม  

สบ ๒๔๖๐/๔๓๕๒
เด็กหญิงโยทกานต์ พันธุ์เธียร

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหินกองวิทยาคม พัชรบรรพตวราราม  

สบ ๒๔๖๐/๔๓๕๓

เด็กชายรัฐศาสตร์ จันทร์สา
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหินกองวิทยาคม พัชรบรรพตวราราม  

สบ ๒๔๖๐/๔๓๕๔

เด็กชายณัฐพงษ์ เหนือเกาะหวาย
๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหินกองวิทยาคม พัชรบรรพตวราราม  

สบ ๒๔๖๐/๔๓๕๕

เด็กหญิงสุธาลิณี วงศ์ษา
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหินกองวิทยาคม พัชรบรรพตวราราม  

สบ ๒๔๖๐/๔๓๕๖
เด็กหญิงญาณดา เพ็งสาร

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหินกองวิทยาคม พัชรบรรพตวราราม  

สบ ๒๔๖๐/๔๓๕๗

เด็กหญิงอรปรียา เจริญสุข
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหินกองวิทยาคม พัชรบรรพตวราราม  

สบ ๒๔๖๐/๔๓๕๘

เด็กหญิงปณิตา คล้ายพลอย
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหินกองวิทยาคม พัชรบรรพตวราราม  

สบ ๒๔๖๐/๔๓๕๙

เด็กหญิงลักขณา วิเชียรสรรค์
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหินกองวิทยาคม พัชรบรรพตวราราม  

สบ ๒๔๖๐/๔๓๖๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ จันทร์จิระ

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหินกองวิทยาคม พัชรบรรพตวราราม  

สบ ๒๔๖๐/๔๓๖๑

เด็กหญิงจินตนา แก้วกระจ่าง
๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหินกองวิทยาคม พัชรบรรพตวราราม  

สบ ๒๔๖๐/๔๓๖๒

นายจตุพล อ่อนอุทัย
๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหินกองวิทยาคม พัชรบรรพตวราราม  

สบ ๒๔๖๐/๔๓๖๓

นางสาววิลัยลักษณ์ เบียวสาว

้

๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหินกองวิทยาคม พัชรบรรพตวราราม  

สบ ๒๔๖๐/๔๓๖๔
นางสาวอรัญญา แก้วประภา

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหินกองวิทยาคม พัชรบรรพตวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๒๕ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๔๓๖๕

นางสาวอารียา บัวเผือน

่

๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหินกองวิทยาคม พัชรบรรพตวราราม  

สบ ๒๔๖๐/๔๓๖๖

นางสาววรรณวิภา อุตโร
๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหินกองวิทยาคม พัชรบรรพตวราราม  

สบ ๒๔๖๐/๔๓๖๗
เด็กชายปยะพัทธ์ วงษ์มอญ

๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกงาม โคกงาม  

สบ ๒๔๖๐/๔๓๖๘

เด็กชายธนวัฒน์ มหาพร
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกงาม โคกงาม  

สบ ๒๔๖๐/๔๓๖๙

เด็กชายธราเทพ คุ้มครอง ๕/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโคกงาม โคกงาม  

สบ ๒๔๖๐/๔๓๗๐ เด็กหญิงจรรย์ญารัตน์
กตัญู ๙/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโคกงาม โคกงาม  

สบ ๒๔๖๐/๔๓๗๑
เด็กหญิงฉัตรแก้ว สุวรรณหงษ์ ๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโคกงาม โคกงาม  

สบ ๒๔๖๐/๔๓๗๒
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ เอมโอฐ ๕/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโคกงาม โคกงาม  

สบ ๒๔๖๐/๔๓๗๓
เด็กหญิงรุ้งลาวรรณ ไผ่โคกสูง ๗/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโคกงาม โคกงาม  

สบ ๒๔๖๐/๔๓๗๔
เด็กหญิงกานต์พิชชา ศรบุญสร้าง

๑๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดโคกงาม โคกงาม  

สบ ๒๔๖๐/๔๓๗๕
เด็กชายณัฐวุฒิ เทียงกุล

่

๑๓/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนโคกมะขามจันเสือสามัคคี

่

โคกมะขาม  

สบ ๒๔๖๐/๔๓๗๖

นายพงศธร มานพ
๐๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกมะขามจันเสือสามัคคี

่

โคกมะขาม  

สบ ๒๔๖๐/๔๓๗๗
เด็กหญิงฌัชชาภรณ์ บัวสุข

๐๘/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนโคกมะขามจันเสือสามัคคี

่

โคกมะขาม  

สบ ๒๔๖๐/๔๓๗๘

เด็กหญิงหทัยชนก เอียมสุดใจ

่

๐๓/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนโคกมะขามจันเสือสามัคคี

่

โคกมะขาม  

สบ ๒๔๖๐/๔๓๗๙
เด็กชายอิทธิ วาที

๓๑/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดโคกใหญ่ โคกใหญ่  

สบ ๒๔๖๐/๔๓๘๐
เด็กชายภาณุพงศ์ ลอยเลิศ

๓/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดโคกใหญ่ โคกใหญ่  

สบ ๒๔๖๐/๔๓๘๑

เด็กชายนิติภูมิ แสนเสน

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกใหญ่ โคกใหญ่  

สบ ๒๔๖๐/๔๓๘๒

เด็กชายภูเบศ เพ็งสว่าง
๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกใหญ่ โคกใหญ่  

สบ ๒๔๖๐/๔๓๘๓
เด็กหญิงณัชชานันท์ รัตนห่วง

๒๙/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดโคกใหญ่ โคกใหญ่  

สบ ๒๔๖๐/๔๓๘๔

เด็กหญิงรุจิรา ฉิมพาลี
๒๗/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกใหญ่ โคกใหญ่  

สบ ๒๔๖๐/๔๓๘๕

เด็กหญิงกุสุมิตา ชืนชู

่

๒๓/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโคกใหญ่ โคกใหญ่  

สบ ๒๔๖๐/๔๓๘๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ ทัพมณี ๘/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโคกใหญ่ โคกใหญ่  

สบ ๒๔๖๐/๔๓๘๗
เด็กหญิงกัญญารัตน์ นันทา

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิทอง

์

โพธิทอง

์

 

สบ ๒๔๖๐/๔๓๘๘

เด็กหญิงงามทิวา ลานทอง
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธิทอง

์

โพธิทอง

์

 

สบ ๒๔๖๐/๔๓๘๙

เด็กหญิงชุติกาญจน์ คำมี
๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมะขามเรียง มะขามเรียง  

สบ ๒๔๖๐/๔๓๙๐
เด็กหญิงฟารุ่ง ตรีคุณี

๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมะขามเรียง มะขามเรียง  

สบ ๒๔๖๐/๔๓๙๑
เด็กชายกฤตมุข มงคลเวช

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมะขามเรียง มะขามเรียง  

สบ ๒๔๖๐/๔๓๙๒

เด็กชายพงศกร กองบุบผา
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมะขามเรียง มะขามเรียง  

สบ ๒๔๖๐/๔๓๙๓

เด็กหญิงเมธาวี ประสงค์
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมะขามเรียง มะขามเรียง  

สบ ๒๔๖๐/๔๓๙๔

เด็กหญิงพัชราภร สุขโพล้ง

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมะขามเรียง มะขามเรียง  

สบ ๒๔๖๐/๔๓๙๕
เด็กหญิงพัชราภา สุขโพล้ง

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมะขามเรียง มะขามเรียง  

สบ ๒๔๖๐/๔๓๙๖

เด็กหญิงอัมภาริกา ปญญาวงษ์
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมะขามเรียง มะขามเรียง  

สบ ๒๔๖๐/๔๓๙๗

เด็กหญิงสุชาดา ขาววิเศษ
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมะขามเรียง มะขามเรียง  

สบ ๒๔๖๐/๔๓๙๘

เด็กชายเอกรัตน์ พรมปน
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะขามเรียง มะขามเรียง  

สบ ๒๔๖๐/๔๓๙๙
เด็กชายจักรพรรณ พันธ์เสียม

้

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะขามเรียง มะขามเรียง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๒๖ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๔๔๐๐
เด็กหญิงกฤติกานต์ รามสิงห์

๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมะขามเรียง มะขามเรียง  

สบ ๒๔๖๐/๔๔๐๑
เด็กชายพีรพัฒน์ คุ้มสมบัติ

๒๙/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนหรเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี)
มะขามเรียง  

สบ ๒๔๖๐/๔๔๐๒
เด็กชายภัทรภณ พรหมเทพ

๑๖/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนหรเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี)
มะขามเรียง  

สบ ๒๔๖๐/๔๔๐๓
เด็กหญิงกมลชนก แก้วจวง

๑๔/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนหรเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี)
มะขามเรียง  

สบ ๒๔๖๐/๔๔๐๔
เด็กหญิงสุกัญญา เสมารัมย์

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองนางปุย หนองนางปุย  

สบ ๒๔๖๐/๔๔๐๕
เด็กหญิงทิพรัตน์ โสภา

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองนางปุย หนองนางปุย  

สบ ๒๔๖๐/๔๔๐๖
เด็กชายสุริยะ วงษ์สว่าง

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองนางปุย หนองนางปุย  

สบ ๒๔๖๐/๔๔๐๗
เด็กหญิงสุภาพร เลิศนา

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองนางปุย หนองนางปุย  

สบ ๒๔๖๐/๔๔๐๘
เด็กหญิงศิริภรณ์ สิทธาจารย์

๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองพันเรือ(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบ 167)

หนองพันเรือ  

สบ ๒๔๖๐/๔๔๐๙
เด็กชายณัฐพล ทองโทน

๒๘/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ 'พัฒนราษฎร์'
บ้านหมอ  

สบ ๒๔๖๐/๔๔๑๐
เด็กชายสิทธิพร กลินนิมนวล

่ ่

๐๕/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ 'พัฒนราษฎร์'
บ้านหมอ  

สบ ๒๔๖๐/๔๔๑๑

เด็กชายเศฎฐวุฒิ ศรีสุขเจริญชัย
๒๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ 'พัฒนราษฎร์'

บ้านหมอ  

สบ ๒๔๖๐/๔๔๑๒

เด็กชายรัฐภูมิ โพธิ

๒๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ 'พัฒนราษฎร์'
บ้านหมอ  

สบ ๒๔๖๐/๔๔๑๓

เด็กชายนพรัตน์ สังข์ศรี
๒๘/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ 'พัฒนราษฎร์'

บ้านหมอ  

สบ ๒๔๖๐/๔๔๑๔
เด็กหญิงชญาดา ควรสง่า

๓๑/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ 'พัฒนราษฎร์'
บ้านหมอ  

สบ ๒๔๖๐/๔๔๑๕

เด็กหญิงพิมพ์ชนก อินทจิตร์
๑๒/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ 'พัฒนราษฎร์'

บ้านหมอ  

สบ ๒๔๖๐/๔๔๑๖

เด็กหญิงสศิธร คงสมปราชญ์
๑๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ 'พัฒนราษฎร์'

บ้านหมอ  

สบ ๒๔๖๐/๔๔๑๗

เด็กหญิงขวัญผทัย พิมพ์สุวรรณ
๐๘/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ 'พัฒนราษฎร์'

บ้านหมอ  

สบ ๒๔๖๐/๔๔๑๘
เด็กหญิงรุ่งอรุณ ศรีเดช

๒๑/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ 'พัฒนราษฎร์'
บ้านหมอ  

สบ ๒๔๖๐/๔๔๑๙

เด็กชายกรเดช ศรบุญสร้าง
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" มะขามเรียง  

สบ ๒๔๖๐/๔๔๒๐
เด็กชายกิตติศักดิ

์

บานแย้ม
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" มะขามเรียง  

สบ ๒๔๖๐/๔๔๒๑

เด็กหญิงกัณฐิกา บุญประคอง
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" มะขามเรียง  

สบ ๒๔๖๐/๔๔๒๒
เด็กหญิงพรนภัส เทียมจันทร์

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" มะขามเรียง  

สบ ๒๔๖๐/๔๔๒๓

เด็กหญิงวนิดา ตรงดี
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" มะขามเรียง  

สบ ๒๔๖๐/๔๔๒๔

เด็กหญิงอรไพลิน วงษ์เงิน
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" มะขามเรียง  

สบ ๒๔๖๐/๔๔๒๕

เด็กชายธีรวิทย์ สกุลไทย
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" มะขามเรียง  

สบ ๒๔๖๐/๔๔๒๖
เด็กหญิงณัฏฐนิชา ปานเพ็ชร์

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" มะขามเรียง  

สบ ๒๔๖๐/๔๔๒๗

เด็กหญิงนิชา สุเวชกิจ
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" มะขามเรียง  

สบ ๒๔๖๐/๔๔๒๘

เด็กหญิงพิชามญธุ์ สงเคราะห์ธรรม
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" มะขามเรียง  

สบ ๒๔๖๐/๔๔๒๙
เด็กหญิงแพรวพรรณ ทองพันธ์

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" มะขามเรียง  

สบ ๒๔๖๐/๔๔๓๐
เด็กหญิงวนิดา วงษ์เมือง

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" มะขามเรียง  

สบ ๒๔๖๐/๔๔๓๑

เด็กหญิงศิริรัตน์ ปลืมจิตร

้

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" มะขามเรียง  

สบ ๒๔๖๐/๔๔๓๒

เด็กหญิงศิริลักษณ์ สังสิทธิพร
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" มะขามเรียง  

สบ ๒๔๖๐/๔๔๓๓

เด็กหญิงนภัสวรรณ แสนหาญ
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" มะขามเรียง  

สบ ๒๔๖๐/๔๔๓๔
เด็กชายกมลพัฒน์ กองอ้น

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" มะขามเรียง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๒๗ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๔๔๓๕

เด็กชายจิรวัฒน์ วงษ์ยาแดง
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" มะขามเรียง  

สบ ๒๔๖๐/๔๔๓๖

เด็กชายสรศักดิ

์

สนม
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" มะขามเรียง  

สบ ๒๔๖๐/๔๔๓๗
เด็กชายอนุชา ทองสุขงาม

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" มะขามเรียง  

สบ ๒๔๖๐/๔๔๓๘
เด็กหญิงพัชราพรรณ ทาทอง

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" มะขามเรียง  

สบ ๒๔๖๐/๔๔๓๙

เด็กหญิงสุพัตรา ภัยขยาด
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" มะขามเรียง  

สบ ๒๔๖๐/๔๔๔๐
เด็กชายณัฐพล จันทร์พริง

้

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" มะขามเรียง  

สบ ๒๔๖๐/๔๔๔๑
เด็กชายนาถวัฒน์ จันเจิม

่

๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" มะขามเรียง  

สบ ๒๔๖๐/๔๔๔๒

เด็กชายภีระเดช พิมพ์บูรณ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" มะขามเรียง  

สบ ๒๔๖๐/๔๔๔๓

เด็กหญิงณัฐพร ชีชัยภูมิ

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" มะขามเรียง  

สบ ๒๔๖๐/๔๔๔๔

เด็กชายวิทย์ทวิน ตลับเงิน
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" มะขามเรียง  

สบ ๒๔๖๐/๔๔๔๕
เด็กหญิงลูกนำ ขำวงษ์

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" มะขามเรียง  

สบ ๒๔๖๐/๔๔๔๖

เด็กชายเขมทัด บุญแก้ว
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" มะขามเรียง  

สบ ๒๔๖๐/๔๔๔๗

เด็กชายจิรภัทร มุกดารา
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" มะขามเรียง  

สบ ๒๔๖๐/๔๔๔๘

เด็กหญิงโชติรส จีนพุด
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" มะขามเรียง  

สบ ๒๔๖๐/๔๔๔๙
เด็กชายรัตนพล รอดมณี

๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" มะขามเรียง  

สบ ๒๔๖๐/๔๔๕๐
เด็กหญิงเนตรนภา ซักไทร์

๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" มะขามเรียง  

สบ ๒๔๖๐/๔๔๕๑

เด็กหญิงอนัญญา วงษ์น้อย

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" มะขามเรียง  

สบ ๒๔๖๐/๔๔๕๒

นางสาวอนุสรา โนนพรมราช
๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" มะขามเรียง  

สบ ๒๔๖๐/๔๔๕๓
นางสาวกนกพร พรมมา

๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" มะขามเรียง  

สบ ๒๔๖๐/๔๔๕๔

นางสาวณัฐริกา อยู่เจริญ
๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" มะขามเรียง  

สบ ๒๔๖๐/๔๔๕๕

เด็กหญิงสุนิษา ย่นมรรคา
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" มะขามเรียง  

สบ ๒๔๖๐/๔๔๕๖

เด็กหญิงธัญพิมล ทองบุตร
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" มะขามเรียง  

สบ ๒๔๖๐/๔๔๕๗
เด็กชายนันทวัฒน์ โพธินอก

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ บ่อพระอินทร์  

สบ ๒๔๖๐/๔๔๕๘

เด็กชายสิทธิพงษ์ โมสืบแสน

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ บ่อพระอินทร์  

สบ ๒๔๖๐/๔๔๕๙

เด็กชายพัลลภ อยู่โต
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ บ่อพระอินทร์  

สบ ๒๔๖๐/๔๔๖๐
เด็กชายอิศเรศ วะราหก

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ บ่อพระอินทร์  

สบ ๒๔๖๐/๔๔๖๑
เด็กหญิงวชิรญาณ์ ม่วงกรุง

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ บ่อพระอินทร์  

สบ ๒๔๖๐/๔๔๖๒

เด็กหญิงฐานิสรา สุวรรณทิพย์
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ บ่อพระอินทร์  

สบ ๒๔๖๐/๔๔๖๓

เด็กหญิงเบญญา ไกล่กลาง
๐๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ บ่อพระอินทร์  

สบ ๒๔๖๐/๔๔๖๔

เด็กหญิงจิณัฐตา โกศลจิตร
๐๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ บ่อพระอินทร์  

สบ ๒๔๖๐/๔๔๖๕
เด็กหญิงศุภรัตน์ ผลกมล

๐๕/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านครัว(ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์)

บ้านครัว  

สบ ๒๔๖๐/๔๔๖๖

เด็กหญิงหทัยชนก สุขเสนา ๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดปญจาภิรมย์ ปญจาภิรมย์  

สบ ๒๔๖๐/๔๔๖๗

เด็กชายภานุพงษ์ ม่วงน้อย
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปญจาภิรมย์ ปญจาภิรมย์  

สบ ๒๔๖๐/๔๔๖๘

เด็กชายกิตติพัฒน์ ดีนิคม ๙/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดปญจาภิรมย์ ปญจาภิรมย์  

สบ ๒๔๖๐/๔๔๖๙
เด็กหญิงวรนิษฐา สุขเกษม

๔/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดปญจาภิรมย์ ปญจาภิรมย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๒๘ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๔๔๗๐
เด็กหญิงปนัดดา นันทา

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปญจาภิรมย์ ปญจาภิรมย์  

สบ ๒๔๖๐/๔๔๗๑

เด็กหญิงนันทิพร แขวงไพรวัลย์
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปญจาภิรมย์ ปญจาภิรมย์  

สบ ๒๔๖๐/๔๔๗๒
เด็กชายณัฐพล แสนโซ้ง

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง ราษฎร์บำรุง  

สบ ๒๔๖๐/๔๔๗๓

เด็กชายรัชชานนท์ ช่างทอง
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง ราษฎร์บำรุง  

สบ ๒๔๖๐/๔๔๗๔
เด็กหญิงสุพรรณณา ปุนวัฒน์

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง ราษฎร์บำรุง  

สบ ๒๔๖๐/๔๔๗๕

เด็กหญิงแพรวา มันคง

่

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง ราษฎร์บำรุง  

สบ ๒๔๖๐/๔๔๗๖
เด็กหญิงบัณฑิตา บุญรอด

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง ราษฎร์บำรุง  

สบ ๒๔๖๐/๔๔๗๗
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ อยู่เย็น

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง ราษฎร์บำรุง  

สบ ๒๔๖๐/๔๔๗๘

เด็กหญิงพรนภา บุตรศรี
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง ราษฎร์บำรุง  

สบ ๒๔๖๐/๔๔๗๙

เด็กหญิงวรัมพร บุญแก้ว
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง ราษฎร์บำรุง  

สบ ๒๔๖๐/๔๔๘๐
เด็กหญิงสุนิสา คชสีห์

๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง ราษฎร์บำรุง  

สบ ๒๔๖๐/๔๔๘๑

เด็กหญิงกวินตรา พรมมาส

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง ราษฎร์บำรุง  

สบ ๒๔๖๐/๔๔๘๒

เด็กหญิงวิภารัตน์ อยู่คง
๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง ราษฎร์บำรุง  

สบ ๒๔๖๐/๔๔๘๓

เด็กหญิงนำทิพย์ จดกลาง
๒๒/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสร่างโศก(อบศรีประชาอุปถัมภ์)

สร่างโศก  

สบ ๒๔๖๐/๔๔๘๔
เด็กชายวันชัย พิมสอน

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองคล้า(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 153)

หนองคล้า  

สบ ๒๔๖๐/๔๔๘๕

เด็กชายธเนศพล ปานนาค
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองคล้า(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 153)

หนองคล้า  

สบ ๒๔๖๐/๔๔๘๖

เด็กชายธีรสุต นามรมย์
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองคล้า(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 153)

หนองคล้า  

สบ ๒๔๖๐/๔๔๘๗
เด็กหญิงพิมลพรรณ พุกการะเวก

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองคล้า(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 153)

หนองคล้า  

สบ ๒๔๖๐/๔๔๘๘
เด็กชายกฤษณุวัฒน์ สาทอง

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองคล้า(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 153)

หนองคล้า  

สบ ๒๔๖๐/๔๔๘๙

เด็กชายอภิรักษ์ ชูศรี
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองคล้า(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 153)

หนองคล้า  

สบ ๒๔๖๐/๔๔๙๐
เด็กชายเบญจมิน พรสินชัย

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองคล้า(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 153)

หนองคล้า  

สบ ๒๔๖๐/๔๔๙๑

เด็กหญิงพัชรี ชอนงูเหลืม
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองคล้า(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 153)

หนองคล้า  

สบ ๒๔๖๐/๔๔๙๒
เด็กหญิงวาสิตา ไตรโพธิ

๑๙/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองบัว(ประชาสงเคราะห์)

หนองบัว  

สบ ๒๔๖๐/๔๔๙๓

เด็กหญิงสุมาลิน คำเหรียญ
๐๙/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองบัว(ประชาสงเคราะห์)

หนองบัว  

สบ ๒๔๖๐/๔๔๙๔

เด็กชายจักรกฤษณ์ เหล็กกลาง
๒๗/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองบัว(ประชาสงเคราะห์)

หนองบัว  

สบ ๒๔๖๐/๔๔๙๕

เด็กชายธีรภัทร อินจู
๒๕/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองบัว(ประชาสงเคราะห์)

หนองบัว  

สบ ๒๔๖๐/๔๔๙๖
เด็กชายภูมรินทร์ โกฎกลางดอน

๓๐/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองบัว(ประชาสงเคราะห์)

หนองบัว  

สบ ๒๔๖๐/๔๔๙๗

เด็กชายฐเดช เพ็ญจันทร์

๑๗/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองบัว(ประชาสงเคราะห์)

หนองบัว  

สบ ๒๔๖๐/๔๔๙๘

เด็กหญิงพิชชาพร ยอดบุรุษ
๒๒/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองบัว(ประชาสงเคราะห์)

หนองบัว  

สบ ๒๔๖๐/๔๔๙๙

เด็กหญิงนันทพร ดาระดาษ

๒๒/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองบัว(ประชาสงเคราะห์)

หนองบัว  

สบ ๒๔๖๐/๔๕๐๐
เด็กหญิงเยาวภา สอนมานะ

๑๗/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองบัว(ประชาสงเคราะห์)

หนองบัว  

สบ ๒๔๖๐/๔๕๐๑
เด็กหญิงสายลม เถือนวงษ์

่

๐๖/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองบัว(ประชาสงเคราะห์)

หนองบัว  

สบ ๒๔๖๐/๔๕๐๒
เด็กหญิงสุพัตรา แก้วพลอย

๐๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองบัว(ประชาสงเคราะห์)

หนองบัว  

สบ ๒๔๖๐/๔๕๐๓
เด็กชายจีรศักดิ

์

วิศีรยา
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระลำใย โกมลกิติ  

สบ ๒๔๖๐/๔๕๐๔
เด็กชายรพีภัทร โสภา

๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระลำใย โกมลกิติ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๒๙ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๔๕๐๕
เด็กชายโสภณวิชญ์ โสภา

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระลำใย โกมลกิติ  

สบ ๒๔๖๐/๔๕๐๖
เด็กชายตะวัน คชฤทธิ

์

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระลำใย โกมลกิติ  

สบ ๒๔๖๐/๔๕๐๗
เด็กชายณัฐภูมิ เอียมยิม

่ ้

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับครก ซับครก  

สบ ๒๔๖๐/๔๕๐๘
เด็กชายพิฑูร หวลทรัพย์

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับครก ซับครก  

สบ ๒๔๖๐/๔๕๐๙
เด็กชายอัมรินทร์ ขุราษี

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับครก ซับครก  

สบ ๒๔๖๐/๔๕๑๐
เด็กชายศตวรรษ มณีใหญ่

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับครก ซับครก  

สบ ๒๔๖๐/๔๕๑๑
เด็กชายรัฐภูมิ ขาวเงิน

๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับครก ซับครก  

สบ ๒๔๖๐/๔๕๑๒

เด็กชายณัฐพงศ์ ศรีวิไลย์
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับครก ซับครก  

สบ ๒๔๖๐/๔๕๑๓

เด็กชายอดิสรณ์ ประเสริฐศิลป
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับครก ซับครก  

สบ ๒๔๖๐/๔๕๑๔

เด็กชายเนติธร มีคุณ
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับครก ซับครก  

สบ ๒๔๖๐/๔๕๑๕
เด็กชายศักรินทร์ พานทอง

๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับครก ซับครก  

สบ ๒๔๖๐/๔๕๑๖

เด็กหญิงปาริชาติ ภู่ทอง
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับครก ซับครก  

สบ ๒๔๖๐/๔๕๑๗

เด็กหญิงรัชชาวดี สมบัติ
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับครก ซับครก  

สบ ๒๔๖๐/๔๕๑๘

เด็กชายอลงกต ยิมแย้ม

้

๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนายาว(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 411)

นายาว  

สบ ๒๔๖๐/๔๕๑๙
เด็กหญิงติเปา ลี

๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนายาว(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 411)

นายาว  

สบ ๒๔๖๐/๔๕๒๐
เด็กหญิงอังคณา มาษา

๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนายาว(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 411)

นายาว  

สบ ๒๔๖๐/๔๕๒๑

เด็กหญิงชาลิสา วรรณโภภา
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนายาว(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 411)

นายาว  

สบ ๒๔๖๐/๔๕๒๒

เด็กหญิงมาลี ปยะคิรินทร์
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนายาว(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 411)

นายาว  

สบ ๒๔๖๐/๔๕๒๓
เด็กหญิงสุพรรษา พินิจบุตร

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนายาว(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 411)

นายาว  

สบ ๒๔๖๐/๔๕๒๔

เด็กหญิงสุจิตรา แก้วจรูญ
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนายาว(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 411)

นายาว  

สบ ๒๔๖๐/๔๕๒๕

เด็กชายณัฐนนท์ ยิมเยือน

้ ้

๒๕/๐๒/๒๕๕๑
โรงเรียนประชาสงเคราะห์รังสรรค์ พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๕๒๖

เด็กชายจักรพงศ์ วงศ์สุทัศน์
๒๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาสงเคราะห์รังสรรค์ พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๕๒๗
เด็กหญิงณิชาภัทร์ โมรานอก

๓๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนประชาสงเคราะห์รังสรรค์ พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๕๒๘

เด็กหญิงศรัญญา พระวัยทางค์
๐๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนประชาสงเคราะห์รังสรรค์ พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๕๒๙

เด็กชายสุรศักดิ

์

อุ่นศรี
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาสงเคราะห์รังสรรค์ พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๕๓๐
เด็กหญิงภัทรธิดา เฉลิมวัฒน์

๒๕/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนประชาสงเคราะห์รังสรรค์ พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๕๓๑
เด็กหญิงวนิดา สิงหา

๑๙/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนประชาสงเคราะห์รังสรรค์ พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๕๓๒

เด็กหญิงมัศยา สุดกังวล

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาสงเคราะห์รังสรรค์ พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๕๓๓

เด็กหญิงกนกกร ลิขิต
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาสงเคราะห์รังสรรค์ พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๕๓๔

เด็กหญิงเบญจพร บุญปลูก
๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาสงเคราะห์รังสรรค์ พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๕๓๕
เด็กหญิงอันวารี เหร่บุตร

๒๕/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนประชาสงเคราะห์รังสรรค์ พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๕๓๖

เด็กหญิงลลิตา ดีดา
๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาสงเคราะห์รังสรรค์ พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๕๓๗

เด็กหญิงไปรญา อาจเกลียง

้

๐๙/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนประชาสงเคราะห์รังสรรค์ พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๕๓๘

เด็กหญิงสุธิดา ปานจักร
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสงเคราะห์รังสรรค์ พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๕๓๙
เด็กชายอนุมาตร พรหมมา

๐๗/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนประชาสงเคราะห์รังสรรค์ พระพุทธบาท  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๓๐ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๔๕๔๐
นายเกียรติภูมิ ม่วงมณี

๑๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสุธีวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๕๔๑

นายธนพัฒน์ วิจิตรแพทย์
๒๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสุธีวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๕๔๒
นายเฟองระบิล ภาคเมธี

๑๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสุธีวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๕๔๓

นายภคกรวรรฒ์
พัฒน์ธนะเกษมภัค ๑๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสุธีวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๕๔๔

นายรณกร บัวสนธิ

์

๒๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสุธีวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๕๔๕

นายอิทธิพันธ์ เอมสวาท
๒๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสุธีวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๕๔๖
นายอมรินทร์ เจ๊กทอง

๐๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสุธีวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๕๔๗

นายวรุตน์ แก้วจันทร์
๒๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสุธีวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๕๔๘

นายสุรศักดิ

์

สิงห์โต
๐๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสุธีวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๕๔๙

นายพงศ์เทพ กีสง่า

่

๑๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสุธีวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๕๕๐
นายวีรเทพ สุปนิจฉัย

๑๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสุธีวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๕๕๑

นายทรงศักดิ

์

นาใจแก้ว
๒๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสุธีวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๕๕๒

นายนพพร พุ่มพินิจ
๑๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสุธีวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๕๕๓

นายอภิวัฒน์ นิลประดิษฐ
๒๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสุธีวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๕๕๔
เด็กชายภราดร คำแพงศรี

๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุธีวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๕๕๕

เด็กชายอาทร มูลกิตติ
๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสุธีวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๕๕๖

เด็กชายภูธน เอ็มประโคน
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุธีวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๕๕๗

เด็กชายปฏิพัทธ์ อยู่เบิก
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุธีวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๕๕๘
เด็กชายธนากร นครเจิม

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุธีวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๕๕๙

เด็กชายเจษฎา ซือตรง

่

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุธีวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๕๖๐
เด็กชายวิทยา ผ่องแผ้ว

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุธีวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๕๖๑

เด็กชายวีระชาติ กลินสอน

่

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุธีวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๕๖๒
เด็กชายทรงสิทธ์ ไกรงามสม

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุธีวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๕๖๓

เด็กชายอาทิตย์ แจ้งจิตร์
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุธีวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๕๖๔

นางสาวสิริขวัญ นพตากูล
๒๗/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนสุธีวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๕๖๕

นางสาวรติมา สิงหพันธุ์
๓๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสุธีวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๕๖๖
นางสาวสุกัญญา ทิพย์บุตร

๒๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสุธีวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๕๖๗

นางสาวโสรยา เอืยมสูงเนิน

่

๒๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสุธีวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๕๖๘

นางสาวสุภาภรณ์ รอบรู้
๐๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสุธีวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๕๖๙

นางสาวมณฑิตา จงรักษ์
๑๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสุธีวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๕๗๐
นางสาวสุกัญญา เตือนวชาติ

๒๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสุธีวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๕๗๑

นางสาวกมลวรรณ ขุนอินทร์
๑๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสุธีวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๕๗๒

นางสาวนรมน ว่องสกุล
๑๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสุธีวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๕๗๓

นางสาวสุภัทรา บุญนาที
๒๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสุธีวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๕๗๔
นางสาวสุจิตรา บัวแดง

๑๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสุธีวิทยา พระพุทธบาท  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๓๑ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๔๕๗๕

นางสาวพรพิสุทธิ

์

วิจิตรไพบูลย์
๒๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสุธีวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๕๗๖

นางสาวสายสมร วงษ์ศรี
๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสุธีวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๕๗๗
เด็กหญิงวริศรา พลโก

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุธีวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๕๗๘

เด็กหญิงธัสนันท์ ผดุงชาติ
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุธีวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๕๗๙

เด็กหญิงพัชราภา ศรีดำขลิบ
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุธีวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๕๘๐
เด็กหญิงสุชาณิษา กลินต่าย

่

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุธีวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๕๘๑
เด็กหญิงปาริฉัตร ธาราเกษม

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุธีวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๕๘๒

เด็กหญิงสุธิตรา สุรินทร์
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุธีวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๕๘๓

เด็กหญิงวรรณภา สิงหา
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุธีวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๕๘๔

เด็กหญิงปาณิศา กุระมัชชะ
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุธีวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๕๘๕
เด็กหญิงปยะมาศ สำอางเอียม

่

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุธีวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๕๘๖

เด็กหญิงชลธิชา พ่วงแพ
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุธีวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๕๘๗

เด็กหญิงเนตรนภา ช่างประดิษฐ์
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุธีวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๕๘๘

เด็กหญิงนภัสวรรณ ศรีสำราญ
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุธีวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๕๘๙
เด็กหญิงนุจรินทร์ ทวัฒน์

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุธีวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๕๙๐
เด็กหญิงจุฑามาศ พันฤทธิ

์

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุธีวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๕๙๑

เด็กหญิงวันวิสาข์ วงษ์ท้าว
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุธีวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๕๙๒

เด็กหญิงแสงคำ อินแสง
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุธีวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๕๙๓
เด็กชายณัฐภูมิ พรเณร

๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาเลียว

้

กัลยาณบรรพต  

สบ ๒๔๖๐/๔๕๙๔

เด็กชายภัทรภูมิ ประดับทอง
๐๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเขาเลียว

้

กัลยาณบรรพต  

สบ ๒๔๖๐/๔๕๙๕

เด็กหญิงณัฐวรา หล่อทองแดง
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาเลียว

้

กัลยาณบรรพต  

สบ ๒๔๖๐/๔๕๙๖ เด็กหญิงธัญญาลักษณ์
รอดดี

๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาเลียว

้

กัลยาณบรรพต  

สบ ๒๔๖๐/๔๕๙๗
เด็กหญิงฟาใส ชอบกล้า

๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาเลียว

้

กัลยาณบรรพต  

สบ ๒๔๖๐/๔๕๙๘

เด็กชายอภิรักษ์ ปดปอง
๒๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบ้านโพธิ (มิตรภาพที 132)

์ ่

เขตสว่าง  

สบ ๒๔๖๐/๔๕๙๙

เด็กชายพีรภัทร ศรีพล
๒๙/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบ้านโพธิ (มิตรภาพที 132)

์ ่

เขตสว่าง  

สบ ๒๔๖๐/๔๖๐๐
เด็กชายศิรภัทร คำภาน้อย

๐๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านโพธิ (มิตรภาพที 132)

์ ่

เขตสว่าง  

สบ ๒๔๖๐/๔๖๐๑
เด็กชายธีระยุทธ ทับทิม

๑๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบ้านโพธิ (มิตรภาพที 132)

์ ่

เขตสว่าง  

สบ ๒๔๖๐/๔๖๐๒
เด็กหญิงอนิลธิยา อ่วมประเสริฐ

๑๘/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ้านโพธิ (มิตรภาพที 132)

์ ่

เขตสว่าง  

สบ ๒๔๖๐/๔๖๐๓
เด็กชายศุภกร การสมจิตร์

๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาพลัด เขาพลัด  

สบ ๒๔๖๐/๔๖๐๔
เด็กชายสุริยน สุริยน

๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาพลัด เขาพลัด  

สบ ๒๔๖๐/๔๖๐๕
เด็กชายพรพิพัฒน์ มันเจริญ

่

๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาพลัด เขาพลัด  

สบ ๒๔๖๐/๔๖๐๖
เด็กชายจิรพงษ์ อ่อนศรี

๐๓/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเขาพลัด เขาพลัด  

สบ ๒๔๖๐/๔๖๐๗
เด็กชายจิรายุทธ รัสมี

๐๘/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเขาพลัด เขาพลัด  

สบ ๒๔๖๐/๔๖๐๘
เด็กชายเมธิชัย กาบสันเทียะ

๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาพลัด เขาพลัด  

สบ ๒๔๖๐/๔๖๐๙
เด็กชายรวิพล สีทองดี

๐๖/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเขาพลัด เขาพลัด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๓๒ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๔๖๑๐
เด็กชายธนา วงษ์ที

๑๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเขาวง พระพรหมสิทธิอุปถัมภ์

เขาวง  

สบ ๒๔๖๐/๔๖๑๑

เด็กชายนพดล เหล็กกลาง
๒๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเขาวง พระพรหมสิทธิอุปถัมภ์

เขาวง  

สบ ๒๔๖๐/๔๖๑๒
เด็กชายณัฐวัฒน์ โพธิละสะ

์

๑๖/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเขาวง พระพรหมสิทธิอุปถัมภ์

เขาวง  

สบ ๒๔๖๐/๔๖๑๓

เด็กชายพีธภัทร สังสิทธิพร
๒๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเขาวง พระพรหมสิทธิอุปถัมภ์

เขาวง  

สบ ๒๔๖๐/๔๖๑๔

เด็กชายนันท์นภัส แดงเพียว
๒๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเขาวง พระพรหมสิทธิอุปถัมภ์

เขาวง  

สบ ๒๔๖๐/๔๖๑๕

เด็กชายสุรยุทธ ทวีผล
๒๕/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเขาวง พระพรหมสิทธิอุปถัมภ์

เขาวง  

สบ ๒๔๖๐/๔๖๑๖
เด็กชายอนุชา สง่า

๑๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเขาวง พระพรหมสิทธิอุปถัมภ์

เขาวง  

สบ ๒๔๖๐/๔๖๑๗

เด็กชายสุจินดา จักรักษา
๑๖/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเขาวง พระพรหมสิทธิอุปถัมภ์

เขาวง  

สบ ๒๔๖๐/๔๖๑๘

เด็กชายโชคนิพัฒน์ พะชะนะ
๑๖/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเขาวง พระพรหมสิทธิอุปถัมภ์

เขาวง  

สบ ๒๔๖๐/๔๖๑๙

เด็กชายปญญกร จิตระเมศ
๑๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเขาวง พระพรหมสิทธิอุปถัมภ์

เขาวง  

สบ ๒๔๖๐/๔๖๒๐
เด็กชายกฤษดาภรณ์ สีหลิง

่

๑๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเขาวง พระพรหมสิทธิอุปถัมภ์

เขาวง  

สบ ๒๔๖๐/๔๖๒๑

เด็กชายจิรายุ ฟองหลำ
๒๗/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเขาวง พระพรหมสิทธิอุปถัมภ์

เขาวง  

สบ ๒๔๖๐/๔๖๒๒

เด็กชายศรายุทธ สุดถนอม
๐๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเขาวง พระพรหมสิทธิอุปถัมภ์

เขาวง  

สบ ๒๔๖๐/๔๖๒๓

เด็กหญิงกานดา ทาเทียเพ็ง
๒๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเขาวง พระพรหมสิทธิอุปถัมภ์

ซับบอน  

สบ ๒๔๖๐/๔๖๒๔
เด็กหญิงมาริสา ราชวงษ์

๒๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเขาวง พระพรหมสิทธิอุปถัมภ์

ซับบอน  

สบ ๒๔๖๐/๔๖๒๕

เด็กหญิงนัชชาภัทร ราชบุตร
๒๔/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเขาวง พระพรหมสิทธิอุปถัมภ์

ซับบอน  

สบ ๒๔๖๐/๔๖๒๖

เด็กชายพีระเทพ ตรุษกรานต์
๒๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเขาวง พระพรหมสิทธิอุปถัมภ์

ซับบอน  

สบ ๒๔๖๐/๔๖๒๗

เด็กชายภัทรพล แก้วมาลา
๑๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเขาวง พระพรหมสิทธิอุปถัมภ์

ซับบอน  

สบ ๒๔๖๐/๔๖๒๘
เด็กชายอริณชัย แสงมณี

๒๙/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเขาวง พระพรหมสิทธิอุปถัมภ์

ซับบอน  

สบ ๒๔๖๐/๔๖๒๙

เด็กชายณรงค์กลด ไกรแพร
๑๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเขาวง พระพรหมสิทธิอุปถัมภ์

ซับบอน  

สบ ๒๔๖๐/๔๖๓๐
เด็กหญิงลลนา ราชวงษ์

๑๕/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเขาวง พระพรหมสิทธิอุปถัมภ์

ซับบอน  

สบ ๒๔๖๐/๔๖๓๑

เด็กหญิงแพรทอง นาคทองแก้ว
๑๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเขาวง พระพรหมสิทธิอุปถัมภ์

ซับบอน  

สบ ๒๔๖๐/๔๖๓๒
เด็กหญิงพิมพ์ญาดา เกิดมาก

๒๗/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเขาวง พระพรหมสิทธิอุปถัมภ์

ซับบอน  

สบ ๒๔๖๐/๔๖๓๓

เด็กหญิงเทพิตา พันธิยา
๒๗/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเขาวง พระพรหมสิทธิอุปถัมภ์

ซับบอน  

สบ ๒๔๖๐/๔๖๓๔
เด็กหญิงกัญญารัตน์ จันทร์สุข

๒๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเขาวง พระพรหมสิทธิอุปถัมภ์

ซับบอน  

สบ ๒๔๖๐/๔๖๓๕

เด็กหญิงจิรัชญา หูตาชัย
๒๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเขาวง พระพรหมสิทธิอุปถัมภ์

ซับบอน  

สบ ๒๔๖๐/๔๖๓๖
เด็กหญิงทัศนีย์ บุตตะราช

๒๕/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเขาวง พระพรหมสิทธิอุปถัมภ์

ซับบอน  

สบ ๒๔๖๐/๔๖๓๗

เด็กหญิงณัฐวดี พวงจำปา
๒๓/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเขาวง พระพรหมสิทธิอุปถัมภ์

ซับบอน  

สบ ๒๔๖๐/๔๖๓๘

เด็กชายสุเมธ แตงเจริญ
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพุกร่าง(พลอุปถัมภ์) เทพประทาน  

สบ ๒๔๖๐/๔๖๓๙

เด็กชายวุฒินันท์ กาลพันธุ์กิจ

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพุกร่าง(พลอุปถัมภ์) เทพประทาน  

สบ ๒๔๖๐/๔๖๔๐
เด็กชายศุภชัย ชิดสนอง

๐๖/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านพุกร่าง(พลอุปถัมภ์) เทพประทาน  

สบ ๒๔๖๐/๔๖๔๑

เด็กชายนริณ แสงจำรูญ
๒๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพุกร่าง(พลอุปถัมภ์) เทพประทาน  

สบ ๒๔๖๐/๔๖๔๒

เด็กชายกิจจณะ เบ็ญจา
๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพุกร่าง(พลอุปถัมภ์) เทพประทาน  

สบ ๒๔๖๐/๔๖๔๓
เด็กชายรัฐธรรมนูญ พิมพ์พันธ์

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาพลัด บ้านน้อย  

สบ ๒๔๖๐/๔๖๔๔
เด็กชายพีรวัส หัสนัย

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาพลัด บ้านน้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๓๓ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๔๖๔๕

เด็กชายพชร จุพิมาย

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาพลัด บ้านน้อย  

สบ ๒๔๖๐/๔๖๔๖

เด็กชายถิรวุฒิ โตยิง

่

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาพลัด บ้านน้อย  

สบ ๒๔๖๐/๔๖๔๗
เด็กชายตรีรัตน์ เกตุหมืนไว

่

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาพลัด บ้านน้อย  

สบ ๒๔๖๐/๔๖๔๘

เด็กชายกิตติศักดิ

์

จันทร์กัน
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาพลัด บ้านน้อย  

สบ ๒๔๖๐/๔๖๔๙

เด็กชายวรเชษฐ์ ชายกลาง
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาพลัด บ้านน้อย  

สบ ๒๔๖๐/๔๖๕๐
เด็กหญิงธันยากร จันทร์นิฤทัย

๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาพลัด บ้านน้อย  

สบ ๒๔๖๐/๔๖๕๑
เด็กหญิงบุศรา ถาวงษ์กลาง

๐๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเขาพลัด บ้านน้อย  

สบ ๒๔๖๐/๔๖๕๒

เด็กหญิงศุภารัตน์ แก้วเรียง
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาพลัด บ้านน้อย  

สบ ๒๔๖๐/๔๖๕๓
เด็กหญิงชนัฏติกานต์ วงษ์คำ

๐๗/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ้านโพธิ (มิตรภาพที 132)

์ ่

บ้านโพธิ

์

 

สบ ๒๔๖๐/๔๖๕๔

เด็กหญิงณัฐธิดา พรมมา
๒๖/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ้านโพธิ (มิตรภาพที 132)

์ ่

บ้านโพธิ

์

 

สบ ๒๔๖๐/๔๖๕๕
เด็กหญิงอภินันท์ มากท่าแซะ

๐๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบ้านโพธิ (มิตรภาพที 132)

์ ่

บ้านโพธิ

์

 

สบ ๒๔๖๐/๔๖๕๖

เด็กหญิงชุติมา พรมมา
๐๕/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบ้านโพธิ (มิตรภาพที 132)

์ ่

บ้านโพธิ

์

 

สบ ๒๔๖๐/๔๖๕๗

นายปรัชญา พรมมา
๑๙/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนพระพุทธบาท(พลานุกูลวิทยา)

พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๖๕๘

นายนันทพงษ์ บรรดาศักดิ

์

๑๓/๑๒/๒๕๔๒
โรงเรียนพระพุทธบาท(พลานุกูลวิทยา)

พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๖๕๙
นายจินดา นุวงษ์

๒๙/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนพระพุทธบาท(พลานุกูลวิทยา)
พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๖๖๐
เด็กชายนวพล ธรรมสุทธิ

๒๑/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนพระพุทธบาท(พลานุกูลวิทยา)
พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๖๖๑

เด็กชายรพีภัทร วิชาธร
๐๕/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนพระพุทธบาท(พลานุกูลวิทยา)

พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๖๖๒

เด็กชายนมัส สมบูรณ์
๒๗/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนพระพุทธบาท(พลานุกูลวิทยา)

พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๖๖๓
เด็กชายพิทักษ์พงศ์ บุญหวาน

๒๑/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนพระพุทธบาท(พลานุกูลวิทยา)
พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๖๖๔

เด็กชายพลรัตน์ จรทะผา
๑๓/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนพระพุทธบาท(พลานุกูลวิทยา)

พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๖๖๕

เด็กชายพิษณุกร สุขเกษม
๐๕/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนพระพุทธบาท(พลานุกูลวิทยา)

พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๖๖๖

เด็กชายฉัตรมงคล ชาวสูงเนิน
๐๕/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนพระพุทธบาท(พลานุกูลวิทยา)

พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๖๖๗
เด็กชายพิรุณ โพธิศรี

์

๐๔/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนพระพุทธบาท(พลานุกูลวิทยา)
พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๖๖๘

เด็กชายธัญญากรณ์ ขำเพชร
๑๘/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนพระพุทธบาท(พลานุกูลวิทยา)

พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๖๖๙

เด็กชายนนทพัทธ์ จอมพุก

๑๒/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนพระพุทธบาท(พลานุกูลวิทยา)
พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๖๗๐
เด็กชายสหรัฐ ตาพาลี

๐๓/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนพระพุทธบาท(พลานุกูลวิทยา)
พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๖๗๑
เด็กชายศรายุทธ การเกณฑ์

๓๑/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนพระพุทธบาท(พลานุกูลวิทยา)
พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๖๗๒

เด็กชายชวนากร บุญมี
๐๒/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนพระพุทธบาท(พลานุกูลวิทยา)

พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๖๗๓

เด็กชายนราธิป คุมเหตุ
๒๗/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนพระพุทธบาท(พลานุกูลวิทยา)

พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๖๗๔

เด็กชายมงคล เจ็กทอง
๒๐/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนพระพุทธบาท(พลานุกูลวิทยา)

พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๖๗๕
เด็กชายภัทรพงศ์ เหงียบสกุล

๑๓/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนพระพุทธบาท(พลานุกูลวิทยา)
พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๖๗๖

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

หนูเมือง
๐๗/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนพระพุทธบาท(พลานุกูลวิทยา)

พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๖๗๗

เด็กชายนภดล สงเจริญ
๐๙/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนพระพุทธบาท(พลานุกูลวิทยา)

พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๖๗๘

เด็กชายธารากร ปาละบับ

๑๕/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนพระพุทธบาท(พลานุกูลวิทยา)

พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๖๗๙
เด็กชายเจษฎากร เพ็ชร์คุ้ม

๑๑/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนพระพุทธบาท(พลานุกูลวิทยา)
พระพุทธบาท  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๓๔ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๔๖๘๐
เด็กชายเกียรติภูมิ พิพิทธ์

๒๔/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนพระพุทธบาท(พลานุกูลวิทยา)
พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๖๘๑

เด็กชายอดิศร ชอนงูเหลือม
๒๓/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนพระพุทธบาท(พลานุกูลวิทยา)

พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๖๘๒
เด็กชายเชาวเลิศ แก้วบุยเรือง

๒๐/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนพระพุทธบาท(พลานุกูลวิทยา)
พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๖๘๓

เด็กชายประสิทธิ

์

บุญซ้อน
๐๓/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนพระพุทธบาท(พลานุกูลวิทยา)

พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๖๘๔

เด็กชายจักรี ปนวงษ์
๐๖/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนพระพุทธบาท(พลานุกูลวิทยา)

พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๖๘๕

เด็กชายกฤษดา ทนะขันธ์
๑๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนพระพุทธบาท(พลานุกูลวิทยา)

พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๖๘๖
เด็กชายชินดนัย ทัศนา

๒๘/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนพระพุทธบาท(พลานุกูลวิทยา)

พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๖๘๗

เด็กชายสงกราต์ การเกณฑ์
๑๑/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนพระพุทธบาท(พลานุกูลวิทยา)

พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๖๘๘

นางสาววิชญาดา อินทวงษ์
๑๒/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนพระพุทธบาท(พลานุกูลวิทยา)

พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๖๘๙

นางสาวศิริพร เอียมเจริญ

่

๑๗/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนพระพุทธบาท(พลานุกูลวิทยา)
พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๖๙๐
นางสาวทิพยวรรณ ฝกฝน

๑๙/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนพระพุทธบาท(พลานุกูลวิทยา)
พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๖๙๑

เด็กหญิงวัชราภรณ์ คลองงาน
๐๓/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนพระพุทธบาท(พลานุกูลวิทยา)

พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๖๙๒

เด็กหญิงเพชรรัตน์ อำวงษ์
๑๔/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนพระพุทธบาท(พลานุกูลวิทยา)

พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๖๙๓

เด็กหญิงจันทร์จิรา พวงทองคำ
๐๙/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนพระพุทธบาท(พลานุกูลวิทยา)

พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๖๙๔
เด็กหญิงสุกัญญา จันทร์ไพร

๒๔/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนพระพุทธบาท(พลานุกูลวิทยา)
พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๖๙๕

เด็กหญิงสุพัตรา งามชืน

่

๒๖/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนพระพุทธบาท(พลานุกูลวิทยา)
พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๖๙๖

เด็กหญิงสุพาณี ซือตรง

่

๒๐/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนพระพุทธบาท(พลานุกูลวิทยา)
พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๖๙๗

เด็กหญิงศรีวรรณ คำแย้ม
๑๙/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนพระพุทธบาท(พลานุกูลวิทยา)

พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๖๙๘
เด็กหญิงปฐมา เล็กคะนา

๑๗/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนพระพุทธบาท(พลานุกูลวิทยา)
พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๖๙๙

เด็กหญิงบังอร เขียวอ่อน
๑๘/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนพระพุทธบาท(พลานุกูลวิทยา)

พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๗๐๐
เด็กหญิงกรรณิการ์ ชินบุตร

๑๘/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนพระพุทธบาท(พลานุกูลวิทยา)
พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๗๐๑
เด็กหญิงอัจฉรา พันธ์คำเสน

๑๓/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนพระพุทธบาท(พลานุกูลวิทยา)

พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๗๐๒
เด็กหญิงอนงค์นาฏ คำสงค์

๐๗/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนพระพุทธบาท(พลานุกูลวิทยา)
พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๗๐๓
เด็กหญิงตะวันฉาย ปะนามะโต

๑๙/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนพระพุทธบาท(พลานุกูลวิทยา)
พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๗๐๔
เด็กหญิงอรวรรณ บุญมา

๑๖/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนพระพุทธบาท(พลานุกูลวิทยา)
พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๗๐๕
เด็กหญิงสุณิศา คุณอำสา

๐๒/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนพระพุทธบาท(พลานุกูลวิทยา)
พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๗๐๖
เด็กหญิงนำทิพย์ ทานัง

๑๐/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนพระพุทธบาท(พลานุกูลวิทยา)
พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๗๐๗
เด็กหญิงทักษะพร ยะสุวรรณ

๐๖/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนพระพุทธบาท(พลานุกูลวิทยา)
พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๗๐๘
เด็กหญิงณัฐวดี เอียมคำ

่

๐๕/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนพระพุทธบาท(พลานุกูลวิทยา)
พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๗๐๙ เด็กหญิงวรัญษิยากรณ์
ลาภขุนทด

๐๗/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนพระพุทธบาท(พลานุกูลวิทยา)
พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๗๑๐
เด็กหญิงวิไลพร เปยสกุล

๑๘/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนพระพุทธบาท(พลานุกูลวิทยา)

พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๗๑๑

เด็กหญิงอมรา บานโพธิ

์

๐๓/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนพระพุทธบาท(พลานุกูลวิทยา)
พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๗๑๒
เด็กหญิงสุพัฒน์ตรา ทองมาก

๑๕/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนพระพุทธบาท(พลานุกูลวิทยา)
พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๗๑๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ เพ็ชรจินดา
๑๒/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนพระพุทธบาท(พลานุกูลวิทยา)

พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๗๑๔
เด็กหญิงวรรณิกา ชูทองดี

๒๕/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนพระพุทธบาท(พลานุกูลวิทยา)
พระพุทธบาท  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๓๕ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๔๗๑๕

เด็กชายอนาวิล มิงขวัญ

่

๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีจอมทอง ศรีจอมทอง  

สบ ๒๔๖๐/๔๗๑๖

เด็กชายกัญจน์ อ่อนสี
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีจอมทอง ศรีจอมทอง  

สบ ๒๔๖๐/๔๗๑๗
เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

กองโคกกรวด
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีจอมทอง ศรีจอมทอง  

สบ ๒๔๖๐/๔๗๑๘

เด็กชายณัฐวุฒิ ฉิมนุกูล
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีจอมทอง ศรีจอมทอง  

สบ ๒๔๖๐/๔๗๑๙

เด็กชายเอกภพ นกยูงทอง

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีจอมทอง ศรีจอมทอง  

สบ ๒๔๖๐/๔๗๒๐
เด็กชายณัฐพล สาคะนิล

๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีจอมทอง ศรีจอมทอง  

สบ ๒๔๖๐/๔๗๒๑
เด็กชายธนบดี วิเชียร

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีจอมทอง ศรีจอมทอง  

สบ ๒๔๖๐/๔๗๒๒

เด็กชายพงศกร ฉุนหอม
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีจอมทอง ศรีจอมทอง  

สบ ๒๔๖๐/๔๗๒๓

เด็กชายชัยชนะ บุญญา
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีจอมทอง ศรีจอมทอง  

สบ ๒๔๖๐/๔๗๒๔

เด็กชายกฤตเมธ บุญภา
๐๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดศรีจอมทอง ศรีจอมทอง  

สบ ๒๔๖๐/๔๗๒๕
เด็กชายกฤษณะ ภาคเกษีย์

๑๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดศรีจอมทอง ศรีจอมทอง  

สบ ๒๔๖๐/๔๗๒๖

เด็กชายปุณณรัตน์ บุญธรรม
๐๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดศรีจอมทอง ศรีจอมทอง  

สบ ๒๔๖๐/๔๗๒๗

เด็กชายปยะพงษ์ สังข์เงิน
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีจอมทอง ศรีจอมทอง  

สบ ๒๔๖๐/๔๗๒๘

เด็กชายวิรจักขณ์ อุณาภพ
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีจอมทอง ศรีจอมทอง  

สบ ๒๔๖๐/๔๗๒๙
เด็กหญิงดลลชา สุดวิลัย

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีจอมทอง ศรีจอมทอง  

สบ ๒๔๖๐/๔๗๓๐
เด็กหญิงวรางคณา สุขชม

๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีจอมทอง ศรีจอมทอง  

สบ ๒๔๖๐/๔๗๓๑

เด็กหญิงนาฏยา คำทิง

้

๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีจอมทอง ศรีจอมทอง  

สบ ๒๔๖๐/๔๗๓๒

เด็กหญิงฑิตินันท์ บุญหวาน
๐๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีจอมทอง ศรีจอมทอง  

สบ ๒๔๖๐/๔๗๓๓
เด็กหญิงสุภาพร ฝกฝน

๐๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดศรีจอมทอง ศรีจอมทอง  

สบ ๒๔๖๐/๔๗๓๔

เด็กหญิงอนุศรา เสาวไน
๑๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดศรีจอมทอง ศรีจอมทอง  

สบ ๒๔๖๐/๔๗๓๕
เด็กหญิงจันทัปปภา ตาดี

๐๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดศรีจอมทอง ศรีจอมทอง  

สบ ๒๔๖๐/๔๗๓๖

เด็กหญิงกฤติยาณี แสงแก้ว
๐๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดศรีจอมทอง ศรีจอมทอง  

สบ ๒๔๖๐/๔๗๓๗
เด็กหญิงธนวรรณ พยัคฆานุวัฒ

๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีจอมทอง ศรีจอมทอง  

สบ ๒๔๖๐/๔๗๓๘

เด็กหญิงธารธารา วสุรัตต์
๓๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดศรีจอมทอง ศรีจอมทอง  

สบ ๒๔๖๐/๔๗๓๙

เด็กหญิงณัชชา สิงห์ทุม
๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีจอมทอง ศรีจอมทอง  

สบ ๒๔๖๐/๔๗๔๐
เด็กหญิงศณิญาดา ยุทธศาสตร์

๒๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดศรีจอมทอง ศรีจอมทอง  

สบ ๒๔๖๐/๔๗๔๑
เด็กหญิงอรนภา ภิรมยา

๐๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดศรีจอมทอง ศรีจอมทอง  

สบ ๒๔๖๐/๔๗๔๒

เด็กชายธนกร สีหาวัตร
๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพุกร่าง(พลอุปถัมภ์) ศรีอัมพร  

สบ ๒๔๖๐/๔๗๔๓

เด็กหญิงปยธิดา ธิจันดา
๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพุกร่าง(พลอุปถัมภ์) ศรีอัมพร  

สบ ๒๔๖๐/๔๗๔๔

เด็กหญิงวิลาสินี ชัยจุมพล
๐๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพุกร่าง(พลอุปถัมภ์) ศรีอัมพร  

สบ ๒๔๖๐/๔๗๔๕
เด็กหญิงกฤติยาณี คลีมะนะจิตร

๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพุกร่าง(พลอุปถัมภ์) ศรีอัมพร  

สบ ๒๔๖๐/๔๗๔๖

เด็กหญิงกัญญรัตน์ สมตน
๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพุกร่าง(พลอุปถัมภ์) ศรีอัมพร  

สบ ๒๔๖๐/๔๗๔๗

เด็กหญิงพัชราษา ปุมงาม
๑๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านพุกร่าง(พลอุปถัมภ์) ศรีอัมพร  

สบ ๒๔๖๐/๔๗๔๘

เด็กชายกิตติกำชัย พรมศร

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล) หนองคณฑี  

สบ ๒๔๖๐/๔๗๔๙
เด็กชายทนากร ก้อนกลีบ

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล) หนองคณฑี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๓๖ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๔๗๕๐
เด็กชายคมสัน จันคิด

๑๐/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล) หนองคณฑี  

สบ ๒๔๖๐/๔๗๕๑

เด็กชายอมรเทพ วงษ์แก้ว
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล) หนองคณฑี  

สบ ๒๔๖๐/๔๗๕๒
เด็กชายเทวฤทธิ

์

รอดประเสริฐ
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล) หนองคณฑี  

สบ ๒๔๖๐/๔๗๕๓

เด็กชายอภิสิทธิ

์

โพธิศรี

์

๔/๑๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล) หนองคณฑี  

สบ ๒๔๖๐/๔๗๕๔

เด็กชายธีรสิทธิ

์

อรรถเดช
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล) หนองคณฑี  

สบ ๒๔๖๐/๔๗๕๕

เด็กชายธนโชติ ศิริศิลป
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล) หนองคณฑี  

สบ ๒๔๖๐/๔๗๕๖
เด็กชายศิรารักษ์ โพธินวล

์

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล) หนองคณฑี  

สบ ๒๔๖๐/๔๗๕๗

เด็กชายศิลาภรณ์ โพธินวล

์

๐๙/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล) หนองคณฑี  

สบ ๒๔๖๐/๔๗๕๘

เด็กชายธีรภัทร์ ทองเงิน
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล) หนองคณฑี  

สบ ๒๔๖๐/๔๗๕๙

เด็กชายวีรพงษ์ มีบัง
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล) หนองคณฑี  

สบ ๒๔๖๐/๔๗๖๐
เด็กชายศักดิดา

์

เอียมคำ

่

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล) หนองคณฑี  

สบ ๒๔๖๐/๔๗๖๑

เด็กชายอภิชาติ ญาติดีพันธ์
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล) หนองคณฑี  

สบ ๒๔๖๐/๔๗๖๒

เด็กชายพีรพัฒน์ ตาลี
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล) หนองคณฑี  

สบ ๒๔๖๐/๔๗๖๓

เด็กชายธนวัฒน์ พวงเงิน
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล) หนองคณฑี  

สบ ๒๔๖๐/๔๗๖๔
เด็กชายธีรภัทร พันธ์มาลี

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล) หนองคณฑี  

สบ ๒๔๖๐/๔๗๖๕

เด็กชายภูดิษฐ์ ชูเพ็ชร
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล) หนองคณฑี  

สบ ๒๔๖๐/๔๗๖๖

เด็กชายสมพงค์ โพดภักดี
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล) หนองคณฑี  

สบ ๒๔๖๐/๔๗๖๗

เด็กชายธนสรณ์ เอียมสะอาด

่

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล) หนองคณฑี  

สบ ๒๔๖๐/๔๗๖๘
เด็กชายสันติภาพ ศิริโวหาร

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล) หนองคณฑี  

สบ ๒๔๖๐/๔๗๖๙

เด็กชายสถาพร งามฤทัย
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล) หนองคณฑี  

สบ ๒๔๖๐/๔๗๗๐
เด็กชายก้องกิดากร ศรีคำ

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล) หนองคณฑี  

สบ ๒๔๖๐/๔๗๗๑

เด็กชายปริญญา บุญกระจาย
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล) หนองคณฑี  

สบ ๒๔๖๐/๔๗๗๒
เด็กชายรัตนกร พรหมจารี

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล) หนองคณฑี  

สบ ๒๔๖๐/๔๗๗๓

เด็กชายธนากรณ์ รอดประเสริฐ
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล) หนองคณฑี  

สบ ๒๔๖๐/๔๗๗๔

เด็กชายธนกร มงคลยุทธ์
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล) หนองคณฑี  

สบ ๒๔๖๐/๔๗๗๕

เด็กชายณัฐนนท์ บุญมี
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล) หนองคณฑี  

สบ ๒๔๖๐/๔๗๗๖
เด็กชายภัทรพล เหงียบกุล

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล) หนองคณฑี  

สบ ๒๔๖๐/๔๗๗๗

เด็กชายวราเทพ เยาวรัตน์
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล) หนองคณฑี  

สบ ๒๔๖๐/๔๗๗๘

เด็กชายณัฐภัทร จัตุรัส
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล) หนองคณฑี  

สบ ๒๔๖๐/๔๗๗๙

เด็กชายพงศกรณ์ เอียมสุวรรณ์

่

๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล) หนองคณฑี  

สบ ๒๔๖๐/๔๗๘๐
เด็กหญิงรุ่งทิวา โพธิดำกลำ

์

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล) หนองคณฑี  

สบ ๒๔๖๐/๔๗๘๑

เด็กหญิงเปรมจิตร แกว่นเขตวิทย์
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล) หนองคณฑี  

สบ ๒๔๖๐/๔๗๘๒

เด็กหญิงแพรวา เจริญฤทธิ

์

๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล) หนองคณฑี  

สบ ๒๔๖๐/๔๗๘๓

เด็กหญิงมานิตา บานโพธิ

์

๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล) หนองคณฑี  

สบ ๒๔๖๐/๔๗๘๔
เด็กหญิงลลิตา โคมลอย

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล) หนองคณฑี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๓๗ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๔๗๘๕

เด็กหญิงกนกวรรณ นาร่อง
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล) หนองคณฑี  

สบ ๒๔๖๐/๔๗๘๖

เด็กหญิงมุกดา จุลศิลป
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล) หนองคณฑี  

สบ ๒๔๖๐/๔๗๘๗
เด็กหญิงเจนจิรา เปยมแทน

๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล) หนองคณฑี  

สบ ๒๔๖๐/๔๗๘๘
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ ปนวงศ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล) หนองคณฑี  

สบ ๒๔๖๐/๔๗๘๙ เด็กหญิงพรรณวรินทร์
โพธิทอง

์

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล) หนองคณฑี  

สบ ๒๔๖๐/๔๗๙๐
เด็กหญิงพัชรินทร์ บุญมา

๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล) หนองคณฑี  

สบ ๒๔๖๐/๔๗๙๑
เด็กหญิงภัทรวดี วงษ์จีน

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล) หนองคณฑี  

สบ ๒๔๖๐/๔๗๙๒

เด็กหญิงวิภาจรีย์ สุภา
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล) หนองคณฑี  

สบ ๒๔๖๐/๔๗๙๓

เด็กหญิงสุภนิดา ฉันท์ผ่อง
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล) หนองคณฑี  

สบ ๒๔๖๐/๔๗๙๔
เด็กหญิงอภิญญารัตน์

พะวงจิตร์

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล) หนองคณฑี  

สบ ๒๔๖๐/๔๗๙๕
เด็กหญิงไอยลดา วงษ์พูล

๐๖/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล) หนองคณฑี  

สบ ๒๔๖๐/๔๗๙๖

เด็กหญิงวรรณิษา โพธินวล

์

๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล) หนองคณฑี  

สบ ๒๔๖๐/๔๗๙๗

เด็กหญิงกชมน แปนเหมือน
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล) หนองคณฑี  

สบ ๒๔๖๐/๔๗๙๘

เด็กหญิงสุธีกานต์ สังข์สุวรรณ์
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล) หนองคณฑี  

สบ ๒๔๖๐/๔๗๙๙
เด็กหญิงปยะมาศ ม่วงอ่อน

๐๙/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล) หนองคณฑี  

สบ ๒๔๖๐/๔๘๐๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์ สิงโต

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล) หนองคณฑี  

สบ ๒๔๖๐/๔๘๐๑
เด็กหญิงกิตติวรรณ มีเจริญ

๑๗/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล) หนองคณฑี  

สบ ๒๔๖๐/๔๘๐๒
เด็กหญิงนารีรัตน์ มณีนิล

๑๗/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล) หนองคณฑี  

สบ ๒๔๖๐/๔๘๐๓
เด็กหญิงปณิตา เยียมจันทึก

่

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล) หนองคณฑี  

สบ ๒๔๖๐/๔๘๐๔
เด็กหญิงปาลิตา พิพิทธ์

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล) หนองคณฑี  

สบ ๒๔๖๐/๔๘๐๕
เด็กหญิงพรพิมล วงษ์คำจันทร์

๓๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล) หนองคณฑี  

สบ ๒๔๖๐/๔๘๐๖
เด็กหญิงเมตตา ปนวงษ์

๑๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล) หนองคณฑี  

สบ ๒๔๖๐/๔๘๐๗
เด็กหญิงรุ่งนภา วงษ์เหมือน

๑๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล) หนองคณฑี  

สบ ๒๔๖๐/๔๘๐๘
เด็กหญิงวิริญาภรณ์ ฉุยฉาย

๒๗/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล) หนองคณฑี  

สบ ๒๔๖๐/๔๘๐๙
เด็กหญิงศิริพรรณ คชสาร

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล) หนองคณฑี  

สบ ๒๔๖๐/๔๘๑๐
เด็กหญิงอนุสรา ศรีพล

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล) หนองคณฑี  

สบ ๒๔๖๐/๔๘๑๑
เด็กหญิงอภิชญา คะตะวงศ์

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล) หนองคณฑี  

สบ ๒๔๖๐/๔๘๑๒

เด็กชายอัศวิน สิงห์บัว
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล) หนองคณฑี  

สบ ๒๔๖๐/๔๘๑๓

เด็กหญิงฐิติกาญจน์ พ้นภัย
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล) หนองคณฑี  

สบ ๒๔๖๐/๔๘๑๔

เด็กหญิงรัชตะวัน กล่าวขาว
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล) หนองคณฑี  

สบ ๒๔๖๐/๔๘๑๕
เด็กชายประสิทธิพร วิเชียรพจน์

๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาเลียว

้

หนองสองตอน  

สบ ๒๔๖๐/๔๘๑๖

เด็กชายนิลภัทร วิเชียรพจน์
๑๙/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเขาเลียว

้

หนองสองตอน  

สบ ๒๔๖๐/๔๘๑๗

เด็กชายนาวิน บัวเรือง
๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาเลียว

้

หนองสองตอน  

สบ ๒๔๖๐/๔๘๑๘

เด็กชายจิรายุ ชนะหาร
๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาเลียว

้

หนองสองตอน  

สบ ๒๔๖๐/๔๘๑๙
เด็กชายณภัทร พันธุ

๒๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเขาเลียว

้

หนองสองตอน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๓๘ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๔๘๒๐
เด็กชายสมเดช แสนพินิจ

๐๙/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเขาเลียว

้

หนองสองตอน  

สบ ๒๔๖๐/๔๘๒๑

เด็กหญิงกาญจนา ราวีศรี
๐๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองสุทธะ หนองสุทธะ  

สบ ๒๔๖๐/๔๘๒๒
เด็กหญิงณัฐกานต์ สะราคำ

๐๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองสุทธะ หนองสุทธะ  

สบ ๒๔๖๐/๔๘๒๓

เด็กหญิงสโรชา อุปมัย
๒๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองสุทธะ หนองสุทธะ  

สบ ๒๔๖๐/๔๘๒๔

เด็กชายสมชาย มีลาภ
๐๒/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองสุทธะ หนองสุทธะ  

สบ ๒๔๖๐/๔๘๒๕

เด็กชายกฤติน ศรีพรหมสุข
๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองสุทธะ หนองสุทธะ  

สบ ๒๔๖๐/๔๘๒๖
เด็กชายณิชารีย์ ทองแท้

๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองสุทธะ หนองสุทธะ  

สบ ๒๔๖๐/๔๘๒๗

เด็กชายชยานันท์ บัวไพร
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองสุทธะ หนองสุทธะ  

สบ ๒๔๖๐/๔๘๒๘

เด็กชายปยะวัฒน์ หาทางลาน
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองสุทธะ หนองสุทธะ  

สบ ๒๔๖๐/๔๘๒๙

เด็กหญิงกรรฑิมา คำภิราช
๐๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองสุทธะ หนองสุทธะ  

สบ ๒๔๖๐/๔๘๓๐
เด็กหญิงกัญญ์วรา สรรพการ

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2 นิคมเขมาราม  

สบ ๒๔๖๐/๔๘๓๑

เด็กหญิงชลธิชา เสือส่าน

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2 นิคมเขมาราม  

สบ ๒๔๖๐/๔๘๓๒

เด็กชายรือ แซ่เล่า
๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านธารทองแดง นิคมวาสี  

สบ ๒๔๖๐/๔๘๓๓

เด็กชายสีทัด ศิริจันทร์
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านธารทองแดง นิคมวาสี  

สบ ๒๔๖๐/๔๘๓๔
เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

กองมงคล
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านธารทองแดง นิคมวาสี  

สบ ๒๔๖๐/๔๘๓๕

นายศักดิชัย

์

แซ่ย่าง
๒๐/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านธารทองแดง นิคมวาสี  

สบ ๒๔๖๐/๔๘๓๖

เด็กชายสือ แซ่เล่า
๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านธารทองแดง นิคมวาสี  

สบ ๒๔๖๐/๔๘๓๗

เด็กชายสิงหา ชาภู่พวง
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธารทองแดง นิคมวาสี  

สบ ๒๔๖๐/๔๘๓๘
เด็กชายศักรินทร์ กองมงคล

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธารทองแดง นิคมวาสี  

สบ ๒๔๖๐/๔๘๓๙

นางสุรัตน์ จันทร์โยธา
๒๗/๐๕/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านธารทองแดง นิคมวาสี  

สบ ๒๔๖๐/๔๘๔๐
เด็กหญิงวาสนา หงสา

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธารทองแดง นิคมวาสี  

สบ ๒๔๖๐/๔๘๔๑

เด็กหญิงอันชลี พระงาม
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธารทองแดง นิคมวาสี  

สบ ๒๔๖๐/๔๘๔๒
เด็กหญิงลัดดาวรรณ ทองประไพ

๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านธารทองแดง นิคมวาสี  

สบ ๒๔๖๐/๔๘๔๓

เด็กหญิงกัลยา แซ่ย่าง
๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านธารทองแดง นิคมวาสี  

สบ ๒๔๖๐/๔๘๔๔

เด็กหญิงจีโซ แซ่ว่าง
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธารทองแดง นิคมวาสี  

สบ ๒๔๖๐/๔๘๔๕

เด็กหญิงพรไพลิน โสมาสา
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธารทองแดง นิคมวาสี  

สบ ๒๔๖๐/๔๘๔๖
เด็กหญิงอาทิตยา เสถียรธีรภาพ

๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ บ่อวงครุ  

สบ ๒๔๖๐/๔๘๔๗

เด็กหญิงเพ็ญนภา ชัยสัน
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ บ่อวงครุ  

สบ ๒๔๖๐/๔๘๔๘

เด็กหญิงระวิวรรณ ศรีคำน้อย
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธารเกษม ปราสาททรงธรรม  

สบ ๒๔๖๐/๔๘๔๙

เด็กหญิงบุญทริกา ทาร่อน
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนธารเกษม ปราสาททรงธรรม  

สบ ๒๔๖๐/๔๘๕๐
เด็กหญิงอัญชลีพร โสภา

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนธารเกษม ปราสาททรงธรรม  

สบ ๒๔๖๐/๔๘๕๑

เด็กหญิงอภิญญา วัดกลับ

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธารเกษม ปราสาททรงธรรม  

สบ ๒๔๖๐/๔๘๕๒
เด็กหญิงทิชญาพรรณ

เพ็ชรเหมือน
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธารเกษม ปราสาททรงธรรม  

สบ ๒๔๖๐/๔๘๕๓

เด็กชายจักรกฤต แก้วบุญเรือง

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๘๕๔
เด็กหญิงธัญญาศิริ สุขสำราญ

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๓๙ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๔๘๕๕

เด็กชายกรชวัล พรปราโมทย์
๒๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๘๕๖

เด็กหญิงพิชญาวี อภัยเผือน

่

๑๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๘๕๗
เด็กหญิงรุ่งนภา เฮงสิงโต

๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๘๕๘

เด็กหญิงเกิดรัศมี สุขเพ็ชร
๑๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๘๕๙

เด็กหญิงกนกวรรณ คงคาสุวรรณ์
๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๘๖๐
เด็กชายบารมีอนันต์ สุขถาวร

๐๓/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๘๖๑
เด็กชายชนากร เจริญชืน

่

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๘๖๒

เด็กหญิงศิรภัสสรณ์ อึงผิว

่

๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๘๖๓

เด็กชายกายสิทธิ

์

แย้มพลาย
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๘๖๔

เด็กชายนฤภัทร เจริญวัย
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๘๖๕
เด็กหญิงกุลมังกร สุขเพ็ชร

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๘๖๖

เด็กหญิงศุภศร วงษ์พันธุ์
๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๘๖๗

เด็กหญิงนภัสวรรณ แก้วเมือง
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๘๖๘

เด็กหญิงมุกดา ใจคง
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๘๖๙
เด็กหญิงพรมรวี ทวีคูณ

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๘๗๐
เด็กชายหฤษฎ์ กรรณ์เกตแก้ว

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๘๗๑
เด็กหญิงปยมาภรณ์ พูนพ่วง

๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๘๗๒

เด็กหญิงพิมพ์พร แน่นอุดร
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๘๗๓
เด็กหญิงบัวชมพู สืบรัตนา

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๘๗๔

เด็กหญิงตะวัน ตุ้นสกุล
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๘๗๕

เด็กชายชานนท์ นาคนชม
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุซาง พุขามหวาน  

สบ ๒๔๖๐/๔๘๗๖

เด็กชายเฉลิมพร แดงประเสริฐ
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุซาง พุขามหวาน  

สบ ๒๔๖๐/๔๘๗๗
เด็กหญิงจันทนา เนียมกุลชร

๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพุซาง พุขามหวาน  

สบ ๒๔๖๐/๔๘๗๘

เด็กหญิงรัตนภรณ์ สุขวงษ์
๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพุซาง พุขามหวาน  

สบ ๒๔๖๐/๔๘๗๙

เด็กหญิงกาญจนา คงเจริญ
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพุซาง พุขามหวาน  

สบ ๒๔๖๐/๔๘๘๐
เด็กหญิงสิริสา ชุมเสนา

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพุซาง พุขามหวาน  

สบ ๒๔๖๐/๔๘๘๑
เด็กหญิงจีระนันท์ ตรีนิตย์

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพุซาง พุขามหวาน  

สบ ๒๔๖๐/๔๘๘๒

เด็กหญิงจิรธิดา ชิงช่วง
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพุซาง พุขามหวาน  

สบ ๒๔๖๐/๔๘๘๓
เด็กหญิงกานต์พิชชา สัตยารักษ์

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพุซาง พุขามหวาน  

สบ ๒๔๖๐/๔๘๘๔

เด็กหญิงเจนจิรา นวลจันทร์
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพุซาง พุขามหวาน  

สบ ๒๔๖๐/๔๘๘๕
เด็กชายอดิศร ชุมเสนา

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพุซาง พุซาง  

สบ ๒๔๖๐/๔๘๘๖

เด็กชายจีรยุทธ ระเบียบดี
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพุซาง พุซาง  

สบ ๒๔๖๐/๔๘๘๗

เด็กชายอภินันท์ จันนอก
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพุซาง พุซาง  

สบ ๒๔๖๐/๔๘๘๘

เด็กชายพงศกร
อักษรภูษษิตพงศ์

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุซาง พุซาง  

สบ ๒๔๖๐/๔๘๘๙
เด็กชายอภิชัย พิมพ์สุวรรณ

๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 68)

พระพุทธบาท  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๔๐ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๔๘๙๐
เด็กชายอนิรุทธ์ ยะปะตัง

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 68)

พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๘๙๑

เด็กชายนุชากร ปาปอง
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 68)

พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๘๙๒
เด็กชายกรกฤต เพ็ชร์งาม

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 68)

พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๘๙๓

เด็กชายณัฐพงษ์ เฉลิมวัฒน์
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 68)

พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๘๙๔

เด็กชายวิเชียร ขันตินิยม
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 68)

พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๘๙๕

เด็กชายฟาใหม่ รักษาชล
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 68)

พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๘๙๖
เด็กชายธนวัฒน์ เปรมสุข

๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 68)

พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๘๙๗

เด็กชายพงศ์ธร มณีนุช
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 68)

พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๘๙๘

เด็กชายปรเมศ นนทะ
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 68)

พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๘๙๙

เด็กชายรพีพัทธ์ ชุมปลา

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 68)

พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๙๐๐
เด็กชายวรวุฒิ ชาญสูงเนิน

๓๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 68)

พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๙๐๑
เด็กชายชัยชนะ วงศ์รักษา

๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 68)

พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๙๐๒
เด็กชายธนากร จุ้ยวงษ์

๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 68)

พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๙๐๓
เด็กชายชาญณรงค์ มันคง

่

๐๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 68)

พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๙๐๔
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

แดงทอง
๒๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 68)

พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๙๐๕
เด็กชายมาณะ ส่งกรม

๒๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 68)

พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๙๐๖
นางสาวชยุดา ฉิมวงษ์

๒๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 68)

พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๙๐๗
นางสาวปาริฉัตร หัสดี

๐๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 68)

พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๙๐๘
เด็กหญิงนพเก้า โพธิศรี

์

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 68)

พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๙๐๙
เด็กหญิงนำฝน อินวังตูม

๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 68)

พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๙๑๐
เด็กหญิงวรดา เอียมปาน

่

๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 68)

พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๙๑๑

เด็กหญิงสุวนันท์ ชะเอมทอง
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 68)

พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๙๑๒
เด็กหญิงกัญญารัตน์ พรรณะสุภา

๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 68)

พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๙๑๓

เด็กหญิงวรรณนิสา บัวเผือน

่

๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 68)

พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๙๑๔

เด็กหญิงชนากานต์ พันธ์ดวง

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 68)

พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๙๑๕

เด็กหญิงชลธิดา จันทร์สุข
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 68)

พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๙๑๖
เด็กหญิงณัฐวดี อำคิด

๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 68)

พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๙๑๗

เด็กหญิงสุดาทิพย์ อินวังตูม
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 68)

พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๙๑๘
เด็กหญิงพิมพ์ณภัทร เจริญสุข

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 68)

พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๙๑๙

เด็กหญิงปารีย์ แสงสว่าง
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 68)

พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๙๒๐
เด็กหญิงปนัดดา คูหาทอง

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 68)

พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๙๒๑

เด็กหญิงพรทิพย์ แก้วจีน
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 68)

พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๙๒๒
เด็กหญิงอัฉราพรรณ ผ่องพูน

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 68)

พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๙๒๓

เด็กหญิงอัญชลี นาคบุตร์
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 68)

พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๙๒๔
เด็กหญิงนฤมล สินชัย

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 68)

พระพุทธบาท  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๔๑ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๔๙๒๕

เด็กหญิงนภัสวรรณ วงษ์เงิน
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 68)

พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๙๒๖

เด็กหญิงกมลวรรณ บุญธรรม
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 68)

พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๙๒๗
เด็กหญิงธนพร ภิรมย์เสวก

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 68)

พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๙๒๘

เด็กหญิงรำพา คำปาบู่
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 68)

พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๙๒๙

เด็กหญิงศิรินัน วงษ์จีน
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 68)

พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๙๓๐
เด็กหญิงสุภาพร พงษ์ลัดดา

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 68)

พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๙๓๑
เด็กหญิงวิรัญญา คุ้มครอง

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 68)

พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๙๓๒

เด็กหญิงชนิตา น้อยเหว่า
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 68)

พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๙๓๓

เด็กหญิงอมรกานต์ แสงทองล้วน
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 68)

พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๙๓๔
เด็กชายปุญญาพัฒน์ ทองคำ

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดส้มปอย สวนสำราญ  

สบ ๒๔๖๐/๔๙๓๕
เด็กชายอชิระ แซ่โค้ว

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดส้มปอย สวนสำราญ  

สบ ๒๔๖๐/๔๙๓๖

เด็กชายวิชาญ มหาราช
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดส้มปอย สวนสำราญ  

สบ ๒๔๖๐/๔๙๓๗

เด็กชายพีรพัฒน์ ดวงสุวรรณ์
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดส้มปอย สวนสำราญ  

สบ ๒๔๖๐/๔๙๓๘

เด็กชายอิทธิพัทธ์ รีเพ็ง
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตาลเสียน(สีมาราษฎร์)

้

หนองแก  

สบ ๒๔๖๐/๔๙๓๙
เด็กชายณัฐภูมิ ธูปสกุล

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตาลเสียน(สีมาราษฎร์)

้

หนองแก  

สบ ๒๔๖๐/๔๙๔๐
เด็กชายณภัทร ดอกดวง

๒๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดตาลเสียน(สีมาราษฎร์)

้

หนองแก  

สบ ๒๔๖๐/๔๙๔๑

เด็กชายธีรพัฒน์ ทองวอน
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๙๔๒

เด็กชายธีรภัทร โชติลาด
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๙๔๓
เด็กชายเชาว์วรรธณ์ โพธิศรี

์

๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๙๔๔

เด็กชายวรัทพล เจริญสุข
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๙๔๕

เด็กหญิงพัชราภา คุณรวงษ์
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๙๔๖

เด็กหญิงกาญจนา ศรีทอง
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๙๔๗
เด็กชายณภัทร วงษ์เจริญ

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๙๔๘

เด็กชายวรานนท์ บุตรดี
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๙๔๙

เด็กชายนนทวัฒน์ เกษรมาลา
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๙๕๐
เด็กชายมาโนช จิตมา

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๙๕๑
เด็กชายวิบูลย์ สุกใส

๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๙๕๒

เด็กชายศิริวัฒน์ พวงอุไร
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๙๕๓

เด็กชายจตุรวิทย์ จันทโคตร
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๙๕๔

เด็กชายยอดชาย น้อยสกุล
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๙๕๕
เด็กหญิงสุวรรณา ศรีสมสุข

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๙๕๖

เด็กหญิงอทิตติญา ปรีชาวุฒิพร
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๙๕๗

เด็กหญิงกมลวรรณ ตันยุติธรรม

๊

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๙๕๘

เด็กหญิงกิตติยาพร สุขสวัสดิ

์

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๙๕๙
เด็กหญิงอาริสาข์ สายทอง

๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๔๒ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๔๙๖๐
เด็กหญิงปนัดดา จันทร์น้อย

๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๙๖๑

เด็กหญิงวรัชยา ภูอาภรณ์
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๙๖๒
เด็กหญิงสิริพรรษา หลิวห้อง

๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๙๖๓
เด็กหญิงณัฎฐ์ดาภรณ์

ขันตีเรือง
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๙๖๔

เด็กหญิงธันย์ชนก จันที

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๙๖๕

เด็กหญิงปานนิตา เฉลิมวัฒน์
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๙๖๖
เด็กหญิงพรรณวศา พุกไทย

๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๙๖๗

เด็กหญิงพีรณัฐ พันธ์สมพงษ์

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๙๖๘

เด็กหญิงกนกวรรณ วงษ์เจริญ

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๙๖๙

เด็กชายณัฐโชติ นวลสาลี
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๙๗๐
เด็กชายศุภกิจ รัฐวัฒนานนท์

๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๙๗๑

เด็กชายอภิโชค ดารา
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๙๗๒

เด็กชายจักรี เส็งประโคน
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๙๗๓

เด็กชายณภัทร ไทยเลียง

้

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๙๗๔
เด็กชายธีรพล ทองวอน

๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๙๗๕

เด็กชายปยวุฒิ บัวกนก
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๙๗๖

เด็กชายวิทวัฒน์ เฉลิมวัฒน์
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๙๗๗

เด็กชายอนุชิต เงาศรี
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๙๗๘
เด็กชายพัชรพล วงษ์แก้ว

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๙๗๙

เด็กชายธีรวัฒน์ น้อยทอง
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๙๘๐
เด็กชายจิรภัทร กิงก้าน

่

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๙๘๑

เด็กชายอัศวิน ภาษาเวทย์
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๙๘๒
เด็กชายธนพล เชือสีดา

้

๐๕/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๙๘๓

เด็กหญิงชัญญานุช โพธิวรรณ์
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๙๘๔

เด็กหญิงนพัชรา ศรขาว
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๙๘๕

เด็กหญิงวิราวรรณ จันทร์สิงห์
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๙๘๖
เด็กหญิงสุวรี ดวงดี

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๙๘๗

เด็กหญิงณัฎฐฺนี ดาห์วงษ์
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๙๘๘

เด็กหญิงนิชา สุระเสียง
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๙๘๙

เด็กหญิงเอลิกา เกตุกรัต
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๙๙๐
เด็กชายวีรภาพ น้อยโต

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๙๙๑

เด็กชายพริษฐ์ จันทะขะ
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๙๙๒

เด็กชายนัติภูมิ สุทธิรักษ์
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๙๙๓

เด็กชายพงศกร สังเวียนทอง
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๙๙๔
เด็กชายสุรดิษ มุขดารา

๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๔๓ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๔๙๙๕

เด็กชายบุญฤทธิ

์

สังขะสุข
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๙๙๖

เด็กชายอัษฎาวุทธ ศิลประเสริฐ
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๙๙๗
เด็กหญิงลักษณ์นารา ปติศิลป

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๙๙๘

เด็กหญิงสุพัตรา สายจำปา
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๔๙๙๙

เด็กหญิงขวัญข้าว เพียรนอก
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๐๐๐
เด็กหญิงจิดาภา เปรมปรีดา

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๐๐๑
เด็กหญิงศิริรัตน์ อดุลรัมย์

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๐๐๒
เด็กหญิงธัญญาทิพย์ พรอันประเสริฐ

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๐๐๓
เด็กหญิงมนัสวี แทนนรินทร์

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๐๐๔
เด็กหญิงรามาวดี สนูหมืน

่

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๐๐๕
เด็กหญิงศิริลักษณ์ บัวโค

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๐๐๖
เด็กหญิงชุลีพร นาดี

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๐๐๗
เด็กหญิงปนัดดา หลักบุญ

๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๐๐๘
เด็กหญิงพัชรพร ทีจักร

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๐๐๙
เด็กหญิงสุนทรี ทองกระจ่าง

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๐๑๐
เด็กหญิงธนพร ทองสวัสดิ

์

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๐๑๑
เด็กหญิงขนิษฐา สุภาจรุญ

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๐๑๒
เด็กหญิงธิดารัตน์ วังคะฮาด

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๐๑๓
เด็กหญิงนิษิตา ตายงค์

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๐๑๔
เด็กหญิงสุพัชศร จันทร์สิงห์

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๐๑๕
เด็กหญิงอารดา ประกอบมูล

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๐๑๖
เด็กชายณัฐพร วรรณาเจริญพร

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๐๑๗
เด็กหญิงณัฎฐนิชา ราสูงเนิน

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๐๑๘
เด็กชายธิติพันธ์ ประพันธ์

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๐๑๙
เด็กชายปวริศร ทิพย์ศรี

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๐๒๐
เด็กชายสรวิชญ์ โรจนีย์

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๐๒๑
เด็กหญิงปานระพี ฉำสุวรรณ

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๐๒๒
เด็กหญิงรัตนาวดี หมืนหาญ

่

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๐๒๓
เด็กหญิงสุภาพร รอดสารี

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๐๒๔
เด็กหญิงสุภาภรณ์ โปยขุนทด

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๐๒๕
เด็กหญิงอมรรัตน์ คำแก้ว

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๐๒๖
เด็กชายศุภกิตติ

์

ไวยกรรณ์
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๐๒๗
เด็กชายธีรภัทร พึงฉำ

่

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๐๒๘
เด็กชายจิรภัทร จันทรวิชัย

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๐๒๙
เด็กชายโชติรส อัศวสุวรรณ์

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๔๔ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๕๐๓๐
เด็กชายณัฑวัฒน์ จำรัสพงษ์

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๐๓๑
เด็กชายณัฐวุฒิ สังวงษา

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๐๓๒
เด็กชายธวานนท์ มนต์ชัยภูมิ

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๐๓๓
เด็กชายธีรศักดิ

์

ฟกเถา
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๐๓๔
เด็กชายปรัตถกร นิลอนันต์

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๐๓๕
เด็กชายปญญา จำปาพงษ์

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๐๓๖
เด็กชายพรภวิษย์ คำสูง

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๐๓๗
เด็กชายเมธัส ทองคล้อย

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๐๓๘
เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

ผุยรอด
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๐๓๙
เด็กชายสถาพร กระดี

่

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๐๔๐
เด็กหญิงกัลยาณี ทองอ่อน

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๐๔๑
เด็กหญิงนำฝน พึงโพธิ

่ ์

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๐๔๒
เด็กหญิงมลณิชา สนูหมืน

่

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๐๔๓
เด็กชายเจษฎา สวนมะลิ

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๐๔๔
เด็กชายไชยวัฒน์ ศิริวัฒน์

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๐๔๕
เด็กชายณัฐพงษ์ วงษ์ท้าว

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๐๔๖
เด็กชายดำรงฤทธิ

์

ผลบุญ

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๐๔๗
เด็กชายธนกร จันทร์ลำภู

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๐๔๘
เด็กหญิงชลดา เกิดสมบุญ

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๐๔๙
เด็กหญิงรัชชนก นิตะโคตร

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๐๕๐
เด็กหญิงวรรณวิสา เชตุใจ

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๐๕๑
เด็กหญิงศิรภัสสร จันทวงษา

๑๒/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๐๕๒
เด็กชายธนภัทร เพชรดี

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๐๕๓
เด็กชายจักรพันธ์ บุญอ่อน

๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๐๕๔
เด็กชายพิพัฒศิลป บูรณารมย์

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๐๕๕
เด็กหญิงวิจิตตรา มังสาย

่

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๐๕๖
เด็กหญิงจีรนุช บุญบำรุง

๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๐๕๗
เด็กชายวีรภาพ โพธิมูล

์

๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๐๕๘
เด็กหญิงภิญญดา พิมพ์แก้ว

๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๐๕๙
เด็กชายธีระพงษ์ นรสีหา

๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๐๖๐
เด็กหญิงอารียา ศรีสวัสดิ

์

๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๐๖๑
เด็กชายชาญศักดิ

์

ชนิทรักษา
๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๐๖๒
เด็กชายพงศธร สังข์ศิลป

๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๐๖๓
เด็กชายเจษฎาภรณ์ แก่นกาน

๑๑/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนพูลเจริญวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๐๖๔
เด็กชายโชคชัย สมฤทธิ

๒๕/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนพูลเจริญวิทยา พระพุทธบาท  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๔๕ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๕๐๖๕
เด็กชายนิวัฒน์ เนตรปรีชา

๑๓/๐/๒๕๕๑
โรงเรียนพูลเจริญวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๐๖๖
เด็กชายภานุวัฒน์ ปานเขาย้อย

๒๓/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนพูลเจริญวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๐๖๗
เด็กชายสายธาร อยู่เจริญ ๗/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนพูลเจริญวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๐๖๘
เด็กชายปยพงษ์ สาระคำ

๑๙/๒/๒๕๕๑
โรงเรียนพูลเจริญวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๐๖๙
เด็กชายนพณัฐ สุขใส

๒๙/๒/๒๕๕๑
โรงเรียนพูลเจริญวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๐๗๐
เด็กชายวรเวช มันทากาศ ๘/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนพูลเจริญวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๐๗๑
เด็กชายธนวัฒน์ โคมทอง ๙/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนพูลเจริญวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๐๗๒
เด็กชายชยธร ภูทอง

๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนพูลเจริญวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๐๗๓
เด็กชายนิปุณ ตายงค์

๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพูลเจริญวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๐๗๔
เด็กชายณัฐวัฒน์ วงษ์บุดดา

๒๗/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนพูลเจริญวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๐๗๕
เด็กชายธันวา พงษ์เกตุ

๕/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนพูลเจริญวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๐๗๖
เด็กชายคุณานนท์ จันทร์นิฤทัย

๑/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนพูลเจริญวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๐๗๗
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

กุลสุวรรณ์
๑๒/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนพูลเจริญวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๐๗๘
เด็กชายนภดล ธรรมมะ

๑๕/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนพูลเจริญวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๐๗๙
เด็กชายพิติกร อ่อนดี

๓๑/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนพูลเจริญวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๐๘๐
เด็กชายศิวัฒน์ โมมขุนทด

๒๘/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนพูลเจริญวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๐๘๑
เด็กชายกัปตัน ยิมละมัย

้

๑๑/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนพูลเจริญวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๐๘๒
เด็กชายจุมพล พรมณี

๑๐/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนพูลเจริญวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๐๘๓
เด็กชายพัฒนโชติ เสวกพันธ์ ๕/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนพูลเจริญวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๐๘๔
เด็กชายพุทรพงษ์ ประทุมมา

๑๘/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนพูลเจริญวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๐๘๕
เด็กชายณภัทร ลครศรี ๒/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนพูลเจริญวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๐๘๖
เด็กชายพงศ์ระพี ศรีวันทา

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนพูลเจริญวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๐๘๗
เด็กชายกรวินท์ มะกรูดอินทร์

๒๑/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนพูลเจริญวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๐๘๘
เด็กชายธีรภัทร์ ปานทอง ๙/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนพูลเจริญวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๐๘๙
เด็กชายธวัชชัย กลีบทัมทิม

๒๔/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนพูลเจริญวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๐๙๐
เด็กชายคามิน คำประดิษฐ

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพูลเจริญวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๐๙๑
เด็กชายกิตติพงษ์ เหมทอง

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพูลเจริญวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๐๙๒
เด็กชายพีภัทร ดอกอินทร์

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพูลเจริญวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๐๙๓
เด็กชายกิตติกร นาคทอง

๑๒/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนพูลเจริญวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๐๙๔
เด็กชายฉัตรชัย ปนเกตุ

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพูลเจริญวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๐๙๕
เด็กชายชยังกูร เข็มจันทร์ ๖/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนพูลเจริญวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๐๙๖
เด็กชายณัฐพล พูลสวัสดิ

๑๗/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนพูลเจริญวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๐๙๗
เด็กชายประกาศิต นฤมิตไพบูลย์ ๓/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนพูลเจริญวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๐๙๘
เด็กชายนนท์วรัตน์ การาม

๑๖/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนพูลเจริญวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๐๙๙
เด็กชายนพณัฐ คำสุ่ม

๑๒/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนพูลเจริญวิทยา พระพุทธบาท  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๔๖ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๕๑๐๐
เด็กชายวรากร ช้างเนียม

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพูลเจริญวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๑๐๑
เด็กชายธนกร พุกไทย ๖/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนพูลเจริญวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๑๐๒
เด็กชายธนวัฒน์ ด้นดัน

๒๒/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนพูลเจริญวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๑๐๓
เด็กชายพศวัตร ก้านบัว

๒๔/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนพูลเจริญวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๑๐๔
เด็กชายโชคชัย สมณะ ๖/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนพูลเจริญวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๑๐๕
เด็กชายสยามธนโชติ คำด้วง

๑๘/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนพูลเจริญวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๑๐๖
เด็กหญิงพัฒน์นรี พุ่มมะลิ

๒๕/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนพูลเจริญวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๑๐๗
เด็กหญิงจิดาภา ใยโฉม

๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนพูลเจริญวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๑๐๘
เด็กหญิงสิริโพยม พัฒนมานะชัย

๓/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนพูลเจริญวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๑๐๙
เด็กหญิงนฤมล อรนนท์

๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนพูลเจริญวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๑๑๐
เด็กหญิงวันดี สีขาว

๑๔/๔/๒๕๕๑
โรงเรียนพูลเจริญวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๑๑๑

เด็กหญิงวันวิสาข์ ฉัตรแก้ว
๓๑/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนพูลเจริญวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๑๑๒

เด็กหญิงกชกร จินตะบุตร
๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนพูลเจริญวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๑๑๓

เด็กหญิงพิมลรัตน์ วังเวงจิตร์
๑๒/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนพูลเจริญวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๑๑๔
เด็กหญิงปยฉัตร อำพรพงษ์

๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนพูลเจริญวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๑๑๕

เด็กหญิงพิชชา ศรีพิทักษ์
๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนพูลเจริญวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๑๑๖

เด็กหญิงวรัชยา กรอบจินดา
๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนพูลเจริญวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๑๑๗

เด็กหญิงภัทรีพันธุ์ จันทร์วงศ์ ๑/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนพูลเจริญวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๑๑๘
เด็กหญิงสุวิมล ปาวนา

๒๗/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนพูลเจริญวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๑๑๙

เด็กหญิงเปรมิกา ทองดอนเหมือน ๙/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนพูลเจริญวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๑๒๐
เด็กหญิงกัญญาวีร์ วรรณุรักษ์

๑๔/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนพูลเจริญวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๑๒๑

เด็กหญิงทยานันท์ มีมา ๒/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนพูลเจริญวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๑๒๒
เด็กหญิงบัณฑิตา ปนเกตุ

๑๙/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนพูลเจริญวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๑๒๓

เด็กหญิงรมย์ธีรา บุตรนาค
๒๑/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนพูลเจริญวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๑๒๔

เด็กหญิงสุจิรา วงษ์แดง
๑๓/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนพูลเจริญวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๑๒๕

เด็กหญิงณัฐญดา ชูเมือง
๑๔/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนพูลเจริญวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๑๒๖
เด็กหญิงธีรกานต์ ปรือปรัก

๒๘/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนพูลเจริญวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๑๒๗

เด็กหญิงกิติยาภรณ์ คงเรียน ๔/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนพูลเจริญวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๑๒๘

เด็กหญิงสุพิชชา สุวรรณเจดีย์

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพูลเจริญวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๑๒๙

เด็กหญิงธัญชนก ตราชู
๑๔/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนพูลเจริญวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๑๓๐
เด็กหญิงรัตติกานต์ เกษรมาลา ๖/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนพูลเจริญวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๑๓๑

เด็กหญิงศิโรรัตน์ บุญหนองบัว
๒๐/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนพูลเจริญวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๑๓๒

เด็กหญิงพิณทอง ตันติวงศ์
๑๗/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพูลเจริญวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๑๓๓

เด็กหญิงชนัดดา ดอกจันทร์
๒๗/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพูลเจริญวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๑๓๔
เด็กหญิงกรกัญญา กลินบัว

่

๑๑/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนพูลเจริญวิทยา พระพุทธบาท  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๔๗ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๕๑๓๕

เด็กหญิงอาริญา ดัดวงษ์
๑๕/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนพูลเจริญวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๑๓๖

เด็กหญิงจิรัชญา ศรีวิไลย
๑๖/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนพูลเจริญวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๑๓๗
เด็กหญิงจารุวรรณ รุ่งเต่า ๓/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนพูลเจริญวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๑๓๘

เด็กหญิงสุชานันท์ กรมรอด ๖/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนพูลเจริญวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๑๓๙

เด็กหญิงมัลลิการ์ สายยืน
๒๔/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพูลเจริญวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๑๔๐
เด็กหญิงกมลลักษณ์ ชูศรี

๙/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนพูลเจริญวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๑๔๑
เด็กหญิงวนิดา อุ่นโคตร

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพูลเจริญวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๑๔๒

เด็กหญิงผาติรัตน์ ศิริคุปต์
๓๐/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพูลเจริญวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๑๔๓

เด็กชายกลวัชร เมืองบุญ
๑๘/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัฒนานุกูลวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๑๔๔

เด็กชายรชต พิมพ์ผิว ๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัฒนานุกูลวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๑๔๕
เด็กชายธนเทพ ธารสุวรรณ ๕/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัฒนานุกูลวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๑๔๖

เด็กชายภาณุวัฒน์ ติคำรัมย์
๑๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัฒนานุกูลวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๑๔๗

เด็กชายณัฏฐกิตติ

์

ลิมสกุลศิริรัตน์

้

๐๔/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัฒนานุกูลวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๑๔๘

เด็กชายรุ่งวิทย์ พานทอง
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัฒนานุกูลวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๑๔๙
เด็กชายสิรวิชญ์ ทองมี

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัฒนานุกูลวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๑๕๐
เด็กชายวรเวช ณ  นคร

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒนานุกูลวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๑๕๑

เด็กชายทรงพล จันทร์ขาว
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒนานุกูลวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๑๕๒

เด็กหญิงณัฏฐพัชร ผลบุตร
๑๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัฒนานุกูลวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๑๕๓
เด็กหญิงพัชราภา พุกสอาด

๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัฒนานุกูลวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๑๕๔

เด็กหญิงภูธารา ภูมินา
๒๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัฒนานุกูลวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๑๕๕

เด็กหญิงบุณยาพร ผิวฟก
๑๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัฒนานุกูลวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๑๕๖

เด็กหญิงปรียานุช จตุรัตนา
๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัฒนานุกูลวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๑๕๗
เด็กหญิงฑิชาภรณ์ คล้าผึง

้

๓๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัฒนานุกูลวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๑๕๘

เด็กหญิงวรกมล กงเพชร
๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัฒนานุกูลวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๑๕๙
เด็กหญิงณัฐติยากรณ์ คงคลัง

๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัฒนานุกูลวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๑๖๐
เด็กหญิงบุษกร มันศิลป

่

๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัฒนานุกูลวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๑๖๑
เด็กหญิงภาพรรณ คล้ายนิล

๑๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัฒนานุกูลวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๑๖๒

เด็กหญิงวรรณิศา วันวิเสส
๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัฒนานุกูลวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๑๖๓

เด็กหญิงเพชรภรณ์ ทับสกุล
๒๖/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนวัฒนานุกูลวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๑๖๔

เด็กหญิงสุภัสสรา จุฑารัตน์
๐๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัฒนานุกูลวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๑๖๕
เด็กหญิงนภาพร อ่อนตา

๒๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัฒนานุกูลวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๑๖๖

เด็กหญิงณัฐกฤตา พันธ์แก้ว
๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัฒนานุกูลวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๑๖๗

เด็กหญิงธันย์ชนก หนายสุภาพ
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัฒนานุกูลวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๑๖๘

เด็กหญิงกฤษติยา ทรัพย์ประเสริฐ
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัฒนานุกูลวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๑๖๙
เด็กหญิงกชกร วงษ์แก้ว

๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัฒนานุกูลวิทยา พระพุทธบาท  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๔๘ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๕๑๗๐
เด็กหญิงเสาวนีย์ สายประสาท

๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัฒนานุกูลวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๑๗๑

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ อยู่มีสุข
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัฒนานุกูลวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๑๗๒
เด็กหญิงพิมพ์วรีย์ ส่วยณรงค์

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัฒนานุกูลวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๑๗๓

เด็กหญิงอรสิมา มีเจริญ

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัฒนานุกูลวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๑๗๔

เด็กหญิงณัฐธิดา แผ่ขจร
๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัฒนานุกูลวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๑๗๕

เด็กหญิงสุวรรณา เลือนลอย

่

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัฒนานุกูลวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๑๗๖
เด็กหญิงคุณัญญา น้อยจันทร์

๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัฒนานุกูลวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๑๗๗
เด็กหญิงณัฏฐกฤตตา คงคลัง

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัฒนานุกูลวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๑๗๘

เด็กหญิงดลยา เกสร
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัฒนานุกูลวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๑๗๙

เด็กหญิงกฤษณี พ่งเฟยม
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัฒนานุกูลวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๑๘๐
เด็กหญิงศรินธร ยืนยง

๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัฒนานุกูลวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๑๘๑

เด็กหญิงวิภาวี ภูทอง
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัฒนานุกูลวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๑๘๒

เด็กหญิงอรวรา ธงชัย

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัฒนานุกูลวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๑๘๓

เด็กหญิงกัญญณัฐ ประทุมทัย
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัฒนานุกูลวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๑๘๔
เด็กหญิงพิมพิศา สีสง่า

๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัฒนานุกูลวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๑๘๕

เด็กหญิงวทัญญา หนูเงิน
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒนานุกูลวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๑๘๖

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ฤกษ์พิชญโยธิน
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัฒนานุกูลวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๑๘๗

เด็กหญิงจีรวรรณ เทพทอง
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒนานุกูลวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๑๘๘
เด็กหญิงนัฐญา เอียมสอาด

่

๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัฒนานุกูลวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๑๘๙

เด็กหญิงกันยารัตน์ พรหมมหาลา
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัฒนานุกูลวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๑๙๐
เด็กหญิงกันตินันท์ สายสอน

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒนานุกูลวิทยา พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๑๙๑

เด็กหญิงณิชาภา วณิชชานุกร
๑๗/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๑๙๒
เด็กชายธนกฤต พิสิษฐ์วุฒิไพศาล

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๑๙๓

เด็กชายสุวัฒน์ พรหมอ่อน
๑๔/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๑๙๔

เด็กหญิงวรกานต์ ไวย์คุปต์
๒๒/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๑๙๕

เด็กหญิงสุธิดา เจียมเกาะ
๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๑๙๖
เด็กชายชนุดม สุรัตน์

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๑๙๗

เด็กชายกฤษฏ์ ด่านชัยมงคล
๑๗/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๑๙๘

เด็กชายภูชิตพัฒน์ ธูปทอง
๓๐/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๑๙๙

เด็กหญิงพัชรินทร์ เหลียมหาร

่

๒๔/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๒๐๐
เด็กหญิงนรภัทร ราชบุรมย์

๑๔/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๒๐๑
เด็กหญิงสิริยากรณ์ ทรงจันทึก

๑๒/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๒๐๒
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ บัวเทศ

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๒๐๓
เด็กชายปงศ์ปณต แจ้งถิน

่

๑๙/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๒๐๔
เด็กชายศิวกร มิทิน

๓๑/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

พระพุทธบาท  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๔๙ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๕๒๐๕
เด็กหญิงลลินดา ลอรักษา

๑๗/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๒๐๖
เด็กชายจิรานุวัฒน์ จีบแก้ว ๙/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๒๐๗
เด็กชายธีระวัฒน์ พงษ์แพทย์

๑๙/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๒๐๘ เด็กหญิงสิรินทร์ยาพร
พลอยฤทธิ

์

๓๑/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๒๐๙
เด็กหญิงพีรดา พลเยียม

่

๖/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๒๑๐
เด็กชายธนพัฒน์ จตุรัส

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๒๑๑
เด็กหญิงสวิชาดา มีทอง

๒๖/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๒๑๒

เด็กหญิงเปมิลัลน์
เอือจิระพงษ์พันธ์

้

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๒๑๓

เด็กชายพัทธดนย์ บุญสิม
๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๒๑๔

เด็กหญิงภัทราพร มะโนแจ่ม

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๒๑๕
เด็กหญิงพิชญธิดา ใจงาม

๒๖/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๒๑๖

เด็กหญิงกุศลิน พลายละหาร
๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๒๑๗

เด็กชายภรภัทร ส้มฉุน ๔/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๒๑๘

เด็กชายธนเดช พิสิษฐ์วุฒิไพศาล
๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๒๑๙
เด็กชายอนรรฆวี ศรีสุวรรณ

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๒๒๐
เด็กชายกวีพัฒน์ สว่าง

๑๒/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๒๒๑

เด็กชายแก้วขวัญ เพียรการนา
๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๒๒๒

เด็กชายจิรภัทร แช่มประสพ
๓๐/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๒๒๓
เด็กชายธีรวัฒน์ เพลินบุญ

๒๙/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๒๒๔

เด็กชายภัทรพล พัฒนมานะชัย
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๒๒๕

เด็กชายวิชิตพงษ์ ราชบุรมย์ ๕/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๒๒๖

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ดิษฐขำ
๒๔/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๒๒๗
เด็กหญิงณัฏฐ์นรี แดงด้วง

๒๙/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๒๒๘

เด็กชายจักรพรรดิ ทรัพย์หิรัญ
๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๒๒๙

เด็กชายธาดา เพ็ญสว้สดิ

์

๑/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๒๓๐
เด็กหญิงชนิดา กลินแก้ว

่

๑๘/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๒๓๑
เด็กชายชัยมนัส แอบสุข

๑๓/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๒๓๒

เด็กหญิงภิญญดา กล้วยน้อย
๒๒/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๒๓๓

เด็กหญิงสุภารัตน์ ศรนาราย

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

พระพุทธบาท  

สบ ๒๔๖๐/๕๒๓๔

เด็กหญิงศุภรัตน์ คำคุณ
๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน เกาะแก้วอรุณคาม  

สบ ๒๔๖๐/๕๒๓๕
เด็กหญิงพรนิภา เกตุวร

๓๐/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน เกาะแก้วอรุณคาม  

สบ ๒๔๖๐/๕๒๓๖

เด็กชายธนัทพล ฉัตรชัยสุริยา
๒๐/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน เกาะแก้วอรุณคาม  

สบ ๒๔๖๐/๕๒๓๗

เด็กชายวันชนะ โสสวัสดิ

์

๑๕/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน เกาะแก้วอรุณคาม  

สบ ๒๔๖๐/๕๒๓๘

เด็กชายอติชาติ บุญรัตน์
๓๐/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน เกาะแก้วอรุณคาม  

สบ ๒๔๖๐/๕๒๓๙
เด็กหญิงอารียา คำซ้อน

๒๕/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน เกาะแก้วอรุณคาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๕๐ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๕๒๔๐
เด็กชายกฤษฎา จินดามณี

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน เกาะแก้วอรุณคาม  

สบ ๒๔๖๐/๕๒๔๑
เด็กหญิงสุพรรณพิมพ์

ศิลมัน

่

๑๒/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน เกาะแก้วอรุณคาม  

สบ ๒๔๖๐/๕๒๔๒
เด็กหญิงภัทรวดี ตากไธสง

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน เกาะแก้วอรุณคาม  

สบ ๒๔๖๐/๕๒๔๓

เด็กหญิงบงกช พรมประเสริฐ
๑๗/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน เกาะแก้วอรุณคาม  

สบ ๒๔๖๐/๕๒๔๔

เด็กหญิงวิลาวัณย์ ทองอร่าม
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน เกาะแก้วอรุณคาม  

สบ ๒๔๖๐/๕๒๔๕

เด็กหญิงณัฐชยาน์ เขือนแก้ว

่

๑/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน เกาะแก้วอรุณคาม  

สบ ๒๔๖๐/๕๒๔๖
เด็กชายศิวัฒน์ แก้ววิเศษ

๑๒/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน เกาะแก้วอรุณคาม  

สบ ๒๔๖๐/๕๒๔๗

เด็กชายสิทธิโชค พุ่มหอม
๑๖/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน เกาะแก้วอรุณคาม  

สบ ๒๔๖๐/๕๒๔๘

เด็กหญิงนฤมล สมบัติยานุชิต ๖/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน เกาะแก้วอรุณคาม  

สบ ๒๔๖๐/๕๒๔๙

เด็กชายสันติสุข รักสุจริต
๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน เกาะแก้วอรุณคาม  

สบ ๒๔๖๐/๕๒๕๐
เด็กชายชิษณุชา ศิริบาล

๑๒/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน เกาะแก้วอรุณคาม  

สบ ๒๔๖๐/๕๒๕๑

เด็กชายกิตติ อุตตะ
๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน เกาะแก้วอรุณคาม  

สบ ๒๔๖๐/๕๒๕๒

เด็กชายฉัตรมงคล ตนพรมรัมย์ ๔/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน เกาะแก้วอรุณคาม  

สบ ๒๔๖๐/๕๒๕๓

เด็กหญิงหทัยชนก ดิษเสถียร ๓/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน เกาะแก้วอรุณคาม  

สบ ๒๔๖๐/๕๒๕๔
เด็กชายปฏิพล ลัคนาทิน

๒๖/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน เกาะแก้วอรุณคาม  

สบ ๒๔๖๐/๕๒๕๕

เด็กชายธีรภัทร ต้นแก้ว

๒๕/๒๕/๒๕๔๗

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน เกาะแก้วอรุณคาม  

สบ ๒๔๖๐/๕๒๕๖

เด็กหญิงชาลิสา ศิริสัตย์
๑๕/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน เกาะแก้วอรุณคาม  

สบ ๒๔๖๐/๕๒๕๗

เด็กชายทัตพง กองพา ๑/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน เกาะแก้วอรุณคาม  

สบ ๒๔๖๐/๕๒๕๘
นายกันตพงษ์ เพิงศรี

๘/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน เกาะแก้วอรุณคาม  

สบ ๒๔๖๐/๕๒๕๙

นางสาวนงนุช วรรณกิจ
๑๘/๒/๒๕๔๒

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน เกาะแก้วอรุณคาม  

สบ ๒๔๖๐/๕๒๖๐
นายพงษ์พัฒน์ มูลวิจิตร

๑๖/๒/๒๕๔๓
โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน เกาะแก้วอรุณคาม  

สบ ๒๔๖๐/๕๒๖๑

นายจิรพล มะหะหมัด
๒๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน เกาะแก้วอรุณคาม  

สบ ๒๔๖๐/๕๒๖๒
นายโสพล นันทวัฒนพร

๑๓/๑/๒๕๔๓
โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน เกาะแก้วอรุณคาม  

สบ ๒๔๖๐/๕๒๖๓

นางสาวประดับพร หลักคำ
๒๓/๖/๒๕๔๒

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน เกาะแก้วอรุณคาม  

สบ ๒๔๖๐/๕๒๖๔

นายประสิทธิ

์

บุญศรี

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน เกาะแก้วอรุณคาม  

สบ ๒๔๖๐/๕๒๖๕

นางสาวนพวรรณ ดิศร ๔/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน เกาะแก้วอรุณคาม  

สบ ๒๔๖๐/๕๒๖๖
นางสาวณัฐจิรา สุภาเลิศ ๒/๔/๒๕๔๓ โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน เกาะแก้วอรุณคาม  

สบ ๒๔๖๐/๕๒๖๗

นายจิรวุฒิ บุญรอดดิษฐ์
๒๗/๘/๒๕๔๓

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน เกาะแก้วอรุณคาม  

สบ ๒๔๖๐/๕๒๖๘

นางสาวผกามาศ การันต์
๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน เกาะแก้วอรุณคาม  

สบ ๒๔๖๐/๕๒๖๙

นายบุญญฤทธิ

์

ขำแปะ

๒๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน เกาะแก้วอรุณคาม  

สบ ๒๔๖๐/๕๒๗๐
นางสาวดลยา ชัยประภา

๒๐/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน เกาะแก้วอรุณคาม  

สบ ๒๔๖๐/๕๒๗๑

นายนิฤนาท จุลบุดดี
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน เกาะแก้วอรุณคาม  

สบ ๒๔๖๐/๕๒๗๒

นางสาวอรไพลิน บุญชูแก้ว
๑๖/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน เกาะแก้วอรุณคาม  

สบ ๒๔๖๐/๕๒๗๓

เด็กชายวิทวัส ถนอมยศ ๒/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน เกาะแก้วอรุณคาม  

สบ ๒๔๖๐/๕๒๗๔
เด็กหญิงวรีรัตน์ รอดเมือง

๒๒/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน เกาะแก้วอรุณคาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๕๑ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๕๒๗๕

เด็กหญิงปนิสา พวงพันธุ์
๑๒/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน เกาะแก้วอรุณคาม  

สบ ๒๔๖๐/๕๒๗๖

เด็กชายชัยยัยท์ จำซุย ๖/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน เกาะแก้วอรุณคาม  

สบ ๒๔๖๐/๕๒๗๗
เด็กชายพีรันธร คำแดง

๗/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบำรุงปญญา บ้านดอน  

สบ ๒๔๖๐/๕๒๗๘

เด็กชายชลธี นอบน้อม ๖/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบำรุงปญญา บ้านดอน  

สบ ๒๔๖๐/๕๒๗๙

เด็กชายณัฐภัทร เผ่าพัด
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบำรุงปญญา บ้านดอน  

สบ ๒๔๖๐/๕๒๘๐
เด็กชายศุภัช รัตนภูมิ

๒๒/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบำรุงปญญา บ้านดอน  

สบ ๒๔๖๐/๕๒๘๑
เด็กชายบดินทร์ ถินโสภา

่

๕/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบำรุงปญญา บ้านดอน  

สบ ๒๔๖๐/๕๒๘๒

เด็กชายอโณทัย
เทพถาวรวรวาทย์ ๑๘/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบำรุงปญญา บ้านดอน  

สบ ๒๔๖๐/๕๒๘๓

เด็กชายดนัยณัฐ แจ้งมรคา ๒๐/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบำรุงปญญา บ้านดอน  

สบ ๒๔๖๐/๕๒๘๔

เด็กชายพีรวิชญ์ พูนสมบัติ

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบำรุงปญญา บ้านดอน  

สบ ๒๔๖๐/๕๒๘๕
เด็กชายจุมพล กิริยา

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบำรุงปญญา บ้านดอน  

สบ ๒๔๖๐/๕๒๘๖

เด็กชายธีรภัทร ทมาโส
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบำรุงปญญา บ้านดอน  

สบ ๒๔๖๐/๕๒๘๗

เด็กชายศิวกร ศรแก้วดารา
๑๔/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบำรุงปญญา บ้านดอน  

สบ ๒๔๖๐/๕๒๘๘

เด็กหญิงจิรภิญญา รัตนพันธุ์
๒๔/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบำรุงปญญา บ้านดอน  

สบ ๒๔๖๐/๕๒๘๙
เด็กหญิงฐิตารีย์ ประยูรพันธุ์

๒๔/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบำรุงปญญา บ้านดอน  

สบ ๒๔๖๐/๕๒๙๐
เด็กหญิงธนพร ทองนิล ๗/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบำรุงปญญา บ้านดอน  

สบ ๒๔๖๐/๕๒๙๑

เด็กหญิงนพเก้า รอดประเสริฐ
๑๙/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบำรุงปญญา บ้านดอน  

สบ ๒๔๖๐/๕๒๙๒ เด็กหญิงปรานต์กรณิศ
คูวิจิตรสุวรรณ ๑/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบำรุงปญญา บ้านดอน  

สบ ๒๔๖๐/๕๒๙๓
เด็กหญิงพิชชาภรณ์ บูรณางกูร ๑/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบำรุงปญญา บ้านดอน  

สบ ๒๔๖๐/๕๒๙๔

เด็กหญิงอธิชา พลอยงาม
๑๕/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบำรุงปญญา บ้านดอน  

สบ ๒๔๖๐/๕๒๙๕

เด็กหญิงอรกมล ศุภรานนท์รัตน์
๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบำรุงปญญา บ้านดอน  

สบ ๒๔๖๐/๕๒๙๖

เด็กหญิงธัญจิรา เรืองเกษา
๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบำรุงปญญา บ้านดอน  

สบ ๒๔๖๐/๕๒๙๗
เด็กหญิงพราวพัสวี อัตโสภณ

๑๗/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบำรุงปญญา บ้านดอน  

สบ ๒๔๖๐/๕๒๙๘

เด็กหญิงพรพรรณ คำแผง
๓๑/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบำรุงปญญา บ้านดอน  

สบ ๒๔๖๐/๕๒๙๙

เด็กหญิงสิริยากร ราชวงษ์
๒๑/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบำรุงปญญา บ้านดอน  

สบ ๒๔๖๐/๕๓๐๐
เด็กหญิงชนกนันท์ ประสพจิตร์

๑๗/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบำรุงปญญา บ้านดอน  

สบ ๒๔๖๐/๕๓๐๑
เด็กหญิงศริณญา อธิคม

๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบำรุงปญญา บ้านดอน  

สบ ๒๔๖๐/๕๓๐๒
เด็กหญิงอภิชญา พวงดอกไม้

๒๖/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบำรุงปญญา บ้านดอน  

สบ ๒๔๖๐/๕๓๐๓
เด็กหญิงกชกร เพชรอาวุธ ๕/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบำรุงปญญา บ้านดอน  

สบ ๒๔๖๐/๕๓๐๔
เด็กหญิงจิณัฐตา สุระกุล ๒/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบำรุงปญญา บ้านดอน  

สบ ๒๔๖๐/๕๓๐๕
เด็กหญิงรวิสรา แท่นสมบัติ ๒/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบำรุงปญญา บ้านดอน  

สบ ๒๔๖๐/๕๓๐๖
เด็กหญิงศตพร ภู่ทอง ๒/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบำรุงปญญา บ้านดอน  

สบ ๒๔๖๐/๕๓๐๗
เด็กหญิงธิภาวรรณ เนตรน้อย

๒๘/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบำรุงปญญา บ้านดอน  

สบ ๒๔๖๐/๕๓๐๘
เด็กหญิงนฤมล กลินชะเอม

่

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบำรุงปญญา บ้านดอน  

สบ ๒๔๖๐/๕๓๐๙
เด็กหญิงชาลิสา ทองรอด ๓/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบำรุงปญญา บ้านดอน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๕๒ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๕๓๑๐
เด็กหญิงปภาพร สุขณีวัฒน์

๒๗/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบำรุงปญญา บ้านดอน  

สบ ๒๔๖๐/๕๓๑๑

เด็กหญิงสุกัญญา พรมหา ๓๐/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบำรุงปญญา บ้านดอน  

สบ ๒๔๖๐/๕๓๑๒
เด็กหญิงธิดาวัล โนนคำพันธ์

๑๓/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบำรุงปญญา บ้านดอน  

สบ ๒๔๖๐/๕๓๑๓

เด็กหญิงวทัญญา กันหา
๑๒/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบำรุงปญญา บ้านดอน  

สบ ๒๔๖๐/๕๓๑๔

เด็กหญิงขวัญชนก ยายิรัมย์
๑๒/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบำรุงปญญา บ้านดอน  

สบ ๒๔๖๐/๕๓๑๕

เด็กหญิงวรัญญา กุดศรี
๒๗/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบำรุงปญญา บ้านดอน  

สบ ๒๔๖๐/๕๓๑๖
เด็กหญิงชนิสรา จำปาบุรี

๑๘/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบำรุงปญญา บ้านดอน  

สบ ๒๔๖๐/๕๓๑๗

เด็กหญิงไอศิกา แคนดา
๑๒/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบำรุงปญญา บ้านดอน  

สบ ๒๔๖๐/๕๓๑๘

เด็กหญิงสิริวิมล ประจวบวัน
๑๑/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบำรุงปญญา บ้านดอน  

สบ ๒๔๖๐/๕๓๑๙

เด็กชายธราดล บุญคำ

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านดอน บ้านดอน  

สบ ๒๔๖๐/๕๓๒๐
เด็กชายปฏิภาณ ตรีเดช

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านดอน บ้านดอน  

สบ ๒๔๖๐/๕๓๒๑

เด็กชายจักรินทร์ บริบาล
๒๗/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านดอน บ้านดอน  

สบ ๒๔๖๐/๕๓๒๒
เด็กชายเพชรชรินทร์ ปนไชยเครือ

๒๗/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบ้านดอน บ้านดอน  

สบ ๒๔๖๐/๕๓๒๓

เด็กชายอลงกรณ์ โต๊ะสีดา
๒๘/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านดอน บ้านดอน  

สบ ๒๔๖๐/๕๓๒๔
เด็กชายปยะพงษ์ บุญสกุล

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านดอน บ้านดอน  

สบ ๒๔๖๐/๕๓๒๕

เด็กชายธันวา พรมศร
๒๖/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านดอน บ้านดอน  

สบ ๒๔๖๐/๕๓๒๖

เด็กชายประชา พูนเพ็ง
๒๖/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านดอน บ้านดอน  

สบ ๒๔๖๐/๕๓๒๗

เด็กชายพงศธร สังน้อย

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านดอน บ้านดอน  

สบ ๒๔๖๐/๕๓๒๘
เด็กชายสุรศักดิ

์

เจ๊กน้อย
๒๕/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านดอน บ้านดอน  

สบ ๒๔๖๐/๕๓๒๙

เด็กหญิงรุ่งนภา ประพริก
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านดอน บ้านดอน  

สบ ๒๔๖๐/๕๓๓๐
เด็กหญิงสุภาภรณ์ บริบาล

๒๑/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบ้านดอน บ้านดอน  

สบ ๒๔๖๐/๕๓๓๑

เด็กหญิงศิริวรรณ หีบจันทร์ตรี ๕/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านดอน บ้านดอน  

สบ ๒๔๖๐/๕๓๓๒
เด็กหญิงสุรีรัตน์ แก้วน้อย

๑/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบ้านดอน บ้านดอน  

สบ ๒๔๖๐/๕๓๓๓

เด็กหญิงศิรินภา ขันติทรง
๒๙/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านดอน บ้านดอน  

สบ ๒๔๖๐/๕๓๓๔
เด็กชายเจษฎาภรณ์ บุญเกิด ๒/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบ้านดอน บ้านดอน  

สบ ๒๔๖๐/๕๓๓๕

เด็กชายสิรภัทร ขวัญสุข
๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวถนน เกาะแก้วอรุณคาม  

สบ ๒๔๖๐/๕๓๓๖
เด็กชายชัชชัย ขวัญสุข

๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวถนน เกาะแก้วอรุณคาม  

สบ ๒๔๖๐/๕๓๓๗

เด็กชายประยุทธ์ ฉิมยาม
๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวถนน เกาะแก้วอรุณคาม  

สบ ๒๔๖๐/๕๓๓๘

เด็กชายศิรวิทย์ สะไบบาง
๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวถนน เกาะแก้วอรุณคาม  

สบ ๒๔๖๐/๕๓๓๙

เด็กหญิงธิดาพร หอมชืน

่

๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวถนน เกาะแก้วอรุณคาม  

สบ ๒๔๖๐/๕๓๔๐
เด็กหญิงบัณฑิตา เต็งศิริ

๓๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหัวถนน เกาะแก้วอรุณคาม  

สบ ๒๔๖๐/๕๓๔๑

เด็กชายณัฐพล โชสูงเนิน

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนแสนจำหน่ายวิทยา เกาะแก้วอรุณคาม  

สบ ๒๔๖๐/๕๓๔๒

เด็กหญิงสุพรรณษา วะดี
๑๗/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนแสนจำหน่ายวิทยา เกาะแก้วอรุณคาม  

สบ ๒๔๖๐/๕๓๔๓

เด็กหญิงสุภาวดี บุญเรือง
๑๗/๗/๒๕๕๑

โรงเรียนแสนจำหน่ายวิทยา เกาะแก้วอรุณคาม  

สบ ๒๔๖๐/๕๓๔๔
เด็กชายศราวุธ จารัญ

๑๔/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดคลองใหม่ คลองใหม่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๕๓ / ๒๓๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๕๓๔๕

เด็กชายนภดล สนธิกุล
๒๔/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคลองใหม่ คลองใหม่  

สบ ๒๔๖๐/๕๓๔๖
เด็กหญิงกัญญารัตน์ คุ้มภัย ๕/๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดคลองใหม่ คลองใหม่  

สบ ๒๔๖๐/๕๓๔๗
เด็กชายปนพล สุขประสงศ์

๒๓/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคลองใหม่ คลองใหม่  

สบ ๒๔๖๐/๕๓๔๘

เด็กหญิงวิไลวรรณ หาญวงศ์
๑๘/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคลองใหม่ คลองใหม่  

สบ ๒๔๖๐/๕๓๔๙ เด็กหญิงเบญจมาภรณ์
ศรีธเนศสกุล

๒๙/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคลองใหม่ คลองใหม่  

สบ ๒๔๖๐/๕๓๕๐
เด็กชายกฤษกร หรันกรุ่น

่

๒๗/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบางกง บางกง  

สบ ๒๔๖๐/๕๓๕๑
เด็กชายบวรวิชญ์ นารอด ๘/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบางกง บางกง  

สบ ๒๔๖๐/๕๓๕๒

เด็กชายนาวิน บุตรสิน
๒๗/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางกง บางกง  

สบ ๒๔๖๐/๕๓๕๓

เด็กชายวราวุฒิ สีดำ
๒๔/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางกง บางกง  

สบ ๒๔๖๐/๕๓๕๔

เด็กชายนาวี จันเพ็ชร

่

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางกง บางกง  

สบ ๒๔๖๐/๕๓๕๕
เด็กชายวีรภาพ บุญมาก

๒/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านบางกง บางกง  

สบ ๒๔๖๐/๕๓๕๖

เด็กชายจักรพันธ์ แช่มประเสริฐ
๒๑/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบางกง บางกง  

สบ ๒๔๖๐/๕๓๕๗

เด็กชายวัศพล มลฑาพันธ์
๒๒/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบางกง บางกง  

สบ ๒๔๖๐/๕๓๕๘

เด็กชายพสธร มาลัยทอง ๓/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบางกง บางกง  

สบ ๒๔๖๐/๕๓๕๙
เด็กชายธีรเดช ธิบดี

๐๗/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบางกง บางกง  

สบ ๒๔๖๐/๕๓๖๐
เด็กชายเลิศพงศ์ แซ่เฮ่อ ๘/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบางกง บางกง  

สบ ๒๔๖๐/๕๓๖๑

เด็กหญิงสุภารัตน์ อ่อนศรี ๙/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบางกง บางกง  

สบ ๒๔๖๐/๕๓๖๒

เด็กหญิงศิริญญา ลาทะแก้ว ๙/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบางกง บางกง  

สบ ๒๔๖๐/๕๓๖๓
เด็กหญิงเรมิตา ดาราภูมิ

๑๔/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบางกง บางกง  

สบ ๒๔๖๐/๕๓๖๔

เด็กหญิงทิพย์วิมล เอกเจริญ ๓/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบางกง บางกง  

สบ ๒๔๖๐/๕๓๖๕

เด็กหญิงภัทรพร กองเพ็ชร ๔/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบางกง บางกง  

สบ ๒๔๖๐/๕๓๖๖

เด็กหญิงณัฐสิมา หลาวเพ็ชร์
๒๓/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบางกง บางกง  

สบ ๒๔๖๐/๕๓๖๗
เด็กหญิงนิชดา ใยไธสง

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางกง บางกง  

สบ ๒๔๖๐/๕๓๖๘

เด็กหญิงอรกัญญา พันธ์เปน
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางกง บางกง  

สบ ๒๔๖๐/๕๓๖๙
เด็กหญิงกัญญาภรณ์ พลอยประเสริฐ

๑๑/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบางกง บางกง  

สบ ๒๔๖๐/๕๓๗๐
เด็กชายศิริชาติ กิจสุวรรณ์ ๙/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบางกง บางกง  

สบ ๒๔๖๐/๕๓๗๑
เด็กชายไตรรัตน์ เกตุสุวรรณ์ ๖/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบางกง บางกง  

สบ ๒๔๖๐/๕๓๗๒

เด็กชายพัสกร บุญวงค์
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางกง บางกง  

สบ ๒๔๖๐/๕๓๗๓

เด็กชายณัฐพล นาโม ๗/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบางกง บางกง  

สบ ๒๔๖๐/๕๓๗๔

เด็กชายพรชัย ทังสุข

้

๑๔/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านบางกง บางกง  

สบ ๒๔๖๐/๕๓๗๕
เด็กชายนิคม นิพัฒนา

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางกง บางกง  

สบ ๒๔๖๐/๕๓๗๖

เด็กชายณัฐพล กันหาธรรม
๒๒/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางกง บางกง  

สบ ๒๔๖๐/๕๓๗๗

เด็กชายมนตรี ขำแปง
๑๗/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบางกง บางกง  

สบ ๒๔๖๐/๕๓๗๘

เด็กชายธีรศักดิ

์

วิจิตรไทย ๗/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบางกง บางกง  

สบ ๒๔๖๐/๕๓๗๙
เด็กชายกฤติธี แสนคำ

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางกง บางกง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๕๔ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๕๓๘๐
เด็กหญิงธัญจีรา พานะ

๓๐/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านบางกง บางกง  

สบ ๒๔๖๐/๕๓๘๑

เด็กหญิงรัชชนก แบบกัน ๙/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบางกง บางกง  

สบ ๒๔๖๐/๕๓๘๒
เด็กหญิงอรกัญญา ศิริไพศาล

๒๙/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบางกง บางกง  

สบ ๒๔๖๐/๕๓๘๓

เด็กหญิงจินตนา รักษาพล
๓๐/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางกง บางกง  

สบ ๒๔๖๐/๕๓๘๔

เด็กหญิงอุไรรัตน์ เกรมกลาง
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางกง บางกง  

สบ ๒๔๖๐/๕๓๘๕

เด็กหญิงวราลักษณ์ อินทร์อำ
๒๒/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบางกง บางกง  

สบ ๒๔๖๐/๕๓๘๖
เด็กหญิงรตนพร ศรีสวรรค์

๑๘/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านบางกง บางกง  

สบ ๒๔๖๐/๕๓๘๗

เด็กหญิงสุพรรณษา ดีเยย
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางกง บางกง  

สบ ๒๔๖๐/๕๓๘๘

เด็กหญิงสุภารัตน์ คำมุงคุณ ๘/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบางกง บางกง  

สบ ๒๔๖๐/๕๓๘๙

เด็กหญิงอรอนงค์ ตะแขก ๔/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบางกง บางกง  

สบ ๒๔๖๐/๕๓๙๐
เด็กหญิงเมวดี บุษดี

๑๘/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบางกง บางกง  

สบ ๒๔๖๐/๕๓๙๑

เด็กหญิงจิรดา ทองดี
๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางกง บางกง  

สบ ๒๔๖๐/๕๓๙๒

เด็กชายจิรวัฒน์ จริตพันธ์
๒๙/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางกง บางกง  

สบ ๒๔๖๐/๕๓๙๓

เด็กชายเอ๊ะ แก้วกรอง
๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางกง บางกง  

สบ ๒๔๖๐/๕๓๙๔
เด็กหญิงอรุณวรรณ เปยโคกสูง

๒๔/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านบางกง บางกง  

สบ ๒๔๖๐/๕๓๙๕

เด็กหญิงปยมาศ แซ่เอียว

้

๒๖/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านบางกง บางกง  

สบ ๒๔๖๐/๕๓๙๖

เด็กชายเนติโชติ สร้อยทอง ๘/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบางกง บางกง  

สบ ๒๔๖๐/๕๓๙๗

เด็กชายภานุพันธ์ ทรัพย์ยิง

่

๑๓/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านบางกง บางกง  

สบ ๒๔๖๐/๕๓๙๘
เด็กชายเศรษฐพงษ์ ขาวเจริญ

๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสร้างบุญ สร้างบุญ  

สบ ๒๔๖๐/๕๓๙๙

เด็กชายอนวัช ขำสีทอง ๓๐/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสร้างบุญ สร้างบุญ  

สบ ๒๔๖๐/๕๔๐๐
เด็กชายณัฐพร แจ่มดวง

๒๗/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสร้างบุญ สร้างบุญ  

สบ ๒๔๖๐/๕๔๐๑
เด็กชายธนากร หงษ์ชมแพ

๑/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสร้างบุญ สร้างบุญ  

สบ ๒๔๖๐/๕๔๐๒
เด็กหญิงอภิชญา เริงศิริ

๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสร้างบุญ สร้างบุญ  

สบ ๒๔๖๐/๕๔๐๓
เด็กหญิงพิยดา จอมคำสิงห์

๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสร้างบุญ สร้างบุญ  

สบ ๒๔๖๐/๕๔๐๔
เด็กหญิงสุกัญญา โพธิบุญปลูก

์

๒๐/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสร้างบุญ สร้างบุญ  

สบ ๒๔๖๐/๕๔๐๕
เด็กหญิงศศิมาภรณ์ หงันเปยม ๔/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสร้างบุญ สร้างบุญ  

สบ ๒๔๖๐/๕๔๐๖
เด็กหญิงจันทิมา แก้วเซือง

๒๑/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสร้างบุญ สร้างบุญ  

สบ ๒๔๖๐/๕๔๐๗
เด็กหญิงจุฑามาศ มินชัง

๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสร้างบุญ สร้างบุญ  

สบ ๒๔๖๐/๕๔๐๘
เด็กหญิงนำเพชร ขำสีทอง

๒๑/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสร้างบุญ สร้างบุญ  

สบ ๒๔๖๐/๕๔๐๙
เด็กหญิงพลอยไพลิน ขำสีทอง

๒๑/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสร้างบุญ สร้างบุญ  

สบ ๒๔๖๐/๕๔๑๐
เด็กหญิงสิริกัญญา ขัวขาว ๘/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสร้างบุญ สร้างบุญ  

สบ ๒๔๖๐/๕๔๑๑

เด็กชายพรหมเมต จันทร์ตัน
๒๖/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสหกรณ์รังสรรค์ สหกรณ์รังสรรค์  

สบ ๒๔๖๐/๕๔๑๒

เด็กหญิงศิรินภา เชือนุ่น

้

๒/๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสหกรณ์รังสรรค์ สหกรณ์รังสรรค์  

สบ ๒๔๖๐/๕๔๑๓

เด็กหญิงศศิธร สัตบุตร
๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสหกรณ์รังสรรค์ สหกรณ์รังสรรค์  

สบ ๒๔๖๐/๕๔๑๔ เด็กหญิงเนตรนภาวรรณ

ส่งแสง
๑๖/๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสหกรณ์รังสรรค์ สหกรณ์รังสรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๕๕ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๕๔๑๕

เด็กชายอานนท์ จันทร์ลอย ๓/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร)

หนองหมูใต้  

สบ ๒๔๖๐/๕๔๑๖

เด็กชายปรีติ เทียงธรรม

่

๑๕/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร)

หนองหมูใต้  

สบ ๒๔๖๐/๕๔๑๗
เด็กชายพงศกร แผนกรถ

๑๗/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร)

หนองหมูใต้  

สบ ๒๔๖๐/๕๔๑๘

เด็กชายพงศ์ภพ แผนกรถ
๒๘/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร)

หนองหมูใต้  

สบ ๒๔๖๐/๕๔๑๙

เด็กชายอู -
๑๐/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร)

หนองหมูใต้  

สบ ๒๔๖๐/๕๔๒๐
เด็กชายฐิติพงศ์ เกตุสุวรรณ์

๑๕/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร)

หนองหมูใต้  

สบ ๒๔๖๐/๕๔๒๑
เด็กชายสุวรรณภูมิ ฉิมยาม

๑๓/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร)

หนองหมูใต้  

สบ ๒๔๖๐/๕๔๒๒

เด็กชายอดุลยศักดิ

์

คดประสิทธิ

์

๑๗/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร)

หนองหมูใต้  

สบ ๒๔๖๐/๕๔๒๓

เด็กชายวัชรวิทย์ ชิดย้อยแสง
๒๗/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร)

หนองหมูใต้  

สบ ๒๔๖๐/๕๔๒๔

เด็กหญิงสุกัญญา เอียมยิง

่ ่

๒๙/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร)

หนองหมูใต้  

สบ ๒๔๖๐/๕๔๒๕
เด็กหญิงอุษาณี ภาชีเชียร

๒๗/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร)

หนองหมูใต้  

สบ ๒๔๖๐/๕๔๒๖

เด็กหญิงสุนันทา แสนเกษม
๒๖/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร)

หนองหมูใต้  

สบ ๒๔๖๐/๕๔๒๗

เด็กหญิงรักษยา บัวขาว
๒๕/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร)

หนองหมูใต้  

สบ ๒๔๖๐/๕๔๒๘

เด็กหญิงปภัสรา ปลอดห่วง
๑๑/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร)

หนองหมูใต้  

สบ ๒๔๖๐/๕๔๒๙
เด็กหญิงพิชญานิน กระจ่างศรี ๔/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร)

หนองหมูใต้  

สบ ๒๔๖๐/๕๔๓๐
เด็กหญิงภัทราพร สวาสดี

๒๗/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร)

หนองหมูใต้  

สบ ๒๔๖๐/๕๔๓๑

เด็กหญิงกรกนก ปนเหน่งเพ็ชร
๒๔/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร)

หนองหมูใต้  

สบ ๒๔๖๐/๕๔๓๒

เด็กหญิงพิชชาพร สระแก้ว
๑๖/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร)

หนองหมูใต้  

สบ ๒๔๖๐/๕๔๓๓
เด็กหญิงชลลดา พูลปน ๓๐/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร)

หนองหมูใต้  

สบ ๒๔๖๐/๕๔๓๔

เด็กชายจิตวัต อรุณการ ๕/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร)

หนองหมูใต้  

สบ ๒๔๖๐/๕๔๓๕

เด็กหญิงสุวนันท์ ทุมพร ๒/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร)

หนองหมูใต้  

สบ ๒๔๖๐/๕๔๓๖

เด็กชายสุทธิภัทร ขวัญอ่อน
๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาแก้วมุขดาราม เขาแก้วธรรมาราม  

สบ ๒๔๖๐/๕๔๓๗
เด็กชายวัชรพล ขันแก้ว

๑๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเขาแก้วมุขดาราม เขาแก้วธรรมาราม  

สบ ๒๔๖๐/๕๔๓๘

เด็กหญิงสุภัสศร ห้อมล้อม
๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาแก้วมุขดาราม เขาแก้วธรรมาราม  

สบ ๒๔๖๐/๕๔๓๙

เด็กหญิงกนกวรรณ พาสี
๑๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาแก้วมุขดาราม เขาแก้วธรรมาราม  

สบ ๒๔๖๐/๕๔๔๐
เด็กหญิงเกศรินทร์ ลีพุด

๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาแก้วมุขดาราม เขาแก้วธรรมาราม  

สบ ๒๔๖๐/๕๔๔๑
เด็กชายเชาวฤทธิ

์

แก้วแดง

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาแก้วมุขดาราม เขาแก้วธรรมาราม  

สบ ๒๔๖๐/๕๔๔๒

เด็กชายวีระพล ประจงบัว
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาแก้วมุขดาราม เขาแก้วธรรมาราม  

สบ ๒๔๖๐/๕๔๔๓

นายนัฐวุฒิ เกตุสุวรรณ
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

คลองไทร  

สบ ๒๔๖๐/๕๔๔๔

นายภาสกร มาแป
๓๑/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

คลองไทร  

สบ ๒๔๖๐/๕๔๔๕
เด็กหญิงกัลยา ปนเสา

๒๖/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

คลองไทร  

สบ ๒๔๖๐/๕๔๔๖

เด็กชายธนกร คำอ้าย
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

คลองไทร  

สบ ๒๔๖๐/๕๔๔๗
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ ศรีจันอ่อน

๑๘/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

คลองไทร  

สบ ๒๔๖๐/๕๔๔๘

เด็กชายวัชรินทร์ สุนนาม
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

คลองไทร  

สบ ๒๔๖๐/๕๔๔๙
เด็กชายฉัตรชัย ชัยเสน

๑๓/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

คลองไทร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๕๖ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๕๔๕๐
เด็กชายอัษฎาวุฒิ เจริญจิตร์

๒๗/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

คลองไทร  

สบ ๒๔๖๐/๕๔๕๑

เด็กชายเสกสรร ศรีสุวรรณ์ ๗/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

คลองไทร  

สบ ๒๔๖๐/๕๔๕๒
เด็กชายอิทธิพัทธ์ สุขเจริญ

๙/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

คลองไทร  

สบ ๒๔๖๐/๕๔๕๓

เด็กชายเดชตะวัน บุญพินิจ
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

คลองไทร  

สบ ๒๔๖๐/๕๔๕๔

เด็กชายนพดล มะสิงห์
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

คลองไทร  

สบ ๒๔๖๐/๕๔๕๕

เด็กชายศราวุฒิ สารบาล
๑๖/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

คลองไทร  

สบ ๒๔๖๐/๕๔๕๖
เด็กหญิงอรวรรณ ภู่ชงแก้ว

๒๑/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

คลองไทร  

สบ ๒๔๖๐/๕๔๕๗
เด็กหญิงอุมาวรรรณ์ พิลา

๑๓/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

คลองไทร  

สบ ๒๔๖๐/๕๔๕๘

เด็กหญิงนำผึง

้

บุบผา
๑๐/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

คลองไทร  

สบ ๒๔๖๐/๕๔๕๙

เด็กหญิงกัลยา สุดสนอง
๒๔/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

คลองไทร  

สบ ๒๔๖๐/๕๔๖๐
เด็กหญิงฉัตรมงคล ชัยเสน

๓๐/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

คลองไทร  

สบ ๒๔๖๐/๕๔๖๑

เด็กหญิงจักรชัย จันทร์ช่วย
๒๐/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

คลองไทร  

สบ ๒๔๖๐/๕๔๖๒

เด็กชายคมสัน ร้อยพิมพ์
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

คลองไทร  

สบ ๒๔๖๐/๕๔๖๓

เด็กชายทางวุฒิ บุตรขำ
๒๑/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

คลองไทร  

สบ ๒๔๖๐/๕๔๖๔
เด็กชายธีรพัฒน์ เพ็ชรเรือง

๑๘/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

คลองไทร  

สบ ๒๔๖๐/๕๔๖๕

เด็กชายธนายุต บุญมา ๘/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

คลองไทร  

สบ ๒๔๖๐/๕๔๖๖

เด็กชายทัตชญา คลายทุกข์
๑๔/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

คลองไทร  

สบ ๒๔๖๐/๕๔๖๗

เด็กชายมนตรี เภาดี
๑๘/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

คลองไทร  

สบ ๒๔๖๐/๕๔๖๘
เด็กชายจัตุรพักตร์ สังกาเกตุ

๑๖/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

คลองไทร  

สบ ๒๔๖๐/๕๔๖๙

เด็กชายศุภโชค ผลแก้ว ๓/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

คลองไทร  

สบ ๒๔๖๐/๕๔๗๐
เด็กชายขวัญชัย ดีบุตร

๕/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

คลองไทร  

สบ ๒๔๖๐/๕๔๗๑

เด็กชายวิลัยโรจน์ ซือสัตย์

่

๒/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

คลองไทร  

สบ ๒๔๖๐/๕๔๗๒
เด็กชายณัฐสิทธิ

์

มุลพร ๙/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

คลองไทร  

สบ ๒๔๖๐/๕๔๗๓

เด็กชายธนาธิป ไวยวารี
๒๔/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

คลองไทร  

สบ ๒๔๖๐/๕๔๗๔

เด็กชายธันยบูรณ์ ธงกระโทก ๔/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

คลองไทร  

สบ ๒๔๖๐/๕๔๗๕

เด็กชายพีรพัฒน์ เปยมโนรี ๙/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

คลองไทร  

สบ ๒๔๖๐/๕๔๗๖
เด็กชายสิทธิโชค ใจรุ่ง ๕/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

คลองไทร  

สบ ๒๔๖๐/๕๔๗๗

เด็กชายเอกราช สีทับ ๘/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

คลองไทร  

สบ ๒๔๖๐/๕๔๗๘

เด็กชายสิทธิภูมิ พันจีบ
๑๒/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

คลองไทร  

สบ ๒๔๖๐/๕๔๗๙

เด็กชายธนากร มณีอ่อน ๑/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

คลองไทร  

สบ ๒๔๖๐/๕๔๘๐
เด็กชายศักดิกร อินทรไลย์

๒๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

คลองไทร  

สบ ๒๔๖๐/๕๔๘๑

เด็กชายคุณากร เกตุแก้ว
๒๘/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

คลองไทร  

สบ ๒๔๖๐/๕๔๘๒

เด็กชายธีรพัฒน์ วงษ์สีดา ๗/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

คลองไทร  

สบ ๒๔๖๐/๕๔๘๓

เด็กชายณัฐพงษ์ บุญท้วม
๒๓/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

คลองไทร  

สบ ๒๔๖๐/๕๔๘๔
เด็กชายพงศธร จันทร์ทอง ๖/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

คลองไทร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๕๗ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๕๔๘๕

เด็กชายพรพรหม เจริญจิต
๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

คลองไทร  

สบ ๒๔๖๐/๕๔๘๖

เด็กชายพีรพล วงศ์เหิม

๑๓/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

คลองไทร  

สบ ๒๔๖๐/๕๔๘๗
เด็กชายนพรดา ศรีทา

๒๓/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

คลองไทร  

สบ ๒๔๖๐/๕๔๘๘

เด็กชายอำนาจ บุญเหมือน
๒๖/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

คลองไทร  

สบ ๒๔๖๐/๕๔๘๙

เด็กชายธนพงษ์ อ่อนสุดใจ
๑๓/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

คลองไทร  

สบ ๒๔๖๐/๕๔๙๐
เด็กชายณภัทร ขันขวา ๙/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

คลองไทร  

สบ ๒๔๖๐/๕๔๙๑
เด็กชายจิรศักดิ

์

แสงโสด
๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

คลองไทร  

สบ ๒๔๖๐/๕๔๙๒

เด็กหญิงทิพรัตน์ สะใบบาง
๒๐/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

คลองไทร  

สบ ๒๔๖๐/๕๔๙๓

เด็กหญิงทิตยา คำอ้าย
๒๓/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

คลองไทร  

สบ ๒๔๖๐/๕๔๙๔

เด็กหญิงณัชฐณิชา บุ่งอุทุม
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

คลองไทร  

สบ ๒๔๖๐/๕๔๙๕
เด็กหญิงระฆังทอง เกตุรังสี

๒๓/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

คลองไทร  

สบ ๒๔๖๐/๕๔๙๖

เด็กหญิงพรทิพย์ แดงอุไร ๔/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

คลองไทร  

สบ ๒๔๖๐/๕๔๙๗

เด็กหญิงกัญญาณี บุญรอดดิษฐ
๒๙/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

คลองไทร  

สบ ๒๔๖๐/๕๔๙๘

เด็กหญิงสุนิสา สมพงษ์
๒๓/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

คลองไทร  

สบ ๒๔๖๐/๕๔๙๙
เด็กหญิงรุจิรา สมพงษ์

๒๓/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

คลองไทร  

สบ ๒๔๖๐/๕๕๐๐
เด็กหญิงณัฐพร กรมเกียว

่

๑๕/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

คลองไทร  

สบ ๒๔๖๐/๕๕๐๑
เด็กหญิงพรกมล โคตุดร

๑๕๗/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

คลองไทร  

สบ ๒๔๖๐/๕๕๐๒
เด็กหญิงสุฐิตา สังคำมี

๓๐/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

คลองไทร  

สบ ๒๔๖๐/๕๕๐๓
เด็กหญิงธิดารัตน์ อ่างแก้ว ๔/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

คลองไทร  

สบ ๒๔๖๐/๕๕๐๔
เด็กหญิงสุณิสา บุญตา

๑๙/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

คลองไทร  

สบ ๒๔๖๐/๕๕๐๕
เด็กหญิงสุวิสา ผ่องฉวี

๒๓/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

คลองไทร  

สบ ๒๔๖๐/๕๕๐๖
เด็กหญิงอิงอร พานทอง

๑๕/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

คลองไทร  

สบ ๒๔๖๐/๕๕๐๗
เด็กหญิงณริสสา เสาะเห็ม

๒๖/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

คลองไทร  

สบ ๒๔๖๐/๕๕๐๘
เด็กหญิงกัลยกร สิงห์มุขดา ๗/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

คลองไทร  

สบ ๒๔๖๐/๕๕๐๙
เด็กหญิงชัญชิดา ขวัญสุข ๘/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

คลองไทร  

สบ ๒๔๖๐/๕๕๑๐
เด็กหญิงสุพัตตรา ไพบูญ

๒๕/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

คลองไทร  

สบ ๒๔๖๐/๕๕๑๑
เด็กหญิงวราภรณ์ พานทอง

๒๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

คลองไทร  

สบ ๒๔๖๐/๕๕๑๒

เด็กหญิงศศินา อินทร์อำ ๔/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

คลองไทร  

สบ ๒๔๖๐/๕๕๑๓

เด็กหญิงวรารมย์ บัวผัน
๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

คลองไทร  

สบ ๒๔๖๐/๕๕๑๔

เด็กหญิงอริญชยา บุบผาชาติ
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

คลองไทร  

สบ ๒๔๖๐/๕๕๑๕
เด็กหญิงศิริญากรณ์ กิงก้าน

่

๑๕/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

คลองไทร  

สบ ๒๔๖๐/๕๕๑๖

เด็กหญิงนะฆังเงิน เกตุรังษี
๒๓/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

คลองไทร  

สบ ๒๔๖๐/๕๕๑๗

เด็กหญิงอรญา ชัยวงษ์
๒๓/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

คลองไทร  

สบ ๒๔๖๐/๕๕๑๘

เด็กหญิงปาริฉัตร หินผา ๕/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

คลองไทร  

สบ ๒๔๖๐/๕๕๑๙
เด็กหญิงจารุวรรณ เชีนงทอง

๑๑/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

คลองไทร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๕๘ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๕๕๒๐
เด็กหญิงขวัญชนก บัวสด ๑/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

คลองไทร  

สบ ๒๔๖๐/๕๕๒๑

เด็กหญิงพิชญาพร สายเนตร
๑๔/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

คลองไทร  

สบ ๒๔๖๐/๕๕๒๒
เด็กหญิงวันวิสา ชืนผะกาง

่

๒๒/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

คลองไทร  

สบ ๒๔๖๐/๕๕๒๓
เด็กหญิงทิพยาภรณ์ คุ้มศรี

๒๒/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

คลองไทร  

สบ ๒๔๖๐/๕๕๒๔ เด็กหญิงเอมวิภาภรณ์
เบ็ญจวงษ์

๒๗/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

คลองไทร  

สบ ๒๔๖๐/๕๕๒๕

เด็กหญิงพิไลพร พุกษา
๑๙/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

คลองไทร  

สบ ๒๔๖๐/๕๕๒๖
เด็กหญิงนภัสสร เลยดี

๙/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

คลองไทร  

สบ ๒๔๖๐/๕๕๒๗

เด็กหญิงศุภรัตน์ จันทอง
๒๘/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

คลองไทร  

สบ ๒๔๖๐/๕๕๒๘

เด็กหญิงภัควลัญช์ อ้วนใหญ่
๑๗/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

คลองไทร  

สบ ๒๔๖๐/๕๕๒๙

เด็กหญิงเกศินี สมาธิ
๒๙/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

คลองไทร  

สบ ๒๔๖๐/๕๕๓๐
เด็กหญิงวรกาญจน์ ขำกระจ่าง ๖/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

คลองไทร  

สบ ๒๔๖๐/๕๕๓๑

เด็กหญิงสุภาพร ประดับแก้ว
๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

คลองไทร  

สบ ๒๔๖๐/๕๕๓๒

เด็กหญิงมัลลิกา อยู่เย็น
๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

คลองไทร  

สบ ๒๔๖๐/๕๕๓๓

เด็กหญิงกรวรรณ ศรีเลิศ
๑๑/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

คลองไทร  

สบ ๒๔๖๐/๕๕๓๔
เด็กชายภูรินัฐ แช่รัมย์

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกาะเซิงหวาย เกาะเซิงหวาย  

สบ ๒๔๖๐/๕๕๓๕

เด็กชายสหรัฐ ภิรมย์รืน

่

๑๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเกาะเซิงหวาย เกาะเซิงหวาย  

สบ ๒๔๖๐/๕๕๓๖

เด็กชายพงศธร สุขสอางค์
๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเกาะเซิงหวาย เกาะเซิงหวาย  

สบ ๒๔๖๐/๕๕๓๗

เด็กชายจิราภัทร ขันลา
๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเกาะเซิงหวาย เกาะเซิงหวาย  

สบ ๒๔๖๐/๕๕๓๘
เด็กหญิงสิรินยา พงษ์สวัสดิ

์

๓๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเกาะเซิงหวาย เกาะเซิงหวาย  

สบ ๒๔๖๐/๕๕๓๙
เด็กหญิงณัฏฐษาธิดา อ่อนภูมิ

๒๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเกาะเซิงหวาย เกาะเซิงหวาย  

สบ ๒๔๖๐/๕๕๔๐
เด็กหญิงรัชวิน ชิณวงษ์

๒๐/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเกาะเซิงหวาย เกาะเซิงหวาย  

สบ ๒๔๖๐/๕๕๔๑

เด็กหญิงฐิติมา เกตุนุช
๐๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเกาะเซิงหวาย เกาะเซิงหวาย  

สบ ๒๔๖๐/๕๕๔๒
เด็กชายสิทธิชัย กลินหอม

่

๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกาะเซิงหวาย เกาะเซิงหวาย  

สบ ๒๔๖๐/๕๕๔๓

เด็กชายภูมิพัฒน์ เฉลิมวงษ์
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกาะเซิงหวาย เกาะเซิงหวาย  

สบ ๒๔๖๐/๕๕๔๔

เด็กชายนิรุต ณะเรียนไธสง
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกาะเซิงหวาย เกาะเซิงหวาย  

สบ ๒๔๖๐/๕๕๔๕

เด็กชายสิทธิโชค สวยสด
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกาะเซิงหวาย เกาะเซิงหวาย  

สบ ๒๔๖๐/๕๕๔๖
เด็กหญิงณัฐธยาน์ นาคเสวก

๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเกาะเซิงหวาย เกาะเซิงหวาย  

สบ ๒๔๖๐/๕๕๔๗

เด็กหญิงสิริรัตน์ บุญคง
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเกาะเซิงหวาย เกาะเซิงหวาย  

สบ ๒๔๖๐/๕๕๔๘

เด็กหญิงสาวิตรี สิทธิเสนา
๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเกาะเซิงหวาย เกาะเซิงหวาย  

สบ ๒๔๖๐/๕๕๔๙

เด็กหญิงวิสสุตา พันตะ
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเกาะเซิงหวาย เกาะเซิงหวาย  

สบ ๒๔๖๐/๕๕๕๐
เด็กหญิงธัญญารัตน์ บุญทา

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกาะเซิงหวาย เกาะเซิงหวาย  

สบ ๒๔๖๐/๕๕๕๑

เด็กหญิงสุนิสา แววศรี
๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเกาะเซิงหวาย เกาะเซิงหวาย  

สบ ๒๔๖๐/๕๕๕๒

เด็กหญิงนราธิป พงษ์เสถียร
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกาะเซิงหวาย เกาะเซิงหวาย  

สบ ๒๔๖๐/๕๕๕๓

เด็กชายภานุพัฒน์ จันทนาค
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกาะเซิงหวาย เกาะเซิงหวาย  

สบ ๒๔๖๐/๕๕๕๔
เด็กหญิงธนัญญา ไพบูลย์

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะเซิงหวาย เกาะเซิงหวาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๕๙ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๕๕๕๕

เด็กหญิงพัชรพร อ่อนภูมิ
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกาะเซิงหวาย เกาะเซิงหวาย  

สบ ๒๔๖๐/๕๕๕๖

เด็กชายนพคุณ พวงพันธ์
๐๗/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดโคกกระต่าย(วารราษฎร์อุปถัมภ์)

โคกกระต่าย  

สบ ๒๔๖๐/๕๕๕๗
เด็กชายนิธิศ พ่วงยาม

๑๒/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดโคกกระต่าย(วารราษฎร์อุปถัมภ์)

โคกกระต่าย  

สบ ๒๔๖๐/๕๕๕๘

เด็กหญิงสุภาวดี สังคะวร

๒๕/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดโคกกระต่าย(วารราษฎร์อุปถัมภ์)

โคกกระต่าย  

สบ ๒๔๖๐/๕๕๕๙

เด็กชายสุเมธ เกิดรี
๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านลำ บ้านลำ  

สบ ๒๔๖๐/๕๕๖๐
เด็กหญิงศิริประภา มะลิซ้อน

๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านลำ บ้านลำ  

สบ ๒๔๖๐/๕๕๖๑
เด็กหญิงอุทัยวรรณ ดาราภูมิ

๐๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ้านลำ บ้านลำ  

สบ ๒๔๖๐/๕๕๖๒

เด็กชายวายุ สุขสำราญ
๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านลำ บ้านลำ  

สบ ๒๔๖๐/๕๕๖๓

เด็กชายชัยชนะ สุวรรณเพ็ญ
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดวิหารแดง(วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ฯ)

วิหารแดง  

สบ ๒๔๖๐/๕๕๖๔

เด็กชายธนพัฒน์ โพธิแสง

์

๑๑/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนวัดวิหารแดง(วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ฯ)

วิหารแดง  

สบ ๒๔๖๐/๕๕๖๕
เด็กชายพงศพัศ เขียวสมอ

๑๑/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนวัดวิหารแดง(วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ฯ)

วิหารแดง  

สบ ๒๔๖๐/๕๕๖๖

เด็กชายปกปอง พวงดอกไม้
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดวิหารแดง(วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ฯ)

วิหารแดง  

สบ ๒๔๖๐/๕๕๖๗

เด็กชายคฑาวุฒิ พยมโพธิ

์

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดวิหารแดง(วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ฯ)

วิหารแดง  

สบ ๒๔๖๐/๕๕๖๘

เด็กชายปภังกร นาคี
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดวิหารแดง(วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ฯ)

วิหารแดง  

สบ ๒๔๖๐/๕๕๖๙
เด็กหญิงวันวิสา บุญเงิน

๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดวิหารแดง(วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ฯ)

วิหารแดง  

สบ ๒๔๖๐/๕๕๗๐
เด็กหญิงวิภาดา เรียบร้อย

๐๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดวิหารแดง(วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ฯ)

วิหารแดง  

สบ ๒๔๖๐/๕๕๗๑

เด็กหญิงศศิประภา ดาราภูมิ
๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดวิหารแดง(วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ฯ)

วิหารแดง  

สบ ๒๔๖๐/๕๕๗๒
เด็กหญิงเกศสุดาพร ศรีแสงสังข์

๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดวิหารแดง(วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ฯ)

วิหารแดง  

สบ ๒๔๖๐/๕๕๗๓
เด็กหญิงวิภาวรรณ มะลิซ้อน

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดวิหารแดง(วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ฯ)

วิหารแดง  

สบ ๒๔๖๐/๕๕๗๔

เด็กหญิงปฐมาวดี ชัยหาญ
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดวิหารแดง(วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ฯ)

วิหารแดง  

สบ ๒๔๖๐/๕๕๗๕

เด็กหญิงอรปรียา ศรีจันทร์
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดวิหารแดง(วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ฯ)

วิหารแดง  

สบ ๒๔๖๐/๕๕๗๖

เด็กหญิงสุทธิดา อำนาพร
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดวิหารแดง(วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ฯ)

วิหารแดง  

สบ ๒๔๖๐/๕๕๗๗
เด็กหญิงไอลดา อาจคงหาญ

๑๙/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนวัดวิหารแดง(วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ฯ)

วิหารแดง  

สบ ๒๔๖๐/๕๕๗๘

เด็กชายณัฐวัฒน์ ปราทาน
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีสัจจาวาส หนองตาบุญ  

สบ ๒๔๖๐/๕๕๗๙

เด็กชายวัชระ รัตนวงค์
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสัจจาวาส หนองตาบุญ  

สบ ๒๔๖๐/๕๕๘๐
เด็กชายอัครเดช เสพสุข

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสัจจาวาส หนองตาบุญ  

สบ ๒๔๖๐/๕๕๘๑
เด็กหญิงอารียา บุคคำดี

๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีสัจจาวาส หนองตาบุญ  

สบ ๒๔๖๐/๕๕๘๒

เด็กหญิงสิรินยา พันรัตน์
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสัจจาวาส หนองตาบุญ  

สบ ๒๔๖๐/๕๕๘๓

เด็กหญิงมนทกานต์ กันภัย
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสัจจาวาส หนองตาบุญ  

สบ ๒๔๖๐/๕๕๘๔

เด็กหญิงรุจิรา สุขท่า
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสัจจาวาส หนองตาบุญ  

สบ ๒๔๖๐/๕๕๘๕
เด็กหญิงพรมนัส แก้วมณี

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีสัจจาวาส หนองตาบุญ  

สบ ๒๔๖๐/๕๕๘๖

เด็กชายวัฒนา วิเชียรศรี
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองตาบุญ หนองตาบุญ  

สบ ๒๔๖๐/๕๕๘๗

เด็กชายรัชชานนท์ บุตตะบุร
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองตาบุญ หนองตาบุญ  

สบ ๒๔๖๐/๕๕๘๘

เด็กชายปนทอง สุพรรณกลาง
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองตาบุญ หนองตาบุญ  

สบ ๒๔๖๐/๕๕๘๙
เด็กชายเริดทัย องจันดาว

๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองตาบุญ หนองตาบุญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๖๐ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๕๕๙๐
เด็กหญิงภณิดา ทีมีสุข

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองตาบุญ หนองตาบุญ  

สบ ๒๔๖๐/๕๕๙๑

เด็กหญิงวันวิสา แจ้งสว่าง
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองตาบุญ หนองตาบุญ  

สบ ๒๔๖๐/๕๕๙๒
เด็กหญิงวราภรณ์ กองแก้ว

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองตาบุญ หนองตาบุญ  

สบ ๒๔๖๐/๕๕๙๓

เด็กหญิงปนันดา เสียงสวีวดิ

์

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองตาบุญ หนองตาบุญ  

สบ ๒๔๖๐/๕๕๙๔

เด็กหญิงมัณฑนา จันทร์ต๊ะ
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองตาบุญ หนองตาบุญ  

สบ ๒๔๖๐/๕๕๙๕

เด็กชายธนโชติ แก้วดี
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองโพธิ

์

หนองโพธิ

์

 

สบ ๒๔๖๐/๕๕๙๖
เด็กชายเจริญทรัพย์ ภู่ทอง

๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองโพธิ

์

หนองโพธิ

์

 

สบ ๒๔๖๐/๕๕๙๗

เด็กหญิงวลีวัลย์ แสนกลม
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองโพธิ

์

หนองโพธิ

์

 

สบ ๒๔๖๐/๕๕๙๘

เด็กหญิงกันยารัตน์ สุทธิโพธิ

์ ์

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองโพธิ

์

หนองโพธิ

์

 

สบ ๒๔๖๐/๕๕๙๙

เด็กหญิงภัคจิรา วันทนะ
๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองโพธิ

์

หนองโพธิ

์

 

สบ ๒๔๖๐/๕๖๐๐
เด็กหญิงสุกัญญา กรัดกระยาง

๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองโพธิ

์

หนองโพธิ

์

 

สบ ๒๔๖๐/๕๖๐๑
เด็กหญิงอริศรา คูใจ

๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองโพธิ

์

หนองโพธิ

์

 

สบ ๒๔๖๐/๕๖๐๒
เด็กหญิงชลทิชา ณราช

๐๘/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองโพธิ

์

หนองโพธิ

์

 

สบ ๒๔๖๐/๕๖๐๓
เด็กหญิงกัณภัทร มันอินทร์

่

๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองโพธิ

์

หนองโพธิ

์

 

สบ ๒๔๖๐/๕๖๐๔
เด็กหญิงธิดากานต์ ดอลพล

๒๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองโพธิ

์

หนองโพธิ

์

 

สบ ๒๔๖๐/๕๖๐๕
เด็กหญิงนฤมล ภู่พราหมณ์

๑๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองโพธิ

์

หนองโพธิ

์

 

สบ ๒๔๖๐/๕๖๐๖
เด็กหญิงสิตานัน ศรีทอง

๐๓/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองโพธิ

์

หนองโพธิ

์

 

สบ ๒๔๖๐/๕๖๐๗
เด็กชายภาณุพงษ์ พลภาณุมาศ

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง หนองโพธิ

์

 

สบ ๒๔๖๐/๕๖๐๘
เด็กชายกิตติทัศน์ หินโม่

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง หนองโพธิ

์

 

สบ ๒๔๖๐/๕๖๐๙
เด็กชายกฤษฎา เข็มพงษ์

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง หนองโพธิ

์

 

สบ ๒๔๖๐/๕๖๑๐
เด็กชายณัฐพนธ์ ชูช้าง

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง หนองโพธิ

์

 

สบ ๒๔๖๐/๕๖๑๑

เด็กชายรัฐภูมิ ศรนรินทร์
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง หนองโพธิ

์

 

สบ ๒๔๖๐/๕๖๑๒
เด็กชายกนก คำเปง

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง หนองโพธิ

์

 

สบ ๒๔๖๐/๕๖๑๓

เด็กชายจิตติภูมิ สุภาวดี
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง หนองโพธิ

์

 

สบ ๒๔๖๐/๕๖๑๔

เด็กชายปณณวัฒน์ ปกธงไชย
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง หนองโพธิ

์

 

สบ ๒๔๖๐/๕๖๑๕

เด็กชายศตวรรษ ดวงประสาท
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง หนองโพธิ

์

 

สบ ๒๔๖๐/๕๖๑๖
เด็กชายกิตติพงษ์ ทุมมา

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง หนองโพธิ

์

 

สบ ๒๔๖๐/๕๖๑๗

เด็กชายภาณุเดช อักษรดี
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง หนองโพธิ

์

 

สบ ๒๔๖๐/๕๖๑๘

เด็กชายธรรมพัฒน์ นนยะโส
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง หนองโพธิ

์

 

สบ ๒๔๖๐/๕๖๑๙

เด็กชายนัฐวุฒิ ศิริไพศาล
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง หนองโพธิ

์

 

สบ ๒๔๖๐/๕๖๒๐
เด็กชายวิศรุต พิมพ์สวัสดิ

์

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง หนองโพธิ

์

 

สบ ๒๔๖๐/๕๖๒๑

เด็กชายสนธยา ศรีทา
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง หนองโพธิ

์

 

สบ ๒๔๖๐/๕๖๒๒

เด็กชายเฉลิมพงษ์ แปนสุวรรณ
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง หนองโพธิ

์

 

สบ ๒๔๖๐/๕๖๒๓

เด็กชายกิตตินันท์ ภูนารี
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง หนองโพธิ

์

 

สบ ๒๔๖๐/๕๖๒๔
เด็กชายธนิสร ตรงศูนย์ดี

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง หนองโพธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๖๑ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๕๖๒๕

เด็กชายรัฐภูมิ สุภาวดี
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง หนองโพธิ

์

 

สบ ๒๔๖๐/๕๖๒๖

เด็กชายศรัญู ศักดิทอง

์

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง หนองโพธิ

์

 

สบ ๒๔๖๐/๕๖๒๗
เด็กชายตะวัน บุญรอด

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง หนองโพธิ

์

 

สบ ๒๔๖๐/๕๖๒๘

เด็กชายศิริพงษ์ สว่างแจ้ง
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง หนองโพธิ

์

 

สบ ๒๔๖๐/๕๖๒๙

เด็กชายจตุรภัทร สมบัติศรีเจริญ
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง หนองโพธิ

์

 

สบ ๒๔๖๐/๕๖๓๐
เด็กชายภูมิพัฒน์ ปยะกุล

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง หนองโพธิ

์

 

สบ ๒๔๖๐/๕๖๓๑
เด็กชายกันต์ธร อันดารา

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง หนองโพธิ

์

 

สบ ๒๔๖๐/๕๖๓๒

เด็กชายจักรกฤษณ์ วีระยุทธศิลป
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง หนองโพธิ

์

 

สบ ๒๔๖๐/๕๖๓๓

เด็กชายดำรง ปานมงคลง

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง หนองโพธิ

์

 

สบ ๒๔๖๐/๕๖๓๔

เด็กชายวัลลพ น้อยประเสริฐ
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง หนองโพธิ

์

 

สบ ๒๔๖๐/๕๖๓๕
เด็กชายพีรภาส น้อยสนิท

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง หนองโพธิ

์

 

สบ ๒๔๖๐/๕๖๓๖

เด็กชายกฤษฎา โกฏิรักษ์
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง หนองโพธิ

์

 

สบ ๒๔๖๐/๕๖๓๗

เด็กชายคมเพชร เพส็ชรบังเกิด

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง หนองโพธิ

์

 

สบ ๒๔๖๐/๕๖๓๘

เด็กชายนทีกานต์ กุลอ่อน
๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง หนองโพธิ

์

 

สบ ๒๔๖๐/๕๖๓๙
เด็กชายนิติภูมิ นาคพูล

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง หนองโพธิ

์

 

สบ ๒๔๖๐/๕๖๔๐
เด็กชายเศรษฐพงศ์ ทองแก้ว

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง หนองโพธิ

์

 

สบ ๒๔๖๐/๕๖๔๑

เด็กชายปฏิภาณ สมคงเจริญ
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง หนองโพธิ

์

 

สบ ๒๔๖๐/๕๖๔๒

เด็กชายภาณุพงษ์ อาษาพันธ์

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง หนองโพธิ

์

 

สบ ๒๔๖๐/๕๖๔๓
เด็กชายสิปปกร นันทวัฒนกร

๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง หนองโพธิ

์

 

สบ ๒๔๖๐/๕๖๔๔

เด็กชายเอกถพล พุ่มสมพงษ์
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง หนองโพธิ

์

 

สบ ๒๔๖๐/๕๖๔๕

เด็กชายกฤษฎา อุดมนันทคุณ
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง หนองโพธิ

์

 

สบ ๒๔๖๐/๕๖๔๖

เด็กชายณัฐวรรษน์ ครุฑอินทร์
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง หนองโพธิ

์

 

สบ ๒๔๖๐/๕๖๔๗
เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

แจ่มจันทร์
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง หนองโพธิ

์

 

สบ ๒๔๖๐/๕๖๔๘

เด็กชายสุวิจักขณ์ ขุนสัจจา
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง หนองโพธิ

์

 

สบ ๒๔๖๐/๕๖๔๙

เด็กชายประกิต บัวเผือน

่

๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง หนองโพธิ

์

 

สบ ๒๔๖๐/๕๖๕๐
เด็กชายกฤตธนกร จันทพันธ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง หนองโพธิ

์

 

สบ ๒๔๖๐/๕๖๕๑
เด็กชายจรรยวรรธ บุญแล

๐๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง หนองโพธิ

์

 

สบ ๒๔๖๐/๕๖๕๒

เด็กชายธนกฤต สุขเจริญ

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง หนองโพธิ

์

 

สบ ๒๔๖๐/๕๖๕๓

เด็กชายธีรโชติ เชียงดา
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง หนองโพธิ

์

 

สบ ๒๔๖๐/๕๖๕๔

เด็กชายจีรพัฒน์ ปญญาเจริญ
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง หนองโพธิ

์

 

สบ ๒๔๖๐/๕๖๕๕
เด็กชายเสฏฐวุฒิ สระแก้ว

๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง หนองโพธิ

์

 

สบ ๒๔๖๐/๕๖๕๖

เด็กชายพีรดนย์ เปยมโนรี
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง หนองโพธิ

์

 

สบ ๒๔๖๐/๕๖๕๗

เด็กชายพัลลภ รืนกิจ

่

๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง หนองโพธิ

์

 

สบ ๒๔๖๐/๕๖๕๘

เด็กชายอชิระ ทองสุข
๐๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง หนองโพธิ

์

 

สบ ๒๔๖๐/๕๖๕๙
เด็กชายเสฏฐวุฒิ มีแปน

๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง หนองโพธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๖๒ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๕๖๖๐
เด็กชายชลาธิป วงษ์ด้วง

๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง หนองโพธิ

์

 

สบ ๒๔๖๐/๕๖๖๑

เด็กชายอินทนนท์ ทองชัย
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง หนองโพธิ

์

 

สบ ๒๔๖๐/๕๖๖๒
เด็กชายอุดมพร เยาวรัตน์

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง หนองโพธิ

์

 

สบ ๒๔๖๐/๕๖๖๓

เด็กชายณัฐวุฒิ พูลพิพัฒน์

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง หนองโพธิ

์

 

สบ ๒๔๖๐/๕๖๖๔

เด็กชายธนากร เจริญพรพิเชษฐ์
๒๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง หนองโพธิ

์

 

สบ ๒๔๖๐/๕๖๖๕

เด็กชายณัฐนนท์ หาญกล้า
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง หนองโพธิ

์

 

สบ ๒๔๖๐/๕๖๖๖
เด็กชายชัชชิษณุ อ่อนบุญมี

๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง หนองโพธิ

์

 

สบ ๒๔๖๐/๕๖๖๗

เด็กชายณัฐวุฒิ ทรัพย์สมบัติ
๐๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง หนองโพธิ

์

 

สบ ๒๔๖๐/๕๖๖๘

เด็กชายภูมิกิติ บุญขยาย
๑๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง หนองโพธิ

์

 

สบ ๒๔๖๐/๕๖๖๙
เด็กชายกฤษฎาภรณ์ ทองคำ

๐๑/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง หนองโพธิ

์

 

สบ ๒๔๖๐/๕๖๗๐
เด็กชายปรเมศ ศรีงาม

๐๓/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง หนองโพธิ

์

 

สบ ๒๔๖๐/๕๖๗๑

เด็กชายพีรภาส วรนาม
๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง หนองโพธิ

์

 

สบ ๒๔๖๐/๕๖๗๒

เด็กชายคณวัชร์ เลือมตา

่

๐๕/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง หนองโพธิ

์

 

สบ ๒๔๖๐/๕๖๗๓

เด็กชายฉัตรชัย บุญมา
๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง หนองโพธิ

์

 

สบ ๒๔๖๐/๕๖๗๔
เด็กชายชิษณุพงศ์

เปรมปราชญ์ชยัน ๐๗/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง หนองโพธิ

์

 

สบ ๒๔๖๐/๕๖๗๕

เด็กชายกษิด์เดช ร้อยดวง
๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง หนองโพธิ

์

 

สบ ๒๔๖๐/๕๖๗๖

เด็กชายธนิสร พรหมเดช
๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง หนองโพธิ

์

 

สบ ๒๔๖๐/๕๖๗๗

เด็กหญิงอรดี กาดกลางดอน
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง หนองโพธิ

์

 

สบ ๒๔๖๐/๕๖๗๘
เด็กหญิงภัทราวรรณ อ่อนสุภาพ

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง หนองโพธิ

์

 

สบ ๒๔๖๐/๕๖๗๙

เด็กหญิงอรณิชา เล็กสวาท
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง หนองโพธิ

์

 

สบ ๒๔๖๐/๕๖๘๐
เด็กหญิงกมลทิพย์ ไทยงามศิลป

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง หนองโพธิ

์

 

สบ ๒๔๖๐/๕๖๘๑

เด็กหญิงเพ็ญศิริ พุทธการุณ
๐๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง หนองโพธิ

์

 

สบ ๒๔๖๐/๕๖๘๒
เด็กหญิงณิชานาฏ สุวรรณหงษ์

๒๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง หนองโพธิ

์

 

สบ ๒๔๖๐/๕๖๘๓

เด็กหญิงสิราวรรณ สาลิสี
๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง หนองโพธิ

์

 

สบ ๒๔๖๐/๕๖๘๔

เด็กหญิงฐิติกานต์ พุ่มพวงจันทร์
๑๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง หนองโพธิ

์

 

สบ ๒๔๖๐/๕๖๘๕

เด็กหญิงศศิธร โทบุตร
๑๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง หนองโพธิ

์

 

สบ ๒๔๖๐/๕๖๘๖
เด็กชายณรงค์ ทานะมัย

๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาน้อยจอมสวรรค์ เขาน้อยจอมสวรรค์  

สบ ๒๔๖๐/๕๖๘๗

เด็กหญิงชลิตา เมืองงาม
๑๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเขาน้อยจอมสวรรค์ เขาน้อยจอมสวรรค์  

สบ ๒๔๖๐/๕๖๘๘

เด็กหญิงฐิติชญา บุญอินทร์
๐๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเขาน้อยจอมสวรรค์ เขาน้อยจอมสวรรค์  

สบ ๒๔๖๐/๕๖๘๙

เด็กหญิงณัฐภัทร ทานะมัย
๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาน้อยจอมสวรรค์ เขาน้อยจอมสวรรค์  

สบ ๒๔๖๐/๕๖๙๐
เด็กหญิงวันวิสา สุขมาก

๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาน้อยจอมสวรรค์ เขาน้อยจอมสวรรค์  

สบ ๒๔๖๐/๕๖๙๑

เด็กหญิงวาสนา วิกลทอง
๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาน้อยจอมสวรรค์ เขาน้อยจอมสวรรค์  

สบ ๒๔๖๐/๕๖๙๒

เด็กหญิงอัจจิมา ภูจงกุล
๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาน้อยจอมสวรรค์ เขาน้อยจอมสวรรค์  

สบ ๒๔๖๐/๕๖๙๓

เด็กหญิงสุชาวดี โรมจันทร์
๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาน้อยจอมสวรรค์ เขาน้อยจอมสวรรค์  

สบ ๒๔๖๐/๕๖๙๔
เด็กหญิงวนิชา ศรียารันต์

๐๔/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเขาน้อยจอมสวรรค์ เขาน้อยจอมสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๖๓ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๕๖๙๕

เด็กชายภคนันท์ สิงห์มณี
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาน้อยจอมสวรรค์ เขาน้อยจอมสวรรค์  

สบ ๒๔๖๐/๕๖๙๖

เด็กหญิงชุติมณฑน์ จัตตุรงค์

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาน้อยจอมสวรรค์ เขาน้อยจอมสวรรค์  

สบ ๒๔๖๐/๕๖๙๗
เด็กหญิงพรรณภิษา คำพวง

๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาน้อยจอมสวรรค์ เขาน้อยจอมสวรรค์  

สบ ๒๔๖๐/๕๖๙๘

เด็กหญิงสุพรรษา บุญมา
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาน้อยจอมสวรรค์ เขาน้อยจอมสวรรค์  

สบ ๒๔๖๐/๕๖๙๙

เด็กชายณัฐภูมิ สำราญลักษณ์
๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเจริญธรรม เจริญธรรม  

สบ ๒๔๖๐/๕๗๐๐
เด็กชายธนาริน อาจหาญ

๑๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเจริญธรรม เจริญธรรม  

สบ ๒๔๖๐/๕๗๐๑
เด็กชายธีรภัทร พันธ์รัตน์

๐๕/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเจริญธรรม เจริญธรรม  

สบ ๒๔๖๐/๕๗๐๒
เด็กชายนรินทร์ พวงผะกา

๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเจริญธรรม เจริญธรรม  

สบ ๒๔๖๐/๕๗๐๓
เด็กชายปรเมศร์ เมืองงาม

๒๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเจริญธรรม เจริญธรรม  

สบ ๒๔๖๐/๕๗๐๔
เด็กชายภาณุวัฒน์ สีตะเขต

๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเจริญธรรม เจริญธรรม  

สบ ๒๔๖๐/๕๗๐๕
เด็กชายภูมิพิพัฒน์ อ่อนมูลพงษ์

๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเจริญธรรม เจริญธรรม  

สบ ๒๔๖๐/๕๗๐๖
เด็กชายศุภกฤติ มาลา

๒๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเจริญธรรม เจริญธรรม  

สบ ๒๔๖๐/๕๗๐๗
เด็กชายสมพงษ์ เดชเกรียงไกร

๐๗/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเจริญธรรม เจริญธรรม  

สบ ๒๔๖๐/๕๗๐๘
เด็กชายอภิรักษ์ การบุญ

๐๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเจริญธรรม เจริญธรรม  

สบ ๒๔๖๐/๕๗๐๙
เด็กชายธนภัทร ธนิกกุล

๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเจริญธรรม เจริญธรรม  

สบ ๒๔๖๐/๕๗๑๐
เด็กหญิงชนาพร พูลศิลป

๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเจริญธรรม เจริญธรรม  

สบ ๒๔๖๐/๕๗๑๑

เด็กหญิงทิวาภรณ์ โพธิศรี

์

๐๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเจริญธรรม เจริญธรรม  

สบ ๒๔๖๐/๕๗๑๒

เด็กหญิงธัญพิชชา ทรัพย์สมบูรณ์
๐๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเจริญธรรม เจริญธรรม  

สบ ๒๔๖๐/๕๗๑๓
เด็กหญิงนฤมล ธรรมลา

๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเจริญธรรม เจริญธรรม  

สบ ๒๔๖๐/๕๗๑๔
เด็กหญิงภัทราภรณ์ จันทวงษ์

๑๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเจริญธรรม เจริญธรรม  

สบ ๒๔๖๐/๕๗๑๕

เด็กหญิงสุกัญญา บุญเสริม
๐๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเจริญธรรม เจริญธรรม  

สบ ๒๔๖๐/๕๗๑๖

เด็กหญิงสุกัญญา จันทร์ดาศักดิ

์

๐๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเจริญธรรม เจริญธรรม  

สบ ๒๔๖๐/๕๗๑๗
เด็กหญิงอภิลักษณ์ ศิริเสน

๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเจริญธรรม เจริญธรรม  

สบ ๒๔๖๐/๕๗๑๘

เด็กหญิงอาทิตยา ประคองทรัพย์
๒๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเจริญธรรม เจริญธรรม  

สบ ๒๔๖๐/๕๗๑๙

เด็กหญิงวราภรณ์ ทาตู้
๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเจริญธรรม เจริญธรรม  

สบ ๒๔๖๐/๕๗๒๐
เด็กชายศิลา อนุสิต

๒๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเจริญธรรม เจริญธรรม  

สบ ๒๔๖๐/๕๗๒๑
เด็กหญิงอะทิตยา เนตรชลายุทธ

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเจริญธรรม เจริญธรรม  

สบ ๒๔๖๐/๕๗๒๒

เด็กชายกุลธร ทาตู้
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเจริญธรรม เจริญธรรม  

สบ ๒๔๖๐/๕๗๒๓

เด็กชายศิวกร มหาพรหม
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเจริญธรรม เจริญธรรม  

สบ ๒๔๖๐/๕๗๒๔

เด็กหญิงอรจิรา บุญยะกาญ
๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเจริญธรรม เจริญธรรม  

สบ ๒๔๖๐/๕๗๒๕
เด็กชายศิรสิทธิ

์

พงษ์ศิริโสภาพร
๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ ราษฎร์เจริญ  

สบ ๒๔๖๐/๕๗๒๖

เด็กชายกิตติพงษ์ เพิมพูล
๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ ราษฎร์เจริญ  

สบ ๒๔๖๐/๕๗๒๗

เด็กชายปยะชาติ พิมพ์ศิริ
๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ ราษฎร์เจริญ  

สบ ๒๔๖๐/๕๗๒๘

เด็กหญิงสุวิภา เอียมจันทร์

่

๑๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ ราษฎร์เจริญ  

สบ ๒๔๖๐/๕๗๒๙
เด็กหญิงปาริสา วันดี

๑๕/๔/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ ราษฎร์เจริญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๖๔ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๕๗๓๐
เด็กหญิงสุนิสา ศรีสง่า

๒๒/๓/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ ราษฎร์เจริญ  

สบ ๒๔๖๐/๕๗๓๑

เด็กหญิงณิชนันท์ นาคศรี
๒๓/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ ราษฎร์เจริญ  

สบ ๒๔๖๐/๕๗๓๒
เด็กหญิงอรวรรณ จุณศรี

๔/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ ราษฎร์เจริญ  

สบ ๒๔๖๐/๕๗๓๓

เด็กหญิงวริสรา บุญเพ็ง ๓/๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ ราษฎร์เจริญ  

สบ ๒๔๖๐/๕๗๓๔

เด็กชายศุภกร พุ่มบรรเทา
๑๓/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ ราษฎร์เจริญ  

สบ ๒๔๖๐/๕๗๓๕

เด็กชายกิตติพงษ์ ปสสาคำ

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ ราษฎร์เจริญ  

สบ ๒๔๖๐/๕๗๓๖
เด็กหญิงขวัญจิรา ขวัฯอ่อน

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ ราษฎร์เจริญ  

สบ ๒๔๖๐/๕๗๓๗

เด็กชายณัฐพล ท้าวลา
๒๒/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ ราษฎร์เจริญ  

สบ ๒๔๖๐/๕๗๓๘

เด็กชายพินิจพล หอมอ่อน
๒๖/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ ราษฎร์เจริญ  

สบ ๒๔๖๐/๕๗๓๙

เด็กหญิงมาธิชา สิงห์ใส ๓/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ ราษฎร์เจริญ  

สบ ๒๔๖๐/๕๗๔๐
เด็กหญิงวลีวรรณ สุวรรณ์

๒๕/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ ราษฎร์เจริญ  

สบ ๒๔๖๐/๕๗๔๑

เด็กหญิงธยานี แสนยนันท์
๒๙/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ ราษฎร์เจริญ  

สบ ๒๔๖๐/๕๗๔๒

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ วัฒนะดชติ ๘/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ ราษฎร์เจริญ  

สบ ๒๔๖๐/๕๗๔๓

เด็กชายจิริศักดิ

์

รุ่งสาง
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ ราษฎร์เจริญ  

สบ ๒๔๖๐/๕๗๔๔
เด็กหญิงชลธิชา จินดารมณ์

๒๔/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ ราษฎร์เจริญ  

สบ ๒๔๖๐/๕๗๔๕

เด็กชายณัฐชัย ปานเพชร
๑๑/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ ราษฎร์เจริญ  

สบ ๒๔๖๐/๕๗๔๖

เด็กชายคัมภีรภาพ พิมพ์ประไพ
๒๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสมานมิตรมงคล สมานมิตรมงคล  

สบ ๒๔๖๐/๕๗๔๗

เด็กชายบุญชัย รุ่นก้อน
๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสมานมิตรมงคล สมานมิตรมงคล  

สบ ๒๔๖๐/๕๗๔๘
เด็กชายสุภาพร จันแก้ว

๐๓/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสมานมิตรมงคล สมานมิตรมงคล  

สบ ๒๔๖๐/๕๗๔๙

เด็กหญิงณารีรัตน์ สังคำมี
๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสมานมิตรมงคล สมานมิตรมงคล  

สบ ๒๔๖๐/๕๗๕๐
เด็กหญิงกุลยา เผือนละมุด

่

๕/๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสมานมิตรมงคล สมานมิตรมงคล  

สบ ๒๔๖๐/๕๗๕๑

เด็กชายกันตพงศ์ เกิดเทศ
๒๘/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสมานมิตรมงคล สมานมิตรมงคล  

สบ ๒๔๖๐/๕๗๕๒
เด็กชายพันธวัช อ่อนมูลพงษ์

๑๘/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดสมานมิตรมงคล สมานมิตรมงคล  

สบ ๒๔๖๐/๕๗๕๓

เด็กหญิงสุนันทิพย์ กลินสุคนธ์

่

๒๒/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสมานมิตรมงคล สมานมิตรมงคล  

สบ ๒๔๖๐/๕๗๕๔

เด็กชายวิศรุต เพชรศรี ๙/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสมานมิตรมงคล สมานมิตรมงคล  

สบ ๒๔๖๐/๕๗๕๕

เด็กหญิงมารินี ยอดทอง
๒๙/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมานมิตรมงคล สมานมิตรมงคล  

สบ ๒๔๖๐/๕๗๕๖
เด็กชายฐาวรา ตุรงค์เรือง

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมานมิตรมงคล สมานมิตรมงคล  

สบ ๒๔๖๐/๕๗๕๗

เด็กหญิงธันยาทิพย์ กองแก้ว
๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาดินใต้ วัดเขาดินใต้  

สบ ๒๔๖๐/๕๗๕๘

เด็กชายกษิดิศ นุชเจริญ
๑๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเขาดินใต้ วัดเขาดินใต้  

สบ ๒๔๖๐/๕๗๕๙

เด็กหญิงอณิสรา ขาวดอกบัว
๐๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาดินใต้ วัดเขาดินใต้  

สบ ๒๔๖๐/๕๗๖๐
เด็กชายเมฆา หนูคำ

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาดินใต้ วัดเขาดินใต้  

สบ ๒๔๖๐/๕๗๖๑

เด็กชายรณชัย มีชอบ
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาดินใต้ วัดเขาดินใต้  

สบ ๒๔๖๐/๕๗๖๒

เด็กชายธนัญชัย ไผทรัตน์
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาดินใต้ วัดเขาดินใต้  

สบ ๒๔๖๐/๕๗๖๓

เด็กหญิงวาสนา ยิมสามเสน

้

๐๙/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเขาดินใต้ วัดเขาดินใต้  

สบ ๒๔๖๐/๕๗๖๔
เด็กหญิงอัจฉริยา ชาวพรหม

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาดินใต้ วัดเขาดินใต้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๖๕ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๕๗๖๕

เด็กชายศุภกฤต เทศสูงเนิน
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาดินใต้ วัดเขาดินใต้  

สบ ๒๔๖๐/๕๗๖๖

เด็กหญิงอรปรียา ตระกูลศรี
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาดินใต้ วัดเขาดินใต้  

สบ ๒๔๖๐/๕๗๖๗
เด็กชายพชร อู้ทึง

้

๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาดินใต้ วัดเขาดินใต้  

สบ ๒๔๖๐/๕๗๖๘

เด็กชายกิตติศักดิ

์

กองแก้ว
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาดินใต้ วัดเขาดินใต้  

สบ ๒๔๖๐/๕๗๖๙

เด็กชายชัยวัฒน์ เลียงดี

้

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาดินใต้ วัดเขาดินใต้  

สบ ๒๔๖๐/๕๗๗๐
เด็กชายชัยวัฒน์ ทะลิ

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาดินใต้ วัดเขาดินใต้  

สบ ๒๔๖๐/๕๗๗๑
เด็กชายพีรภัทร สมมะนา

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาดินใต้ วัดเขาดินใต้  

สบ ๒๔๖๐/๕๗๗๒

เด็กหญิงชาลิษา เพ็ญภูมิ
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาดินใต้ วัดเขาดินใต้  

สบ ๒๔๖๐/๕๗๗๓

เด็กหญิงฐิติกานต์ บุญเลิศ
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาดินใต้ วัดเขาดินใต้  

สบ ๒๔๖๐/๕๗๗๔

เด็กหญิงศิริรัตน์ บุญคุ้ม
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาดินใต้ วัดเขาดินใต้  

สบ ๒๔๖๐/๕๗๗๕
นางสาวพัทธนันท์ สุขใจ

๑๘/๐๕/๒๕๐๘

โรงเรียนบ้านเขาดินใต้ วัดเขาดินใต้  

สบ ๒๔๖๐/๕๗๗๖

เด็กหญิงภูสวย พิยารักษ์
๑๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดจันทบุรี(พิมพ์ประชานุเคราะห์)

วัดจันทบุรี  

สบ ๒๔๖๐/๕๗๗๗

เด็กหญิงนภาพร พันธ์ละออ
๒๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดจันทบุรี(พิมพ์ประชานุเคราะห์)

วัดจันทบุรี  

สบ ๒๔๖๐/๕๗๗๘

เด็กหญิงณิชากานต์ ฤทัยธรรม
๑๒/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดจันทบุรี(พิมพ์ประชานุเคราะห์)

วัดจันทบุรี  

สบ ๒๔๖๐/๕๗๗๙
เด็กชายภูผา หนันจันทา

๑๑/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดจันทบุรี(พิมพ์ประชานุเคราะห์)

วัดจันทบุรี  

สบ ๒๔๖๐/๕๗๘๐
เด็กชายนพเก้า บัวพันธุ์

๑๙/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดจันทบุรี(พิมพ์ประชานุเคราะห์)

วัดจันทบุรี  

สบ ๒๔๖๐/๕๗๘๑

เด็กชายภูมินทร์ บูชาญาติ
๓๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดจันทบุรี(พิมพ์ประชานุเคราะห์)

วัดจันทบุรี  

สบ ๒๔๖๐/๕๗๘๒

เด็กชายสุระเดช ทับทิมงาม
๒๓/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ้านโคก(มงคลประชาสรรค์)

วัดเชิงราก  

สบ ๒๔๖๐/๕๗๘๓
เด็กชายธีรนัย ไม้งิว

้

๒๓/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบ้านโคก(มงคลประชาสรรค์)
วัดเชิงราก  

สบ ๒๔๖๐/๕๗๘๔

เด็กชายถิรวิทย์ สว่างจิตร์

๒๑/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ้านโคก(มงคลประชาสรรค์)
วัดเชิงราก  

สบ ๒๔๖๐/๕๗๘๕

เด็กหญิงสุชานาฎ บุญน้อม
๒๖/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบ้านโคก(มงคลประชาสรรค์)

วัดเชิงราก  

สบ ๒๔๖๐/๕๗๘๖

เด็กหญิงวรรษา ธรรมนิยม
๒๘/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ้านโคก(มงคลประชาสรรค์)

วัดเชิงราก  

สบ ๒๔๖๐/๕๗๘๗
เด็กชายชุติไชย สืบสิงห์

๐๖/๐๑/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดตะเฆ่(ม่วงงามนุเคราะห์) วัดตะเฆ่  

สบ ๒๔๖๐/๕๗๘๘
เด็กหญิงพิมพ์ญาดา เพศสุวรรณ

๐๗/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดตะเฆ่(ม่วงงามนุเคราะห์) วัดตะเฆ่  

สบ ๒๔๖๐/๕๗๘๙

เด็กชายจิตติพัฒน์ คชศิลา
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ วัดบ้านกลาง  

สบ ๒๔๖๐/๕๗๙๐
เด็กหญิงปรพรรณ คุ้มภัย

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ วัดบ้านกลาง  

สบ ๒๔๖๐/๕๗๙๑
เด็กหญิงศิริกานดา ถือสมบัติ

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ วัดบ้านกลาง  

สบ ๒๔๖๐/๕๗๙๒

เด็กหญิงสุภาทิพย์ กมลพันธ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ วัดบ้านกลาง  

สบ ๒๔๖๐/๕๗๙๓

เด็กหญิงนันท์นภัส นิธิประทักษ์กุล
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ วัดบ้านกลาง  

สบ ๒๔๖๐/๕๗๙๔

เด็กหญิงกัญชลิกา เต้าแก้ว
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ วัดบ้านกลาง  

สบ ๒๔๖๐/๕๗๙๕
เด็กหญิงดลพร ลักษณไทย

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ วัดบ้านกลาง  

สบ ๒๔๖๐/๕๗๙๖

เด็กชายนภดล นาคกิง

่

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ วัดบ้านกลาง  

สบ ๒๔๖๐/๕๗๙๗

เด็กชายชนสรณ์ โพธิชาติ
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ วัดบ้านกลาง  

สบ ๒๔๖๐/๕๗๙๘

เด็กชายนาคินทร์ เพ็งจุ้ย
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ วัดบ้านกลาง  

สบ ๒๔๖๐/๕๗๙๙
เด็กชายณัฐชนน คำชมภู

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ วัดบ้านกลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๖๖ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๕๘๐๐
เด็กชายชาคริต สารพันธ์

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ วัดบ้านกลาง  

สบ ๒๔๖๐/๕๘๐๑
เด็กหญิงจาริญา เกตุทอง

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ วัดบ้านกลาง  

สบ ๒๔๖๐/๕๘๐๒
เด็กหญิงธนพร โพธา

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ วัดบ้านกลาง  

สบ ๒๔๖๐/๕๘๐๓
เด็กหญิงพรรณธร เกิดวิเชียร

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ วัดบ้านกลาง  

สบ ๒๔๖๐/๕๘๐๔
เด็กชายอิทสราพงษ์ ดีบาง

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ วัดบ้านกลาง  

สบ ๒๔๖๐/๕๘๐๕
เด็กชายธนดล สาระกุล

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ วัดบ้านกลาง  

สบ ๒๔๖๐/๕๘๐๖
เด็กชายวรัญเทพ นวลวิลัย

๐๑/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านโคก(มงคลประชาสรรค์)
วัดบ้านโคก  

สบ ๒๔๖๐/๕๘๐๗
เด็กชายเดชา ช่วงกลาง

๒๔/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ้านโคก(มงคลประชาสรรค์)
วัดบ้านโคก  

สบ ๒๔๖๐/๕๘๐๘
เด็กชายธนพร สุนทรประทุม

๑๙/๐๒/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดบำเพ็ญพรต(ประมาณราษฎร์วิทยาฯ)

วัดบำเพ็ญพรต  

สบ ๒๔๖๐/๕๘๐๙
เด็กหญิงอภิชญา อินทร์จันทร์

๐๑/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบำเพ็ญพรต(ประมาณราษฎร์วิทยาฯ)

วัดบำเพ็ญพรต  

สบ ๒๔๖๐/๕๘๑๐
เด็กหญิงอภิญญา พงพะลาด

๒๒/๐๓/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดบำเพ็ญพรต(ประมาณราษฎร์วิทยาฯ)

วัดบำเพ็ญพรต  

สบ ๒๔๖๐/๕๘๑๑

เด็กหญิงสุภานิชา สุทธิประภา
๑๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบำเพ็ญพรต(ประมาณราษฎร์วิทยาฯ)

วัดบำเพ็ญพรต  

สบ ๒๔๖๐/๕๘๑๒

เด็กชายสุทธิมนต์ สุทธิสาร
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบำเพ็ญพรต(ประมาณราษฎร์วิทยาฯ)

วัดบำเพ็ญพรต  

สบ ๒๔๖๐/๕๘๑๓

เด็กหญิงณิชากร แพงสวัสดิ

์

๑๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบำเพ็ญพรต(ประมาณราษฎร์วิทยาฯ)

วัดบำเพ็ญพรต  

สบ ๒๔๖๐/๕๘๑๔
เด็กหญิงปภาวีร์ กองละมุน

๒๔/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบำเพ็ญพรต(ประมาณราษฎร์วิทยาฯ)

วัดบำเพ็ญพรต  

สบ ๒๔๖๐/๕๘๑๕

เด็กหญิงคีตภัทร สุขโข
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบำเพ็ญพรต(ประมาณราษฎร์วิทยาฯ)

วัดบำเพ็ญพรต  

สบ ๒๔๖๐/๕๘๑๖

เด็กหญิงกฤษณา สุขแจ่ม
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบำเพ็ญพรต(ประมาณราษฎร์วิทยาฯ)

วัดบำเพ็ญพรต  

สบ ๒๔๖๐/๕๘๑๗

เด็กชายคริษฐ์ เม่นสิน
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบำเพ็ญพรต(ประมาณราษฎร์วิทยาฯ)

วัดบำเพ็ญพรต  

สบ ๒๔๖๐/๕๘๑๘
เด็กชายจิรวัฒน์ อ่อนหวาน

๐๒/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดโพธิ(นาควิทยานุสรณ์)

์

วัดโพธิ

์

 

สบ ๒๔๖๐/๕๘๑๙

เด็กชายปฏิภาณ ลพหล้า

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิ(นาควิทยานุสรณ์)

์

วัดโพธิ

์

 

สบ ๒๔๖๐/๕๘๒๐
เด็กชายธนกร แสงสว่าง

๐๗/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดโพธิ(นาควิทยานุสรณ์)

์

วัดโพธิ

์

 

สบ ๒๔๖๐/๕๘๒๑

เด็กหญิงอุบลวรรณ โงชาฤทธิ

์

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิ(นาควิทยานุสรณ์)

์

วัดโพธิ

์

 

สบ ๒๔๖๐/๕๘๒๒
เด็กหญิงอนงค์นาถ มะไฟ

๓๐/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดโพธิ(นาควิทยานุสรณ์)

์

วัดโพธิ

์

 

สบ ๒๔๖๐/๕๘๒๓

เด็กหญิงณัฏฐธิดา นาชัยภูมิ
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธิ(นาควิทยานุสรณ์)

์

วัดโพธิ

์

 

สบ ๒๔๖๐/๕๘๒๔

เด็กหญิงศิริลักษณ์ จินตะบุตร์
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิ(นาควิทยานุสรณ์)

์

วัดโพธิ

์

 

สบ ๒๔๖๐/๕๘๒๕

เด็กหญิงสุณิพา ด้วงเบ้า
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิ(นาควิทยานุสรณ์)

์

วัดโพธิ

์

 

สบ ๒๔๖๐/๕๘๒๖
เด็กหญิงสุณิษา ด้วงเบ้า

๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิ(นาควิทยานุสรณ์)

์

วัดโพธิ

์

 

สบ ๒๔๖๐/๕๘๒๗

เด็กหญิงอภิชญา หวานแท้
๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธิ(นาควิทยานุสรณ์)

์

วัดโพธิ

์

 

สบ ๒๔๖๐/๕๘๒๘

เด็กหญิงอรัชพร ก้อนมณี
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิ(นาควิทยานุสรณ์)

์

วัดโพธิ

์

 

สบ ๒๔๖๐/๕๘๒๙

เด็กหญิงอุบลวรรณ หลักพิมพ์
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิ(นาควิทยานุสรณ์)

์

วัดโพธิ

์

 

สบ ๒๔๖๐/๕๘๓๐
เด็กหญิงคำพลอย ปุณหาวงศ์

๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิ(นาควิทยานุสรณ์)

์

วัดโพธิ

์

 

สบ ๒๔๖๐/๕๘๓๑

เด็กหญิงเพ็ญพร ฟองจามร
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิ(นาควิทยานุสรณ์)

์

วัดโพธิ

์

 

สบ ๒๔๖๐/๕๘๓๒

เด็กหญิงสุภาวดี จิวโคราช

๋

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิ(นาควิทยานุสรณ์)

์

วัดโพธิ

์

 

สบ ๒๔๖๐/๕๘๓๓

เด็กหญิงณิชาภัทร กองใจ
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิ(นาควิทยานุสรณ์)

์

วัดโพธิ

์

 

สบ ๒๔๖๐/๕๘๓๔
เด็กหญิงดวงกมล ชูจันทร์

๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิ(นาควิทยานุสรณ์)

์

วัดโพธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๖๗ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๕๘๓๕

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ฤทธิที

์

๐๙/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโพธิ(นาควิทยานุสรณ์)

์

วัดโพธิ

์

 

สบ ๒๔๖๐/๕๘๓๖

เด็กชายศิริชัย กองแก้วภูมิ
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิ(นาควิทยานุสรณ์)

์

วัดโพธิ

์

 

สบ ๒๔๖๐/๕๘๓๗
เด็กชายธีรโชติ กัดสุวรรณ

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิ(นาควิทยานุสรณ์)

์

วัดโพธิ

์

 

สบ ๒๔๖๐/๕๘๓๘

เด็กชายพิพัฒน์ หลักพิมพ์
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิ(นาควิทยานุสรณ์)

์

วัดโพธิ

์

 

สบ ๒๔๖๐/๕๘๓๙

เด็กชายณัฐพัฒน์ มัคพาล
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิ(นาควิทยานุสรณ์)

์

วัดโพธิ

์

 

สบ ๒๔๖๐/๕๘๔๐
เด็กชายตะวัน ใจแก้ว

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิ(นาควิทยานุสรณ์)

์

วัดโพธิ

์

 

สบ ๒๔๖๐/๕๘๔๑
เด็กหญิงกาญจนา คำติบ

๊

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิ(นาควิทยานุสรณ์)

์

วัดโพธิ

์

 

สบ ๒๔๖๐/๕๘๔๒

เด็กหญิงขวัญเรือน บัวตูม
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิ(นาควิทยานุสรณ์)

์

วัดโพธิ

์

 

สบ ๒๔๖๐/๕๘๔๓

เด็กชายธนธรณ์ ใจแก้ว
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิ(นาควิทยานุสรณ์)

์

วัดโพธิ

์

 

สบ ๒๔๖๐/๕๘๔๔

เด็กชายศิริชัย ศรสำแดง
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิ(นาควิทยานุสรณ์)

์

วัดโพธิ

์

 

สบ ๒๔๖๐/๕๘๔๕
เด็กชายชูชาติ เขียวพุฒ

๐๓/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดโพธิ(นาควิทยานุสรณ์)

์

วัดโพธิ

์

 

สบ ๒๔๖๐/๕๘๔๖

เด็กหญิงสุภัสสรา ยลละออ
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตะเฆ่(ม่วงงามนุเคราะห์) วัดม่วงงาม  

สบ ๒๔๖๐/๕๘๔๗

เด็กชายปวเรศ แสงสว่าง
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตะเฆ่(ม่วงงามนุเคราะห์) วัดม่วงงาม  

สบ ๒๔๖๐/๕๘๔๘

เด็กหญิงกมลวรรณ ตลับศรี
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตะเฆ่(ม่วงงามนุเคราะห์) วัดม่วงงาม  

สบ ๒๔๖๐/๕๘๔๙
เด็กหญิงปริณดา รับโชคดีเสมอ

๒๘/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดตะเฆ่(ม่วงงามนุเคราะห์) วัดม่วงงาม  

สบ ๒๔๖๐/๕๘๕๐
เด็กหญิงณัฐธิดา แปนแก้ว

๐๗/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดห้วยหวาย วัดม่วงฝาย  

สบ ๒๔๖๐/๕๘๕๑

เด็กหญิงนภัสสรณ์ เลิศปริยานันท์
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยหวาย วัดม่วงฝาย  

สบ ๒๔๖๐/๕๘๕๒

เด็กชายพงศ์ศิริ เฉียบแหลม
๑๘/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดจันทบุรี(พิมพ์ประชานุเคราะห์)

วัดมะกรูด  

สบ ๒๔๖๐/๕๘๕๓
เด็กชายรัชกานต์ โสดาจันทร์

๒๖/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดจันทบุรี(พิมพ์ประชานุเคราะห์)

วัดมะกรูด  

สบ ๒๔๖๐/๕๘๕๔

เด็กชายเอกยุทธ แพรญาติ
๒๐/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดจันทบุรี(พิมพ์ประชานุเคราะห์)

วัดมะกรูด  

สบ ๒๔๖๐/๕๘๕๕

เด็กหญิงสิริยุพา ศรีมะโน
๒๕/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดจันทบุรี(พิมพ์ประชานุเคราะห์)

วัดมะกรูด  

สบ ๒๔๖๐/๕๘๕๖

เด็กหญิงจรัสศรี ขำมณี
๐๓/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดจันทบุรี(พิมพ์ประชานุเคราะห์)

วัดมะกรูด  

สบ ๒๔๖๐/๕๘๕๗
เด็กชายสิริปงกรณ์ ดวงเดือน

๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ วัดสุธาวุฒิ  

สบ ๒๔๖๐/๕๘๕๘

เด็กชายศิวกร โพธิชาติ
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ วัดสุธาวุฒิ  

สบ ๒๔๖๐/๕๘๕๙

เด็กชายนันทวัฒน์ มณีศิริ

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ วัดสุธาวุฒิ  

สบ ๒๔๖๐/๕๘๖๐
เด็กหญิงแก้วตา จันทร์มา

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ วัดสุธาวุฒิ  

สบ ๒๔๖๐/๕๘๖๑
เด็กหญิงญาณิศา คัมภิระ

๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ วัดสุธาวุฒิ  

สบ ๒๔๖๐/๕๘๖๒

เด็กหญิงกัลยา ทุมแถว
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ วัดสุธาวุฒิ  

สบ ๒๔๖๐/๕๘๖๓

เด็กหญิงปาริฉัตร ภูแค
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ วัดสุธาวุฒิ  

สบ ๒๔๖๐/๕๘๖๔

เด็กหญิงจุฑามาส เหลืองอรุณวิไล
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ วัดสุธาวุฒิ  

สบ ๒๔๖๐/๕๘๖๕
เด็กหญิงสายธาร ศรีมาวงษ์

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ วัดสุธาวุฒิ  

สบ ๒๔๖๐/๕๘๖๖

เด็กหญิงรัฐญา เต้าทอง
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ วัดสุธาวุฒิ  

สบ ๒๔๖๐/๕๘๖๗

เด็กหญิงศศิมา ทิพย์สุวรรณ์
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ วัดสุธาวุฒิ  

สบ ๒๔๖๐/๕๘๖๘

เด็กหญิงอังศ์วรา เจริญสุข
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ วัดสุธาวุฒิ  

สบ ๒๔๖๐/๕๘๖๙
เด็กหญิงปภานัน ดวงแก้ว

๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ วัดสุธาวุฒิ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๖๘ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๕๘๗๐
เด็กชายพีรพล คำภา

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ วัดสุธาวุฒิ  

สบ ๒๔๖๐/๕๘๗๑

เด็กชายพัชรพล ร้อยดวง
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ วัดสุธาวุฒิ  

สบ ๒๔๖๐/๕๘๗๒
เด็กชายปฐวี ขุนศรี

๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ วัดสุธาวุฒิ  

สบ ๒๔๖๐/๕๘๗๓

เด็กหญิงระพีพรรณ กัณหะกาญจนะ
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ วัดสุธาวุฒิ  

สบ ๒๔๖๐/๕๘๗๔

เด็กหญิงณิชานันท์ บุทธิวงษ์
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ วัดสุธาวุฒิ  

สบ ๒๔๖๐/๕๘๗๕

เด็กหญิงวิภาดา ฉัตรปวงคำ
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ วัดสุธาวุฒิ  

สบ ๒๔๖๐/๕๘๗๖
เด็กหญิงกานต์รวี นาคกิง

่

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ วัดสุธาวุฒิ  

สบ ๒๔๖๐/๕๘๗๗

เด็กหญิงนาฎยา โฉมยา
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ วัดสุธาวุฒิ  

สบ ๒๔๖๐/๕๘๗๘

เด็กหญิงชนาภา ทองปน
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ วัดสุธาวุฒิ  

สบ ๒๔๖๐/๕๘๗๙

เด็กหญิงณัฐชา ทองพูน
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ วัดสุธาวุฒิ  

สบ ๒๔๖๐/๕๘๘๐
เด็กหญิงสุรัสวดี ธาตะกูล

๑๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ วัดสุธาวุฒิ  

สบ ๒๔๖๐/๕๘๘๑

เด็กชายกิตติชัย มวลทอง
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ วัดสุธาวุฒิ  

สบ ๒๔๖๐/๕๘๘๒

เด็กชายปณัฐ โพธิตุ่น

์

๐๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ วัดสุธาวุฒิ  

สบ ๒๔๖๐/๕๘๘๓

เด็กหญิงหรรษมน มณีไพร
๐๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ วัดสุธาวุฒิ  

สบ ๒๔๖๐/๕๘๘๔
เด็กหญิงจิราวรรณ หนูเล็ก

๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ วัดสุธาวุฒิ  

สบ ๒๔๖๐/๕๘๘๕

เด็กหญิงลักษิกา แสงนิล
๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ วัดสุธาวุฒิ  

สบ ๒๔๖๐/๕๘๘๖
เด็กหญิงบุญณยิสรา วรปญญา

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ วัดสุธาวุฒิ  

สบ ๒๔๖๐/๕๘๘๗

เด็กชายเตชิต จักษุอินทร์
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ วัดสุธาวุฒิ  

สบ ๒๔๖๐/๕๘๘๘
เด็กชายชัชวาล พุทธรักษา

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ วัดสุธาวุฒิ  

สบ ๒๔๖๐/๕๘๘๙

เด็กชายปวิช ธนรัชพงศ์
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ วัดสุธาวุฒิ  

สบ ๒๔๖๐/๕๘๙๐
เด็กชายวิจักษ์ เกรียงยศ

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ วัดสุธาวุฒิ  

สบ ๒๔๖๐/๕๘๙๑

เด็กชายพัฒนกมล วงษ์เส
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ วัดสุธาวุฒิ  

สบ ๒๔๖๐/๕๘๙๒
เด็กชายสุรวัค สุขสุทธิ

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ วัดสุธาวุฒิ  

สบ ๒๔๖๐/๕๘๙๓
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ปนตาวงค์

๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ วัดสุธาวุฒิ  

สบ ๒๔๖๐/๕๘๙๔

เด็กหญิงธัญพิชชา บุญบุตร
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ วัดสุธาวุฒิ  

สบ ๒๔๖๐/๕๘๙๕

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ทักกะทิน
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ วัดสุธาวุฒิ  

สบ ๒๔๖๐/๕๘๙๖
เด็กชายชิณรัตน์ ไตรทอง

๒๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ วัดสุธาวุฒิ  

สบ ๒๔๖๐/๕๘๙๗

เด็กหญิงณัฎจิณา จุนรัมย์
๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ วัดสูง  

สบ ๒๔๖๐/๕๘๙๘

เด็กหญิงพาสุข ครึมกลาง

้

๐๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ วัดสูง  

สบ ๒๔๖๐/๕๘๙๙

เด็กชายจิรวัฒน์ ศรีโมรา
๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ วัดสูง  

สบ ๒๔๖๐/๕๙๐๐
เด็กหญิงวรินรำไพ อุ่นธงชัยอนันท์

๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ วัดสูง  

สบ ๒๔๖๐/๕๙๐๑
เด็กหญิงพิชชา ธรรมรังษี

๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ วัดสูง  

สบ ๒๔๖๐/๕๙๐๒
เด็กหญิงแพรวรรณ สังฆะมัย

๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ วัดสูง  

สบ ๒๔๖๐/๕๙๐๓
เด็กหญิงกฤติยา ประสพวงษ์

๑๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ วัดสูง  

สบ ๒๔๖๐/๕๙๐๔
เด็กหญิงฐิติพร ดำริ

๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ วัดสูง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๖๙ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๕๙๐๕
เด็กหญิงณัฐณิชา เกษเพชร

๑๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ วัดสูง  

สบ ๒๔๖๐/๕๙๐๖
เด็กหญิงนิชา คำนูเอนก

๒๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ วัดสูง  

สบ ๒๔๖๐/๕๙๐๗
เด็กหญิงภัครวี ภูมิพานิช

๒๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ วัดสูง  

สบ ๒๔๖๐/๕๙๐๘
เด็กหญิงกรภัทร์ จรสาย

๐๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ วัดสูง  

สบ ๒๔๖๐/๕๙๐๙
เด็กหญิงกัญญานัท พยุหะ

๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ วัดสูง  

สบ ๒๔๖๐/๕๙๑๐
เด็กชายสิทธิชัย เรืองเดช

๒๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ วัดสูง  

สบ ๒๔๖๐/๕๙๑๑
เด็กหญิงณัฐธินันท์ยา แก้วเขียว

๓๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ วัดสูง  

สบ ๒๔๖๐/๕๙๑๒

เด็กหญิงธัญชนก คุณนาม
๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ วัดสูง  

สบ ๒๔๖๐/๕๙๑๓

เด็กชายมงคล ช่อลำใย
๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ วัดสูง  

สบ ๒๔๖๐/๕๙๑๔

เด็กชายอนันต์สิทธิ

์

ชนะบุญ
๒๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ วัดสูง  

สบ ๒๔๖๐/๕๙๑๕
เด็กชายสิริดนัย วงศ์สุวรรณ

๒๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ วัดสูง  

สบ ๒๔๖๐/๕๙๑๖

เด็กชายกิตติพัศ อางคาสัย
๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ วัดสูง  

สบ ๒๔๖๐/๕๙๑๗

เด็กหญิงณัฐณิชา ธรรมจารี
๐๗/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ วัดสูง  

สบ ๒๔๖๐/๕๙๑๘

เด็กหญิงภูริชญา เชือทองคำ

้

๐๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ วัดสูง  

สบ ๒๔๖๐/๕๙๑๙
เด็กชายณัฐวุฒิ สุขแก้ว

๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ วัดสูง  

สบ ๒๔๖๐/๕๙๒๐
เด็กหญิงศศิธร ใจงาม

๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ วัดสูง  

สบ ๒๔๖๐/๕๙๒๑

เด็กหญิงปุณยาภา ทวิกุล
๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ วัดสูง  

สบ ๒๔๖๐/๕๙๒๒

เด็กหญิงษมาวรรณ บุญปลีก
๒๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ วัดสูง  

สบ ๒๔๖๐/๕๙๒๓
เด็กหญิงจรรยพร ต๊ะประดิษฐ์

๐๘/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ วัดสูง  

สบ ๒๔๖๐/๕๙๒๔

เด็กหญิงสุกัญญา ธรรมนิยม
๐๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ วัดสูง  

สบ ๒๔๖๐/๕๙๒๕ เด็กหญิงปราณนรินทร์
กองปญโญ

๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ วัดสูง  

สบ ๒๔๖๐/๕๙๒๖
เด็กชายเปรมนิติวัฒน์

ผายจันดา
๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ วัดสูง  

สบ ๒๔๖๐/๕๙๒๗ เด็กหญิงอุษณียาภรณ์
แก้ววิเศษ

๓๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ วัดสูง  

สบ ๒๔๖๐/๕๙๒๘

เด็กชายภาคภูมิ คงสวมแก้ว
๐๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ วัดสูง  

สบ ๒๔๖๐/๕๙๒๙

เด็กหญิงกรรณิการ์ บุญยะมาลิก
๑๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ วัดสูง  

สบ ๒๔๖๐/๕๙๓๐
เด็กหญิงนภาวิไล วงษ์เส

๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ วัดสูง  

สบ ๒๔๖๐/๕๙๓๑
เด็กหญิงลลิตา โชคชัย

๑๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ วัดสูง  

สบ ๒๔๖๐/๕๙๓๒

เด็กชายพีรวิชญ์ ทองผิว
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ วัดสูง  

สบ ๒๔๖๐/๕๙๓๓

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา กำเพ็ชร
๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ วัดสูง  

สบ ๒๔๖๐/๕๙๓๔

เด็กหญิงวิชิตา ผางพันธ์
๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ วัดสูง  

สบ ๒๔๖๐/๕๙๓๕
เด็กหญิงศิริวรินทร์ สงเคราะห์

๑๑/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ วัดสูง  

สบ ๒๔๖๐/๕๙๓๖

เด็กหญิงนำผึง

้

พุ่มแก้ว
๑๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ วัดสูง  

สบ ๒๔๖๐/๕๙๓๗

เด็กหญิงวิมนรัช จันทร์นวล
๒๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ วัดสูง  

สบ ๒๔๖๐/๕๙๓๘

เด็กหญิงปนัสยา มหาดไทย
๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธิ(นาควิทยานุสรณ์)

์

วัดหนองจิก  

สบ ๒๔๖๐/๕๙๓๙
เด็กหญิงบุญสิตา ดวงสอาด

๑๔/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโพธิ(นาควิทยานุสรณ์)

์

วัดหนองจิก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๗๐ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๕๙๔๐
เด็กหญิงเขมิกา อภิญญากุล

๒๕/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโพธิ(นาควิทยานุสรณ์)

์

วัดหนองจิก  

สบ ๒๔๖๐/๕๙๔๑

เด็กหญิงวิชญาดา ยะพลหา
๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธิ(นาควิทยานุสรณ์)

์

วัดหนองจิก  

สบ ๒๔๖๐/๕๙๔๒
เด็กชายสุธินันท์ จิวโคราช

๋

๐๙/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโพธิ(นาควิทยานุสรณ์)

์

วัดหนองจิก  

สบ ๒๔๖๐/๕๙๔๓

เด็กหญิงฐิติพร อึงชืน

่ ่

๓๐/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโพธิ(นาควิทยานุสรณ์)

์

วัดหนองจิก  

สบ ๒๔๖๐/๕๙๔๔

เด็กหญิงฑิฆัมพร ใจแก้ว
๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธิ(นาควิทยานุสรณ์)

์

วัดหนองจิก  

สบ ๒๔๖๐/๕๙๔๕

เด็กชายศิวกร ปนสกุล
๒๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดโพธิ(นาควิทยานุสรณ์)

์

วัดหนองจิก  

สบ ๒๔๖๐/๕๙๔๖
เด็กหญิงสุพัตรา แสงโชติ

๒๒/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโพธิ(นาควิทยานุสรณ์)

์

วัดหนองจิก  

สบ ๒๔๖๐/๕๙๔๗

เด็กหญิงธัญสุดา สุขโยธิน
๐๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดห้วยหวาย วัดห้วยหวาย  

สบ ๒๔๖๐/๕๙๔๘

เด็กชายกฤษณะ เลิศพริง

้

๐๕/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา วัดโคกกระท้อน  

สบ ๒๔๖๐/๕๙๔๙

เด็กหญิงณัฐณิชา ศิลปสมบูรณ์
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา วัดโคกกระท้อน  

สบ ๒๔๖๐/๕๙๕๐
เด็กหญิงพรพรรณ คำมี

๒๗/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา วัดโคกกระท้อน  

สบ ๒๔๖๐/๕๙๕๑

เด็กชายหมูหยอง อารีโต้
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา วัดโคกกระท้อน  

สบ ๒๔๖๐/๕๙๕๒

นางสาวปรารถนา ผาสุราษฎร์
๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา วัดชัน  

สบ ๒๔๖๐/๕๙๕๓

เด็กชายวุฒิพงศ์ จีนแปลง
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา วัดศรีอุทัย  

สบ ๒๔๖๐/๕๙๕๔
เด็กหญิงธราภรณ์ อินทร์สำราญ

๑๒/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา วัดศรีอุทัย  

สบ ๒๔๖๐/๕๙๕๕

เด็กชายปุณณภพ ทาระชาติ
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' เขาแก้ว  

สบ ๒๔๖๐/๕๙๕๖

เด็กชายศุภากร เอียมสิริเลิศ

่

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' เขาแก้ว  

สบ ๒๔๖๐/๕๙๕๗

เด็กหญิงอาทิตยา สีมา
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' เขาแก้ว  

สบ ๒๔๖๐/๕๙๕๘
เด็กหญิงธันยพร จำปาทอง

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' เขาแก้ว  

สบ ๒๔๖๐/๕๙๕๙

เด็กหญิงกชวรรณ พูลผล
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' เขาแก้ว  

สบ ๒๔๖๐/๕๙๖๐
เด็กหญิงนำฝน พันธ์งาม

๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' เขาแก้ว  

สบ ๒๔๖๐/๕๙๖๑

เด็กชายกิตติ ปญญามงคล
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' ชัน  

สบ ๒๔๖๐/๕๙๖๒
เด็กชายจักรี แผนประดิษฐ์

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' ชัน  

สบ ๒๔๖๐/๕๙๖๓

เด็กชายรังสรรค์ เนืองอุทัย

่

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' ชัน  

สบ ๒๔๖๐/๕๙๖๔

เด็กชายวรวุฒิ ตลับศรี
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' ชัน  

สบ ๒๔๖๐/๕๙๖๕

เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ นันทะสิงห์
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' ชัน  

สบ ๒๔๖๐/๕๙๖๖
เด็กชายจตุรวัฒน์ สงบจิต

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' ชัน  

สบ ๒๔๖๐/๕๙๖๗

เด็กชายพศิน คงสมปราชญ์
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' ชัน  

สบ ๒๔๖๐/๕๙๖๘

เด็กหญิงพีรดา ทีฆพฤกษ์
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' ชัน  

สบ ๒๔๖๐/๕๙๖๙

เด็กหญิงศิริรัตน์ คำแพงดี
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' ชัน  

สบ ๒๔๖๐/๕๙๗๐
เด็กชายไกรวิชญ์ ตรีแก้ว

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' ชุ้ง  

สบ ๒๔๖๐/๕๙๗๑

เด็กชายคเณศ เกลียวประเสริฐ
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' ชุ้ง  

สบ ๒๔๖๐/๕๙๗๒

เด็กชายณัฐดนัย ไชยชุน
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' ชุ้ง  

สบ ๒๔๖๐/๕๙๗๓

เด็กหญิงเกศกนก รูปขำ
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' ชุ้ง  

สบ ๒๔๖๐/๕๙๗๔
เด็กหญิงปาลิตา ทองสาย

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' ชุ้ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๗๑ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๕๙๗๕

เด็กหญิงองค์อร สกุลแก้ว
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' ชุ้ง  

สบ ๒๔๖๐/๕๙๗๖

เด็กหญิงอนัตตญา อนัน
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' ชุ้ง  

สบ ๒๔๖๐/๕๙๗๗
เด็กชายศุภกร อาจลออ

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' เชิงราก  

สบ ๒๔๖๐/๕๙๗๘

เด็กชายเอกชัย ตำบลไชย
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' เชิงราก  

สบ ๒๔๖๐/๕๙๗๙
เด็กหญิงกัญญาภรณ์ ศรีอ่อน

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' เชิงราก  

สบ ๒๔๖๐/๕๙๘๐
เด็กหญิงณิชากร ศรีสงคราม

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' เชิงราก  

สบ ๒๔๖๐/๕๙๘๑
เด็กหญิงอรอารญา ภูแข่งหมอก

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' เชิงราก  

สบ ๒๔๖๐/๕๙๘๒

เด็กหญิงณัฐพร รัตนจันทร์
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' ท่าช้างใต้  

สบ ๒๔๖๐/๕๙๘๓

เด็กชายวรวิช อุดล
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' ท่าช้างใต้  

สบ ๒๔๖๐/๕๙๘๔

เด็กชายสหรัตน์ พันธุ์ศรี
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' ท่าช้างใต้  

สบ ๒๔๖๐/๕๙๘๕
เด็กหญิงวรรณกานต์ มีจันทร์

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' ท่าช้างใต้  

สบ ๒๔๖๐/๕๙๘๖

เด็กหญิงอลิตา ฉำดี
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' ท่าช้างใต้  

สบ ๒๔๖๐/๕๙๘๗

เด็กชายจักรภัทร ผดุงตาล
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' ท่าช้างใต้  

สบ ๒๔๖๐/๕๙๘๘

เด็กชายวัฒนา แสนทวีสุข
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' ท่าช้างใต้  

สบ ๒๔๖๐/๕๙๘๙
เด็กหญิงธนิศรา สอาดเอียม

่

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' ท่าช้างใต้  

สบ ๒๔๖๐/๕๙๙๐
เด็กหญิงพิมลวรรณ แพร่งสุวรรณ์

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' ท่าช้างใต้  

สบ ๒๔๖๐/๕๙๙๑

เด็กชายธนดล หนูสอน
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' ท่าช้างใต้  

สบ ๒๔๖๐/๕๙๙๒

เด็กหญิงคณิตา จุลพันธ์
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' ท่าช้างใต้  

สบ ๒๔๖๐/๕๙๙๓
เด็กหญิงจิตราภรณ์ ช่อบัวทอง

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' ท่าช้างใต้  

สบ ๒๔๖๐/๕๙๙๔

เด็กหญิงณิฐาภัทร์ คำหวาน
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' ท่าช้างใต้  

สบ ๒๔๖๐/๕๙๙๕

เด็กชายปณต แสงคำ
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' ท่าช้างใต้  

สบ ๒๔๖๐/๕๙๙๖

เด็กหญิงพัณณิตา มงคลจินดา
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' ท่าช้างใต้  

สบ ๒๔๖๐/๕๙๙๗
เด็กชายจักรพรรดิ

์

ไชยต้นเทือก
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' ไผ่ล้อม  

สบ ๒๔๖๐/๕๙๙๘

เด็กชายอรรถกร ผิวสุข
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' ไผ่ล้อม  

สบ ๒๔๖๐/๕๙๙๙

เด็กชายณัฐวุฒิ ไกรชิต
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' ไผ่ล้อม  

สบ ๒๔๖๐/๖๐๐๐
เด็กชายกิตติกร เสวกวิหารี

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' ไผ่ล้อม  

สบ ๒๔๖๐/๖๐๐๑
เด็กชายธนธรณ์ ศรีคราม

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' ไผ่ล้อม  

สบ ๒๔๖๐/๖๐๐๒
เด็กหญิงเกณิกา ต้นสาลี

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' ไผ่ล้อม  

สบ ๒๔๖๐/๖๐๐๓
เด็กหญิงชวนันภรณ์ พิณโกศล

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' ไผ่ล้อม  

สบ ๒๔๖๐/๖๐๐๔
เด็กหญิงธิวาพร ดาเกษ

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' ไผ่ล้อม  

สบ ๒๔๖๐/๖๐๐๕
เด็กหญิงลลิตวดี สิงห์มณี

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' ไผ่ล้อม  

สบ ๒๔๖๐/๖๐๐๖
เด็กหญิงสิริลักษณ์ สุขศรี

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' ไผ่ล้อม  

สบ ๒๔๖๐/๖๐๐๗
เด็กหญิงเสาวณีย์ แสงโสดา

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' ไผ่ล้อม  

สบ ๒๔๖๐/๖๐๐๘
เด็กหญิงอารียา บุตรใส

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' ไผ่ล้อม  

สบ ๒๔๖๐/๖๐๐๙
เด็กหญิงพิชญ์ชนก ชุ่มเกตุ

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' ไผ่ล้อม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๗๒ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๖๐๑๐
เด็กชายวงศธร คงคลัง

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' ไผ่ล้อม  

สบ ๒๔๖๐/๖๐๑๑
นางสาวสุนิษา ทาสิมมา

๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' ไผ่ล้อม  

สบ ๒๔๖๐/๖๐๑๒
นางสาวเบญจวรรณ คุณวันดี

๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' ไผ่ล้อม  

สบ ๒๔๖๐/๖๐๑๓
นางสาวธมญช์ พงศ์สุประดิษฐ์

๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' ไผ่ล้อม  

สบ ๒๔๖๐/๖๐๑๔
นางสาวกิตติกานต์ เตียสวัสดิ

์

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' ไผ่ล้อม  

สบ ๒๔๖๐/๖๐๑๕
นางสาวสิริพร แย้มชมสวน

๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' ไผ่ล้อม  

สบ ๒๔๖๐/๖๐๑๖
เด็กหญิงฐิติพร แตงรอด

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' พะเยาว์  

สบ ๒๔๖๐/๖๐๑๗
เด็กหญิงรสริน เรืองโรจน์

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' พะเยาว์  

สบ ๒๔๖๐/๖๐๑๘
เด็กหญิงสุธิดา รักษ์ดำรงค์

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' พะเยาว์  

สบ ๒๔๖๐/๖๐๑๙
เด็กชายกมลวรรธ ลักษณะละม้าย

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' ม่วงงาม  

สบ ๒๔๖๐/๖๐๒๐
เด็กชายจักรภพ ต้นแก้ว

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' ม่วงงาม  

สบ ๒๔๖๐/๖๐๒๑
เด็กชายเจษฎา ทวิมังสะ

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' ม่วงงาม  

สบ ๒๔๖๐/๖๐๒๒
เด็กชายทักษ์ดนัย ปาทาน

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' ม่วงงาม  

สบ ๒๔๖๐/๖๐๒๓
เด็กหญิงชญานิศา คงเหนียง

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' ม่วงงาม  

สบ ๒๔๖๐/๖๐๒๔
เด็กหญิงณิชากานต์ เรือนจันทร์

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' ม่วงงาม  

สบ ๒๔๖๐/๖๐๒๕
เด็กหญิงณิชารีย์ เทพจันที

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' ม่วงงาม  

สบ ๒๔๖๐/๖๐๒๖
เด็กหญิงเบญญทิพย์ ทับเงิน

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' ม่วงงาม  

สบ ๒๔๖๐/๖๐๒๗
เด็กชายสิทธิชัย มุสิกชาติ

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' ม่วงงาม  

สบ ๒๔๖๐/๖๐๒๘
เด็กหญิงวราภรณ์ ตระกูลเกียรติ

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' ม่วงงาม  

สบ ๒๔๖๐/๖๐๒๙
เด็กหญิงอภิสุตา บัวชืน

่

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' ม่วงงาม  

สบ ๒๔๖๐/๖๐๓๐
เด็กชายชัยชาญ ตุรงค์เรือง

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' สวนดอกไม้  

สบ ๒๔๖๐/๖๐๓๑
เด็กหญิงอภัสรา อินโนนเชือก

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกะเบา วัดเขาแก้ว  

สบ ๒๔๖๐/๖๐๓๒
เด็กหญิงณัฐฐาพร สุระกุล

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกะเบา วัดเขาแก้ว  

สบ ๒๔๖๐/๖๐๓๓
เด็กหญิงเทวิกา สนธิรา

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกะเบา วัดเขาแก้ว  

สบ ๒๔๖๐/๖๐๓๔
เด็กหญิงอชิรญา ลบหล้า

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกะเบา วัดเขาแก้ว  

สบ ๒๔๖๐/๖๐๓๕
เด็กหญิงศุกร์ฑิตา หนูโทน

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกะเบา วัดเขาแก้ว  

สบ ๒๔๖๐/๖๐๓๖
เด็กหญิงพุทธรักษา มีแสงนิล

๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกะเบา วัดโคกกะพี

้

 

สบ ๒๔๖๐/๖๐๓๗
เด็กหญิงภัทรวดี จันทรภูมิ

๓๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกะเบา วัดโคกกะพี

้

 

สบ ๒๔๖๐/๖๐๓๘
เด็กชายรัฐกิตติ

์

เขิงภูเขียว
๒๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเจ้าฟา(ยอดวิทยานุกูล) วัดเจ้าฟา  

สบ ๒๔๖๐/๖๐๓๙
เด็กชายณัฐวัฒน์ โพธิพรหม

์

๒๗/๐๒/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดเจ้าฟา(ยอดวิทยานุกูล) วัดเจ้าฟา  

สบ ๒๔๖๐/๖๐๔๐
เด็กชายรัฐศาสตร์ สุขสวัสดิ

์

๐๒/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเจ้าฟา(ยอดวิทยานุกูล) วัดเจ้าฟา  

สบ ๒๔๖๐/๖๐๔๑
เด็กหญิงวณิชยาภัทร อินทจันทร์

๐๘/๐๓/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดเจ้าฟา(ยอดวิทยานุกูล) วัดเจ้าฟา  

สบ ๒๔๖๐/๖๐๔๒
เด็กหญิงปยะวารี สินไทยสงค์

๒๓/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเจ้าฟา(ยอดวิทยานุกูล) วัดเจ้าฟา  

สบ ๒๔๖๐/๖๐๔๓
เด็กหญิงวราลักษณ์ รัดธิไพ

๐๘/๐๕/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดเจ้าฟา(ยอดวิทยานุกูล) วัดเจ้าฟา  

สบ ๒๔๖๐/๖๐๔๔
เด็กชายสิรวุฒิ ฤทธิวงศ์

๑๙/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเจ้าฟา(ยอดวิทยานุกูล) วัดเจ้าฟา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๗๓ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๖๐๔๕
เด็กหญิงปณัฐติพร แต่งแดน

๑๘/๐๓/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดเจ้าฟา(ยอดวิทยานุกูล) วัดเจ้าฟา  

สบ ๒๔๖๐/๖๐๔๖
เด็กชายอภิ เลิศอุดมไพศาล

๐๘/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเจ้าฟา(ยอดวิทยานุกูล) วัดเจ้าฟา  

สบ ๒๔๖๐/๖๐๔๗
เด็กชายณัฐวุฒิ สุขเลิศ

๑๒/๐๕/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดเจ้าฟา(ยอดวิทยานุกูล) วัดเจ้าฟา  

สบ ๒๔๖๐/๖๐๔๘
เด็กชายศุภโชค ต๊ะสุทา

๐๓/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเจ้าฟา(ยอดวิทยานุกูล) วัดเจ้าฟา  

สบ ๒๔๖๐/๖๐๔๙
เด็กชายกฤตภาส เอือศิริประชา

้

๑๐/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเจ้าฟา(ยอดวิทยานุกูล) วัดเจ้าฟา  

สบ ๒๔๖๐/๖๐๕๐
เด็กหญิงพรพรรณ กองแก้ว

๑๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเจ้าฟา(ยอดวิทยานุกูล) วัดเจ้าฟา  

สบ ๒๔๖๐/๖๐๕๑
เด็กชายกวิน มาคำ

๑๒/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเจ้าฟา(ยอดวิทยานุกูล) วัดเจ้าฟา  

สบ ๒๔๖๐/๖๐๕๒
เด็กหญิงสุภาณี ศรีษะ

๒๘/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเจ้าฟา(ยอดวิทยานุกูล) วัดเจ้าฟา  

สบ ๒๔๖๐/๖๐๕๓
เด็กหญิงศิริญาดา โสภานะเวช

๓๐/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเจ้าฟา(ยอดวิทยานุกูล) วัดเจ้าฟา  

สบ ๒๔๖๐/๖๐๕๔
เด็กหญิงแพรพรรณ คำใหล

๐๗/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดต้นตาล(ต้นตาลประชาสฤษฎิ)

์

วัดต้นตาล  

สบ ๒๔๖๐/๖๐๕๕
เด็กชายชัชชานนท์ สารีทก

๑๕/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดต้นตาล(ต้นตาลประชาสฤษฎิ)

์

วัดต้นตาล  

สบ ๒๔๖๐/๖๐๕๖
เด็กหญิงสิริรัตน์ ราชวงษ์

๐๙/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดต้นตาล(ต้นตาลประชาสฤษฎิ)

์

วัดต้นตาล  

สบ ๒๔๖๐/๖๐๕๗
เด็กหญิงระพีพรรณ ยศยิง

่

๒๓/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดท่าช้าง(ท่าช้างประกฤติศึกษา)

วัดท่าช้างเหนือ  

สบ ๒๔๖๐/๖๐๕๘
เด็กชายชลธร ชาลี

๑๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดท่าช้าง(ท่าช้างประกฤติศึกษา)

วัดท่าช้างเหนือ  

สบ ๒๔๖๐/๖๐๕๙
เด็กชายชลธาร ชาลี

๑๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดท่าช้าง(ท่าช้างประกฤติศึกษา)

วัดท่าช้างเหนือ  

สบ ๒๔๖๐/๖๐๖๐
เด็กหญิงอรอนงค์ อุดมนา

๑๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดท่าช้าง(ท่าช้างประกฤติศึกษา)

วัดท่าช้างเหนือ  

สบ ๒๔๖๐/๖๐๖๑
เด็กชายอนันต์ เส็งสาลี

๐๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดท่าช้าง(ท่าช้างประกฤติศึกษา)

วัดท่าช้างเหนือ  

สบ ๒๔๖๐/๖๐๖๒
เด็กหญิงสุพัตรา แตงเจริญ

๓๐/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดท่าช้าง(ท่าช้างประกฤติศึกษา)

วัดท่าช้างเหนือ  

สบ ๒๔๖๐/๖๐๖๓
เด็กหญิงจุฑามาศ ประไพพงษ์

๓๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดท่าช้าง(ท่าช้างประกฤติศึกษา)

วัดท่าช้างเหนือ  

สบ ๒๔๖๐/๖๐๖๔
เด็กชายทศพร พันยะฤทธิ

์

๒๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดท่าช้าง(ท่าช้างประกฤติศึกษา)

วัดท่าช้างเหนือ  

สบ ๒๔๖๐/๖๐๖๕
เด็กหญิงณัฐณิชา เอียมสะอาด

่

๐๔/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดท่าช้าง(ท่าช้างประกฤติศึกษา)

วัดท่าช้างเหนือ  

สบ ๒๔๖๐/๖๐๖๖
เด็กชายปภังกร เกิดผล

๒๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดท่าช้าง(ท่าช้างประกฤติศึกษา)

วัดท่าช้างเหนือ  

สบ ๒๔๖๐/๖๐๖๗
เด็กชายกฤติพันธิ

์

โพธิอ่อน

์

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง(อิสระวิทยา) วัดบัวงาม  

สบ ๒๔๖๐/๖๐๖๘
เด็กหญิงสุภชา หนักแน่น

๒๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง(อิสระวิทยา) วัดบัวงาม  

สบ ๒๔๖๐/๖๐๖๙
เด็กหญิงยศวดี เครือคำ

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง(อิสระวิทยา) วัดบัวงาม  

สบ ๒๔๖๐/๖๐๗๐
เด็กชายณัฐพงค์ บุญหล้า

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง(อิสระวิทยา) วัดบัวงาม  

สบ ๒๔๖๐/๖๐๗๑
นายสมาน ศศิธร

๒๕/๔/๒๔๙๒
โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง(อิสระวิทยา) วัดบ้านชุ้ง  

สบ ๒๔๖๐/๖๐๗๒
เด็กหญิงสลิลทิพย์ ลาภทวี

๒๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ้านยาง วัดบ้านยาง  

สบ ๒๔๖๐/๖๐๗๓
เด็กหญิงชุติมา สุระนา

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านยาง วัดบ้านยาง  

สบ ๒๔๖๐/๖๐๗๔
เด็กชายธีรเทพ สุขคำนา

๓๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านม่วงฝาย วัดปาสัก  

สบ ๒๔๖๐/๖๐๗๕
เด็กชายพร้อมบุญ เนตร์ประพันธ์

๑๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านม่วงฝาย วัดปาสัก  

สบ ๒๔๖๐/๖๐๗๖
เด็กหญิงอรทัย เทศวงษ์

๐๙/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านม่วงฝาย วัดปาสัก  

สบ ๒๔๖๐/๖๐๗๗
เด็กหญิงวิมลวรรณ มังสุวรรณ

่

๐๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านม่วงฝาย วัดปาสัก  

สบ ๒๔๖๐/๖๐๗๘
เด็กหญิงภีชฎา โพธิศรี

์

๐๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านม่วงฝาย วัดปาสัก  

สบ ๒๔๖๐/๖๐๗๙
เด็กชายจิรพันธุ์ ไชยริบูรณ์

๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงฝาย วัดปาสัก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๗๔ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๖๐๘๐
เด็กหญิงอาทิตยา คุ้มแดง

๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงฝาย วัดปาสัก  

สบ ๒๔๖๐/๖๐๘๑
เด็กหญิงเจียยิง ลี

๐๓/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านม่วงฝาย วัดปาสัก  

สบ ๒๔๖๐/๖๐๘๒
เด็กหญิงสมิตานัน จำปาเงิน

๑๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านม่วงฝาย วัดปาสัก  

สบ ๒๔๖๐/๖๐๘๓
เด็กหญิงอภิญญา พฤกษชาติ

๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงฝาย วัดปาสัก  

สบ ๒๔๖๐/๖๐๘๔ เด็กหญิงปพัชญาณัณต์
เต่าทอง

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงฝาย วัดปาสัก  

สบ ๒๔๖๐/๖๐๘๕
เด็กชายณัฐวุฒิ กันปุย

๐๗/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านม่วงฝาย วัดปาสัก  

สบ ๒๔๖๐/๖๐๘๖
เด็กหญิงวิชญาดา แสนกล้า

๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงฝาย วัดปาสัก  

สบ ๒๔๖๐/๖๐๘๗
เด็กหญิงรวีวรรณ ทศพร

๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงฝาย วัดปาสัก  

สบ ๒๔๖๐/๖๐๘๘
เด็กชายสมประสงค์ จำเริญรืน

่

๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงฝาย วัดปาสัก  

สบ ๒๔๖๐/๖๐๘๙
เด็กชายอโนชา หมอยา

๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงฝาย วัดปาสัก  

สบ ๒๔๖๐/๖๐๙๐
เด็กหญิงสุภาภรณ์ พันธ์แก้ว

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงฝาย วัดปาสัก  

สบ ๒๔๖๐/๖๐๙๑
เด็กหญิงวรรณธนา เทียงตรง

่

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงฝาย วัดปาสัก  

สบ ๒๔๖๐/๖๐๙๒
เด็กหญิงวรัมพร หนูเงิน

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงฝาย วัดปาสัก  

สบ ๒๔๖๐/๖๐๙๓
เด็กชายดำรงเดช คำสุทธิ

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงฝาย วัดปาสัก  

สบ ๒๔๖๐/๖๐๙๔
เด็กชายพงศกร ทองเต็ม

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงฝาย วัดปาสัก  

สบ ๒๔๖๐/๖๐๙๕
เด็กชายจรัล ด้วงประเสริฐ

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงฝาย วัดปาสัก  

สบ ๒๔๖๐/๖๐๙๖
เด็กชายภูมินทร์ แก้วตุมกา

๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงฝาย วัดปาสัก  

สบ ๒๔๖๐/๖๐๙๗
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ สมบูรณ์อ้วน

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงฝาย วัดปาสัก  

สบ ๒๔๖๐/๖๐๙๘
เด็กชายจิรวัฒน์ ทิมา

๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงฝาย วัดปาสัก  

สบ ๒๔๖๐/๖๐๙๙
เด็กหญิงสาริศา ฟูบุญมา

๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงฝาย วัดปาสัก  

สบ ๒๔๖๐/๖๑๐๐
เด็กชายสมิทธ์ ธรรมสุภาเจริญ

๒๓/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดพระยาทด(สุชลิตวิทยา) วัดพระยาทด  

สบ ๒๔๖๐/๖๑๐๑
เด็กหญิงปวรา แบ่งลาภ

๐๕/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดพระยาทด(สุชลิตวิทยา) วัดพระยาทด  

สบ ๒๔๖๐/๖๑๐๒
เด็กหญิงกชกร ปตตาทานัง

๐๑/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดพระยาทด(สุชลิตวิทยา) วัดพระยาทด  

สบ ๒๔๖๐/๖๑๐๓
เด็กหญิงศุภิสรา อามอ

๐๔/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสันประดู่(คำประชานุสรณ์)
วัดเพชร  

สบ ๒๔๖๐/๖๑๐๔
เด็กหญิงปญญา ไซยวน

๑๒/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสันประดู่(คำประชานุสรณ์)
วัดเพชร  

สบ ๒๔๖๐/๖๑๐๕
เด็กชายดนุพล สมบูรณ์อ้วน

๒๓/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสันประดู่(คำประชานุสรณ์)
วัดเพชร  

สบ ๒๔๖๐/๖๑๐๖
เด็กชายพรรษกร ชูรี

๑๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสันประดู่(คำประชานุสรณ์)
วัดเพชร  

สบ ๒๔๖๐/๖๑๐๗
เด็กหญิงสุฐิตา แก้วแสง

๐๗/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสันประดู่(คำประชานุสรณ์)
วัดเพชร  

สบ ๒๔๖๐/๖๑๐๘
เด็กชายธนภูมิ แข็งขัน

๓๐/๐๑/๒๕๕๒
โรงเรียนวัดไก่เส่า (พันธุ์พิทยาคาร) ไก่เส่า  

สบ ๒๔๖๐/๖๑๐๙
เด็กชายปณณวิชญ์ เชยแก้ว

๑๘/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดไก่เส่า (พันธุ์พิทยาคาร) ไก่เส่า  

สบ ๒๔๖๐/๖๑๑๐
เด็กหญิงวราพร อาบวารี

๐๖/๑๐/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดไก่เส่า (พันธุ์พิทยาคาร) ไก่เส่า  

สบ ๒๔๖๐/๖๑๑๑

เด็กหญิงปยาภรณ์ ศรีหมาตร
๒๔/๐๒/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดไก่เส่า (พันธุ์พิทยาคาร) ไก่เส่า  

สบ ๒๔๖๐/๖๑๑๒

เด็กหญิงอวภาส์ เปรมปรี
๐๕/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดไก่เส่า (พันธุ์พิทยาคาร) ไก่เส่า  

สบ ๒๔๖๐/๖๑๑๓

เด็กหญิงหทัยภัทร แก้วทองแสน
๒๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดไก่เส่า (พันธุ์พิทยาคาร) ไก่เส่า  

สบ ๒๔๖๐/๖๑๑๔
เด็กชายชนาธิป ฤกษ์โหรา

๒๘/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดไก่เส่า (พันธุ์พิทยาคาร) ไก่เส่า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๗๕ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๖๑๑๕

เด็กหญิงพลอยรวี นิกรถา
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไก่เส่า (พันธุ์พิทยาคาร) ไก่เส่า  

สบ ๒๔๖๐/๖๑๑๖

เด็กชายวัชรพล กองกุล
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไก่เส่า (พันธุ์พิทยาคาร) ไก่เส่า  

สบ ๒๔๖๐/๖๑๑๗
เด็กชายสราวุฒิ ทับทิมงาม

๐๗/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดไก่เส่า (พันธุ์พิทยาคาร) ไก่เส่า  

สบ ๒๔๖๐/๖๑๑๘

เด็กหญิงวิลาวัณย์ บุสบงษ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไก่เส่า (พันธุ์พิทยาคาร) ไก่เส่า  

สบ ๒๔๖๐/๖๑๑๙

เด็กชายอัฐษฎาวุฒิ สิงห์หนูด
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ บ้านใหม่  

สบ ๒๔๖๐/๖๑๒๐
เด็กชายพงศ์เทพ นามบุญ

๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ บ้านใหม่  

สบ ๒๔๖๐/๖๑๒๑
เด็กชายเกียรติภูมิ กลินเกสร

่

๐๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ บ้านใหม่  

สบ ๒๔๖๐/๖๑๒๒

เด็กชายรชต เกษมสุข
๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ บ้านใหม่  

สบ ๒๔๖๐/๖๑๒๓

เด็กชายฑีฆา อาจหาญ
๐๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ บ้านใหม่  

สบ ๒๔๖๐/๖๑๒๔

เด็กชายชุมพล สาลีบุตร
๐๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ บ้านใหม่  

สบ ๒๔๖๐/๖๑๒๕
เด็กชายอภิรักษ์ แสนอุบล

๑๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ บ้านใหม่  

สบ ๒๔๖๐/๖๑๒๖

เด็กหญิงณัชชา สุขเกษม
๒๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ บ้านใหม่  

สบ ๒๔๖๐/๖๑๒๗

เด็กหญิงนงนภัส ชอบทำกิจ
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ บ้านใหม่  

สบ ๒๔๖๐/๖๑๒๘

เด็กชายฐาปกรณ์ เตรียมลำเลิศ
๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาดิน ม่วงหวาน  

สบ ๒๔๖๐/๖๑๒๙
เด็กหญิงวนิชพร สิงห์โสภา

๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาดิน ม่วงหวาน  

สบ ๒๔๖๐/๖๑๓๐
เด็กหญิงฐิติรัตน์ จีนอ้อย

๑๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาดิน ม่วงหวาน  

สบ ๒๔๖๐/๖๑๓๑

เด็กหญิงศรัญญา ทองรัตนะ
๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาดิน ม่วงหวาน  

สบ ๒๔๖๐/๖๑๓๒

เด็กชายชัยกร เสียงสวัสดิ

์

๐๒/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเขาดิน ม่วงหวาน  

สบ ๒๔๖๐/๖๑๓๓
เด็กชายธนาดุล เพิมสวัสดิ

่ ์

๑๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเขาดิน ม่วงหวาน  

สบ ๒๔๖๐/๖๑๓๔

เด็กหญิงอรวรา แก้วเกลียง

้

๐๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเขาดิน ม่วงหวาน  

สบ ๒๔๖๐/๖๑๓๕

เด็กชายศักรินทร์ อ่อนนิม

่

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองกะธาตุ หนองกระธาตุ  

สบ ๒๔๖๐/๖๑๓๖

เด็กชายกิตติภพ จันทร์ต๊ะวงศ์
๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองกะธาตุ หนองกระธาตุ  

สบ ๒๔๖๐/๖๑๓๗
เด็กหญิงอนัญญา สุขใส

๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองกะธาตุ หนองกระธาตุ  

สบ ๒๔๖๐/๖๑๓๘

เด็กหญิงภรัณยา มีนา
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองกะธาตุ หนองกระธาตุ  

สบ ๒๔๖๐/๖๑๓๙

เด็กหญิงสุพรรษา ศรีเมือง
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองกะธาตุ หนองกระธาตุ  

สบ ๒๔๖๐/๖๑๔๐
เด็กหญิงดวงกมล นาฉิม

๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองกะธาตุ หนองกระธาตุ  

สบ ๒๔๖๐/๖๑๔๑
เด็กชายธนิก ศรีประสงค์

๐๖/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองกะธาตุ หนองกระธาตุ  

สบ ๒๔๖๐/๖๑๔๒

เด็กหญิงวิมลรัตน์ คงสมทอง
๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองกะธาตุ หนองกระธาตุ  

สบ ๒๔๖๐/๖๑๔๓

เด็กหญิงอชิรญา ขันนาเลา
๐๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองกะธาตุ หนองกระธาตุ  

สบ ๒๔๖๐/๖๑๔๔

เด็กหญิงฉัตรกมล เอียมสอาด

่

๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองกะธาตุ หนองกระธาตุ  

สบ ๒๔๖๐/๖๑๔๕
เด็กหญิงปานทิพย์ ณรงค์เปลียน

่

๑๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองกะธาตุ หนองกระธาตุ  

สบ ๒๔๖๐/๖๑๔๖

เด็กหญิงณิชา จุ่งสกุล
๑๙/๐๓/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดหนองกีบม้า หนองกีบม้า  

สบ ๒๔๖๐/๖๑๔๗

เด็กชายศุภกรณ์ ศรีสวัสดิ

์

๒๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองกีบม้า หนองกีบม้า  

สบ ๒๔๖๐/๖๑๔๘

เด็กชายวีรศักดิ

์

ศรีสวัสดิ

์

๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองกีบม้า หนองกีบม้า  

สบ ๒๔๖๐/๖๑๔๙
เด็กหญิงวาทินี พลสมัคร

๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองกีบม้า หนองกีบม้า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๗๖ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๖๑๕๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ สายรัตน์

๐๗/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองกีบม้า หนองกีบม้า  

สบ ๒๔๖๐/๖๑๕๑

เด็กชายบุญธนา แสงกนึก
๐๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองกีบม้า หนองกีบม้า  

สบ ๒๔๖๐/๖๑๕๒
เด็กหญิงอรณิชา เนตรนิยม

๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองกีบม้า หนองกีบม้า  

สบ ๒๔๖๐/๖๑๕๓

เด็กหญิงปุณยนุช วงศ์มาก
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองกีบม้า หนองกีบม้า  

สบ ๒๔๖๐/๖๑๕๔

เด็กหญิงมุฑิตา บุญโสภณ
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองกีบม้า หนองกีบม้า  

สบ ๒๔๖๐/๖๑๕๕

เด็กชายเปรมณัช ก่าแก้ว
๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองทางบุญ หนองทางบุญ  

สบ ๒๔๖๐/๖๑๕๖
เด็กหญิงดวงรัก วงพาดกลาง

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองกะธาตุ หนองนกชุม  

สบ ๒๔๖๐/๖๑๕๗
เด็กหญิงวรรณกานต์ อินทร์แก้ว

๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองกะธาตุ หนองนกชุม  

สบ ๒๔๖๐/๖๑๕๘

เด็กหญิงเพชรลดา รอดสวัสดิ

์

๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองกะธาตุ หนองนกชุม  

สบ ๒๔๖๐/๖๑๕๙

เด็กหญิงอรวรรณ พันธ์ดวงแก้ว
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองสองห้อง หนองสองห้อง  

สบ ๒๔๖๐/๖๑๖๐
เด็กหญิงกมลชนก พันธ์ดวงแก้ว

๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองสองห้อง หนองสองห้อง  

สบ ๒๔๖๐/๖๑๖๑

เด็กชายศุภชัย บัวศรี
๐๗/๐๕/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดหนองสีดา หนองสีดา  

สบ ๒๔๖๐/๖๑๖๒

เด็กหญิงนันท์นลิน สูงสันเขต

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองสีดา หนองสีดา  

สบ ๒๔๖๐/๖๑๖๓

เด็กหญิงนิศาชล ประจิตร
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองสีดา หนองสีดา  

สบ ๒๔๖๐/๖๑๖๔
เด็กหญิงจินดาพร หอมทอง

๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองสีดา หนองสีดา  

สบ ๒๔๖๐/๖๑๖๕

เด็กหญิงธิดาภรณ์ วีระพงษ์
๒๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองสีดา หนองสีดา  

สบ ๒๔๖๐/๖๑๖๖

เด็กหญิงวรรนิศา ศรนาราย
๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองสีดา หนองสีดา  

สบ ๒๔๖๐/๖๑๖๗

เด็กหญิงศศิธร ครคง
๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองสีดา หนองสีดา  

สบ ๒๔๖๐/๖๑๖๘
เด็กหญิงพลอยเพชร ศรีหมอกกุล

๐๓/๐๑/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดหนองสีดา หนองสีดา  

สบ ๒๔๖๐/๖๑๖๙

เด็กหญิงสุพรรษา พูลพินิจ
๑๖/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองสีดา หนองสีดา  

สบ ๒๔๖๐/๖๑๗๐
เด็กหญิงโสพิศณภา อำขำ

๑๗/๐๓/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดหนองสีดา หนองสีดา  

สบ ๒๔๖๐/๖๑๗๑

เด็กชายภานุพงษ์ พู่ทอง
๒๖/๐๔/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดหนองหัวโพ หนองหัวโพธิ

์

 

สบ ๒๔๖๐/๖๑๗๒
เด็กหญิงปาลิตา สุขแจ่ม

๒๓/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองหัวโพ หนองหัวโพธิ

์

 

สบ ๒๔๖๐/๖๑๗๓

เด็กหญิงวิศัลย์ศยา เนียมสกุล
๑๒/๐๕/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดหนองหัวโพ หนองหัวโพธิ

์

 

สบ ๒๔๖๐/๖๑๗๔

เด็กชายภัทรดนัย กวีธรรม
๐๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองหัวโพ หนองหัวโพธิ

์

 

สบ ๒๔๖๐/๖๑๗๕

เด็กชายนิธิต ตันบัว
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแซงวิทยา หนองพลับ  

สบ ๒๔๖๐/๖๑๗๖
เด็กชายอามิน สายทองคำ

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแซงวิทยา หนองพลับ  

สบ ๒๔๖๐/๖๑๗๗

นางสาวพิมลวรรณ เรืองรัตน์
๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองแซงวิทยา หนองพลับ  

สบ ๒๔๖๐/๖๑๗๘

นางสาวสุภารัตน์ เชืออ่อน

้

๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองแซงวิทยา หนองพลับ  

สบ ๒๔๖๐/๖๑๗๙

เด็กหญิงจุฑามาศ ใจเร็ว
๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแซงวิทยา หนองพลับ  

สบ ๒๔๖๐/๖๑๘๐
เด็กหญิงชลธิชา โทเดช

๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแซงวิทยา หนองพลับ  

สบ ๒๔๖๐/๖๑๘๑

เด็กหญิงณฤมล สุกใส
๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแซงวิทยา หนองพลับ  

สบ ๒๔๖๐/๖๑๘๒

เด็กหญิงดวงกมล บุญสนธิ

์

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแซงวิทยา หนองพลับ  

สบ ๒๔๖๐/๖๑๘๓
เด็กหญิงพลอยไพลิน ศรีคงทน

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแซงวิทยา หนองพลับ  

สบ ๒๔๖๐/๖๑๘๔
เด็กหญิงจิราภรณ์ บัวคลี

่

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแซงวิทยา หนองพลับ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๗๗ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๖๑๘๕

เด็กหญิงนภสร เมืองโคกลี

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแซงวิทยา หนองพลับ  

สบ ๒๔๖๐/๖๑๘๖

เด็กหญิงจังคนิภา หงษา
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแซงวิทยา หนองพลับ  

สบ ๒๔๖๐/๖๑๘๗
เด็กหญิงตรงฤทัย จินะทิพย์

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแซงวิทยา หนองพลับ  

สบ ๒๔๖๐/๖๑๘๘

เด็กหญิงธัญพิมล คุ้มปรุ
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแซงวิทยา หนองพลับ  

สบ ๒๔๖๐/๖๑๘๙

เด็กหญิงภริตพร คล่องแคล่ว
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแซงวิทยา หนองพลับ  

สบ ๒๔๖๐/๖๑๙๐
เด็กหญิงสุปรียา อาจวิชัย

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแซงวิทยา หนองพลับ  

สบ ๒๔๖๐/๖๑๙๑
เด็กหญิงธนพร คนหลัก

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแซงวิทยา หนองพลับ  

สบ ๒๔๖๐/๖๑๙๒

เด็กหญิงพรทิพย์ สระวงษ์
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแซงวิทยา หนองพลับ  

สบ ๒๔๖๐/๖๑๙๓

เด็กชายชินวัตร เขตวงษ์
๐๖/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย์

หนองพลับ  

สบ ๒๔๖๐/๖๑๙๔

เด็กชายโพธิกร ศรีราชา
๒๖/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย์

หนองพลับ  

สบ ๒๔๖๐/๖๑๙๕
เด็กชายธีรวุฒ บัวผาย

๑๘/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย์
หนองพลับ  

สบ ๒๔๖๐/๖๑๙๖

เด็กชายเรืองวุฒิ สีดาจันทร์
๒๗/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย์

หนองพลับ  

สบ ๒๔๖๐/๖๑๙๗

เด็กชายสุริยา มหายันตะ
๑๘/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย์

หนองพลับ  

สบ ๒๔๖๐/๖๑๙๘

เด็กชายภัทรพงษ์ กวยสอาด
๒๕/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย์

หนองพลับ  

สบ ๒๔๖๐/๖๑๙๙
เด็กชายชนม์ชนันท์ แสงชาติ

๐๔/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย์
หนองพลับ  

สบ ๒๔๖๐/๖๒๐๐
เด็กชายนนท์ทนันท์ โพธิทองคำ

์

๐๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย์
หนองพลับ  

สบ ๒๔๖๐/๖๒๐๑
เด็กชายชัยวัฒน์ อินทโมรา

๑๖/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย์
หนองพลับ  

สบ ๒๔๖๐/๖๒๐๒
เด็กหญิงกรัณฑรัตน์ ศรแก้ว

๒๕/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย์
หนองพลับ  

สบ ๒๔๖๐/๖๒๐๓
เด็กหญิงณัฏฐณิชา ปุมงาม

๑๖/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย์
หนองพลับ  

สบ ๒๔๖๐/๖๒๐๔
เด็กหญิงเปยทิพย์ บุญวิวัฒน์

๑๒/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย์
หนองพลับ  

สบ ๒๔๖๐/๖๒๐๕
เด็กหญิงกฤติพร เพ็งชัยสิน

๑๒/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย์
หนองพลับ  

สบ ๒๔๖๐/๖๒๐๖
เด็กหญิงสุภารัตน์ ตาตะกะ

๐๖/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย์
หนองพลับ  

สบ ๒๔๖๐/๖๒๐๗
เด็กหญิงศุภรัสมิ

์

ตรีแสน
๒๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย์

หนองพลับ  

สบ ๒๔๖๐/๖๒๐๘
เด็กหญิงสุกัญญา วังประทุม

๒๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย์
หนองพลับ  

สบ ๒๔๖๐/๖๒๐๙
เด็กหญิงกชวรรณ สุดชะดา

๐๖/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย์
หนองพลับ  

สบ ๒๔๖๐/๖๒๑๐
เด็กหญิงฉัตรวดี คีรีชุมพร

๑๓/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย์
หนองพลับ  

สบ ๒๔๖๐/๖๒๑๑
เด็กหญิงรุ่งนภา ดารารุ่ง

๐๕/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย์
หนองพลับ  

สบ ๒๔๖๐/๖๒๑๒

เด็กหญิงผการทิพย์ สุขเกษม

๑๙/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย์
หนองพลับ  

สบ ๒๔๖๐/๖๒๑๓

เด็กหญิงสุชาวลี ชาลี
๒๙/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย์

หนองพลับ  

สบ ๒๔๖๐/๖๒๑๔

เด็กหญิงธนัชพร พวงมะลิ

๒๕/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย์
หนองพลับ  

สบ ๒๔๖๐/๖๒๑๕
เด็กหญิงปพิชญา สุขสมัคร

๒๒/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย์
หนองพลับ  

สบ ๒๔๖๐/๖๒๑๖

เด็กหญิงทองอันตา อินทโร
๒๑/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย์

หนองพลับ  

สบ ๒๔๖๐/๖๒๑๗

เด็กหญิงนันท์นภัส จันทวิโรจน์
๐๗/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย์

หนองพลับ  

สบ ๒๔๖๐/๖๒๑๘

เด็กหญิงวริศรา สิรภัทรสกุล
๒๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย์

หนองพลับ  

สบ ๒๔๖๐/๖๒๑๙
เด็กหญิงแพรวพิตรา ชมชืน

่

๐๖/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย์
หนองพลับ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๗๘ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๖๒๒๐
เด็กหญิงปวริศา รจนัย

๒๘/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย์
หนองพลับ  

สบ ๒๔๖๐/๖๒๒๑

เด็กชายพีรพัฒน์ รุ่งเรือง
๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
กองทองสว่างอารมณ์

 

สบ ๒๔๖๐/๖๒๒๒
เด็กหญิงวราวรรณ กายพันธ์

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
กองทองสว่างอารมณ์

 

สบ ๒๔๖๐/๖๒๒๓

เด็กชายภรณพ ระวิเวทย์
๑๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลหนองโดน (สนิทประชากร)

ปาแหน  

สบ ๒๔๖๐/๖๒๒๔

เด็กชายรัชพล เชือบัณฑิต

้

๐๓/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหนองโดน (สนิทประชากร)

ปาแหน  

สบ ๒๔๖๐/๖๒๒๕

เด็กชายธนภัทร มังมี

่

๓๐/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหนองโดน (สนิทประชากร)

ปาแหน  

สบ ๒๔๖๐/๖๒๒๖
เด็กหญิงนิตยา พฤศจันทร์

๒๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหนองโดน (สนิทประชากร)

ปาแหน  

สบ ๒๔๖๐/๖๒๒๗

เด็กหญิงสุภาภรณ์ แสงสุข
๐๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลหนองโดน (สนิทประชากร)

ปาแหน  

สบ ๒๔๖๐/๖๒๒๘

เด็กชายวัชรพงษ์ ลีมีชัย

๒๕/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลหนองโดน (สนิทประชากร)

ปาแหน  

สบ ๒๔๖๐/๖๒๒๙

เด็กชายปุณณวิชญ์ สินธุสัย
๐๗/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลหนองโดน (สนิทประชากร)

ปาแหน  

สบ ๒๔๖๐/๖๒๓๐
เด็กชายนพรัตน์ จันทร์กระจ่าง

๑๓/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลหนองโดน (สนิทประชากร)

ปาแหน  

สบ ๒๔๖๐/๖๒๓๑

เด็กชายคำซา แสงมนต์
๑๑/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลหนองโดน (สนิทประชากร)

ปาแหน  

สบ ๒๔๖๐/๖๒๓๒

เด็กหญิงวิลาวรรณ ชัยประดิษฐ์
๐๕/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลหนองโดน (สนิทประชากร)

ปาแหน  

สบ ๒๔๖๐/๖๒๓๓

เด็กชายสราวุธ พันธ์ทองคำ
๒๔/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลหนองโดน (สนิทประชากร)

ปาแหน  

สบ ๒๔๖๐/๖๒๓๔
เด็กชายธีรภัทร เจียระวาป

๓๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหนองโดน (สนิทประชากร)

ปาแหน  

สบ ๒๔๖๐/๖๒๓๕

เด็กชายกานต์ชนิต ศรีสุโข
๒๙/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลหนองโดน (สนิทประชากร)

ปาแหน  

สบ ๒๔๖๐/๖๒๓๖

เด็กหญิงชลิดา ยางมัน

่

๑๓/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหนองโดน (สนิทประชากร)

ปาแหน  

สบ ๒๔๖๐/๖๒๓๗

เด็กหญิงณัฐนันท์ ดวงแข
๒๖/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหนองโดน (สนิทประชากร)

ปาแหน  

สบ ๒๔๖๐/๖๒๓๘
เด็กหญิงทิพประภา จันทิมางกูร

๑๓/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหนองโดน (สนิทประชากร)

ปาแหน  

สบ ๒๔๖๐/๖๒๓๙

เด็กชายสุทธินนท์ วงษ์อ่อน
๒๑/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหนองโดน (สนิทประชากร)

ปาแหน  

สบ ๒๔๖๐/๖๒๔๐
เด็กชายนวพล สุวาท

๑๕/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลหนองโดน (สนิทประชากร)

ปาแหน  

สบ ๒๔๖๐/๖๒๔๑

เด็กชายอรัญ สุวาท

๑๙/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหนองโดน (สนิทประชากร)

ปาแหน  

สบ ๒๔๖๐/๖๒๔๒
เด็กชายวรณยุทธ ตลับเงิน

๒๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหนองโดน (สนิทประชากร)

ปาแหน  

สบ ๒๔๖๐/๖๒๔๓

เด็กหญิงพรนภา ทองละมูล
๑๔/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหนองโดน (สนิทประชากร)

ปาแหน  

สบ ๒๔๖๐/๖๒๔๔

เด็กหญิงชลธิชา ประสาทเงิน
๑๔/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหนองโดน (สนิทประชากร)

ปาแหน  

สบ ๒๔๖๐/๖๒๔๕

เด็กหญิงอนุสรา สมนวน
๒๗/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลหนองโดน (สนิทประชากร)

ปาแหน  

สบ ๒๔๖๐/๖๒๔๖
เด็กหญิงอาทิตยา ค้าไม้

๑๓/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหนองโดน (สนิทประชากร)

ปาแหน  

สบ ๒๔๖๐/๖๒๔๗

เด็กหญิงยุรีวรรณ จันทร์ปรุง
๑๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหนองโดน (สนิทประชากร)

ปาแหน  

สบ ๒๔๖๐/๖๒๔๘

เด็กชายจิรภัทร ภู่ภัทร
๑๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหนองโดน (สนิทประชากร)

ปาแหน  

สบ ๒๔๖๐/๖๒๔๙

เด็กชายอนุวัตณ์ กัดทอง
๐๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหัวถนน โปร่งหัวถนน  

สบ ๒๔๖๐/๖๒๕๐
เด็กชายกิตติพร เดชเกษรินทร์

๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหัวถนน โปร่งหัวถนน  

สบ ๒๔๖๐/๖๒๕๑

เด็กหญิงมิณิดา หมืนที

่

๑๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหัวถนน โปร่งหัวถนน  

สบ ๒๔๖๐/๖๒๕๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ กุลอ่อน
๑๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหัวถนน โปร่งหัวถนน  

สบ ๒๔๖๐/๖๒๕๓

เด็กหญิงสายชน ชาวนาพูล
๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหัวถนน โปร่งหัวถนน  

สบ ๒๔๖๐/๖๒๕๔
เด็กหญิงอุคริศา มีสนม

๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหัวถนน โปร่งหัวถนน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๗๙ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๖๒๕๕

เด็กชายภูวะเสกข์ ไซลิม

้

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหัวถนน โปร่งหัวถนน  

สบ ๒๔๖๐/๖๒๕๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ เกตุกุล
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหัวถนน โปร่งหัวถนน  

สบ ๒๔๖๐/๖๒๕๗
เด็กชายปรเมษฐ์ ชวนเชย

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหัวถนน โปร่งหัวถนน  

สบ ๒๔๖๐/๖๒๕๘

เด็กชายนลธินัลธ์ สนธิเจริญ
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองโดนวิทยา ศรีนวลตอยาง  

สบ ๒๔๖๐/๖๒๕๙

เด็กชายพีรพัฒน์ เรือนปญญา
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองโดนวิทยา ศรีนวลตอยาง  

สบ ๒๔๖๐/๖๒๖๐
เด็กชายสุรวุฒิ ศรีวิชัย

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองโดนวิทยา ศรีนวลตอยาง  

สบ ๒๔๖๐/๖๒๖๑
เด็กชายปยะพงษ์ เสือสุด

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองโดนวิทยา ศรีนวลตอยาง  

สบ ๒๔๖๐/๖๒๖๒

เด็กชายจเรศักดิ

์

เทียนทอง
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองโดนวิทยา ศรีนวลตอยาง  

สบ ๒๔๖๐/๖๒๖๓

เด็กชายนิธิวัฒ์ สุดามาตย์
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองโดนวิทยา ศรีนวลตอยาง  

สบ ๒๔๖๐/๖๒๖๔

เด็กชายอนุรักษ์ ธาราลักษณ์
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองโดนวิทยา ศรีนวลตอยาง  

สบ ๒๔๖๐/๖๒๖๕
เด็กหญิงกนกพร โพธิพิศ

์

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองโดนวิทยา ศรีนวลตอยาง  

สบ ๒๔๖๐/๖๒๖๖

เด็กหญิงกฤติญาณี แก้วบับพา
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองโดนวิทยา ศรีนวลตอยาง  

สบ ๒๔๖๐/๖๒๖๗

เด็กหญิงณัฏฐ์นรี ขาวนวล
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองโดนวิทยา ศรีนวลตอยาง  

สบ ๒๔๖๐/๖๒๖๘

เด็กหญิงวราพร กายพันธ์
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองโดนวิทยา ศรีนวลตอยาง  

สบ ๒๔๖๐/๖๒๖๙
เด็กหญิงสุกัญญา อาจหาญ

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองโดนวิทยา ศรีนวลตอยาง  

สบ ๒๔๖๐/๖๒๗๐
เด็กหญิงสุลวี ลอยหา

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองโดนวิทยา ศรีนวลตอยาง  

สบ ๒๔๖๐/๖๒๗๑

เด็กหญิงสุวิภา พุทธรักษา
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองโดนวิทยา ศรีนวลตอยาง  

สบ ๒๔๖๐/๖๒๗๒

นายจักริน นิลลออ
๑๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองโดนวิทยา ศรีนวลตอยาง  

สบ ๒๔๖๐/๖๒๗๓
นายนนทนันท์ กุลทอง

๐๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองโดนวิทยา ศรีนวลตอยาง  

สบ ๒๔๖๐/๖๒๗๔

นางพัทธนันท์ เกตุแก้ว
๑๘/๐๘/๒๕๑๓

โรงเรียนหนองโดนวิทยา ศรีนวลตอยาง  

สบ ๒๔๖๐/๖๒๗๕

นางวิไลพร ขำมี
๐๙/๑๒/๒๕๐๘

โรงเรียนหนองโดนวิทยา ศรีนวลตอยาง  

สบ ๒๔๖๐/๖๒๗๖

เด็กชายธีร์ธวัช เลิศฤทธิ

์

๒๑/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์)
สองคอน  

สบ ๒๔๖๐/๖๒๗๗
เด็กชายชัยชนะ สงวนพงธ์

๒๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์)
สองคอน  

สบ ๒๔๖๐/๖๒๗๘

เด็กชายภาณุวัฒน์ ชูหีบ
๑๑/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์)

สองคอน  

สบ ๒๔๖๐/๖๒๗๙

เด็กหญิงอมรรัตน์ แดงธรรม
๑๖/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์)

สองคอน  

สบ ๒๔๖๐/๖๒๘๐
เด็กชายสมพร พงษ์ซุ้ย

๒๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์)
สองคอน  

สบ ๒๔๖๐/๖๒๘๑
เด็กชายรัฐตภูมิ มาปาน

๑๙/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์)
สองคอน  

สบ ๒๔๖๐/๖๒๘๒

เด็กชายกิตติชัย แหยมเจริญ
๑๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์)

สองคอน  

สบ ๒๔๖๐/๖๒๘๓

เด็กหญิงธัญพร ปะศิริ
๐๘/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์)

สองคอน  

สบ ๒๔๖๐/๖๒๘๔

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ฉิมสุนทร
๒๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์)

สองคอน  

สบ ๒๔๖๐/๖๒๘๕
เด็กหญิงสุกัญญา ขุนพิลึก

๒๓/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์)
สองคอน  

สบ ๒๔๖๐/๖๒๘๖

เด็กชายนคราช กิตติวงศ์
๑๗/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์)

สองคอน  

สบ ๒๔๖๐/๖๒๘๗

เด็กชายวัลลพ บุญทิพย์

๑๙/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์)
สองคอน  

สบ ๒๔๖๐/๖๒๘๘

เด็กชายเรวัฒ เรียมจันทร์
๒๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์)

สองคอน  

สบ ๒๔๖๐/๖๒๘๙
เด็กชายชลดา บุญส่งธรรม

๑๗/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์)
สองคอน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๘๐ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๖๒๙๐
เด็กชายณัฐพล วงษ์สมบูรณ์

๑๐/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์)
สองคอน  

สบ ๒๔๖๐/๖๒๙๑

เด็กหญิงศริกานต์ หนูนิล
๑๑/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์)

สองคอน  

สบ ๒๔๖๐/๖๒๙๒
เด็กชายวิพัฒ มณีโชติ

๒๙/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์)
สองคอน  

สบ ๒๔๖๐/๖๒๙๓

เด็กชายอมรเทพ จันทร์หอม
๐๖/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์)

สองคอน  

สบ ๒๔๖๐/๖๒๙๔

เด็กชายทัศนัย วงษาชัย
๑๗/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์)

สองคอน  

สบ ๒๔๖๐/๖๒๙๕

เด็กหญิงสุพรรษา มากเอม
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลังสวนประชาสามัคคี
สองคอน  

สบ ๒๔๖๐/๖๒๙๖
เด็กชายพงศ์ศิริ กองจำป

๒๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหลังสวนประชาสามัคคี

สองคอน  

สบ ๒๔๖๐/๖๒๙๗

เด็กชายภัทราวุธ ดีอินทร์
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหนองโดน(ประมาณราษฎร์บริบาล)

สุวรรณคีรีบ้านกลับ  

สบ ๒๔๖๐/๖๒๙๘

เด็กหญิงชลดา คมศร
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก ถำธรรมโอสถ  

สบ ๒๔๖๐/๖๒๙๙

เด็กหญิงธารทอง สุริโย
๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก ถำธรรมโอสถ  

สบ ๒๔๖๐/๖๓๐๐
เด็กชายวิวัฒน์ ขุนนะรา

๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก ถำธรรมโอสถ  

สบ ๒๔๖๐/๖๓๐๑
เด็กชายปฏิภาณ การเพียร

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก ถำธรรมโอสถ  

สบ ๒๔๖๐/๖๓๐๒
เด็กชายภูริเดช บำเหน็จพันธุ์

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก ถำธรรมโอสถ  

สบ ๒๔๖๐/๖๓๐๓
เด็กชายบุญส่ง สายปลิว

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก ถำธรรมโอสถ  

สบ ๒๔๖๐/๖๓๐๔
เด็กชายภูริณัฐ แสงเย็น

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก ถำธรรมโอสถ  

สบ ๒๔๖๐/๖๓๐๕
เด็กชายนันทพงศ์ มันตะเข

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก ถำธรรมโอสถ  

สบ ๒๔๖๐/๖๓๐๖
เด็กชายชัยรัก สนันก้อง

่

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก ถำธรรมโอสถ  

สบ ๒๔๖๐/๖๓๐๗
เด็กชายกริช  แว่นกิจ กริช  แว่นกิจ

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก ถำธรรมโอสถ  

สบ ๒๔๖๐/๖๓๐๘
เด็กชายนิรวิทธ์ ชาลีสุวรรณดี

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก ถำธรรมโอสถ  

สบ ๒๔๖๐/๖๓๐๙
เด็กหญิงอัจฉราพร โมทาน

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก ถำธรรมโอสถ  

สบ ๒๔๖๐/๖๓๑๐
เด็กหญิงสุภาพร บอจันทึก

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก ถำธรรมโอสถ  

สบ ๒๔๖๐/๖๓๑๑

เด็กหญิงรินลดา ทองทวี
๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก ถำธรรมโอสถ  

สบ ๒๔๖๐/๖๓๑๒
เด็กหญิงภาวิณี ยัดดี

๒/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก ถำธรรมโอสถ  

สบ ๒๔๖๐/๖๓๑๓

เด็กหญิงฑิฆัมพร
แพรภัทรประสิทธิ

์

๔/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก ถำธรรมโอสถ  

สบ ๒๔๖๐/๖๓๑๔

เด็กหญิงบัณฑิตา ปรีเดช
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก ถำธรรมโอสถ  

สบ ๒๔๖๐/๖๓๑๕

เด็กหญิงชนาภัทร ทิมณีวรรณ์
๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก ถำธรรมโอสถ  

สบ ๒๔๖๐/๖๓๑๖
เด็กหญิงวนาลี บุญหนุน

๒/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก ถำธรรมโอสถ  

สบ ๒๔๖๐/๖๓๑๗

เด็กหญิงอินธิรา เกิดทีสุด

่

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก ถำธรรมโอสถ  

สบ ๒๔๖๐/๖๓๑๘

เด็กหญิงสุพิชชา จันดาวงศ์
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก ถำธรรมโอสถ  

สบ ๒๔๖๐/๖๓๑๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ ราชวงศ์

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก ถำธรรมโอสถ  

สบ ๒๔๖๐/๖๓๒๐
เด็กหญิงจิราพัชร แสงอาทิตย์

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก ถำธรรมโอสถ  

สบ ๒๔๖๐/๖๓๒๑

เด็กหญิงมนัสชนก แสงสุวรรณ์
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก ถำธรรมโอสถ  

สบ ๒๔๖๐/๖๓๒๒

เด็กหญิงพัชรพร เกิดสุวรรณ

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก ถำธรรมโอสถ  

สบ ๒๔๖๐/๖๓๒๓

เด็กหญิงมัลลิกา น่านโพธิศรี

์

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก ถำธรรมโอสถ  

สบ ๒๔๖๐/๖๓๒๔
เด็กหญิงจารุวี อินคำ

่

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก ถำธรรมโอสถ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๘๑ / ๒๓๗

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๖๓๒๕

เด็กหญิงจิราวรรณ ภูชัน
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก ถำธรรมโอสถ  

สบ ๒๔๖๐/๖๓๒๖

เด็กหญิงโสภิตา เจริญทอง
๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก ถำธรรมโอสถ  

สบ ๒๔๖๐/๖๓๒๗
เด็กหญิงกรศศิร์ แดงจร

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก ถำธรรมโอสถ  

สบ ๒๔๖๐/๖๓๒๘

เด็กชายนันทพงศ์ ศรีเจริญ
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก ถำธรรมโอสถ  

สบ ๒๔๖๐/๖๓๒๙

เด็กชายพีระพงษ์ เส็งมา
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก ถำธรรมโอสถ  

สบ ๒๔๖๐/๖๓๓๐
เด็กชายภูไพศาล

อุดมเพชรไพศาล ๔/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก ถำธรรมโอสถ  

สบ ๒๔๖๐/๖๓๓๑
เด็กชายธีรภัทร์ ผดุงชาติ

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก ถำธรรมโอสถ  

สบ ๒๔๖๐/๖๓๓๒

เด็กชายสุพจน์ ผลทอง
๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก บ้านหินลับ  

สบ ๒๔๖๐/๖๓๓๓

เด็กชายปฏิพล อินอร่าม
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก บ้านหินลับ  

สบ ๒๔๖๐/๖๓๓๔

เด็กชายอภิสร ไชยทะแสง
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก บ้านหินลับ  

สบ ๒๔๖๐/๖๓๓๕
เด็กชายจักรพรรดิ

์

มีสมิง
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก บ้านหินลับ  

สบ ๒๔๖๐/๖๓๓๖

เด็กชายวีรเดช เกษจันทร์

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก บ้านหินลับ  

สบ ๒๔๖๐/๖๓๓๗

เด็กชายอภิสิทธิ

์

สวมขุนทด
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก บ้านหินลับ  

สบ ๒๔๖๐/๖๓๓๘

เด็กชายสุทัศน์ อำกลาง
๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก บ้านหินลับ  

สบ ๒๔๖๐/๖๓๓๙
เด็กชายนครินทร์ เอมอิม

่

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก บ้านหินลับ  

สบ ๒๔๖๐/๖๓๔๐
เด็กชายปรเมษฐ์ ตระกูลแสนสิริ

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก บ้านหินลับ  

สบ ๒๔๖๐/๖๓๔๑

เด็กชายธาราเทพ ลพพึงชู

่

๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก บ้านหินลับ  

สบ ๒๔๖๐/๖๓๔๒

เด็กชายศิวัฒน์ แก้วทุ่ง
๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก บ้านหินลับ  

สบ ๒๔๖๐/๖๓๔๓
เด็กชายจักรภัทร ปราบโจร

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก บ้านหินลับ  

สบ ๒๔๖๐/๖๓๔๔

เด็กชายปยพัฒน์ มุขสันเทียะ
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก บ้านหินลับ  

สบ ๒๔๖๐/๖๓๔๕

เด็กชายณัฐพล ชมรัมย์
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก บ้านหินลับ  

สบ ๒๔๖๐/๖๓๔๖

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

โคบุตร
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก บ้านหินลับ  

สบ ๒๔๖๐/๖๓๔๗
เด็กชายปริพัฒน์ สุกาวาส

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก บ้านหินลับ  

สบ ๒๔๖๐/๖๓๔๘

เด็กหญิงวัชราภรณ์ เรืองบุญศรี ๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก บ้านหินลับ  

สบ ๒๔๖๐/๖๓๔๙

เด็กหญิงวรกานต์ หวังรักกลาง
๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก บ้านหินลับ  

สบ ๒๔๖๐/๖๓๕๐
เด็กหญิงรุ้งราวัลย์ จันทพัฒน์

๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก บ้านหินลับ  

สบ ๒๔๖๐/๖๓๕๑
เด็กหญิงธนิษฐา ศิริวงษ์

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก บ้านหินลับ  

สบ ๒๔๖๐/๖๓๕๒

เด็กหญิงสุทัตตา เจิมขุนทด
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก บ้านหินลับ  

สบ ๒๔๖๐/๖๓๕๓

เด็กหญิงพัตรพิมล จิตร์ดี
๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก บ้านหินลับ  

สบ ๒๔๖๐/๖๓๕๔

เด็กหญิงธัญญาเรศ แสงเพ็ชร
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก บ้านหินลับ  

สบ ๒๔๖๐/๖๓๕๕
เด็กหญิงสิดาพร สิริมี

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก บ้านหินลับ  

สบ ๒๔๖๐/๖๓๕๖

เด็กหญิงชนิดาภา พุฒจันทร์

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก บ้านหินลับ  

สบ ๒๔๖๐/๖๓๕๗

เด็กหญิงกมลกานต์ ปองจิตใส
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก บ้านหินลับ  

สบ ๒๔๖๐/๖๓๕๘

เด็กหญิงพาฝน คำปน
๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก บ้านหินลับ  

สบ ๒๔๖๐/๖๓๕๙
เด็กหญิงศลิษา มณีรัตน์

๕/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก บ้านหินลับ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๘๒ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๖๓๖๐
เด็กหญิงพณิชญา คล่องแคล่ว

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก บ้านหินลับ  

สบ ๒๔๖๐/๖๓๖๑

เด็กชายเปรมชัย พรมพิมพ์
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก บ้านหินลับ  

สบ ๒๔๖๐/๖๓๖๒
เด็กชายพีรพัฒน์ แหวกกลาง

๘/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก บ้านหินลับ  

สบ ๒๔๖๐/๖๓๖๓

เด็กชายศุภวิชญ์ ไชยปราบ
๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก บ้านหินลับ  

สบ ๒๔๖๐/๖๓๖๔

เด็กชายพรรนพ โอสถประสาท
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก บ้านหินลับ  

สบ ๒๔๖๐/๖๓๖๕

เด็กชายอนุชิต มาลัย
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก บ้านหินลับ  

สบ ๒๔๖๐/๖๓๖๖
เด็กชายสิริรัฐ กมลวัตร์

๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก บ้านหินลับ  

สบ ๒๔๖๐/๖๓๖๗

เด็กชายชิษณุพงศ์ ชัยภูมิ

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก บ้านหินลับ  

สบ ๒๔๖๐/๖๓๖๘

เด็กชายธาวิน แสงก้า
๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก บ้านหินลับ  

สบ ๒๔๖๐/๖๓๖๙

เด็กชายณัฐนันท์ ขีดเข้ม

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก บ้านหินลับ  

สบ ๒๔๖๐/๖๓๗๐
เด็กชายธนาธิป ทองเสนา

๖/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก บ้านหินลับ  

สบ ๒๔๖๐/๖๓๗๑

เด็กชายภาณุพันธ์ น้อยทอง
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก บ้านหินลับ  

สบ ๒๔๖๐/๖๓๗๒

เด็กชายภาคภูมิ รจนา
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก ปนแก้วสามัคคี  

สบ ๒๔๖๐/๖๓๗๓

เด็กชายอนุชา หาญประโคน
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก ปนแก้วสามัคคี  

สบ ๒๔๖๐/๖๓๗๔
เด็กชายยงยุทธ สุริยะเพ็ญ

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก ปนแก้วสามัคคี  

สบ ๒๔๖๐/๖๓๗๕
เด็กชายอกิญจน์กรวีร์

เจริญทรัพย์
๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก ปนแก้วสามัคคี  

สบ ๒๔๖๐/๖๓๗๖

เด็กชายวีรภาพ ทังนาค

่

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก ปนแก้วสามัคคี  

สบ ๒๔๖๐/๖๓๗๗

เด็กชายพงศกร ดีหามแห
๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก ปนแก้วสามัคคี  

สบ ๒๔๖๐/๖๓๗๘
เด็กชายณัฐพล น้อยปอม

๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก ปนแก้วสามัคคี  

สบ ๒๔๖๐/๖๓๗๙

เด็กชายธีรภัทร์ แก้วมงคล
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก ปนแก้วสามัคคี  

สบ ๒๔๖๐/๖๓๘๐
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

แสนโม่
๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก ปนแก้วสามัคคี  

สบ ๒๔๖๐/๖๓๘๑

เด็กชายปญญา นงนาคเพนา
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก ปนแก้วสามัคคี  

สบ ๒๔๖๐/๖๓๘๒
เด็กหญิงวรัญญา วิจิตรจันทร์

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก ปนแก้วสามัคคี  

สบ ๒๔๖๐/๖๓๘๓

นายธีระพงษ์ จ่าภพ
๒๘/๐๓/๒๕๓๖

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก ปนแก้วสามัคคี  

สบ ๒๔๖๐/๖๓๘๔

นางสาวชนชนก ชาญอาวุธ
๘/๐๕/๒๕๒๑

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก ปนแก้วสามัคคี  

สบ ๒๔๖๐/๖๓๘๕

นางสาวกรุณา ภูพิพัฒน์
๒๖/๐๒/๒๕๓๐

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก ปนแก้วสามัคคี  

สบ ๒๔๖๐/๖๓๘๖
นางสาวภควดี มาตย์นอก

๑๔/๐๙/๒๕๓๑

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก ปนแก้วสามัคคี  

สบ ๒๔๖๐/๖๓๘๗

นายสุนันท์ วงษ์จันทร์
๒๗/๐๔/๒๕๒๘

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก ปนแก้วสามัคคี  

สบ ๒๔๖๐/๖๓๘๘

นางสาวกฤษณา ทองชุม
๑๑/๐๙/๒๕๒๐

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก ปนแก้วสามัคคี  

สบ ๒๔๖๐/๖๓๘๙

เด็กชายอภิภูภัทร แดนจันทึก
๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๔๖๐/๖๓๙๐
เด็กชายพงศ์พิช ทะจักร์

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๔๖๐/๖๓๙๑

เด็กชายณัฐพล พันสาย
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๔๖๐/๖๓๙๒

เด็กชายภูมินธิ

์

คำศรีพล
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๔๖๐/๖๓๙๓

เด็กหญิงปยะธิดา เยียมสวัสดิ

่ ์

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๔๖๐/๖๓๙๔
เด็กหญิงณัฎฐธิดา บัวคลี

่

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก มวกเหล็กนอก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๘๓ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๖๓๙๕
เด็กหญิงเบญจลักษณ์

เลาเจริญ
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๔๖๐/๖๓๙๖

เด็กหญิงสุภาภรณ์ หริมฉำ

่

๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๔๖๐/๖๓๙๗
เด็กหญิงภัทธราวดี พันธ์แก่น

๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๔๖๐/๖๓๙๘

เด็กหญิงยุพาพร ไพฑูรย์
๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๔๖๐/๖๓๙๙

เด็กหญิงจินดามณี แย้มชืน

่

๑/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๔๖๐/๖๔๐๐
เด็กหญิงปวีณนุช อินทร์เนียม

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๔๖๐/๖๔๐๑
เด็กหญิงพิมพ์พิราไล นครชะ

๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๔๖๐/๖๔๐๒
เด็กหญิงวาสนา สำโรง

๗/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๔๖๐/๖๔๐๓
เด็กหญิงอัญญาณี เทียงเกตุ

่

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๔๖๐/๖๔๐๔
เด็กหญิงรินรดา ธิปา

๓/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๔๖๐/๖๔๐๕
เด็กชายธนากร ขจรภพ

๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๔๖๐/๖๔๐๖
เด็กชายอธิวัฒน์ พลานามัย

๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๔๖๐/๖๔๐๗
เด็กชายวุฒิชัย จำปางาม

๗/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๔๖๐/๖๔๐๘
เด็กชายสุธิพงษ์ ถอยกระโทก

๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๔๖๐/๖๔๐๙
เด็กหญิงญาดา คะเชนทร

๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๔๖๐/๖๔๑๐
เด็กชายสุทิวัส สุมาลย์

๗/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๔๖๐/๖๔๑๑

เด็กชายสิรภพ ร่วมทอง
๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๔๖๐/๖๔๑๒

เด็กชายภัควัฒน์ สายวุฒิ
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๔๖๐/๖๔๑๓
เด็กชายมณีโชติ อินทร์ภิวาส

๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๔๖๐/๖๔๑๔

เด็กชายโฆษิต ลมเมฆ
๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๔๖๐/๖๔๑๕

เด็กชายอานันท์ พลภาณุมาศ
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๔๖๐/๖๔๑๖

เด็กชายเกริกชัย วารกิจสถาพร
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๔๖๐/๖๔๑๗
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

งอกสุข
๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๔๖๐/๖๔๑๘

เด็กชายจิรวัฒน์ พึงญาติ

่

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๔๖๐/๖๔๑๙

เด็กชายอรรณพ กรกระหนก

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๔๖๐/๖๔๒๐
เด็กชายศักดินรินทร์

์

นุวงค์
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๔๖๐/๖๔๒๑
เด็กชายพีรพัฒน์ มณี

๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๔๖๐/๖๔๒๒

เด็กชายรณกฤต ศุภกิจ
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๔๖๐/๖๔๒๓

เด็กชายธนัตถ์ ศรีวิรัตน์
๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๔๖๐/๖๔๒๔

เด็กชายวาสนา กัมพูชา
๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๔๖๐/๖๔๒๕
เด็กชายปกรณ์เกียรติ เศรษฐศิริโรจน์

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๔๖๐/๖๔๒๖

เด็กชายวรพจน์ อินทผา
๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๔๖๐/๖๔๒๗

เด็กชายภัทรพงษ์ สิงห์กรณ์
๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๔๖๐/๖๔๒๘

เด็กชายนันทิพัฒน์ บุญเพ็ง
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๔๖๐/๖๔๒๙
เด็กชายธนกฤต คงภูมิ

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก หลังเขาวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๘๔ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๖๔๓๐
เด็กชายสุประวีร์ จันทร์ศรีทอง

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก หลังเขาวนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๖๔๓๑

เด็กชายไชยเชษฐ์ พรหมบุตร
๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก หลังเขาวนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๖๔๓๒
เด็กหญิงอภิรตา ยุพาจะโปะ

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก หลังเขาวนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๖๔๓๓

เด็กหญิงเจนจิรา ตรีคุณา
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก หลังเขาวนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๖๔๓๔

เด็กหญิงชลิดา กองอ้น
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก หลังเขาวนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๖๔๓๕

เด็กหญิงวิภาดา เหลาคม
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก หลังเขาวนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๖๔๓๖
เด็กหญิงภูสุดา สรสิทธิ

์

๙/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก หลังเขาวนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๖๔๓๗
เด็กหญิงอัมพาภรณ์ นวลฉวี

๕/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก หลังเขาวนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๖๔๓๘

เด็กหญิงณัฐริกา อรุญมาศ
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก หลังเขาวนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๖๔๓๙

เด็กชายทรงพล โตเหล็ก
๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก หลังเขาวนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๖๔๔๐
เด็กชายอลงกต ถาดทอง

๖/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก หลังเขาวนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๖๔๔๑

เด็กหญิงขวัญจิรา สุริอาจ
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลียงโคนม

้

คันตะเคียน

่

 

สบ ๒๔๖๐/๖๔๔๒

เด็กชายกฤตเมธ เอียมเวช
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลียงโคนม

้

คันตะเคียน

่

 

สบ ๒๔๖๐/๖๔๔๓

เด็กชายอวิเศก ว่องไว
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลียงโคนม

้

คันตะเคียน

่

 

สบ ๒๔๖๐/๖๔๔๔
เด็กหญิงพิมพ์บุญญา สุวรรณี

๐๕/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลียงโคนม

้

คันตะเคียน

่

 

สบ ๒๔๖๐/๖๔๔๕

เด็กหญิงภีมสุดา สิงห์เคน
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลียงโคนม

้

คันตะเคียน

่

 

สบ ๒๔๖๐/๖๔๔๖

นางรัตติกาล ตรีปญญา

๑๗/๑๒/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านซับพริก มวกเหล็กใน  

สบ ๒๔๖๐/๖๔๔๗

เด็กหญิงปริญญา ดีดวงพันธ์
๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซับพริก มวกเหล็กใน  

สบ ๒๔๖๐/๖๔๔๘
เด็กหญิงโยษิตา สิงห์สร

๒๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านซับพริก มวกเหล็กใน  

สบ ๒๔๖๐/๖๔๔๙

เด็กหญิงกาญจนา จันทร์สีดา
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับพริก มวกเหล็กใน  

สบ ๒๔๖๐/๖๔๕๐
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ จรัญเสริฐ

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา มวกเหล็กใน  

สบ ๒๔๖๐/๖๔๕๑

เด็กหญิงณัฐณิชา ไชยภูมิ
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา มวกเหล็กใน  

สบ ๒๔๖๐/๖๔๕๒
เด็กหญิงณัฐณิชา เขียวเกิด

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา มวกเหล็กใน  

สบ ๒๔๖๐/๖๔๕๓

เด็กชายนนทชาติ ศรีรักษา
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา มวกเหล็กใน  

สบ ๒๔๖๐/๖๔๕๔

เด็กชายธนกฤต เสมียนรัมย์

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา มวกเหล็กใน  

สบ ๒๔๖๐/๖๔๕๕

เด็กหญิงนฤมล อุบลรัศมี
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา มวกเหล็กใน  

สบ ๒๔๖๐/๖๔๕๖
เด็กหญิงทิพย์ธิดา ทิพย์สูตร

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา มวกเหล็กใน  

สบ ๒๔๖๐/๖๔๕๗

เด็กชายวีรนัต ปะสาวะนัง
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา มวกเหล็กใน  

สบ ๒๔๖๐/๖๔๕๘

เด็กหญิงอทิตยา ชากลาง
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา มวกเหล็กใน  

สบ ๒๔๖๐/๖๔๕๙

เด็กชายมีนารินทร์ ชะเอมเทศ
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา มวกเหล็กใน  

สบ ๒๔๖๐/๖๔๖๐
เด็กหญิงพรชนก ฤทธิเดช

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา มวกเหล็กใน  

สบ ๒๔๖๐/๖๔๖๑

เด็กชายธราภัทร ทองดา
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา มวกเหล็กใน  

สบ ๒๔๖๐/๖๔๖๒

เด็กชายวงศธร แหยมสาสุข
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา มวกเหล็กใน  

สบ ๒๔๖๐/๖๔๖๓

เด็กชายจิรายุ สังข์เงิน
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา มวกเหล็กใน  

สบ ๒๔๖๐/๖๔๖๔
เด็กหญิงสุกันยา บุตรแก้ว

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา มวกเหล็กใน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๘๕ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๖๔๖๕

เด็กชายณภัทร แซ่คำ
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา มวกเหล็กใน  

สบ ๒๔๖๐/๖๔๖๖

เด็กชายชิติพัทธ์ พรมศรี
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา มวกเหล็กใน  

สบ ๒๔๖๐/๖๔๖๗
เด็กชายธนัช ใจกล้า

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา มวกเหล็กใน  

สบ ๒๔๖๐/๖๔๖๘

เด็กหญิงวิรัญชนา แสงงาม
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา มวกเหล็กใน  

สบ ๒๔๖๐/๖๔๖๙

เด็กหญิงสุดทีรัก

่

โคตราช
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา มวกเหล็กใน  

สบ ๒๔๖๐/๖๔๗๐
เด็กหญิงกานดา พรมศร

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา มวกเหล็กใน  

สบ ๒๔๖๐/๖๔๗๑
เด็กหญิงรวิภา จงนอก

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา มวกเหล็กใน  

สบ ๒๔๖๐/๖๔๗๒

เด็กหญิงนิตาญาพร เทียนทอง
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา มวกเหล็กใน  

สบ ๒๔๖๐/๖๔๗๓

เด็กชายณัฐชนน วิสียา
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา มวกเหล็กใน  

สบ ๒๔๖๐/๖๔๗๔

เด็กหญิงกชกร เหลียมทอง

่

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา มวกเหล็กใน  

สบ ๒๔๖๐/๖๔๗๕
เด็กหญิงอรุณฉาย แพทย์เสลา

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา มวกเหล็กใน  

สบ ๒๔๖๐/๖๔๗๖

เด็กหญิงกุสุมา สุมาลัย
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา มวกเหล็กใน  

สบ ๒๔๖๐/๖๔๗๗

เด็กหญิงปริณดา โชว์เสียง

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา มวกเหล็กใน  

สบ ๒๔๖๐/๖๔๗๘

เด็กชายธีรชานนท์ เอียมอ่อน

่

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา มวกเหล็กใน  

สบ ๒๔๖๐/๖๔๗๙
เด็กหญิงสุพิชญา วงษาเทศ

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา มวกเหล็กใน  

สบ ๒๔๖๐/๖๔๘๐
เด็กหญิงศิริวราภรณ์ แตงนารา

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา มวกเหล็กใน  

สบ ๒๔๖๐/๖๔๘๑

เด็กหญิงชลธิชา ตองตะคุ

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา มวกเหล็กใน  

สบ ๒๔๖๐/๖๔๘๒

เด็กชายอภิวงศ์ อุตสาหะ
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา มวกเหล็กใน  

สบ ๒๔๖๐/๖๔๘๓
เด็กหญิงพรรณรสา ผดุงชาติ

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา มวกเหล็กใน  

สบ ๒๔๖๐/๖๔๘๔

เด็กหญิงอรวรรณ มีขำ
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา มวกเหล็กใน  

สบ ๒๔๖๐/๖๔๘๕

เด็กชายธนบดี ผาเจริญ
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา มวกเหล็กใน  

สบ ๒๔๖๐/๖๔๘๖

เด็กชายกฤษดา ทองคำภา
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา มวกเหล็กใน  

สบ ๒๔๖๐/๖๔๘๗
เด็กหญิงนริศรา ทูขุนทด

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา มวกเหล็กใน  

สบ ๒๔๖๐/๖๔๘๘

เด็กหญิงพัชราภา อรรถาเวช
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา มวกเหล็กใน  

สบ ๒๔๖๐/๖๔๘๙

เด็กหญิงปริยาภรณ์ พรมรัง
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา มวกเหล็กใน  

สบ ๒๔๖๐/๖๔๙๐
เด็กหญิงญานิศา เมืองสุวรรณ

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา มวกเหล็กใน  

สบ ๒๔๖๐/๖๔๙๑
เด็กชายสิทธิชัย นาสุทธิ

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา มวกเหล็กใน  

สบ ๒๔๖๐/๖๔๙๒

เด็กหญิงทานดา อนันตวงศ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา มวกเหล็กใน  

สบ ๒๔๖๐/๖๔๙๓

เด็กชายรณพร วันทา
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา มวกเหล็กใน  

สบ ๒๔๖๐/๖๔๙๔

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ปุญญอมรศรี
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา มวกเหล็กใน  

สบ ๒๔๖๐/๖๔๙๕
เด็กหญิงณัฐกมล วันสูงเนิน

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา มวกเหล็กใน  

สบ ๒๔๖๐/๖๔๙๖

เด็กหญิงนันณภัทร แสงมณี
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา มวกเหล็กใน  

สบ ๒๔๖๐/๖๔๙๗

เด็กหญิงวิภาวี ศรีจำปา
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา มวกเหล็กใน  

สบ ๒๔๖๐/๖๔๙๘

เด็กหญิงอัญชลี ฉิมตระกูล
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา มวกเหล็กใน  

สบ ๒๔๖๐/๖๔๙๙
เด็กหญิงอริศรา มาคุ้ม

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา มวกเหล็กใน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๘๖ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๖๕๐๐
เด็กหญิงภูสุดา แก้วอ่อนตา

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา มวกเหล็กใน  

สบ ๒๔๖๐/๖๕๐๑
เด็กหญิงณัฐกฤตา พึงภพ

่

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา มวกเหล็กใน  

สบ ๒๔๖๐/๖๕๐๒
เด็กหญิงชลิตา เทพจันทึก

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา มวกเหล็กใน  

สบ ๒๔๖๐/๖๕๐๓
เด็กหญิงโกสิยพรณ์ ช่างสวัสดิ

์

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา มวกเหล็กใน  

สบ ๒๔๖๐/๖๕๐๔
เด็กหญิงอภิญญา ทะรารัมย์

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา มวกเหล็กใน  

สบ ๒๔๖๐/๖๕๐๕
เด็กหญิงอารยา สุวรรณธรรม

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา มวกเหล็กใน  

สบ ๒๔๖๐/๖๕๐๖
เด็กหญิงสิริกร ลมเมฆ

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา มวกเหล็กใน  

สบ ๒๔๖๐/๖๕๐๗
เด็กชายภีม ณุวงศ์ศรี

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา มวกเหล็กใน  

สบ ๒๔๖๐/๖๕๐๘
เด็กชายรติบดี แสนสุข

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา มวกเหล็กใน  

สบ ๒๔๖๐/๖๕๐๙
เด็กชายปณิธาน เหลืองอาสากิจ

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา มวกเหล็กใน  

สบ ๒๔๖๐/๖๕๑๐
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ ตรีมุข

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา มวกเหล็กใน  

สบ ๒๔๖๐/๖๕๑๑

เด็กหญิงปนมุกข์ งามดี
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา มวกเหล็กใน  

สบ ๒๔๖๐/๖๕๑๒

เด็กหญิงเบญจมาศ ลำดับศรี
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา มวกเหล็กใน  

สบ ๒๔๖๐/๖๕๑๓

เด็กหญิงสุชาดา สายทะเล

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา มวกเหล็กใน  

สบ ๒๔๖๐/๖๕๑๔
เด็กชายนิธิกร พัวโพธิ

้ ์

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา มวกเหล็กใน  

สบ ๒๔๖๐/๖๕๑๕

เด็กชายณัฐวุฒิ รุ่งเรือง
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา มวกเหล็กใน  

สบ ๒๔๖๐/๖๕๑๖

เด็กชายภูษิต คำแย้ม
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา มวกเหล็กใน  

สบ ๒๔๖๐/๖๕๑๗
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ขวัญอ่อน

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา มวกเหล็กใน  

สบ ๒๔๖๐/๖๕๑๘
เด็กหญิงวันวิสา แก้วนิสัย

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา มวกเหล็กใน  

สบ ๒๔๖๐/๖๕๑๙

เด็กชายเอกนคร มามุ่งนอก
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา มวกเหล็กใน  

สบ ๒๔๖๐/๖๕๒๐
เด็กชายภัทรพล ทรงงาม

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา มวกเหล็กใน  

สบ ๒๔๖๐/๖๕๒๑

เด็กชายนนทชัย คะเนรัมย์
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา มวกเหล็กใน  

สบ ๒๔๖๐/๖๕๒๒
เด็กชายปกรลัมณ์ คำสุวรรณ์

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา มวกเหล็กใน  

สบ ๒๔๖๐/๖๕๒๓

เด็กหญิงนิลาวรรณ สอนชา
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา มวกเหล็กใน  

สบ ๒๔๖๐/๖๕๒๔

เด็กหญิงธาริณี ศรีบำรุง
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา มวกเหล็กใน  

สบ ๒๔๖๐/๖๕๒๕

เด็กชายณภัทร ศาสตร์ศิริ
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา มวกเหล็กใน  

สบ ๒๔๖๐/๖๕๒๖
เด็กหญิงฐิติพันธุ์ จันทร์เบ้า

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา มวกเหล็กใน  

สบ ๒๔๖๐/๖๕๒๗

เด็กหญิงภาณุมาศ หรรษา
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา มวกเหล็กใน  

สบ ๒๔๖๐/๖๕๒๘

เด็กชายปตินันท์ เหง้าโอสา

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา มวกเหล็กใน  

สบ ๒๔๖๐/๖๕๒๙

เด็กชายณัฎฐกิตติ

์

ไชบำรุง
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา มวกเหล็กใน  

สบ ๒๔๖๐/๖๕๓๐ เด็กหญิงยุวัสฏิญากุนต์
ยุติธรรมาฐากูร

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา มวกเหล็กใน  

สบ ๒๔๖๐/๖๕๓๑

เด็กชายจิรวัฒน์ วงษ์ที
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา มวกเหล็กใน  

สบ ๒๔๖๐/๖๕๓๒

เด็กหญิงนันทกานต์ รู้บุญ
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา มวกเหล็กใน  

สบ ๒๔๖๐/๖๕๓๓

เด็กชายอนุสรณ์ โพธิวงษ์
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา มวกเหล็กใน  

สบ ๒๔๖๐/๖๕๓๔
เด็กหญิงปนัดดา หอมดาวเรือง

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา มวกเหล็กใน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๘๗ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๖๕๓๕

เด็กชายศุภกร ตุรงค์เรือง
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา มวกเหล็กใน  

สบ ๒๔๖๐/๖๕๓๖

เด็กหญิงกัลยาณี เถือนประดิษฐ์

่

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา มวกเหล็กใน  

สบ ๒๔๖๐/๖๕๓๗
เด็กชายวัชรพล มหาชน

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา มวกเหล็กใน  

สบ ๒๔๖๐/๖๕๓๘

เด็กหญิงวรัญญา มีชัย
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา มวกเหล็กใน  

สบ ๒๔๖๐/๖๕๓๙

เด็กหญิงนบภศร ชฎาจิตร
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา มวกเหล็กใน  

สบ ๒๔๖๐/๖๕๔๐
เด็กหญิงณัฐธิชา วงค์เทพ

๓๐/๐๕/๐๒๕๔๗

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา มวกเหล็กใน  

สบ ๒๔๖๐/๖๕๔๑
เด็กชายอภิสิทธิ

์

สาแก้ว
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา มวกเหล็กใน  

สบ ๒๔๖๐/๖๕๔๒

เด็กชายโกศัลย์ รำประโคน
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา มวกเหล็กใน  

สบ ๒๔๖๐/๖๕๔๓

เด็กชายณัฐภูมิ ชมสุวรรณ

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา มวกเหล็กใน  

สบ ๒๔๖๐/๖๕๔๔ เด็กชายพรหฤษฏ์พชร
กล้ารอด

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา มวกเหล็กใน  

สบ ๒๔๖๐/๖๕๔๕
เด็กหญิงทัศนีย์ ขุงสันเทียะ

๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา มวกเหล็กใน  

สบ ๒๔๖๐/๖๕๔๖

เด็กชายเสฎฐวุฒิ มูลแก่น
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา มวกเหล็กใน  

สบ ๒๔๖๐/๖๕๔๗

เด็กชายศรายุทธ แก้วโนน
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา มวกเหล็กใน  

สบ ๒๔๖๐/๖๕๔๘

เด็กหญิงศศิชา บุญประคคอง
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา มวกเหล็กใน  

สบ ๒๔๖๐/๖๕๔๙
เด็กหญิงธิดารัตน์ อินทชาติ

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา มวกเหล็กใน  

สบ ๒๔๖๐/๖๕๕๐
เด็กหญิงวริษา คะเนรัมย์

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา มวกเหล็กใน  

สบ ๒๔๖๐/๖๕๕๑

เด็กหญิงศุภิสรา นามน้อย
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา มวกเหล็กใน  

สบ ๒๔๖๐/๖๕๕๒

เด็กหญิงชนานันท์ โมราศิลป
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา มวกเหล็กใน  

สบ ๒๔๖๐/๖๕๕๓
เด็กชายธนวัฒน์ บุญมี

๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา มวกเหล็กใน  

สบ ๒๔๖๐/๖๕๕๔

เด็กชายชนกันต์ วงศ์วาน
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา มวกเหล็กใน  

สบ ๒๔๖๐/๖๕๕๕

เด็กชายวัฒนชัย ทาศรี
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา มวกเหล็กใน  

สบ ๒๔๖๐/๖๕๕๖

เด็กชายสุรศักดิ

์

รู้ระเบียบ

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา มวกเหล็กใน  

สบ ๒๔๖๐/๖๕๕๗
เด็กชายภัทรวิษย์ ทองสุก

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา มวกเหล็กใน  

สบ ๒๔๖๐/๖๕๕๘

เด็กหญิงสุนันทา ปาละพันธุ์
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา มวกเหล็กใน  

สบ ๒๔๖๐/๖๕๕๙

เด็กหญิงภูนภา สาสะ

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา มวกเหล็กใน  

สบ ๒๔๖๐/๖๕๖๐
เด็กหญิงศรินยากรณ์ ยาดี

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา มวกเหล็กใน  

สบ ๒๔๖๐/๖๕๖๑
เด็กหญิงศศิประภา ชูรส

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา มวกเหล็กใน  

สบ ๒๔๖๐/๖๕๖๒

เด็กหญิงสุพรรษา แซ่ลิม

่

๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา มวกเหล็กใน  

สบ ๒๔๖๐/๖๕๖๓

เด็กหญิงสุรารักษ์ บุญสุวรรณ์
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา มวกเหล็กใน  

สบ ๒๔๖๐/๖๕๖๔
เด็กหญิงณธรรศวัจน์ วิเศษสุวรรณ

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา มวกเหล็กใน  

สบ ๒๔๖๐/๖๕๖๕
เด็กหญิงประภัสสร กองทน

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา มวกเหล็กใน  

สบ ๒๔๖๐/๖๕๖๖

เด็กชายรัชชานนท์ สีทา
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา มวกเหล็กใน  

สบ ๒๔๖๐/๖๕๖๗

เด็กหญิงกฤติมา ใหม่แก้ว
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา มวกเหล็กใน  

สบ ๒๔๖๐/๖๕๖๘

เด็กหญิงจุฑารัตน์ นิกรพันธุ์
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา มวกเหล็กใน  

สบ ๒๔๖๐/๖๕๖๙
เด็กหญิงกฤตธนกร แลสันเทียะ

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา มวกเหล็กใน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๘๘ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๖๕๗๐
เด็กชายจีระศักดิ

์

เพ็งวัด
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา มวกเหล็กใน  

สบ ๒๔๖๐/๖๕๗๑

เด็กชายทินกร อ้อนอุบล
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา มวกเหล็กใน  

สบ ๒๔๖๐/๖๕๗๒
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

บุญมี
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา มวกเหล็กใน  

สบ ๒๔๖๐/๖๕๗๓

เด็กชายเสฎฐวุฒิ ทองอยู่

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา มวกเหล็กใน  

สบ ๒๔๖๐/๖๕๗๔

เด็กชายสราวุฒิ เกิดพิมาย

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา มวกเหล็กใน  

สบ ๒๔๖๐/๖๕๗๕

เด็กหญิงศุภามาศ สิงห์โท
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา มวกเหล็กใน  

สบ ๒๔๖๐/๖๕๗๖
เด็กหญิงอภิชยา เจริญสุข

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา มวกเหล็กใน  

สบ ๒๔๖๐/๖๕๗๗

เด็กหญิงสรัลชนา แจ้งเนตร
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา มวกเหล็กใน  

สบ ๒๔๖๐/๖๕๗๘

เด็กหญิงอริสา นวลใย
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา มวกเหล็กใน  

สบ ๒๔๖๐/๖๕๗๙

เด็กชายรัฐพงษ์ พรมทัด
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา มวกเหล็กใน  

สบ ๒๔๖๐/๖๕๘๐
นายวัชรพงศ์ พาลคำ

๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา มวกเหล็กใน  

สบ ๒๔๖๐/๖๕๘๑

เด็กหญิงพาขวัญ ศรีลาแสง
๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา มวกเหล็กใน  

สบ ๒๔๖๐/๖๕๘๒

เด็กหญิงณัฐฌญา ภานุพัฒน์
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา มวกเหล็กใน  

สบ ๒๔๖๐/๖๕๘๓

เด็กชายวศิน ผึงลาน

้

๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา มวกเหล็กใน  

สบ ๒๔๖๐/๖๕๘๔
เด็กชายณัฐพล บุญนาที

๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา มวกเหล็กใน  

สบ ๒๔๖๐/๖๕๘๕

เด็กชายภัทรพล แจ่มจิต
๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา มวกเหล็กใน  

สบ ๒๔๖๐/๖๕๘๖

เด็กชายรุจดนัย ชาวสวน
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา มวกเหล็กใน  

สบ ๒๔๖๐/๖๕๘๗

เด็กชายเพชรหนึง

่

กองจันทร์เพชร
๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา มวกเหล็กใน  

สบ ๒๔๖๐/๖๕๘๘
เด็กหญิงวิภา วงศ์เจริญ

๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา มวกเหล็กใน  

สบ ๒๔๖๐/๖๕๘๙

เด็กหญิงศาธิณี สุขศรี
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา มวกเหล็กใน  

สบ ๒๔๖๐/๖๕๙๐
เด็กหญิงอริสา โรจนพันธ์

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา มวกเหล็กใน  

สบ ๒๔๖๐/๖๕๙๑

เด็กหญิงไอยเรศ คำสุวรรณ
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา มวกเหล็กใน  

สบ ๒๔๖๐/๖๕๙๒
เด็กหญิงสุธาดา เผยกลิน

่

๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา มวกเหล็กใน  

สบ ๒๔๖๐/๖๕๙๓

เด็กชายรัชชานนท์ สุสะดี
๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา มวกเหล็กใน  

สบ ๒๔๖๐/๖๕๙๔

เด็กหญิงมารีน่า คงมณี
๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา มวกเหล็กใน  

สบ ๒๔๖๐/๖๕๙๕

นายธนกิจ ขำเมือง
๐๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา มวกเหล็กใน  

สบ ๒๔๖๐/๖๕๙๖
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ คชสิทธิ

์

๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมวกเหล็กใน มวกเหล็กใน  

สบ ๒๔๖๐/๖๕๙๗

เด็กหญิงนุชจารีย์ ตับกลาง
๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมวกเหล็กใน มวกเหล็กใน  

สบ ๒๔๖๐/๖๕๙๘

เด็กหญิงวิชญาดา บุญสำเร็จ
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมวกเหล็กใน มวกเหล็กใน  

สบ ๒๔๖๐/๖๕๙๙

เด็กชายอิสระ ลินทอง
๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซับกระดาน ซับกระดาน  

สบ ๒๔๖๐/๖๖๐๐
เด็กชายธนสิทธิ

์

ศรประเสริฐ
๐๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านซับกระดาน ซับกระดาน  

สบ ๒๔๖๐/๖๖๐๑
เด็กชายรัฐศาสตร์ สีพันดร

๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซับกระดาน ซับกระดาน  

สบ ๒๔๖๐/๖๖๐๒
เด็กชายชิตพล ไวยบุรี

๐๗/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านซับกระดาน ซับกระดาน  

สบ ๒๔๖๐/๖๖๐๓
เด็กชายชนะพล โพธิศรี

์

๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซับกระดาน ซับกระดาน  

สบ ๒๔๖๐/๖๖๐๔
เด็กหญิงธนพร หยังถึง

่

๐๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านซับกระดาน ซับกระดาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๘๙ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๖๖๐๕
เด็กชายธีรศักดิ

์

สมุททัย
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับกระดาน ซับกระดาน  

สบ ๒๔๖๐/๖๖๐๖
เด็กหญิงชลดา พรมมา

๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซับกระดาน ซับกระดาน  

สบ ๒๔๖๐/๖๖๐๗
เด็กหญิงสุพัชญา มีฤาษี

๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซับกระดาน ซับกระดาน  

สบ ๒๔๖๐/๖๖๐๘
เด็กชายวุฒิธิชัย

์

พรมมา
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับกระดาน ซับกระดาน  

สบ ๒๔๖๐/๖๖๐๙
เด็กชายปยะฉัตร จำนงค์ศาสตร์

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับกระดาน ซับกระดาน  

สบ ๒๔๖๐/๖๖๑๐
เด็กหญิงมุฑิตา เวียงวิเศษ

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับกระดาน ซับกระดาน  

สบ ๒๔๖๐/๖๖๑๑
เด็กหญิงศศิวิมล พันธุ์สุ

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับกระดาน ซับกระดาน  

สบ ๒๔๖๐/๖๖๑๒

เด็กหญิงปยะฉัตร ปอสูงเนิน
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับกระดาน ซับกระดาน  

สบ ๒๔๖๐/๖๖๑๓

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ปนแววงาม
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับกระดาน ซับกระดาน  

สบ ๒๔๖๐/๖๖๑๔

เด็กชายถิรนัย เดชเถร
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซับสนุ่น ซับขาม  

สบ ๒๔๖๐/๖๖๑๕
เด็กหญิงสุกัญญา ยะก๊บ

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซับสนุ่น ซับขาม  

สบ ๒๔๖๐/๖๖๑๖

เด็กชายฐิติวัฒน์ มีศิลป
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับสนุ่น ซับขาม  

สบ ๒๔๖๐/๖๖๑๗

เด็กหญิงศุภิสรา ตรงกลาง

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านซับสนุ่น ซับขาม  

สบ ๒๔๖๐/๖๖๑๘

เด็กชายธนดล พลจันทึก
๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านซับสนุ่น ซับขาม  

สบ ๒๔๖๐/๖๖๑๙
เด็กหญิงภาวดี เจริญสุข

๐๓/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านซับน้อยใต้สามัคคี ซับตะเคียน  

สบ ๒๔๖๐/๖๖๒๐
เด็กหญิงวิภาภรณ์ คีรีสรัมย์

๑๑/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านซับน้อยใต้สามัคคี ซับตะเคียน  

สบ ๒๔๖๐/๖๖๒๑ เด็กหญิงวรัญญาลักษณ์
โชควานิช

๐๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านซับน้อยใต้สามัคคี ซับตะเคียน  

สบ ๒๔๖๐/๖๖๒๒

เด็กชายวีรภัทร จันทร์ดา
๑๙/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านซับน้อยใต้สามัคคี ซับตะเคียน  

สบ ๒๔๖๐/๖๖๒๓
เด็กหญิงพัชรากร ทะยอมใหม่

๒๔/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านซับน้อยใต้สามัคคี ซับตะเคียน  

สบ ๒๔๖๐/๖๖๒๔

เด็กชายชัยมงคล ปราณศรี
๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซับน้อยใต้สามัคคี ซับตะเคียน  

สบ ๒๔๖๐/๖๖๒๕

เด็กหญิงวิภา แท้ไธสง

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับน้อยใต้สามัคคี ซับตะเคียน  

สบ ๒๔๖๐/๖๖๒๖

เด็กหญิงปาณิสรา วันรักชาติ
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซับน้อยใต้สามัคคี ซับตะเคียน  

สบ ๒๔๖๐/๖๖๒๗
เด็กชายธนกร พิสันเทียะ

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับน้อยใต้สามัคคี ซับตะเคียน  

สบ ๒๔๖๐/๖๖๒๘

เด็กชายชนกันต์ ไชยปรุง
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับน้อยใต้สามัคคี ซับตะเคียน  

สบ ๒๔๖๐/๖๖๒๙

เด็กชายอนุชิต สวัสดี
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับน้อยใต้สามัคคี ซับตะเคียน  

สบ ๒๔๖๐/๖๖๓๐
เด็กชายจตุพล ดีรัตน์รัมย์

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับน้อยใต้สามัคคี ซับตะเคียน  

สบ ๒๔๖๐/๖๖๓๑
เด็กชายธนภัทร พันสันเทียะ

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับน้อยใต้สามัคคี ซับตะเคียน  

สบ ๒๔๖๐/๖๖๓๒

เด็กชายจิตติ สียางนอก
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับน้อยใต้สามัคคี ซับตะเคียน  

สบ ๒๔๖๐/๖๖๓๓

เด็กชายพงศธร วราหล
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับน้อยใต้สามัคคี ซับตะเคียน  

สบ ๒๔๖๐/๖๖๓๔

เด็กชายธราเทพ เสาเปรีย
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับน้อยใต้สามัคคี ซับตะเคียน  

สบ ๒๔๖๐/๖๖๓๕
เด็กชายปรเมธ บุญพรม

๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซับสนุ่น ซับสนุ่น  

สบ ๒๔๖๐/๖๖๓๖

เด็กชายจิรวัฒน์ บรรจงเมือง
๐๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซับสนุ่น ซับสนุ่น  

สบ ๒๔๖๐/๖๖๓๗

เด็กชายธนกร แก้วปรับภาพ
๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซับสนุ่น ซับสนุ่น  

สบ ๒๔๖๐/๖๖๓๘

เด็กหญิงเนตรนภา เมืองโคตร
๐๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านซับสนุ่น ซับสนุ่น  

สบ ๒๔๖๐/๖๖๓๙
เด็กหญิงธมวรรณ พันธ์ทอง

๑๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านซับสนุ่น ซับสนุ่น  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๙๐ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๖๖๔๐
เด็กหญิงฟาใส ทองดี

๐๔/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านซับสนุ่น ซับสนุ่น  

สบ ๒๔๖๐/๖๖๔๑

เด็กหญิงจารุวั จุมรัมย์
๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซับสนุ่น ซับสนุ่น  

สบ ๒๔๖๐/๖๖๔๒
เด็กหญิงดานาชา หมานเต๊ะ

๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซับสนุ่น ซับสนุ่น  

สบ ๒๔๖๐/๖๖๔๓

เด็กชายนพพร ประสิทธิสุวรรณ์

์

๐๓/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านซับสนุ่น ซับสนุ่น  

สบ ๒๔๖๐/๖๖๔๔

เด็กชายเจนศักดิ

์

ดวงแข
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซับสนุ่น ซับสนุ่น  

สบ ๒๔๖๐/๖๖๔๕

เด็กชายพุฒพงศ์ ประเสริฐ
๐๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซับสนุ่น ซับสนุ่น  

สบ ๒๔๖๐/๖๖๔๖
เด็กหญิงศิริพร เกจันทร์

๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซับสนุ่น ซับสนุ่น  

สบ ๒๔๖๐/๖๖๔๗

เด็กหญิงชริศรา กรกนก
๑๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านซับสนุ่น ซับสนุ่น  

สบ ๒๔๖๐/๖๖๔๘

เด็กหญิงจารุวรรณ ดิบแดง
๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซับสนุ่น ซับสนุ่น  

สบ ๒๔๖๐/๖๖๔๙

เด็กหญิงรมย์ชลี เผยกลาง
๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซับสนุ่น ซับสนุ่น  

สบ ๒๔๖๐/๖๖๕๐
เด็กหญิงภัสสร เหลืองจันทึก

๒๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านซับสนุ่น ซับสนุ่น  

สบ ๒๔๖๐/๖๖๕๑

เด็กหญิงณัฐธิดา สุขญาณกิจ
๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซับสนุ่น ซับสนุ่น  

สบ ๒๔๖๐/๖๖๕๒

เด็กหญิงสุรพิชญา ดีมงคล
๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซับสนุ่น ซับสนุ่น  

สบ ๒๔๖๐/๖๖๕๓

เด็กหญิงเกตุสริน คงรอด
๐๓/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านซับสนุ่น ซับสนุ่น  

สบ ๒๔๖๐/๖๖๕๔
เด็กชายกิตติศักดิ

์

บุญณะ
๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซับสนุ่น ซับสนุ่น  

สบ ๒๔๖๐/๖๖๕๕

เด็กหญิงฟาคิม อรบุตร
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับสนุ่น ซับสนุ่น  

สบ ๒๔๖๐/๖๖๕๖

เด็กหญิงกรอร หมืนชำนาญ

่

๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซับสนุ่น ซับสนุ่น  

สบ ๒๔๖๐/๖๖๕๗

เด็กชายนัฐพล รักษาศีล

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับสนุ่น ซับสนุ่น  

สบ ๒๔๖๐/๖๖๕๘
เด็กชายอชิตพล หอมชะเอม

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับสนุ่น ซับสนุ่น  

สบ ๒๔๖๐/๖๖๕๙

เด็กชายพงษ์เดช แสงทองแดง

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับสนุ่น ซับสนุ่น  

สบ ๒๔๖๐/๖๖๖๐
เด็กชายนพรุจ หมวดอินทร์

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับสนุ่น ซับสนุ่น  

สบ ๒๔๖๐/๖๖๖๑

เด็กชายจิรายุทธ เขียวปด
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับสนุ่น ซับสนุ่น  

สบ ๒๔๖๐/๖๖๖๒
เด็กชายกฤษฎา อยู่แตง

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับสนุ่น ซับสนุ่น  

สบ ๒๔๖๐/๖๖๖๓

เด็กหญิงนรีกานต์ น้อยเทศ
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับสนุ่น ซับสนุ่น  

สบ ๒๔๖๐/๖๖๖๔

เด็กหญิงสิรัตน์ บุญรอด
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับสนุ่น ซับสนุ่น  

สบ ๒๔๖๐/๖๖๖๕

เด็กหญิงพรนิภา หาทางลาน
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับสนุ่น ซับสนุ่น  

สบ ๒๔๖๐/๖๖๖๖
เด็กหญิงเพชรลดา สนิทกลาง

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับสนุ่น ซับสนุ่น  

สบ ๒๔๖๐/๖๖๖๗

เด็กชายอภินันท์ อินอ่อน
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับสนุ่น ซับสนุ่น  

สบ ๒๔๖๐/๖๖๖๘

เด็กชายกฤษดา ใบโพธิ

์

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับสนุ่น ซับสนุ่น  

สบ ๒๔๖๐/๖๖๖๙

เด็กหญิงกนกพิชญ์ มีศิลป
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับสนุ่น ซับสนุ่น  

สบ ๒๔๖๐/๖๖๗๐
เด็กหญิงธีราพร โพธิโสภา

์

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับสนุ่น ซับสนุ่น  

สบ ๒๔๖๐/๖๖๗๑

เด็กชายภาณุพงค์ ตาวะสี
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับสนุ่น ซับสนุ่น  

สบ ๒๔๖๐/๖๖๗๒

เด็กหญิงวรางคณา เพ็ชรพึงวงษ์

่

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับสนุ่น ซับสนุ่น  

สบ ๒๔๖๐/๖๖๗๓

เด็กชายภูดิฐ สุริยะ
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับสนุ่น ซับสนุ่น  

สบ ๒๔๖๐/๖๖๗๔
เด็กหญิงปภาวดี ชืนตา

่

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับสนุ่น ซับสนุ่น  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๙๑ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๖๖๗๕

เด็กชายแพททริค คาร์กูลาห์ติ
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับสนุ่น ซับสนุ่น  

สบ ๒๔๖๐/๖๖๗๖

เด็กชายนครินทร์ คูณศรี
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับสนุ่น ซับสนุ่น  

สบ ๒๔๖๐/๖๖๗๗
เด็กชายวีรพัฒน์ หนูทองแดง

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับสนุ่น ซับสนุ่น  

สบ ๒๔๖๐/๖๖๗๘ เด็กหญิงวรรณกาญจน์
ปจยะโคธา

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับสนุ่น ซับสนุ่น  

สบ ๒๔๖๐/๖๖๗๙

เด็กหญิงนิตา รุ่งมงคลรัตน์
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซับสนุ่น ซับสนุ่น  

สบ ๒๔๖๐/๖๖๘๐
เด็กชายกรณวรรธน์ หงษ์แดง

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซับสนุ่น ซับสนุ่น  

สบ ๒๔๖๐/๖๖๘๑
เด็กชายเกวลิน ญาติ

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับสนุ่น ซับสนุ่น  

สบ ๒๔๖๐/๖๖๘๒

นายวินัย โคกสูงเนิน
๐๒/๐๓/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านโปงเกตุ ซับสนุ่น  

สบ ๒๔๖๐/๖๖๘๓

นางสาวดาลัทธิ

์

การสมสิษฐ์
๓๐/๐๔/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านโปงเกตุ ซับสนุ่น  

สบ ๒๔๖๐/๖๖๘๔

นางสาวทิพย์สุดา ตรีพงษ์
๑๒/๐๕/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านโปงเกตุ ซับสนุ่น  

สบ ๒๔๖๐/๖๖๘๕
เด็กหญิงศิริทิพย์ ผลมี

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงเกตุ ซับสนุ่น  

สบ ๒๔๖๐/๖๖๘๖

เด็กหญิงเพ็ญนภา คำพุก
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงเกตุ ซับสนุ่น  

สบ ๒๔๖๐/๖๖๘๗

เด็กหญิงวาสนา คันกลาง
๐๔/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองเอียว

่

หนองเอียว

่

 

สบ ๒๔๖๐/๖๖๘๘

เด็กชายฮารีฟล เลาะบือสา
๑๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเอียว

่

หนองเอียว

่

 

สบ ๒๔๖๐/๖๖๘๙
เด็กชายปริยากร พิรักษา

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเอียว

่

หนองเอียว

่

 

สบ ๒๔๖๐/๖๖๙๐
เด็กชายณัฐวี ภาคศิริ

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเอียว

่

หนองเอียว

่

 

สบ ๒๔๖๐/๖๖๙๑

เด็กหญิงวิมลวรรณ มงคลสำโรง
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเอียว

่

หนองเอียว

่

 

สบ ๒๔๖๐/๖๖๙๒

เด็กหญิงเบญญาภา ภาคศิริ
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเอียว

่

หนองเอียว

่

 

สบ ๒๔๖๐/๖๖๙๓
เด็กหญิงสุพัตรา แสนสุก

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเอียว

่

หนองเอียว

่

 

สบ ๒๔๖๐/๖๖๙๔

เด็กหญิงปนัดดา ผันกลาง
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเอียว

่

หนองเอียว

่

 

สบ ๒๔๖๐/๖๖๙๕
เด็กหญิงปภาวรินทร์ แก้วคิรี

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเอียว

่

หนองเอียว

่

 

สบ ๒๔๖๐/๖๖๙๖

เด็กหญิงดวงใจ ขุนจงกลาง
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเอียว

่

หนองเอียว

่

 

สบ ๒๔๖๐/๖๖๙๗
เด็กหญิงนลินกานต์ ปตถา

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเอียว

่

หนองเอียว

่

 

สบ ๒๔๖๐/๖๖๙๘

เด็กชายกษิติเดช

์

ชอบเกือ

้

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเอียว

่

หนองเอียว

่

 

สบ ๒๔๖๐/๖๖๙๙

เด็กหญิงกุลปรียา หึกขุนทด
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเอียว

่

หนองเอียว

่

 

สบ ๒๔๖๐/๖๗๐๐
เด็กหญิงกฤติยา ยิงสวัสดิ

่ ์

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเอียว

่

หนองเอียว

่

 

สบ ๒๔๖๐/๖๗๐๑
เด็กหญิงวรรณวิษา พิษงูเหลือม

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเอียว

่

หนองเอียว

่

 

สบ ๒๔๖๐/๖๗๐๒
เด็กหญิงรัตติกาญน์ ผันกลาง

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเอียว

่

หนองเอียว

่

 

สบ ๒๔๖๐/๖๗๐๓
เด็กหญิงศิริพร กลำวงษ์

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเอียว

่

หนองเอียว

่

 

สบ ๒๔๖๐/๖๗๐๔
เด็กหญิงอารีญา อดทน

๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเอียว

่

หนองเอียว

่

 

สบ ๒๔๖๐/๖๗๐๕
เด็กหญิงภัทรไม จันพุดซา

๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเอียว

่

หนองเอียว

่

 

สบ ๒๔๖๐/๖๗๐๖
เด็กหญิงศศิธร ขุนสีดา

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเอียว

่

หนองเอียว

่

 

สบ ๒๔๖๐/๖๗๐๗
เด็กหญิงปนัดดา มหานาม

๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเอียว

่

หนองเอียว

่

 

สบ ๒๔๖๐/๖๗๐๘
เด็กหญิงธนิสรา สาคร

๓๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขานมนาง เขานมนาง  

สบ ๒๔๖๐/๖๗๐๙
เด็กชายพิทยา อุปถัมภ์

๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขานมนาง เขานมนาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๙๒ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๖๗๑๐
เด็กชายนนท์ โมมขุนทด

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขานมนาง เขานมนาง  

สบ ๒๔๖๐/๖๗๑๑

เด็กชายธนกร ทิพย์คูนอก
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขานมนาง เขานมนาง  

สบ ๒๔๖๐/๖๗๑๒
เด็กชายสุรยุทธ กิมนอก

่

๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขานมนาง เขานมนาง  

สบ ๒๔๖๐/๖๗๑๓

เด็กชายสุรยุทธ์ จงสง่ากลาง
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขานมนาง เขานมนาง  

สบ ๒๔๖๐/๖๗๑๔

เด็กชายไกรวิชญ์ สมร
๐๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขานมนาง เขานมนาง  

สบ ๒๔๖๐/๖๗๑๕

เด็กชายเอืออังกูร

้

หมายซ่อนกลาง
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขานมนาง เขานมนาง  

สบ ๒๔๖๐/๖๗๑๖
เด็กชายคุณากร ไทยศิริ

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขานมนาง เขานมนาง  

สบ ๒๔๖๐/๖๗๑๗

เด็กหญิงกัลยรัตน์ โสดารักษ์
๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขานมนาง เขานมนาง  

สบ ๒๔๖๐/๖๗๑๘

เด็กหญิงคณิศร ปญญาดิษฐ์
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขานมนาง เขานมนาง  

สบ ๒๔๖๐/๖๗๑๙

เด็กหญิงนริสรา ขอเหล็กกลาง
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขานมนาง เขานมนาง  

สบ ๒๔๖๐/๖๗๒๐
เด็กหญิงสุชาดา ศรีสง่า

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขานมนาง เขานมนาง  

สบ ๒๔๖๐/๖๗๒๑

เด็กหญิงชลดา จงกลาง
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขานมนาง เขานมนาง  

สบ ๒๔๖๐/๖๗๒๒

เด็กหญิงวิภาภรณ์ เพ็งแจ่ม
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขานมนาง เขานมนาง  

สบ ๒๔๖๐/๖๗๒๓
เด็กหญิงกัญญารัตน์ แก้วมณี

๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขานมนาง เขานมนาง  

สบ ๒๔๖๐/๖๗๒๔
เด็กหญิงพศิกา กอเงินกลาง

๐๖/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเขานมนาง เขานมนาง  

สบ ๒๔๖๐/๖๗๒๕

เด็กชายธีระวัฒน์ ศิริรัตน์
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขานมนาง เขานมนาง  

สบ ๒๔๖๐/๖๗๒๖

เด็กชายนวนนท์ มุ้งอุ่นกลาง
๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองม่วงเหนือ คลองม่วงเหนือ  

สบ ๒๔๖๐/๖๗๒๗

เด็กชายสรวิศ คงมัน

่

๐๗/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองม่วงเหนือ คลองม่วงเหนือ  

สบ ๒๔๖๐/๖๗๒๘
เด็กชายถิรวุฒิ มหานาม

๒๖/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านคลองม่วงเหนือ คลองม่วงเหนือ  

สบ ๒๔๖๐/๖๗๒๙

เด็กชายวิทวัต ขาวศิริ
๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองม่วงเหนือ คลองม่วงเหนือ  

สบ ๒๔๖๐/๖๗๓๐
เด็กหญิงสุภารัตน์ คงมัน

่

๒๘/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านคลองม่วงเหนือ คลองม่วงเหนือ  

สบ ๒๔๖๐/๖๗๓๑

เด็กหญิงสุดารัตน์ คิดรอบ
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำพญากลาง คลองม่วงเหนือ  

สบ ๒๔๖๐/๖๗๓๒
เด็กชายเทอดศักดิ

์

คงประศุกร
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำพญากลาง คลองม่วงเหนือ  

สบ ๒๔๖๐/๖๗๓๓

เด็กหญิงพันทิวา แก้วยงกฎ
๑๗/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลำพญากลาง คลองม่วงเหนือ  

สบ ๒๔๖๐/๖๗๓๔

เด็กชายพิพัฒน์ น้อยสนธิ

์

๒๗/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านลำพญากลาง คลองม่วงเหนือ  

สบ ๒๔๖๐/๖๗๓๕
เด็กหญิงบุษรารินทร์ ซอสันเทียะ

๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับดินดำ ซับดินดำ  

สบ ๒๔๖๐/๖๗๓๖
เด็กหญิงฟาใส โสปญโย

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าพลู ซับดินดำ  

สบ ๒๔๖๐/๖๗๓๗

เด็กชายวรเมธ พานงูเหลือม
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม ซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๔๖๐/๖๗๓๘

เด็กหญิงณัฐธิดา อัวจันทึก

้

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม ซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๔๖๐/๖๗๓๙

เด็กหญิงฟาใส ดีกระโทก
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม ซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๔๖๐/๖๗๔๐
เด็กหญิงพัชรพร วงษ์แก้ว

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม ซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๔๖๐/๖๗๔๑

เด็กหญิงวิชิดา เอียมมล

่

๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม ซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๔๖๐/๖๗๔๒

เด็กหญิงจารุวรรณ เพียรนอก
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม ซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๔๖๐/๖๗๔๓

เด็กหญิงสุนทร ฤทธิด่านกลาง

์

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม ซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๔๖๐/๖๗๔๔
เด็กหญิงฐิตินันท์ ระหว่างขุนทด

๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม ซับน้อยเหนือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๙๓ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๖๗๔๕

เด็กหญิงณัฏฐิณิชา จันทวิรา
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม ซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๔๖๐/๖๗๔๖

เด็กหญิงสุวิชญา เกตุสูงเนิน
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม ซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๔๖๐/๖๗๔๗
เด็กหญิงบุษบา ชืนเชาวกิจ

่

๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม ซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๔๖๐/๖๗๔๘

เด็กหญิงสุริชญา สุทธิสน

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม ซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๔๖๐/๖๗๔๙

เด็กหญิงปวันรัตน์ เม้าชาวเวียง
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม ซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๔๖๐/๖๗๕๐
เด็กหญิงจันทิมา ไม้พลอง

๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม ซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๔๖๐/๖๗๕๑
เด็กหญิงปภัศรา ศรีสงคราม

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม ซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๔๖๐/๖๗๕๒

เด็กชายอรัชกร ยุทธกลาง
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม ซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๔๖๐/๖๗๕๓

เด็กหญิงกิตติยา ปานดี
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม ซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๔๖๐/๖๗๕๔

เด็กหญิงรัชดา แคนโอง
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม ซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๔๖๐/๖๗๕๕
เด็กหญิงเบญจวรรณ จันทร์คูณ

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม ซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๔๖๐/๖๗๕๖

เด็กชายจิรายุกร หลิกระโทก
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม ซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๔๖๐/๖๗๕๗

เด็กชายณัฐวุฒิ กลางประพันธ์
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม ซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๔๖๐/๖๗๕๘

เด็กหญิงเปรมฤทัย พงษ์สุวรรณ์
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม ซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๔๖๐/๖๗๕๙
เด็กชายภควัฒน์ ดีจันทึก

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ ซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๔๖๐/๖๗๖๐
เด็กหญิงอรนันท์ แจ่มกลาง

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ ซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๔๖๐/๖๗๖๑

เด็กหญิงรัตนา หวังแนบกลาง
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ ซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๔๖๐/๖๗๖๒

เด็กหญิงณัฐวรา จรภักดี
๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ ซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๔๖๐/๖๗๖๓
เด็กหญิงพิมพกานต์ ศรวัฒน์

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ ซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๔๖๐/๖๗๖๔

เด็กหญิงวรกาญจน์ จันทวี
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ ซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๔๖๐/๖๗๖๕
เด็กหญิงณฐพรวรรณ ศรวัฒน์

๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ ซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๔๖๐/๖๗๖๖

เด็กหญิงคัคนนันท์ ภาษี
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ ซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๔๖๐/๖๗๖๗
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ อินธิจักร

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ ซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๔๖๐/๖๗๖๘

เด็กชายพงศกร ฝายคำ
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงไทร ซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๔๖๐/๖๗๖๙

เด็กชายวสุพล โขสันเทียะ

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงไทร ซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๔๖๐/๖๗๗๐
เด็กชายอเนก

ประเสริฐสมบูรณ์ ๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงไทร ซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๔๖๐/๖๗๗๑
เด็กชายพีรยุทธ ซิลเวียพรมราช

๐๖/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโปงไทร ซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๔๖๐/๖๗๗๒

เด็กหญิงจารุวรรณ ภูดี
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงไทร ซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๔๖๐/๖๗๗๓

เด็กหญิงโรสริน อยู่หมืนไวย์

่

๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงไทร ซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๔๖๐/๖๗๗๔

เด็กหญิงวลัยกานต์ อ้นสูงเนิน
๑๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงไทร ซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๔๖๐/๖๗๗๕
เด็กหญิงอจลญา เทียงปา

๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงไทร ซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๔๖๐/๖๗๗๖

เด็กชายณัฐพงษ์ ศรีพลกรัง
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงไทร ซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๔๖๐/๖๗๗๗

เด็กหญิงชมพูนุช แก้มทอง
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงไทร ซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๔๖๐/๖๗๗๘

เด็กชายทักษ์ดนัย ขอเลือนกลาง

่

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงไทร ซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๔๖๐/๖๗๗๙
เด็กชายธนากร ธนูการ

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงไทร ซับน้อยเหนือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๙๔ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๖๗๘๐
เด็กชายนวมินทร์ พินิจกลาง

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงไทร ซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๔๖๐/๖๗๘๑

เด็กชายชัชวาล แอ่นนอก
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงไทร ซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๔๖๐/๖๗๘๒
เด็กชายกิตติพงษ์ ท้วมทอง

๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงไทร ซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๔๖๐/๖๗๘๓

เด็กชายพีรพัฒน์ โจดพุดซา
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงไทร ซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๔๖๐/๖๗๘๔

เด็กชายภูผา บรรจง
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงไทร ซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๔๖๐/๖๗๘๕

เด็กชายภูมินทร์ สุขศิริธนารักษ์
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงไทร ซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๔๖๐/๖๗๘๖
เด็กชายภานุวิชส์ จูหมืนไวย์

่

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงไทร ซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๔๖๐/๖๗๘๗

เด็กชายยุทธนา วงศ์อินตา
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงไทร ซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๔๖๐/๖๗๘๘

เด็กชายธีรภัทร จงท้องกลาง
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงไทร ซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๔๖๐/๖๗๘๙

เด็กชายปฏิภาณ รุ่งแสง
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงไทร ซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๔๖๐/๖๗๙๐
เด็กหญิงกุลณัฐ พินิจกลาง

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงไทร ซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๔๖๐/๖๗๙๑

เด็กหญิงศิริวรรณ จงอ่อนกลาง
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงไทร ซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๔๖๐/๖๗๙๒

เด็กหญิงญาณิศา เสสนนท์
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงไทร ซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๔๖๐/๖๗๙๓

เด็กหญิงพัชราภา กิจกลาง
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงไทร ซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๔๖๐/๖๗๙๔
เด็กหญิงศศิธร แสนปดชา

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงไทร ซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๔๖๐/๖๗๙๕

เด็กหญิงสโรชา ทาหา
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงไทร ซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๔๖๐/๖๗๙๖

เด็กหญิงสิรามล ขนาดกลาง
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงไทร ซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๔๖๐/๖๗๙๗

เด็กหญิงอนิษฐา คำชา
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงไทร ซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๔๖๐/๖๗๙๘
เด็กหญิงปยธิดา มุ่งกลาง

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงไทร ซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๔๖๐/๖๗๙๙

เด็กหญิงรัตนา เชิดชู
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงไทร ซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๔๖๐/๖๘๐๐
เด็กหญิงณัฐธิชา ชิตอุทัย

๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงไทร ซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๔๖๐/๖๘๐๑
เด็กหญิงอริศรา วรรณสิน

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงไทร ซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๔๖๐/๖๘๐๒
เด็กหญิงธิชา จงท้องกลาง

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงไทร ซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๔๖๐/๖๘๐๓
เด็กหญิงวนิดา แดนกระโทก

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงไทร ซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๔๖๐/๖๘๐๔
เด็กหญิงชนิสรา มุมกลาง

๑๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลำสมพุง ซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๔๖๐/๖๘๐๕
เด็กหญิงอัมราพร วุฒิสันเทียะ

๒๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองตอตะเคียน ซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๔๖๐/๖๘๐๖
เด็กหญิงอรวี ขอมอบกลาง

๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองตอตะเคียน ซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๔๖๐/๖๘๐๗
เด็กหญิงชนิศา เหียงขุนทด

๐๖/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองโปง หนองโปง  

สบ ๒๔๖๐/๖๘๐๘
เด็กหญิงสุทัตตา เงือนกลาง

่

๒๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองโปง หนองโปง  

สบ ๒๔๖๐/๖๘๐๙
นางสาวกฤติภาวดี แม้นวงศ์

๐๑/๑๑/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านหนองโปง หนองโปง  

สบ ๒๔๖๐/๖๘๑๐
นางสาวณัฐฐา วีระชวนะศักดิ1

์

๐๑/๐๔/๒๕๓๐
โรงเรียนบ้านหนองโปง หนองโปง  

สบ ๒๔๖๐/๖๘๑๑

เด็กหญิงมุฐิตา บริบูรณ์
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองไทร คลองไทร  

สบ ๒๔๖๐/๖๘๑๒

นางสวนิต จันทร์เพ็ญ
๐๘/๐๔/๒๕๐๘

โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร สวนทองรวมมิตร  

สบ ๒๔๖๐/๖๘๑๓

เด็กชายอัครพล สีนวนพระเนา
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร สวนทองรวมมิตร  

สบ ๒๔๖๐/๖๘๑๔
เด็กหญิงสมหญิง ศรอินทร์

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร สวนทองรวมมิตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๙๕ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๖๘๑๕

เด็กหญิงภานุมาศ ราชวงษ์
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร สวนทองรวมมิตร  

สบ ๒๔๖๐/๖๘๑๖

เด็กชายพัฒนพงษ์ ศิริจันดา
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร สวนทองรวมมิตร  

สบ ๒๔๖๐/๖๘๑๗
เด็กชายจักกฤษณ์ สีแก้วนา

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร สวนทองรวมมิตร  

สบ ๒๔๖๐/๖๘๑๘

เด็กชายกังวาน สุขดี
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร สวนทองรวมมิตร  

สบ ๒๔๖๐/๖๘๑๙

เด็กหญิงสมพร ปนยา
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร สวนทองรวมมิตร  

สบ ๒๔๖๐/๖๘๒๐
เด็กหญิงศุภาพร เลิศพัฒนาทรัพย์

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร สวนทองรวมมิตร  

สบ ๒๔๖๐/๖๘๒๑
เด็กหญิงกฤติมา เดือนกระจ่าง

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร สวนทองรวมมิตร  

สบ ๒๔๖๐/๖๘๒๒

เด็กหญิงปวีณ์ธิดา ถาวรรัตน์

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร สวนทองรวมมิตร  

สบ ๒๔๖๐/๖๘๒๓

เด็กหญิงสุพรรษา ครูห้วย
๐๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร สวนทองรวมมิตร  

สบ ๒๔๖๐/๖๘๒๔

เด็กหญิงขวัญข้าว สมัญญา
๐๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร สวนทองรวมมิตร  

สบ ๒๔๖๐/๖๘๒๕
เด็กหญิงดาราวดี เชิดสูงเนิน

๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร สวนทองรวมมิตร  

สบ ๒๔๖๐/๖๘๒๖

เด็กหญิงพัชรีรัตน์ เทียงกระโทก

่

๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร สวนทองรวมมิตร  

สบ ๒๔๖๐/๖๘๒๗

เด็กหญิงประภัสสร แพงแสง
๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร สวนทองรวมมิตร  

สบ ๒๔๖๐/๖๘๒๘

เด็กหญิงขวัญจิรา ศรทอง
๓๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร สวนทองรวมมิตร  

สบ ๒๔๖๐/๖๘๒๙
เด็กหญิงนิธิดา แซ่อิง

้

๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร สวนทองรวมมิตร  

สบ ๒๔๖๐/๖๘๓๐
เด็กชายธัชนนท์ มูลสาร

๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร สวนทองรวมมิตร  

สบ ๒๔๖๐/๖๘๓๑

นายทีเท่ง โตยเถือน

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก สัจจะพล  

สบ ๒๔๖๐/๖๘๓๒

เด็กชายปฐมภพ เขียวเนตร
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก สัจจะพล  

สบ ๒๔๖๐/๖๘๓๓
เด็กชายณภฤทธิ

์

มาลา
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก สัจจะพล  

สบ ๒๔๖๐/๖๘๓๔

เด็กชายกฤษฎากร ฉิมไหล
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก สัจจะพล  

สบ ๒๔๖๐/๖๘๓๕

เด็กชายต้นตระการ สาลมะโน
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก สัจจะพล  

สบ ๒๔๖๐/๖๘๓๖

เด็กชายศราวุฒิ พิรางรัมย์
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก สัจจะพล  

สบ ๒๔๖๐/๖๘๓๗
เด็กชายภาณุพงศ์ นาคสูงเนิน

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก สัจจะพล  

สบ ๒๔๖๐/๖๘๓๘

นางสาวจันทร์ตรี ปุยรัน
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก สัจจะพล  

สบ ๒๔๖๐/๖๘๓๙

เด็กหญิงอภิญญา เขียวเชือ

้

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก สัจจะพล  

สบ ๒๔๖๐/๖๘๔๐
เด็กหญิงไปรยา บุญประเสริฐ

๐๒/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก สัจจะพล  

สบ ๒๔๖๐/๖๘๔๑
เด็กหญิงกัญญารัตน์ น้อยหมืนไวย

่

๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก สัจจะพล  

สบ ๒๔๖๐/๖๘๔๒

เด็กหญิงจินตนา ซือสัตย์

่

๒๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก สัจจะพล  

สบ ๒๔๖๐/๖๘๔๓

เด็กหญิงญาดา หวังช่วยกลาง
๑๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก สัจจะพล  

สบ ๒๔๖๐/๖๘๔๔

เด็กหญิงสุจิตรา พานทอง
๐๓/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก สัจจะพล  

สบ ๒๔๖๐/๖๘๔๕
เด็กหญิงชนกนันท์ ละอองแก้ว

๑๗/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก สัจจะพล  

สบ ๒๔๖๐/๖๘๔๖

เด็กหญิงศุภรัตน์ พันธ์ศรี
๒๑/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก สัจจะพล  

สบ ๒๔๖๐/๖๘๔๗

เด็กหญิงเปมนีย์ บุญประเสริฐ
๒๒/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก สัจจะพล  

สบ ๒๔๖๐/๖๘๔๘

เด็กหญิงปรียาพร สุขดา
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองมะค่า หนองมะค่า  

สบ ๒๔๖๐/๖๘๔๙
เด็กชายจีรพัจน์ คุชิตา

๐๒/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองมะค่า หนองมะค่า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๙๖ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๖๘๕๐
เด็กหญิงบัณฑิตา โอดอิน

๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองมะค่า หนองมะค่า  

สบ ๒๔๖๐/๖๘๕๑

เด็กหญิงนิศามณี สีนวนพะเนา
๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองมะค่า หนองมะค่า  

สบ ๒๔๖๐/๖๘๕๒
เด็กหญิงศิริลักษณ์ ปราณีตพลกรัง

๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองมะค่า หนองมะค่า  

สบ ๒๔๖๐/๖๘๕๓

เด็กหญิงสริตา กลางชัยเดช
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองมะค่า หนองมะค่า  

สบ ๒๔๖๐/๖๘๕๔

เด็กหญิงโชติกา ชาหลวง
๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองมะค่า หนองมะค่า  

สบ ๒๔๖๐/๖๘๕๕

เด็กชายภานุพงศ์ จันทวงศ์
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองมะค่า หนองมะค่า  

สบ ๒๔๖๐/๖๘๕๖
เด็กชายนรากรณ์ พุดซ้อน

๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองมะค่า หนองมะค่า  

สบ ๒๔๖๐/๖๘๕๗

เด็กชายนที บุญโทเงิน
๐๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองมะค่า หนองมะค่า  

สบ ๒๔๖๐/๖๘๕๘

เด็กหญิงบุษกร เหลืองอ่อน
๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองมะค่า หนองมะค่า  

สบ ๒๔๖๐/๖๘๕๙

เด็กหญิงธาราทิพย์ กลางชัยเดช
๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองมะค่า หนองมะค่า  

สบ ๒๔๖๐/๖๘๖๐
เด็กชายราชันย์ จันทร์ที

๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองมะค่า หนองมะค่า  

สบ ๒๔๖๐/๖๘๖๑

เด็กหญิงนำทิพย์ เทาศิริ
๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองมะค่า หนองมะค่า  

สบ ๒๔๖๐/๖๘๖๒

เด็กชายสิริเรืองชัย พงค์มาถาวร
๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองมะค่า หนองมะค่า  

สบ ๒๔๖๐/๖๘๖๓

เด็กหญิงทิวาวรรณ ห้วยหงษ์ทอง
๑๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองมะค่า หนองมะค่า  

สบ ๒๔๖๐/๖๘๖๔
เด็กหญิงพัชราภา ไวยโภคา

๑๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองมะค่า หนองมะค่า  

สบ ๒๔๖๐/๖๘๖๕

เด็กชายเชษฐา เทาศิริ
๑๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองมะค่า หนองมะค่า  

สบ ๒๔๖๐/๖๘๖๖

เด็กหญิงณัฐจิรา ท่อนทอง
๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองมะค่า หนองมะค่า  

สบ ๒๔๖๐/๖๘๖๗

เด็กหญิงจารวี อาบทอง
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมะค่า หนองมะค่า  

สบ ๒๔๖๐/๖๘๖๘
เด็กหญิงวีรปรียา กองจูมี

๒๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองมะค่า หนองมะค่า  

สบ ๒๔๖๐/๖๘๖๙

เด็กชายณัฏฐกิตต์ บุญมี
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมะค่า หนองมะค่า  

สบ ๒๔๖๐/๖๘๗๐
เด็กชายวรชิต ประหยัดทรัพย์

๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมะค่า หนองมะค่า  

สบ ๒๔๖๐/๖๘๗๑

เด็กหญิงมนัสชนก หงษ์ทอง
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมะค่า หนองมะค่า  

สบ ๒๔๖๐/๖๘๗๒
เด็กชายพรรษกร นาราช

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมะค่า หนองมะค่า  

สบ ๒๔๖๐/๖๘๗๓

นางสาวพิมพ์เพ็ญ โพธิปญญา
๑๓/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๔๖๐/๖๘๗๔

นางสาวลลิตา เครือแสง
๑๖/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๔๖๐/๖๘๗๕

นางสาวกนกศิริ กันสุข
๒๔/๐๔/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๔๖๐/๖๘๗๖
นายธีรวัฒน์ อินจันทึก

๐๑/๐๔/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๔๖๐/๖๘๗๗

นางสาวชฎาภา ร่มคำ
๐๓/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๔๖๐/๖๘๗๘

นางสาวเมทินี ตังใจดี

้

๒๗/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๔๖๐/๖๘๗๙

นางสาวสิรัณญา ดาวหาง
๑๕/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๔๖๐/๖๘๘๐
นางสาวเทวิกา ประกอบผล

๐๙/๐๒/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๔๖๐/๖๘๘๑

นางสาวสุภาวดี สมิงแก้ว
๐๙/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๔๖๐/๖๘๘๒

นายศุภโชค บัวเงิน
๐๘/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๔๖๐/๖๘๘๓

นายนภาดล มิลินทจินดา
๒๓/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๔๖๐/๖๘๘๔
นางสาวเปรมมิกา หาญลือ

๓๐/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มวกเหล็กนอก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๙๗ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๖๘๘๕

นางสาวโสภา แดงสวัสดิ

์

๒๓/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๔๖๐/๖๘๘๖

นายกันตพล ซือค้า

่

๒๔/๐๖/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๔๖๐/๖๘๘๗
นายธนภูมิ อุ่นจิตร

๓๐/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๔๖๐/๖๘๘๘

นางสาวพัททราพร บัวทอง
๐๔/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๔๖๐/๖๘๘๙

นายพันศักดิ

์

จันทร์โสภณ
๒๘/๐๖/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๔๖๐/๖๘๙๐
นางสาวรัชยา วงษ์ศรี

๒๙/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๔๖๐/๖๘๙๑
นางสาวชลลดา เขมา

๐๘/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๔๖๐/๖๘๙๒

นางสาวชลธิชา เขมา
๐๘/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๔๖๐/๖๘๙๓

นางสาวสุจินดา โปยขุนทด
๒๐/๐๒/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๔๖๐/๖๘๙๔

นางสาวนภัสกร แสงทอง

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๔๖๐/๖๘๙๕
นางสาวภาวิกา เชนไล้

๑๗/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๔๖๐/๖๘๙๖

นางสาวมาริษา ปนธวัชชัย
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๔๖๐/๖๘๙๗

นางสาวพัฒนาฤทัย เทียนสันเทียะ

๒๖/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๔๖๐/๖๘๙๘
นางสาวชณัฏฐ์ศญาค์ ธนวัตเดชาโชติ

๑๕/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๔๖๐/๖๘๙๙
นายกษาปณ์ กองสอน

๑๕/๐๘/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๔๖๐/๖๙๐๐
นายสิรธีร์ ศรีอุบล

๐๖/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๔๖๐/๖๙๐๑
นายคณินร์ คำย้อม

๑๕/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๔๖๐/๖๙๐๒
นายจาตุพัฒน์ โพธิกสิกร

๒๗/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๔๖๐/๖๙๐๓
นายรพีพัตร์ แพทยานนท์

๑๗/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๔๖๐/๖๙๐๔
นางสาวพรรณพษา นาคแก้ว

๒๐/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๔๖๐/๖๙๐๕
นายพูลสวัสดิ

์

แก้วบัวเคน
๐๘/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๔๖๐/๖๙๐๖
นายวสุธา ศักดิศรี

์

๑๙/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๔๖๐/๖๙๐๗
นายจักรกฤษณ์ เจียสูงเนิน

๓๐/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๔๖๐/๖๙๐๘
นางสาวอรดา ตะโกสี

๑๕/๐๒/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๔๖๐/๖๙๐๙
นางสาวพัชราภา ศรีจันทร์

๑๘/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๔๖๐/๖๙๑๐
นางสาวปราณี ม่วงนอก

๑๘/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๔๖๐/๖๙๑๑
นางสาวศุภิสรา เบียดขุนทด

๒๔/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๔๖๐/๖๙๑๒

นายกมล พึงโพธิทอง

่ ์

๐๒/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๔๖๐/๖๙๑๓

นางสาวพิพร หมันพัฒนาการ

่

๐๑/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๔๖๐/๖๙๑๔

นางสาวพรนภา เงินห้อย
๐๑/๑๐/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๔๖๐/๖๙๑๕
นางสาวศรีตุลา เหล็กราช

๑๔/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๔๖๐/๖๙๑๖

นางสาวอรปรียา รอบสุริวงษ์
๑๒/๐๕/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๔๖๐/๖๙๑๗

นางสาวบัวหลวง เอือสันเทียะ

้

๒๙/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๔๖๐/๖๙๑๘

นางสาวอภิญญา วันศิริ
๐๑/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๔๖๐/๖๙๑๙
นางสาวจารุวรรณ สมพร

๐๑/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มวกเหล็กนอก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๙๘ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๖๙๒๐
นางสาวอาทิตยา ภูครองตา

๑๗/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๔๖๐/๖๙๒๑

นางสาวภิญญดา บุญน้อย
๑๖/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๔๖๐/๖๙๒๒
นายศราวุฒิ พันธ์ทอง

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๔๖๐/๖๙๒๓

นายสมพล กอกกลาง
๑๗/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๔๖๐/๖๙๒๔

นายกฤษดา วิเชียร

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๔๖๐/๖๙๒๕

นายศราวุธ เพ็ชรภา
๒๕/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๔๖๐/๖๙๒๖
นายวีระยุทธ สุขเติม

๑๖/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๔๖๐/๖๙๒๗

นายวิทยา สมบูรณ์

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๔๖๐/๖๙๒๘

นายสุภัทรชัย ใจทน
๒๑/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๔๖๐/๖๙๒๙

นายสุภวัฒน์ ครัวประเสริฐ
๑๙/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๔๖๐/๖๙๓๐
นายจักรพันธ์ เล่งสูงเนิน

๐๙/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๔๖๐/๖๙๓๑

นายนันทวัฒน์ คงทองหลาง
๐๗/๐๕/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๔๖๐/๖๙๓๒

นายนิธิกร นามบุรี
๒๓/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๔๖๐/๖๙๓๓

นางสาวณัฎฌา กรรณรัตน์

๑๙/๑๒/๒๕๒๕

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๔๖๐/๖๙๓๔
นายศักดา ขำเขียว

๓๐/๑๒/๒๕๒๓

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๔๖๐/๖๙๓๕

นางสาวสุนันทา จันตา
๑๑/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๔๖๐/๖๙๓๖

นางสาวอริศรา ปนทิม
๐๘/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๔๖๐/๖๙๓๗

นางสาวปฏิมา จันทสาร
๐๗/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๔๖๐/๖๙๓๘
นางสาวศรินธร สบายวงษ์

๒๖/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๔๖๐/๖๙๓๙

นายปฎิญญา จิตรประเสริฐ
๐๒/๐๗/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๔๖๐/๖๙๔๐
นายวีรยุทธ ศรีอ่อน

๐๖/๐๘/๒๕๔๐
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๔๖๐/๖๙๔๑

นางสาวสุวนันท์ จ่าสูงเนิน
๑๒/๐๖/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๔๖๐/๖๙๔๒
นางสาวชุติมา ไทยเขียว

๐๑/๐๖/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๔๖๐/๖๙๔๓

นางสาวขวัญตา พลแก้ว
๑๓/๐๗/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๔๖๐/๖๙๔๔

นางสาวนิภาพร ไพรี
๑๒/๐๔/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๔๖๐/๖๙๔๕

นางสาวพุทธ์ตา ศักดิประชุม

์

๓๐/๑๒/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๔๖๐/๖๙๔๖
นายสุธี ตุ้มพ่วง

๒๒/๐๖/๒๕๓๘

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๔๖๐/๖๙๔๗

นางสาวสิริพร เกิดสุข

๒๒/๑๒/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๔๖๐/๖๙๔๘

นางสาวจุฑาทิพย์ หงษ์สง่า
๑๙/๐๙/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๔๖๐/๖๙๔๙

นายวรากร เปลืองทุกข์

้

๐๔/๑๐/๒๕๔๐
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มวกเหล็กนอก  

สบ ๒๔๖๐/๖๙๕๐
เด็กชายตะวัน กองจำป

๒๐/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง)

โคกโพธิ

์

 

สบ ๒๔๖๐/๖๙๕๑

เด็กชายเทพศริน กองแก้ว
๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง)

โคกโพธิ

์

 

สบ ๒๔๖๐/๖๙๕๒

เด็กชายธีรภัทร สุขอ่วม
๐๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง)

โคกโพธิ

์

 

สบ ๒๔๖๐/๖๙๕๓

เด็กชายธนโชติ จันทร์ฉาย
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดช้าง ช้าง  

สบ ๒๔๖๐/๖๙๕๔
เด็กชายอรุณรัตน์ มันศิลป

่

๑๑/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดโคกโพธิ(โอภาสราษฎร์สามัคคี)

์

ดอนทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๙๙ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๖๙๕๕

เด็กหญิงรุ่งฤดี พาวิสูตร
๐๕/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโคกโพธิ(โอภาสราษฎร์สามัคคี)

์

ดอนทอง  

สบ ๒๔๖๐/๖๙๕๖

เด็กชายณัฐวุฒิ ทันประโยชน์
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนทอง(ราษฎร์ร่วมจิต)
ดอนทอง  

สบ ๒๔๖๐/๖๙๕๗
เด็กหญิงธิดาภรณ์ จันทร์อ่อน

๒๕/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดดอนทอง(ราษฎร์ร่วมจิต)

ดอนทอง  

สบ ๒๔๖๐/๖๙๕๘

เด็กหญิงจีรนันท์ ฉายาวัฒนะ

๑๕/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดดอนทอง(ราษฎร์ร่วมจิต)

ดอนทอง  

สบ ๒๔๖๐/๖๙๕๙

เด็กหญิงศิริวรรณ กรุ่นทอง
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนทอง(ราษฎร์ร่วมจิต)
ดอนทอง  

สบ ๒๔๖๐/๖๙๖๐
เด็กหญิงณัฐวรรณ ชูเรณู

๒๗/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดดอนทอง(ราษฎร์ร่วมจิต)

ดอนทอง  

สบ ๒๔๖๐/๖๙๖๑
เด็กชายเทพมงคล เทียนเงิน

๑๙/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง)

ดอนพุด  

สบ ๒๔๖๐/๖๙๖๒

เด็กชายวรายุทธ วงษ์เมือง
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง)

ดอนพุด  

สบ ๒๔๖๐/๖๙๖๓

เด็กชายวรรณชนะ จันทร์ประเสริฐ
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง)

ดอนพุด  

สบ ๒๔๖๐/๖๙๖๔

เด็กชายอนุวัฒน์ รักบุญ
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง)

ดอนพุด  

สบ ๒๔๖๐/๖๙๖๕
เด็กชายกิตติทัต อ่อนจันทร์

๒๔/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง)

ดอนพุด  

สบ ๒๔๖๐/๖๙๖๖

เด็กชายทนงศักดิ

์

เอียมสุวรรณ์

่

๑๐/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง)

ดอนพุด  

สบ ๒๔๖๐/๖๙๖๗

เด็กชายธนาเทพ กระปุกนาค
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง)

ดอนพุด  

สบ ๒๔๖๐/๖๙๖๘

เด็กชายเมธา พาทอง
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง)

ดอนพุด  

สบ ๒๔๖๐/๖๙๖๙
เด็กชายวัชรินทร์ สีเดือน

๒๕/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง)

ดอนพุด  

สบ ๒๔๖๐/๖๙๗๐
เด็กชายกฤต ชีววัฒนกุล

๐๕/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง)

ดอนพุด  

สบ ๒๔๖๐/๖๙๗๑

เด็กชายธนภัทร นิรชน
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง)

ดอนพุด  

สบ ๒๔๖๐/๖๙๗๒

เด็กชายธนชาติ จันทร์นิฤทัย
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง)

ดอนพุด  

สบ ๒๔๖๐/๖๙๗๓
เด็กหญิงรักษิตา จันทร์ดี

๑๙/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง)

ดอนพุด  

สบ ๒๔๖๐/๖๙๗๔

เด็กชายพัฒธินัน นาคสุข
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง)

ดอนพุด  

สบ ๒๔๖๐/๖๙๗๕

เด็กชายรัฐภูมิ วงษาก้อ

๒๘/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง)

ดอนพุด  

สบ ๒๔๖๐/๖๙๗๖

เด็กชายสิขริน เลิศจิตร
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง)

ดอนพุด  

สบ ๒๔๖๐/๖๙๗๗
เด็กชายบูรพา คำบุญยอ

๑๙/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง)

ดอนพุด  

สบ ๒๔๖๐/๖๙๗๘

เด็กหญิงพิยดา ศรีทอง
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง)

ดอนพุด  

สบ ๒๔๖๐/๖๙๗๙

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ เพชรมอญ

๑๕/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง)

ดอนพุด  

สบ ๒๔๖๐/๖๙๘๐
เด็กหญิงอัยลดา เอียมสุวรรณ์

่

๒๑/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง)

ดอนพุด  

สบ ๒๔๖๐/๖๙๘๑
เด็กหญิงกัญญาพัชร เฉลิมทิพย์

๐๑/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง)

บ้านรี  

สบ ๒๔๖๐/๖๙๘๒
เด็กหญิงกัญญารัตน์ อินศวร

๐๔/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง)

บ้านรี  

สบ ๒๔๖๐/๖๙๘๓

เด็กหญิงกิงไผ่

่

เจริญรัมย์
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง)

บ้านรี  

สบ ๒๔๖๐/๖๙๘๔

เด็กหญิงขวัญนภา พงษ์กลิน

่

๒๒/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง)

บ้านรี  

สบ ๒๔๖๐/๖๙๘๕
เด็กหญิงธมนวรรณ หมายมันสมสุข

่

๑๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง)

บ้านรี  

สบ ๒๔๖๐/๖๙๘๖

เด็กหญิงธนาพร พงคะชาติ
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง)

บ้านรี  

สบ ๒๔๖๐/๖๙๘๗

เด็กหญิงวิราศิณี ภูพวก
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง)

บ้านรี  

สบ ๒๔๖๐/๖๙๘๘

เด็กหญิงสิตานันท์ อ่อนละมูล
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง)

บ้านรี  

สบ ๒๔๖๐/๖๙๘๙
เด็กหญิงสุภาพร ผอบทอง

๐๕/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง)

บ้านรี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๒๐๐ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๖๙๙๐
เด็กหญิงเนตรนภัทร พูนมะเริง

๑๐/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง)

บ้านรี  

สบ ๒๔๖๐/๖๙๙๑

เด็กหญิงปฐมาวดี อำมะฤทธิ

์

๐๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง)

บ้านรี  

สบ ๒๔๖๐/๖๙๙๒
นายภูมินทร์ บุญศรีแก้ว

๒๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนดอนพุดวิทยา ไผ่หลิว

่

 

สบ ๒๔๖๐/๖๙๙๓

นายชนกานต์ อุ่นเสนีย์
๑๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนดอนพุดวิทยา ไผ่หลิว

่

 

สบ ๒๔๖๐/๖๙๙๔

เด็กหญิงพนิดา เฉลิมทิพย์
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง)

หนองกะทะ  

สบ ๒๔๖๐/๖๙๙๕

เด็กหญิงยุพาพร เยียบ

๊

๑๕/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง)

หนองกะทะ  

สบ ๒๔๖๐/๖๙๙๖
เด็กชายธีรภัทร ทองอยู่

๒๔/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง)

หนองกะทะ  

สบ ๒๔๖๐/๖๙๙๗

เด็กชายเพชรพล บุญยืน
๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง)

หนองกะทะ  

สบ ๒๔๖๐/๖๙๙๘

เด็กชายนฤภัทร นุยอนรัมย์
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง)

หนองกะทะ  

สบ ๒๔๖๐/๖๙๙๙

เด็กชายนพเก้า ธนูศิลป
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง)

หนองกะทะ  

สบ ๒๔๖๐/๗๐๐๐
เด็กชายพงษ์พัฒน์ สาทางกูล

๑๖/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง)

หนองกะทะ  

สบ ๒๔๖๐/๗๐๐๑
เด็กชายภาคภูมิ เนียมหอม

๐๓/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง)

หนองกะทะ  

สบ ๒๔๖๐/๗๐๐๒
เด็กชายวีรวัฒน์ สุขโพรง

๓๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง)

หนองกะทะ  

สบ ๒๔๖๐/๗๐๐๓
เด็กชายศิวกร พรรณศรี

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง)

หนองกะทะ  

สบ ๒๔๖๐/๗๐๐๔
เด็กชายสุกฤษฎ์ แสงทอง

๐๖/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง)

หนองกะทะ  

สบ ๒๔๖๐/๗๐๐๕
เด็กหญิงณภัทร เก็บกลาง

๒๘/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหนองมน(ลอยเคลือบประชานุกูล)

หนองมน  

สบ ๒๔๖๐/๗๐๐๖
เด็กชายอริญชัย ทัดทอง

๑๔/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองมน(ลอยเคลือบประชานุกูล)

หนองมน  

สบ ๒๔๖๐/๗๐๐๗
เด็กหญิงเพชรไพลิน พะสิม

๐๙/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง)

หนองมน  

สบ ๒๔๖๐/๗๐๐๘
เด็กหญิงฐิติมา วิมานรัตน์

๑๙/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง)

หนองมน  

สบ ๒๔๖๐/๗๐๐๙
เด็กหญิงณัชชา ถมมา

๑๓/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง)

หนองมน  

สบ ๒๔๖๐/๗๐๑๐
เด็กหญิงกวิสราพิชญ์ อินทร์รักษา

๑๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง)

หนองมน  

สบ ๒๔๖๐/๗๐๑๑
เด็กหญิงวิยะดา ดีสะอาด

๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนพุดวิทยา หลังคาแดง  

สบ ๒๔๖๐/๗๐๑๒
เด็กหญิงศิริพร จันทร์ลา

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนพุดวิทยา หลังคาแดง  

สบ ๒๔๖๐/๗๐๑๓
เด็กหญิงปาลิตา ชืนชม

่

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนพุดวิทยา หลังคาแดง  

สบ ๒๔๖๐/๗๐๑๔
เด็กหญิงลลิตา ศรสัง

่

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนพุดวิทยา หลังคาแดง  

สบ ๒๔๖๐/๗๐๑๕
เด็กหญิงสุพิชญ์ชญา หมายมันสมสุข

่

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนพุดวิทยา หลังคาแดง  

สบ ๒๔๖๐/๗๐๑๖
เด็กหญิงวิภา จันทร์ใส

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนพุดวิทยา หลังคาแดง  

สบ ๒๔๖๐/๗๐๑๗
เด็กชายทัศน์ชัย บุญแก้ว

๑๐/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดน้อยสามัคคีธรรม(ซับกระทิงเหนือ)

วัดซับกระทิง  

สบ ๒๔๖๐/๗๐๑๘
เด็กชายธนากร สุวรรณพิทักษ์

๑๑/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดน้อยสามัคคีธรรม(ซับกระทิงเหนือ)

วัดซับกระทิง  

สบ ๒๔๖๐/๗๐๑๙
เด็กชายภาคภูมิ แหล่งหล้า

๒๘/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดน้อยสามัคคีธรรม(ซับกระทิงเหนือ)

วัดซับกระทิง  

สบ ๒๔๖๐/๗๐๒๐
เด็กชายศราวุฒิ ศรีผ่าน

๑๔/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดน้อยสามัคคีธรรม(ซับกระทิงเหนือ)

วัดซับกระทิง  

สบ ๒๔๖๐/๗๐๒๑
เด็กชายณรงค์ชัย ศรีผ่าน

๒๐/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดน้อยสามัคคีธรรม(ซับกระทิงเหนือ)

วัดซับกระทิง  

สบ ๒๔๖๐/๗๐๒๒
เด็กหญิงกนกวรรณ์ สาระจิตต์

๑๙/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดน้อยสามัคคีธรรม(ซับกระทิงเหนือ)

วัดซับกระทิง  

สบ ๒๔๖๐/๗๐๒๓
เด็กหญิงอุรัสยา จันทะพันธ์

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาลานหินดาด วัดปาลานหินดาด  

สบ ๒๔๖๐/๗๐๒๔
เด็กหญิงอุลัยพร จันทร์แก้ว

๐๒/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสวนมะเดือสามัคคี

่

วัดสวนมะเดือ

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๒๐๑ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๗๐๒๕
เด็กหญิงพนิชา อายุคง

๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสวนมะเดือสามัคคี

่

วัดสวนมะเดือ

่

 

สบ ๒๔๖๐/๗๐๒๖
เด็กหญิงปนัดดา ทิพย์ตำแย

๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสวนมะเดือสามัคคี

่

วัดสวนมะเดือ

่

 

สบ ๒๔๖๐/๗๐๒๗
เด็กชายภณวัต วัดสง่า

๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวนมะเดือสามัคคี

่

วัดสวนมะเดือ

่

 

สบ ๒๔๖๐/๗๐๒๘
เด็กชายจีรพัฒน์ บรรจง

๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสวนมะเดือสามัคคี

่

วัดสวนมะเดือ

่

 

สบ ๒๔๖๐/๗๐๒๙
เด็กหญิงศุภิสรา สาวิสิทธิ

์

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวนมะเดือสามัคคี

่

วัดสวนมะเดือ

่

 

สบ ๒๔๖๐/๗๐๓๐
เด็กหญิงวรรณวิภา ขำพินิจ

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวนมะเดือสามัคคี

่

วัดสวนมะเดือ

่

 

สบ ๒๔๖๐/๗๐๓๑
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ เพ็ชรรุ่ง

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวนมะเดือสามัคคี

่

วัดสวนมะเดือ

่

 

สบ ๒๔๖๐/๗๐๓๒
เด็กหญิงรัตนศิริ มีช่วย

๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวนมะเดือสามัคคี

่

วัดสวนมะเดือ

่

 

สบ ๒๔๖๐/๗๐๓๓
เด็กหญิงปราณปรีญา มีช่วย

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวนมะเดือสามัคคี

่

วัดสวนมะเดือ

่

 

สบ ๒๔๖๐/๗๐๓๔
เด็กหญิงสุชาดา ดวงเพ็ชร

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวนมะเดือสามัคคี

่

วัดสวนมะเดือ

่

 

สบ ๒๔๖๐/๗๐๓๕
เด็กหญิงชลลดา เอียมสุดใจ

่

๐๘/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสวนมะเดือสามัคคี

่

วัดสวนมะเดือ

่

 

สบ ๒๔๖๐/๗๐๓๖
เด็กหญิงมงคลฤดี บุญสงกา

๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสวนมะเดือสามัคคี

่

วัดสวนมะเดือ

่

 

สบ ๒๔๖๐/๗๐๓๗
เด็กหญิงวิลาสินี สุรินทร์

๒๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสวนมะเดือสามัคคี

่

วัดสวนมะเดือ

่

 

สบ ๒๔๖๐/๗๐๓๘
เด็กหญิงสุกัญญา บุญมี

๐๙/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสวนมะเดือสามัคคี

่

วัดสวนมะเดือ

่

 

สบ ๒๔๖๐/๗๐๓๙
เด็กหญิงอรทัย สายประสาท

๐๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสวนมะเดือสามัคคี

่

วัดสวนมะเดือ

่

 

สบ ๒๔๖๐/๗๐๔๐
เด็กหญิงกัญสุดา บุศยพันธ์

๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสวนมะเดือสามัคคี

่

วัดสวนมะเดือ

่

 

สบ ๒๔๖๐/๗๐๔๑
เด็กชายศุภกฤต พรหมบุตร

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวนมะเดือสามัคคี

่

วัดสวนมะเดือ

่

 

สบ ๒๔๖๐/๗๐๔๒
เด็กหญิงสุภาภรณ์ หันวิสัย

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวนมะเดือสามัคคี

่

วัดสวนมะเดือ

่

 

สบ ๒๔๖๐/๗๐๔๓
เด็กหญิงเบญจวรรณ แก้วจันทึก

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวนมะเดือสามัคคี

่

วัดสวนมะเดือ

่

 

สบ ๒๔๖๐/๗๐๔๔
เด็กชายจิรภัทร มีทา

๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดหนองบอน  

สบ ๒๔๖๐/๗๐๔๕
เด็กหญิงประนิตา หมู่หัวนา

๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดหนองบอน  

สบ ๒๔๖๐/๗๐๔๖
เด็กชายธันวา ศรีสวัสดิ

์

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดหนองบอน  

สบ ๒๔๖๐/๗๐๔๗
เด็กหญิงวรัญญา ปวงรังษี

๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดหนองบอน  

สบ ๒๔๖๐/๗๐๔๘
เด็กหญิงธิติพร หวังผล

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดหนองบอน  

สบ ๒๔๖๐/๗๐๔๙
เด็กชายณิชพงศ์ กลินขจร

่

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดหนองบอน  

สบ ๒๔๖๐/๗๐๕๐
เด็กชายกิงเพชร

่

ทิมดี
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดหนองบอน  

สบ ๒๔๖๐/๗๐๕๑
เด็กหญิงศศิตา ศรีวารี

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดหนองบอน  

สบ ๒๔๖๐/๗๐๕๒
เด็กชายสันติชัย จำปาทาสี

๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าฤทธิ

์

วัดหลังเขา  

สบ ๒๔๖๐/๗๐๕๓
เด็กชายศิวัฒน์ พึงสุข

่

๐๕/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าฤทธิ

์

วัดหลังเขา  

สบ ๒๔๖๐/๗๐๕๔
เด็กหญิงรวีวรรณ์ ทรัพย์ลาน

๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าฤทธิ

์

วัดหลังเขา  

สบ ๒๔๖๐/๗๐๕๕
เด็กชายธนเดช ชูพินิจ

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าฤทธิ

์

วัดหลังเขา  

สบ ๒๔๖๐/๗๐๕๖
เด็กหญิงสุภาวดี คะเรรัมย์

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าฤทธิ

์

วัดหลังเขา  

สบ ๒๔๖๐/๗๐๕๗ เด็กชายเด็กชายปภาวิชญ์

หิรัญแย้ม
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าฤทธิ

์

วัดหลังเขา  

สบ ๒๔๖๐/๗๐๕๘
เด็กหญิงภารดา พัดพรม

๒๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโปงเก้ง วัดหลังเขา  

สบ ๒๔๖๐/๗๐๕๙
เด็กหญิงอรวรรณ บุตรดี

๐๗/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโปงเก้ง วัดหลังเขา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๒๐๒ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๗๐๖๐
เด็กชายตะวันแดง กรมแสง

๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงเก้ง วัดหลังเขา  

สบ ๒๔๖๐/๗๐๖๑
เด็กหญิงภัณฑิรา เหียมเหิน

้

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงเก้ง วัดหลังเขา  

สบ ๒๔๖๐/๗๐๖๒
เด็กหญิงกานต์สิรี คำศิริ

๓๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโปงเก้ง วัดหลังเขา  

สบ ๒๔๖๐/๗๐๖๓
เด็กหญิงอรวรรณ น้อยนาจารย์

๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงเก้ง วัดหลังเขา  

สบ ๒๔๖๐/๗๐๖๔
เด็กหญิงรจนา วังสงค์

๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงเก้ง วัดหลังเขา  

สบ ๒๔๖๐/๗๐๖๕
เด็กชายพงศกร ทะกาเนนะ

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงตะขบ วัดหลังเขา  

สบ ๒๔๖๐/๗๐๖๖
เด็กชายวาคิม อ่อนพุทธา

๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงตะขบ วัดหลังเขา  

สบ ๒๔๖๐/๗๐๖๗
เด็กหญิงพรพิมณ อินทะสร

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงตะขบ วัดหลังเขา  

สบ ๒๔๖๐/๗๐๖๘
เด็กชายจักรินทร์ จำนงค์

๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงตะขบ วัดหลังเขา  

สบ ๒๔๖๐/๗๐๖๙
เด็กชายขวัญชัย มุ่งเกมกลาง

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม วัดหลังเขา  

สบ ๒๔๖๐/๗๐๗๐
เด็กชายทิพากร โพธิทอง

์

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม วัดหลังเขา  

สบ ๒๔๖๐/๗๐๗๑
เด็กชายธีรพงษ์ บัวจันทร์

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม วัดหลังเขา  

สบ ๒๔๖๐/๗๐๗๒
เด็กชายนัดธพงษ์ หอมนวล

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม วัดหลังเขา  

สบ ๒๔๖๐/๗๐๗๓
เด็กหญิงศิรัณยา ภักดี

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม วัดหลังเขา  

สบ ๒๔๖๐/๗๐๗๔
เด็กหญิงสุรัสวดี สักกูนา

๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม วัดหลังเขา  

สบ ๒๔๖๐/๗๐๗๕
เด็กหญิงเพ็ญนภา เนียมเพาะ

๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม วัดหลังเขา  

สบ ๒๔๖๐/๗๐๗๖
เด็กชายนภัทร ฟกอินทร์

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม วัดหลังเขา  

สบ ๒๔๖๐/๗๐๗๗
เด็กหญิงศิรินทิพย์ ธณสุพร

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม วัดหลังเขา  

สบ ๒๔๖๐/๗๐๗๘
นายพงษ์เทพ ดวงอินทร์

๐๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม วัดหลังเขา  

สบ ๒๔๖๐/๗๐๗๙
นางสาวกาญจนา สมเพ็ชร

๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม วัดหลังเขา  

สบ ๒๔๖๐/๗๐๘๐
นางสาวบัวสอน เหล่าภู

๓๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม วัดหลังเขา  

สบ ๒๔๖๐/๗๐๘๑
นางสาวสุกัญญา สีสุข

๒๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม วัดหลังเขา  

สบ ๒๔๖๐/๗๐๘๒
นางสาวสุชัญญา ลิขนานุสรณ์

๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม วัดหลังเขา  

สบ ๒๔๖๐/๗๐๘๓
นางสาวศศินรีย์ สนธิศรี

๒๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม วัดหลังเขา  

สบ ๒๔๖๐/๗๐๘๔
นางสาวเสาวนีย์ สนิทกลาง

๑๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม วัดหลังเขา  

สบ ๒๔๖๐/๗๐๘๕
นายชนายุส เสนากิจ

๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม วัดหลังเขา  

สบ ๒๔๖๐/๗๐๘๖
นายสุรพัศ ดีเอียม

่

๑๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม วัดหลังเขา  

สบ ๒๔๖๐/๗๐๘๗
เด็กชายเจษฎา แก้วหล้า

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังม่วง วัดวังม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๗๐๘๘
เด็กชายเขมรัตน์ เข็มทอง

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวังม่วง วัดวังม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๗๐๘๙
เด็กชายต้นนำ ชาญสูงเนิน

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวังม่วง วัดวังม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๗๐๙๐
เด็กชายธนัตถ์ พานสมัน

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวังม่วง วัดวังม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๗๐๙๑
เด็กชายปราโมทย์ แสนขุนทด

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวังม่วง วัดวังม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๗๐๙๒
เด็กชายพีรพัฒน์ ทิวาวรรณ์

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวังม่วง วัดวังม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๗๐๙๓
เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

แซ่จิว
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวังม่วง วัดวังม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๗๐๙๔
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ภู่ระย้า

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวังม่วง วัดวังม่วง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๒๐๓ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๗๐๙๕
เด็กหญิงกรรณิการ์ ลานสวัสดิ

์

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวังม่วง วัดวังม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๗๐๙๖
เด็กหญิงภรันยา สุดทำนอง

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวังม่วง วัดวังม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๗๐๙๗
เด็กหญิงธนัญญา สลุงเสือ

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวังม่วง วัดวังม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๗๐๙๘
เด็กหญิงธิติมา สุรินทร์

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวังม่วง วัดวังม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๗๐๙๙
เด็กหญิงประภัสสร อุส่าห์

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวังม่วง วัดวังม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๗๑๐๐
เด็กหญิงพิมผกา อ่อนสลุง

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวังม่วง วัดวังม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๗๑๐๑
เด็กหญิงพิยดา แสงสว่าง

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวังม่วง วัดวังม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๗๑๐๒
เด็กหญิงพัทธนันท์ เจดีย์

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวังม่วง วัดวังม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๗๑๐๓
เด็กหญิงรุ่งรัตน์ จันทา

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวังม่วง วัดวังม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๗๑๐๔
เด็กหญิงลลิตา แก้วคำ

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวังม่วง วัดวังม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๗๑๐๕
เด็กหญิงสุพัตรา เกตุยา

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวังม่วง วัดวังม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๗๑๐๖
เด็กชายพิเชษฐ์ เอนกนวล

๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวังม่วง วัดวังม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๗๑๐๗
เด็กชายภูธนา แพรศรี

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวังม่วง วัดวังม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๗๑๐๘
เด็กชายภูมิภัทร ศิริเพ็ง

๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวังม่วง วัดวังม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๗๑๐๙
เด็กชายมาโนช ขุมทอง

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวังม่วง วัดวังม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๗๑๑๐
เด็กชายวัชราภรณ์ วาสุ

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวังม่วง วัดวังม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๗๑๑๑

เด็กชายกฤษฎา ทองจอก
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวังม่วง วัดวังม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๗๑๑๒

เด็กหญิงดวงกมล จำปขาว
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวังม่วง วัดวังม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๗๑๑๓
เด็กหญิงพัณณิตา ฤากิจนา

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวังม่วง วัดวังม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๗๑๑๔

เด็กหญิงฐิตารีย์ สินภิญโญพงศ์
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวังม่วง วัดวังม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๗๑๑๕

เด็กหญิงยศวดี ปานพรหม
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวังม่วง วัดวังม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๗๑๑๖
เด็กหญิงรัชฎากานต์ มหาวัง

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวังม่วง วัดวังม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๗๑๑๗
เด็กหญิงอรทัย สุวรรณโชติ

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวังม่วง วัดวังม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๗๑๑๘

เด็กชายไตรเทพ มานุช
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวังม่วง วัดวังม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๗๑๑๙

นางสาวปนัดดา อุ่นทานนท์
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวังม่วง วัดวังม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๗๑๒๐
เด็กชายธีรภัทร์ บมขุนทด

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวังม่วง วัดวังม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๗๑๒๑
เด็กหญิงชุติกาญจน์ วันธงชัย

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวังม่วง วัดวังม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๗๑๒๒

เด็กหญิงพลอยสวย ทับปน
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังม่วง วัดวังม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๗๑๒๓

เด็กหญิงธารรฎา มะลิอ่อง
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวังม่วง วัดวังม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๗๑๒๔

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

โชคลาด
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวังม่วง วัดวังม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๗๑๒๕
เด็กหญิงสุชาดา โชคลาด

๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวังม่วง วัดวังม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๗๑๒๖

เด็กชายธนกฤต มังมี

่

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวังม่วง วัดวังม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๗๑๒๗

เด็กหญิงวนาลัย อ่อนศรี
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวังม่วง วัดวังม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๗๑๒๘
เด็กหญิงกมลพรรณ มณีศรี

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวังม่วง วัดวังม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๗๑๒๙
เด็กหญิงชลธิชา แก้วล้อมกาย

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวังม่วง วัดวังม่วง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๒๐๔ / ๒๓๗

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๗๑๓๐
เด็กชายไชยวัฒน์ สุ่ยศิลา

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวังม่วง วัดวังม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๗๑๓๑

เด็กหญิงภาวิณี จตุรงค์
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังม่วง วัดวังม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๗๑๓๒
เด็กชายวิทวัส ช้างชุ่ม

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวังม่วง วัดวังม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๗๑๓๓

เด็กหญิงฐิติวรดา ลาสวาย
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวังม่วง วัดวังม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๗๑๓๔

เด็กชายอนันตพงศ์ ปลีงาม
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวังม่วง วัดวังม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๗๑๓๕

เด็กหญิงพรพิมล นามปรานิล
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวังม่วง วัดวังม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๗๑๓๖
เด็กชายพงศธร วงศ์สวาสดิ

์

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวังม่วง วัดวังม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๗๑๓๗

เด็กหญิงสิริรัตน์ ลาสวาย
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวังม่วง วัดวังม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๗๑๓๘

เด็กหญิงกมลฉัตร บัวพันธ์
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวังม่วง วัดวังม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๗๑๓๙

เด็กหญิงจิรภา พนมแก้ว
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวังม่วง วัดวังม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๗๑๔๐
เด็กชายชาคริต แผ่วพรมราช

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังม่วง วัดวังม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๗๑๔๑

เด็กชายชัยณรงค์ วงศ์ศิริ
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวังม่วง วัดวังม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๗๑๔๒

เด็กชายวีรภัทร พงษ์ประดิษฐ
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังม่วง วัดวังม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๗๑๔๓

เด็กหญิงกัลยรัตน์ กุล ณ สมบัติ
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังม่วง วัดวังม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๗๑๔๔
เด็กหญิงณัฐนิชา บุญมากุล

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังม่วง วัดวังม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๗๑๔๕

เด็กชายจักรพงค์ สุขเกษม
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวังม่วง วัดวังม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๗๑๔๖

เด็กชายเจษฎา เกตสว่าง
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังม่วง วัดวังม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๗๑๔๗

เด็กชายชิษณุพงศ์ ไตรทอง

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังม่วง วัดวังม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๗๑๔๘
เด็กชายณัฐพล ชุนลีประเสริฐ

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังม่วง วัดวังม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๗๑๔๙

เด็กชายณัฐพงษ์ สุทนต์
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังม่วง วัดวังม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๗๑๕๐
เด็กหญิงกันติญา ทวีบุญ

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวังม่วง วัดวังม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๗๑๕๑

เด็กหญิงณัฐิยา วงษ์แดง
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังม่วง วัดวังม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๗๑๕๒
เด็กหญิงณัฐวดี บุญราศรี

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวังม่วง วัดวังม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๗๑๕๓

เด็กหญิงวรรณรดา ฉันท์ผ่อง
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวังม่วง วัดวังม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๗๑๕๔

เด็กหญิงวันวิสา หลอดคำ
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังม่วง วัดวังม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๗๑๕๕

เด็กชายจิตรภาณุ พหลยุทธ์
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวังม่วง วัดวังม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๗๑๕๖
เด็กหญิงภัทรธิดา ปานทสูตร

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังม่วง วัดวังม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๗๑๕๗

เด็กหญิงจุฑามาศ มีศิล

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังม่วง วัดวังม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๗๑๕๘

เด็กหญิงนุชจรินทร์ พรหมพึง

่

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังม่วง วัดวังม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๗๑๕๙

เด็กหญิงกรรณิการ์ กาละพันธ์
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังม่วง วัดวังม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๗๑๖๐
เด็กหญิงกาญจนา พงษ์สิงห์

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวังม่วง วัดวังม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๗๑๖๑

เด็กหญิงพฤกษา แสงแก้ว
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังม่วง วัดวังม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๗๑๖๒

เด็กชายธีรภัทร์ อุบานนท์
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังม่วง วัดวังม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๗๑๖๓

เด็กหญิงจันติยา คำศรี
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังม่วง วัดวังม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๗๑๖๔
เด็กหญิงยุพารัตน์ สิงห์เอม

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังม่วง วัดวังม่วง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๒๐๕ / ๒๓๗

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๗๑๖๕

เด็กหญิงสุนิสา ไชยมงคล

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังม่วง วัดวังม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๗๑๖๖

เด็กชายศรายุทธ แก้วคำ

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังม่วง วัดวังม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๗๑๖๗
เด็กหญิงญาณพันธุ์ นพขำ

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังม่วง วัดวังม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๗๑๖๘

เด็กหญิงมนิดา ทาอูฐ
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังม่วง วัดวังม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๗๑๖๙

เด็กหญิงนวนันท์ หนุนเงิน
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังม่วง วัดวังม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๗๑๗๐
เด็กหญิงกมลชนก ประชุมจิตร

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังม่วง วัดวังม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๗๑๗๑
เด็กหญิงสุชัญญา มังมี

่

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังม่วง วัดวังม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๗๑๗๒
เด็กหญิงประภารัตน์ ตันเขียว

่ ้

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังม่วง วัดวังม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๗๑๗๓

เด็กหญิงสุดารัตน์ อู่สำราญ
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังม่วง วัดวังม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๗๑๗๔

เด็กหญิงนรินทร กันดีลัง
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังม่วง วัดวังม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๗๑๗๕
เด็กหญิงจิตตรา โชคลาด

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังม่วง วัดวังม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๗๑๗๖

เด็กหญิงปยธิดา มีมาก
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังม่วง วัดวังม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๗๑๗๗

เด็กหญิงประภาพร พันธมัง
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังม่วง วัดวังม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๗๑๗๘

เด็กหญิงเบญญาภา มานนท์
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังม่วง วัดวังม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๗๑๗๙
เด็กหญิงพิยะดา ทัพโยธา

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังม่วง วัดวังม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๗๑๘๐
เด็กหญิงสายธาร กำลังยาณ

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังม่วง วัดวังม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๗๑๘๑

เด็กหญิงอรษา พานทอง

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลวังม่วง วัดวังม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๗๑๘๒

เด็กหญิงรุ่งเพชร กกกนทา
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังม่วง วัดวังม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๗๑๘๓
เด็กหญิงศิริพร ขอวอน

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลวังม่วง วัดวังม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๗๑๘๔

เด็กหญิงพรวิลัย เหล่าภู

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลวังม่วง วัดวังม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๗๑๘๕

เด็กชายฐากร คุยนา
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลวังม่วง วัดวังม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๗๑๘๖

เด็กชายธนธรณ์ สียาโง
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังม่วง วัดวังม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๗๑๘๗
เด็กชายผลิตโชค เกือกูล

้

๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี วัดดงนำฉ่า  

สบ ๒๔๖๐/๗๑๘๘

เด็กหญิงกชกร พรมจันทร์
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี วัดดงนำฉ่า  

สบ ๒๔๖๐/๗๑๘๙

เด็กหญิงกุลนัดดา บุญชารี
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี วัดดงนำฉ่า  

สบ ๒๔๖๐/๗๑๙๐
เด็กหญิงขวัญชนก รอดคำ

๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี วัดดงนำฉ่า  

สบ ๒๔๖๐/๗๑๙๑
เด็กหญิงจันทิมา แก้วแสง

๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี วัดดงนำฉ่า  

สบ ๒๔๖๐/๗๑๙๒

เด็กหญิงบุษกร สิงห์คา
๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี วัดดงนำฉ่า  

สบ ๒๔๖๐/๗๑๙๓

เด็กหญิงรัตนภรณ์ วงค์อินทร์
๐๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี วัดดงนำฉ่า  

สบ ๒๔๖๐/๗๑๙๔

เด็กหญิงรัมภา พรมอุทิศ
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี วัดดงนำฉ่า  

สบ ๒๔๖๐/๗๑๙๕
เด็กหญิงวิยดา เหรียญพานรอง

๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี วัดดงนำฉ่า  

สบ ๒๔๖๐/๗๑๙๖

เด็กหญิงวิยะดา มณีส่อง
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี วัดดงนำฉ่า  

สบ ๒๔๖๐/๗๑๙๗

เด็กหญิงอลิษา คำทอง
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี วัดดงนำฉ่า  

สบ ๒๔๖๐/๗๑๙๘

เด็กชายทศพร พุ่มพวง
๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี วัดดงนำฉ่า  

สบ ๒๔๖๐/๗๑๙๙
เด็กหญิงจรรยา ฤทธิเนติกุล

์

๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี วัดดงนำฉ่า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๒๐๖ / ๒๓๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๗๒๐๐
เด็กชายภัทรพงศ์ อินทรธรรมา

๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี วัดดงนำฉ่า  

สบ ๒๔๖๐/๗๒๐๑
เด็กชายรัตน์ชากร คัมภิรานนท์

๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี วัดดงนำฉ่า  

สบ ๒๔๖๐/๗๒๐๒
เด็กชายปพนวัตร์ โต๊ะลี

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี วัดดงนำฉ่า  

สบ ๒๔๖๐/๗๒๐๓
เด็กชายสุธิมนต์ ใหญ่ไล้บาง

๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี วัดดงนำฉ่า  

สบ ๒๔๖๐/๗๒๐๔
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา นพคุณ

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี วัดดงนำฉ่า  

สบ ๒๔๖๐/๗๒๐๕
เด็กชายอนุชิต เหล็กดี

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี วัดดงนำฉ่า  

สบ ๒๔๖๐/๗๒๐๖
เด็กชายกิตติภณ ธณสุพร

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี วัดดงนำฉ่า  

สบ ๒๔๖๐/๗๒๐๗
เด็กชายอภิสิทธิ

์

คำทอง
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี วัดดงนำฉ่า  

สบ ๒๔๖๐/๗๒๐๘
เด็กหญิงสุขฤทัย วงศ์กระโซ่

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี วัดดงนำฉ่า  

สบ ๒๔๖๐/๗๒๐๙
เด็กหญิงศุภากร พลชุมแสง

๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี วัดมณีโชติ  

สบ ๒๔๖๐/๗๒๑๐
เด็กชายธนากรณ์ แปนแก้ว

๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี วัดมณีโชติ  

สบ ๒๔๖๐/๗๒๑๑

เด็กชายพงศ์ภรณ์ ศิริแก้วเลิศ
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี วัดมณีโชติ  

สบ ๒๔๖๐/๗๒๑๒

เด็กชายศักรินทร์ เขียวขาว
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี วัดมณีโชติ  

สบ ๒๔๖๐/๗๒๑๓

เด็กหญิงพรพิตา ใสส่อง
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี วัดมณีโชติ  

สบ ๒๔๖๐/๗๒๑๔
เด็กหญิงศิรินทรา แคนสา

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี วัดมณีโชติ  

สบ ๒๔๖๐/๗๒๑๕

เด็กหญิงบุญพิทักษ์ อุปคิ
๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี วัดมณีโชติ  

สบ ๒๔๖๐/๗๒๑๖

เด็กหญิงกชวรรณ ราวีศรี
๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกรดสามัคคี
วัดหนองกรดสามัคคี

 

สบ ๒๔๖๐/๗๒๑๗

เด็กชายอาณาจักร เรืองหิรัญ
๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดดงมะเกลือ  

สบ ๒๔๖๐/๗๒๑๘
เด็กหญิงวิภาพร วิสารัตน์

๐๔/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดดงมะเกลือ  

สบ ๒๔๖๐/๗๒๑๙

เด็กหญิงธมลวรรณ คำวิชิต
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดดงมะเกลือ  

สบ ๒๔๖๐/๗๒๒๐
เด็กหญิงเสาวภา อินทนิล

๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดดงมะเกลือ  

สบ ๒๔๖๐/๗๒๒๑

เด็กหญิงญานิสชา แย้มพลาย
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดดงมะเกลือ  

สบ ๒๔๖๐/๗๒๒๒
เด็กชายอัครพนธ์ แสงจรูญ

๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดดงมะเกลือ  

สบ ๒๔๖๐/๗๒๒๓

เด็กหญิงอภิรดา อยู่หนูพะเนาว์
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดดงมะเกลือ  

สบ ๒๔๖๐/๗๒๒๔
เด็กหญิงลัดดาวรรณ์ รอดเลิศ

๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดดงมะเกลือ  

สบ ๒๔๖๐/๗๒๒๕

เด็กชายอชิตะ ถาวรทัศน์
๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดดงมะเกลือ  

สบ ๒๔๖๐/๗๒๒๖
เด็กหญิงภัทรารินทร์ ศิริกุล

๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดดงมะเกลือ  

สบ ๒๔๖๐/๗๒๒๗

เด็กชายบรรพต งอกโพธิ

์

๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดดงมะเกลือ  

สบ ๒๔๖๐/๗๒๒๘

เด็กชายธนาธิป จำปาหอม
๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดดงมะเกลือ  

สบ ๒๔๖๐/๗๒๒๙

เด็กหญิงกนกวรรณ เมินชมภู
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดดงมะเกลือ  

สบ ๒๔๖๐/๗๒๓๐
เด็กหญิงฐาปนี ภู่มาลา

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดดงมะเกลือ  

สบ ๒๔๖๐/๗๒๓๑

เด็กหญิงมัณฑนา มีมาก
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดดงมะเกลือ  

สบ ๒๔๖๐/๗๒๓๒

เด็กหญิงอัญชิษฐา โมกขศักดิ

์

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดดงมะเกลือ  

สบ ๒๔๖๐/๗๒๓๓

เด็กหญิงณัฐสุดา กริงกลับ

่

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดดงมะเกลือ  

สบ ๒๔๖๐/๗๒๓๔
เด็กหญิงกีรติกา มังมี

่

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดดงมะเกลือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๒๐๗ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๗๒๓๕
เด็กชายปกรณ์เกียรติ จองเกิดทรัพย์

๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดดงมะเกลือ  

สบ ๒๔๖๐/๗๒๓๖

เด็กหญิงณัฐวดี พวงมะลิ
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดดงมะเกลือ  

สบ ๒๔๖๐/๗๒๓๗
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ เทียมทัน

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดดงมะเกลือ  

สบ ๒๔๖๐/๗๒๓๘

เด็กหญิงภควัน วิเวกขุนศรี
๐๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดดงมะเกลือ  

สบ ๒๔๖๐/๗๒๓๙

เด็กหญิงนรกมล พุกพวง
๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดดงมะเกลือ  

สบ ๒๔๖๐/๗๒๔๐
เด็กชายกษิดิศ สภาภักดิ

์

๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดดงมะเกลือ  

สบ ๒๔๖๐/๗๒๔๑
เด็กหญิงฐิติมา กำเหนิดบุญ

๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดดงมะเกลือ  

สบ ๒๔๖๐/๗๒๔๒

เด็กหญิงกชกร วิเศษสิงห์
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดดงมะเกลือ  

สบ ๒๔๖๐/๗๒๔๓

เด็กหญิงกัลยรัตน์ จันทรวิจิตร

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดดงมะเกลือ  

สบ ๒๔๖๐/๗๒๔๔

เด็กชายธีรศักดิ

์

เสมพิมาย
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดดงมะเกลือ  

สบ ๒๔๖๐/๗๒๔๕
เด็กชายณัฐนนท์ แน่งน้อย

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดดงมะเกลือ  

สบ ๒๔๖๐/๗๒๔๖

เด็กชายฐิติวิชญ์ แย้มจันทร์
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดดงมะเกลือ  

สบ ๒๔๖๐/๗๒๔๗

เด็กหญิงญาณิกา ชัยสิทธิ

์

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดดงมะเกลือ  

สบ ๒๔๖๐/๗๒๔๘

เด็กชายภัทรพล สารสิงห์
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดดงมะเกลือ  

สบ ๒๔๖๐/๗๒๔๙
เด็กชายศุภกร เสือน้อย

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดดงมะเกลือ  

สบ ๒๔๖๐/๗๒๕๐
เด็กชายรพีภัทร์ สราวรรณ์

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดดงมะเกลือ  

สบ ๒๔๖๐/๗๒๕๑

เด็กหญิงกุลธิดา ไวว่อง

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดดงมะเกลือ  

สบ ๒๔๖๐/๗๒๕๒

เด็กชายทัษฎากร เทียมทัด
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดดงมะเกลือ  

สบ ๒๔๖๐/๗๒๕๓
เด็กชายทินภัทร ลำสัน

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดดงมะเกลือ  

สบ ๒๔๖๐/๗๒๕๔

เด็กชายพรรษวุฒิ นามอาญา
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดดงมะเกลือ  

สบ ๒๔๖๐/๗๒๕๕

เด็กหญิงฐาปนี ศรีสุวรรณ์
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดดงมะเกลือ  

สบ ๒๔๖๐/๗๒๕๖

เด็กหญิงปาลิตา โตลำ
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดดงมะเกลือ  

สบ ๒๔๖๐/๗๒๕๗
เด็กหญิงนันท์นภัส เล็กทรัพย์

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดดงมะเกลือ  

สบ ๒๔๖๐/๗๒๕๘

เด็กหญิงศิรประภา ยอดสุวรรณ์
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดดงมะเกลือ  

สบ ๒๔๖๐/๗๒๕๙

เด็กหญิงอริศรา แก่นสาร
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดดงมะเกลือ  

สบ ๒๔๖๐/๗๒๖๐
เด็กชายอนุภัทร ใจภักดี

๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดดงมะเกลือ  

สบ ๒๔๖๐/๗๒๖๑
เด็กหญิงปวริศา สนสุภาพ

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดดงมะเกลือ  

สบ ๒๔๖๐/๗๒๖๒
เด็กหญิงปุญญพัฒน์ ศยามานนท์

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดดงมะเกลือ  

สบ ๒๔๖๐/๗๒๖๓

เด็กชายภูมิภัทร คุณมาศ
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดดงมะเกลือ  

สบ ๒๔๖๐/๗๒๖๔

เด็กหญิงอรนริน กำไรทอง
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดดงมะเกลือ  

สบ ๒๔๖๐/๗๒๖๕
เด็กหญิงจีรภรณ์ พรมมา

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดดงมะเกลือ  

สบ ๒๔๖๐/๗๒๖๖

เด็กหญิงกชพร แซ่ลี

้

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดดงมะเกลือ  

สบ ๒๔๖๐/๗๒๖๗

เด็กชายวรยุทธ จันทร์แก่นหอม
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดดงมะเกลือ  

สบ ๒๔๖๐/๗๒๖๘

เด็กหญิงอรุโณทัย เทศจันทึก
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดดงมะเกลือ  

สบ ๒๔๖๐/๗๒๖๙
เด็กหญิงพัชรินทร์ เอียมรอด

่

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปากนำ วัดปากนำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๒๐๘ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๗๒๗๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์ แผนไพลิน

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปากนำ วัดปากนำ  

สบ ๒๔๖๐/๗๒๗๑

เด็กหญิงพรวารี ชวนยิม

้

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปากนำ วัดปากนำ  

สบ ๒๔๖๐/๗๒๗๒
เด็กชายไตรปยะ ฉายาวาศ

๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดภิบาลวังม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๗๒๗๓

เด็กชายณัฏฐวัฒน์ เหมือนคล้าย
๑๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดภิบาลวังม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๗๒๗๔

เด็กหญิงพิไลวรรณ บุตรตุ้ม
๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดภิบาลวังม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๗๒๗๕

เด็กชายพีรศักดิ

์

ลานสวัสดิ

์

๒๔/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดภิบาลวังม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๗๒๗๖
เด็กหญิงนฤมล ทองเหลือง

๐๘/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดภิบาลวังม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๗๒๗๗

เด็กชายคัดเนศวร์ นามเสนาะ
๑๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดภิบาลวังม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๗๒๗๘

เด็กหญิงพิมพ์นิภา บุญมา
๑๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดภิบาลวังม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๗๒๗๙

เด็กหญิงอาทิตยา ผดุงภักดิ

์

๐๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดภิบาลวังม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๗๒๘๐
เด็กชายณัฐวุฒิ คำฤกษ์

๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดภิบาลวังม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๗๒๘๑

เด็กหญิงศรีแพร เส็งเอียม

่

๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดภิบาลวังม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๗๒๘๒

เด็กหญิงปุญยาพร ท่อนทอง
๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดภิบาลวังม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๗๒๘๓

เด็กชายสราวุฒิ แก้วบริวงษ์
๑๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดภิบาลวังม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๗๒๘๔
เด็กหญิงวรัชญา มีทะโจล

๐๙/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดภิบาลวังม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๗๒๘๕

เด็กหญิงพิมพ์วิภา สาหร่ายแย้ม
๑๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดภิบาลวังม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๗๒๘๖

เด็กชายนันทิพัฒน์ จันทร์ศิริ
๑๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดภิบาลวังม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๗๒๘๗

เด็กชายณัฐชนน แก้วโชติ
๒๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดภิบาลวังม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๗๒๘๘
เด็กหญิงฟาใส สังข์คง

๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดภิบาลวังม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๗๒๘๙

เด็กชายฐาพิพัฒน์ ธาสถาน
๐๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดภิบาลวังม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๗๒๙๐
เด็กชายปฐมพงษ์ สวัสดี

๒๑/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดภิบาลวังม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๗๒๙๑

เด็กชายไชยวัฒน์ แก้วมาลา
๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดภิบาลวังม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๗๒๙๒
เด็กหญิงชลกานต์ รักษากุล

๑๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดภิบาลวังม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๗๒๙๓

เด็กชายชัยภัทร พลนอก
๑๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดภิบาลวังม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๗๒๙๔

เด็กหญิงฉันท์ชนก จันทร์ยวง
๒๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดภิบาลวังม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๗๒๙๕

เด็กชายอลงกรณ์ กองแก้ว
๐๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดภิบาลวังม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๗๒๙๖
เด็กหญิงจินดามณี ขำอุปถัมภ์

๑๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดภิบาลวังม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๗๒๙๗

เด็กชายธนภูมิ ทัพเจริญ
๑๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดภิบาลวังม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๗๒๙๘

เด็กชายรพีภัทร ปนเกตุ
๐๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดภิบาลวังม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๗๒๙๙

เด็กหญิงปุญญิศา เรืองจาบ
๒๘/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดภิบาลวังม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๗๓๐๐
เด็กหญิงณัฐกฤตา ภูสิตตา

๑๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดภิบาลวังม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๗๓๐๑
เด็กหญิงวิภาดา นาคสุข

๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดภิบาลวังม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๗๓๐๒
เด็กหญิงธนภรณ์ แสงอ่วม

๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดภิบาลวังม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๗๓๐๓
เด็กหญิงเนรัญชรา อยู่เจริญ

๐๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดภิบาลวังม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๗๓๐๔
เด็กชายสืบสกุล เอือสลุง

้

๒๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดภิบาลวังม่วง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๒๐๙ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๗๓๐๕
เด็กหญิงมนัสนันท์ อุ่นจิตร

๒๓/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดภิบาลวังม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๗๓๐๖
เด็กหญิงสุกฤตา เหรียญพานรอง

๐๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดภิบาลวังม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๗๓๐๗
เด็กหญิงปุณยวีร์ ยิมใย

้

๐๕/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดภิบาลวังม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๗๓๐๘
เด็กชายศุกลภัทร ทาแสง

๒๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดภิบาลวังม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๗๓๐๙
เด็กหญิงเขมนิสรา ไล้วิริยะกุล

๑๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดภิบาลวังม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๗๓๑๐
เด็กหญิงสุธินันท์ นามภักดี

๒๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดภิบาลวังม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๗๓๑๑
เด็กหญิงกุลธิดา สุมาลัย

๓๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดภิบาลวังม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๗๓๑๒

เด็กหญิงสุธาศินี ศรีใจ
๑๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดภิบาลวังม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๗๓๑๓
เด็กหญิงพลอยบงกช ทิพย์ดี

๐๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดภิบาลวังม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๗๓๑๔

เด็กหญิงณัฐธยาน์ ปนคง
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดมณีขวัญชัย  

สบ ๒๔๖๐/๗๓๑๕
เด็กหญิงณัฐธิชา แก้วหล้า

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดมณีขวัญชัย  

สบ ๒๔๖๐/๗๓๑๖

เด็กหญิงมติมนต์ บุญคง
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดมณีขวัญชัย  

สบ ๒๔๖๐/๗๓๑๗

เด็กหญิงสาวิกา สีสูงเนิน
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดมณีขวัญชัย  

สบ ๒๔๖๐/๗๓๑๘

เด็กชายนราวิชญ์ ศรีวิชัย
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดมณีขวัญชัย  

สบ ๒๔๖๐/๗๓๑๙
เด็กชายวีรภัทร ศรีสงคราม

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดมณีขวัญชัย  

สบ ๒๔๖๐/๗๓๒๐
เด็กชายธนา บ่อพิมาย

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดมณีขวัญชัย  

สบ ๒๔๖๐/๗๓๒๑

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ วรรณศรี
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดมณีขวัญชัย  

สบ ๒๔๖๐/๗๓๒๒

เด็กหญิงเมษญา เรืองจาบ
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดมณีขวัญชัย  

สบ ๒๔๖๐/๗๓๒๓
เด็กหญิงศศิธร ชายสะแกราช

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดมณีขวัญชัย  

สบ ๒๔๖๐/๗๓๒๔

เด็กชายชฐธพล วงษ์สอน

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดมณีขวัญชัย  

สบ ๒๔๖๐/๗๓๒๕

เด็กชายนฤนาท ศรทอง
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดมณีขวัญชัย  

สบ ๒๔๖๐/๗๓๒๖

เด็กชายจิรวัฒน์ บุญราศรี
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดมณีขวัญชัย  

สบ ๒๔๖๐/๗๓๒๗
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ พานกุหลาบ

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดมณีขวัญชัย  

สบ ๒๔๖๐/๗๓๒๘

เด็กชายฐิติพันธ์ หาญธนพงศ์
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดมณีขวัญชัย  

สบ ๒๔๖๐/๗๓๒๙

เด็กหญิงกัลยา หาสงคราม
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดมณีขวัญชัย  

สบ ๒๔๖๐/๗๓๓๐
เด็กชายศุภชัย สบาย

๑๐/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านคุ้งเขาเขียว (สำเภาราษฎร์บำรุง)

คุ้งเขาเขียว  

สบ ๒๔๖๐/๗๓๓๑
เด็กชายธีรศักดิ

์

ละลอกนำ
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุ้งเขาเขียว (สำเภาราษฎร์บำรุง)

คุ้งเขาเขียว  

สบ ๒๔๖๐/๗๓๓๒

เด็กหญิงเหมียว ชาวพม่า
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคุ้งเขาเขียว (สำเภาราษฎร์บำรุง)

คุ้งเขาเขียว  

สบ ๒๔๖๐/๗๓๓๓

เด็กหญิงกาญจิรา ทองอ่อน
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุ้งเขาเขียว (สำเภาราษฎร์บำรุง)

คุ้งเขาเขียว  

สบ ๒๔๖๐/๗๓๓๔

เด็กหญิงจีระนันท์ เนียมผัน
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุ้งเขาเขียว (สำเภาราษฎร์บำรุง)

คุ้งเขาเขียว  

สบ ๒๔๖๐/๗๓๓๕
เด็กหญิงวันษา จีนดา

๒๙/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคุ้งเขาเขียว (สำเภาราษฎร์บำรุง)

คุ้งเขาเขียว  

สบ ๒๔๖๐/๗๓๓๖

เด็กหญิงศิริวรรณ อินทิริ
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุ้งเขาเขียว (สำเภาราษฎร์บำรุง)

คุ้งเขาเขียว  

สบ ๒๔๖๐/๗๓๓๗

เด็กหญิงนริน พุทธรักษา
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุ้งเขาเขียว (สำเภาราษฎร์บำรุง)

คุ้งเขาเขียว  

สบ ๒๔๖๐/๗๓๓๘

เด็กหญิงวริศรา แหล่งสนาม
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุ้งเขาเขียว (สำเภาราษฎร์บำรุง)

คุ้งเขาเขียว  

สบ ๒๔๖๐/๗๓๓๙
เด็กหญิงอินทิรา วิริวัฒน์

๒๓/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านคุ้งเขาเขียว (สำเภาราษฎร์บำรุง)

คุ้งเขาเขียว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๒๑๐ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๗๓๔๐
เด็กหญิงเจนจิรา โพธิม่วง

์

๐๑/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านคุ้งเขาเขียว (สำเภาราษฎร์บำรุง)

คุ้งเขาเขียว  

สบ ๒๔๖๐/๗๓๔๑

เด็กหญิงชนานิตฐ์ บำรุงบุญ
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคุ้งเขาเขียว (สำเภาราษฎร์บำรุง)

คุ้งเขาเขียว  

สบ ๒๔๖๐/๗๓๔๒
เด็กหญิงนวรัตน์ สินเฉลิมเมือง

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคุ้งเขาเขียว (สำเภาราษฎร์บำรุง)

คุ้งเขาเขียว  

สบ ๒๔๖๐/๗๓๔๓

เด็กหญิงสวย ภักดีโชติ
๐๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคุ้งเขาเขียว (สำเภาราษฎร์บำรุง)

คุ้งเขาเขียว  

สบ ๒๔๖๐/๗๓๔๔

เด็กหญิงณัฐพร ศรีจันทร์หอม
๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคุ้งเขาเขียว (สำเภาราษฎร์บำรุง)

คุ้งเขาเขียว  

สบ ๒๔๖๐/๗๓๔๕

เด็กหญิงชนิดา ปญญาชน
๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคุ้งเขาเขียว (สำเภาราษฎร์บำรุง)

คุ้งเขาเขียว  

สบ ๒๔๖๐/๗๓๔๖
นายวัฒนา พูนประสาท

๒๙/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๓๔๗

นายวีระพงษ์ พุแค
๐๓/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๓๔๘

นายประกาศิต มีเพ็ชร
๒๐/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๓๔๙

นายณภัทร โพธิละสะ

์

๑๙/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๓๕๐
นายยอดชาย บุญทา

๒๙/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๓๕๑

นายกิตติกร บัวขาว
๒๕/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๓๕๒

นายอนุชิต สุ่มมาตย์
๒๖/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๓๕๓

นายพรเทพ เพ่งหากิจ

๑๑/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๓๕๔
นายสหรัฐ เอียมคำ

่

๒๖/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๓๕๕

นายสุรพล จำปาสุข

๑๒/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๓๕๖

นายมนตรี ฤทธิชัยดำรงกุล

์

๒๙/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๓๕๗

เด็กชายเฉลิมพล ทรัพย์ภักดี
๑๕/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๓๕๘
เด็กชายสวรินทร์ สุขน้อย

๑๗/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๓๕๙

เด็กชายกฤษณะ แปลงแก้ว
๑๑/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๓๖๐
เด็กชายชัยชาญ อชิโนบุญวัฒน์

๐๑/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๓๖๑

เด็กชายภานุพงศ์ คุณเลิศ
๐๓/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๓๖๒
เด็กชายจิตติ คงเสือ

๐๗/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๓๖๓

เด็กชายจักรกฤษ สุขใจ
๐๙/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๓๖๔

เด็กชายวชิรวุธ เกตุสำอางค์
๐๙/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๓๖๕

เด็กชายไพรวัลย์ คานนท์
๓๐/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๓๖๖
เด็กชายฐิติวัฒน์ แซ่นิม

้

๐๔/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๓๖๗

เด็กชายวิษณุ พุมมา
๑๑/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๓๖๘

เด็กชายขวัญ จันทร์ฤทธิ

์

๑๓/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๓๖๙

เด็กชายวิษณุ วงค์อนุ
๒๒/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๓๗๐
เด็กชายธนกฤต หอมทอง

๑๐/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๓๗๑

เด็กชายอดิเทพ ศิริกิจ
๑๐/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๓๗๒

เด็กชายสุทธิพันธุ์ แก้วเกิด
๑๓/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๓๗๓

เด็กชายเจษฎาวุฒิ รักการ
๒๔/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๓๗๔
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

จุลสายพันธ์
๐๒/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

หน้าพระลาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๒๑๑ / ๒๓๗

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๗๓๗๕

เด็กชายประณัย สีทินอยู่
๐๖/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๓๗๖

เด็กชายนัฐวุทธ์ เสือโพธิ

์

๑๕/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๓๗๗
เด็กชายภานุภาพ ศรีประดู่

๑๗/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๓๗๘

เด็กชายธีรวัต แจ่มฟา
๒๕/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๓๗๙

เด็กชายอัครวินท์ ภู่เรือน
๒๙/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๓๘๐
เด็กชายอนุชา บุตรประเสริฐ

๐๙/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๓๘๑
เด็กชายสมคิด คำมี

๑๑/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๓๘๒

เด็กชายปรพล เพ็งจันทร์
๑๔/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๓๘๓

เด็กชายภูริพัต อุมานนท์
๒๐/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๓๘๔

เด็กชายสถินันท์ ราชประสิทธิ

์

๒๑/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๓๘๕
เด็กชายธนโชติ อินทร์สด

๒๖/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๓๘๖

เด็กชายธีรฉัตร พรหมโชติ

๑๒/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๓๘๗

เด็กชายปองคุณ สิงห์ทอง
๒๐/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๓๘๘

เด็กชายธนารักษ์ สุกกรี

๒๒/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๓๘๙
เด็กชายธีรพงษ์ ขัยธายก

๐๓/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๓๙๐
เด็กชายปยะพงษ์ พรมนิมิตร

๒๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๓๙๑

เด็กชายมานัส คัมภิรานนท์
๑๒/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๓๙๒

เด็กชายสุรเดช ชำนาญกิจ
๐๔/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๓๙๓
เด็กชายพุฒิพงษ์ พิมพาเรือ

๑๕/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๓๙๔

เด็กชายณัฐพงษ์ แก้วสูงเนิน
๒๐/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๓๙๕

เด็กชายณัฐวุฒิ คัมภีระ
๒๔/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๓๙๖

เด็กชายวศิน นิลลักษ์
๐๗/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๓๙๗
เด็กชายกิตติชัย มีเงิน

๒๐/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๓๙๘

เด็กชายสิทธิกร ใจเอือย

้

๒๐/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๓๙๙

เด็กชายทรงพล ศรีณวงค์
๒๕/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๔๐๐
เด็กชายวรรธนพล แสงศรี

๑๔/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๔๐๑
เด็กชายธินภัทร แปงผง

๑๖/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๔๐๒
เด็กชายภูผา แก้วสุริวงค์

๐๖/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๔๐๓
เด็กชายอัษฎา พาลี

๑๓/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๔๐๔
เด็กชายสราวุธ รุ่งประสาท

๑๗/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๔๐๕
เด็กชายวรบุตร อินแหยม

๐๔/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๔๐๖
เด็กชายนครินทร์ ขลุ่ยนาค

๐๗/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๔๐๗
เด็กชายอภิมุข แจ่มจรัส

๒๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๔๐๘
เด็กชายสุทธิพงษ์ ฉิพิมาย

๒๗/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๔๐๙
เด็กชายอภิสิทธิ

์

สืบยิม

้

๐๓/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
หน้าพระลาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๒๑๒ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๗๔๑๐
เด็กชายทินภัทร สุขน้อย

๐๗/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๔๑๑

เด็กชายอาทิตย์ ศรีพิทักษ์
๐๗/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๔๑๒
เด็กชายชัยณรงค์ ยามจีน

๑๔/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๔๑๓

เด็กชายอนุฉัตร ปราบจะบก

๒๔/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๔๑๔

เด็กชายเสกสรร เพ็ญศรี
๐๑/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๔๑๕

เด็กชายเฉลิมชัย ศรีตะปญญะ
๐๕/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๔๑๖
เด็กชายประดิษฐ์ มุสิกบุญเลิศ

๑๗/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๔๑๗

เด็กชายธวัชชัย ศิริคำ

๑๙/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๔๑๘

เด็กชายวันชนะ น้อยนันตา

๒๔/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๔๑๙

เด็กชายอนุกูล พรหมมา

๒๖/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๔๒๐
เด็กชายวัชรพล หัสสา

๐๕/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๔๒๑

เด็กชายศิเนท โพธิม่วง

์

๒๖/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๔๒๒

เด็กชายสุรศักดิ

์

ดียิง

่

๓๐/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๔๒๓

เด็กชายสงกรานต์ เชาว์แล่น
๑๓/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๔๒๔
เด็กชายชยรพ แสงสว่าง

๒๖/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๔๒๕

เด็กชายวุฒิพงษ์ เกษรหอม
๒๖/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๔๒๖

เด็กชายฉัตรชัย คำประสาร
๐๕/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๔๒๗

เด็กชายวุฒิชัย มีเงิน
๐๘/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๔๒๘
เด็กชายอธิภัทร บุญเดช

๒๘/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๔๒๙

เด็กชายฉัตรชัย กองแก้ว
๐๕/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๔๓๐
เด็กชายศุภกิตติ

์

สิงห์ไพศาล
๐๖/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๔๓๑

เด็กชายจิระศักดิ

์

สมฤทธิ

์

๑๑/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๔๓๒
เด็กชายศิระศักดิ

์

สมฤทธิ

์

๑๑/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๔๓๓

เด็กชายธนพล โพธิแย้ม

์

๐๖/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๔๓๔

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ศรีวะลา
๑๗/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๔๓๕

เด็กชายธีรเดช พึงพราหม

่

๒๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๔๓๖
เด็กชายกิตติพศ อาสน์สถิตย์

๐๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๔๓๗

เด็กชายณัฐภูมิ แก้วจอหอ
๑๔/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๔๓๘

เด็กชายณัฐพล โพล้งศิริ
๑๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๔๓๙

เด็กชายณัฐวุฒิ โตสุวรรณ
๒๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๔๔๐
เด็กชายชลสิทธิ

์

ทองคันทา
๒๔/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๔๔๑

เด็กชายกิตติภูมิ จอมเศียร
๐๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๔๔๒

เด็กชายสวพล ธิติโภคิน
๐๘/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๔๔๓

เด็กชายพงศภัค กล้าหาญ
๑๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๔๔๔
เด็กชายภาคิน ทองหุ้ม

๒๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
หน้าพระลาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๒๑๓ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๗๔๔๕
เด็กชายเศรษฐีวิกรม บุญประเสริฐ

๒๔/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๔๔๖

เด็กชายเทพฤทธิ

์

พูลสวัสดิ

์

๒๙/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๔๔๗
เด็กชายจารุเชษฐ์ แก้วจีน

๐๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๔๔๘

เด็กชายเสกสรร เกษร
๐๖/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๔๔๙

เด็กชายณรงศักดิ

์

จันทร์รัมย์
๑๔/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๔๕๐
เด็กชายจีรจักร แก่นจักร

๒๖/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๔๕๑
เด็กชายเมธี พุ่มศรี

๑๙/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๔๕๒

เด็กชายรพีพัฒน์ ทองมา
๒๑/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๔๕๓

เด็กชายภานุวัฒน์ แม้นศรี
๐๔/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๔๕๔

เด็กชายพิชิตชัย ยอดสำเภา
๑๔/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๔๕๕
เด็กชายธนากร เดชคง

๑๙/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๔๕๖

เด็กชายจักรี คำว้าม
๐๖/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๔๕๗

เด็กชายกิติวัฒน์ พรหม
๑๑/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๔๕๘

เด็กชายสิรภัทร ประยูรหาญ
๐๗/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๔๕๙
เด็กชายกิตติพัทธ์ คัมภีระ

๑๙/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๔๖๐
เด็กชายพัชรพล หมอนอิง

๒๕/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๔๖๑

เด็กชายภานุพันธ์ แก้วเกิด
๒๖/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๔๖๒

เด็กชายณัฐพงษ์ พยุง
๒๗/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๔๖๓
เด็กชายสุรศักดิ

์

เกษร
๑๔/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๔๖๔

เด็กชายภาณุเดช กลินมณฑา

่

๒๕/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๔๖๕

เด็กชายนฤพล พรมราช
๒๗/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๔๖๖

เด็กชายศุรสิทธิ

์

ขอมกิง

่

๐๗/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๔๖๗
เด็กชายอมรเทพ ศรีระคุณ

๐๙/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๔๖๘

เด็กชายคมกฤษณ์ สมพร
๑๒/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๔๖๙

เด็กชายภูมิไทย เกษร
๐๔/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๔๗๐
เด็กชายวันเฉลิม วงษ์สีดา

๑๒/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๔๗๑
เด็กชายกฤษฎากร แก้วจันทร์

๐๓/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๔๗๒

เด็กชายธีรยุทธ พรหมโชติ
๑๗/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๔๗๓

เด็กชายเดโชพล หรังกิจ

่

๑๙/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๔๗๔

เด็กชายพีระพัฒน์ อ่อนสนิท
๒๗/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๔๗๕
เด็กชายเจษฎาภรณ์ รสหอม

๒๓/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๔๗๖

เด็กชายวิศรุต เครือณรงค์
๐๔/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๔๗๗

เด็กชายณรงฤทธิ

์

หลวงภูมิ
๐๖/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๔๗๘

เด็กชายกิตติพงศ์ แสนสมบัติ
๐๓/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๔๗๙
เด็กชายสุรเชษฐ์ จันทะ

๑๕/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
หน้าพระลาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๒๑๔ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๗๔๘๐
เด็กชายอนุภัทร ศรีวัฒนะ

๑๖/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๔๘๑

เด็กชายวีระยุทธิ

์

นันก้อน
๐๓/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๔๘๒
เด็กชายเฉลิมราช รุ่งเรือง

๐๕/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๔๘๓

เด็กชายฉลองราช รุ่งเรือง
๐๕/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๔๘๔

เด็กชายพิชญะ ผลเจริญ

๑๒/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๔๘๕

เด็กชายภาณุเดช เจริญลาภ

๑๕/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๔๘๖
เด็กชายธันวา สิงห์โห

๒๑/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๔๘๗

เด็กชายวสันต์ วราศรี

๒๑/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๔๘๘

เด็กชายสุวรรณภูมิ อ่อนวิมล

๒๔/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๔๘๙

เด็กชายภูรีนนท์ เสียมภูเขียว
๑๒/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๔๙๐
เด็กชายธีระพัฒน์ วงษ์เคียม

่

๑๓/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๔๙๑

เด็กชายธีรภัทร์ จัดจำรูญ
๐๔/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๔๙๒

เด็กชายสมพรชัย จันทร์รัมย์
๒๐/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๔๙๓
เด็กชายพิพัฒน์พงษ์ โกวฤทธิ

์

๒๓/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๔๙๔
เด็กชายณัฐการณ์ กันทียะ

๐๘/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๔๙๕

เด็กชายพนา โดดสกุล
๑๔/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๔๙๖

เด็กชายกฤษณะ ซุ่นเฮง
๑๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๔๙๗

เด็กชายภิรยุ จันทะมา
๒๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๔๙๘
เด็กชายศุภเศรษฐ์ พงษ์เกษม

๑๙/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๔๙๙

เด็กชายณัฐพล ทองพวง
๒๓/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๕๐๐
เด็กชายบุญฤทธิ

์

บุญยวงศ์
๐๔/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๕๐๑
เด็กชายอภิสิทธิ

์

บุญแตง
๑๖/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๕๐๒
เด็กหญิงศิริกาญจน์ พูลสวัสดิ

์

๑๔/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๕๐๓
เด็กหญิงอนุธิดา เมฆสกุล

๐๔/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๕๐๔
เด็กหญิงกชกร แสนศรี

๐๕/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๕๐๕
เด็กหญิงกนกวรรณ แสงจำปา

๐๑/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๕๐๖
เด็กหญิงสุดารัตน์ บุตรแก้ว

๐๙/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๕๐๗
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ยิงเทียมศักดิ

่ ์

๒๐/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๕๐๘
เด็กหญิงพัชรา จงพินิจ

๓๐/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๕๐๙
เด็กหญิงกนกนภา ทองคำ

๐๕/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๕๑๐
เด็กหญิงนำทิพย์ ปุริศรี

๐๙/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๕๑๑

เด็กหญิงวรนุช โมธินา
๑๓/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๕๑๒

เด็กหญิงสุนิษา พันธุ์ดี
๑๕/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๕๑๓

เด็กหญิงจันจิรา จันทะพันธ์
๑๗/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๕๑๔
เด็กหญิงสุภาภรณ์ ชนบุญ

๑๗/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
หน้าพระลาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๒๑๕ / ๒๓๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๗๕๑๕

เด็กหญิงอาภัสรา นิลมาลา
๒๗/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๕๑๖

เด็กหญิงจีรนันท์ ลายถมยา
๑๗/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๕๑๗
เด็กหญิงฉัตรสุดา สว่างแสง

๒๖/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๕๑๘

เด็กหญิงปานัดดา มีจันทึก
๐๒/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๕๑๙

เด็กหญิงภาวิณี จักษุธรรม
๑๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๕๒๐
เด็กหญิงอรพรรณ ช่ออัญชัญ

๒๔/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๕๒๑
เด็กหญิงอรวียา สุนทรวิภาค

๒๗/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๕๒๒
เด็กหญิงกัญญาพัชร จันทวี

๑๙/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๕๒๓

เด็กหญิงจิตรลดา เนินธิโก

๒๘/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๕๒๔

เด็กหญิงจีรณา กันหริ

๒๓/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๕๒๕
เด็กหญิงอโนมา ทองคำแท้

๓๑/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๕๒๖

เด็กหญิงสุกัญญา สิงห์เสนา
๑๑/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๕๒๗

เด็กหญิงพัชราภา แก้วเม้า
๑๓/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๕๒๘

เด็กหญิงนันทิชา สมมุติ
๐๕/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๕๒๙
เด็กหญิงปนัดดา วงษ์ทอง

๑๘/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๕๓๐
เด็กหญิงรุ่งทิวา วงษ์แดง

๒๔/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๕๓๑

เด็กหญิงสุดารัตน์ ศรีสวัสดิ

์

๒๔/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๕๓๒
เด็กหญิงบุษราภรณ์ แสนนอก

๐๑/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๕๓๓
เด็กหญิงธนพร ชืนชม

่

๑๓/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๕๓๔

เด็กหญิงพิชญาภา แสนศรี
๑๓/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๕๓๕

เด็กหญิงสุภัสสรา สางชัยภูมิ
๓๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๕๓๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ เชาว์โคกสูง
๐๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๕๓๗
เด็กหญิงพุทธรักษา เขียวขำ

๒๙/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๕๓๘

เด็กหญิงรัตติยา อิมอุรา

่

๒๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๕๓๙

เด็กหญิงชญาดา แก้วสุวรรณ์

๒๗/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๕๔๐
เด็กหญิงกิติรัตน์ เมือจตุรัส

่

๒๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๕๔๑
เด็กหญิงจุฑามาศ สุวรรณวงค์

๑๗/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๕๔๒

เด็กหญิงมัณฑิตา อินณรงค์
๒๓/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๕๔๓

เด็กหญิงวิไลวรรณ ประสม
๒๘/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๕๔๔

เด็กหญิงชไมพร บุญบรรดาล
๑๙/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๕๔๕
เด็กหญิงวรนุช จันทร์หอม

๒๘/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๕๔๖

เด็กหญิงปณฑารีย์ จิโน
๑๓/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๕๔๗

เด็กหญิงอัญญาณี แสนดวง
๑๖/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๕๔๘

เด็กหญิงอารีรัตน์ จันทะผล
๑๙/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๕๔๙
เด็กหญิงวรรณ์นิษา กุหลาบ

๐๓/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
หน้าพระลาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๒๑๖ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๗๕๕๐
เด็กหญิงสุชาดา พึงถนอมใจ

่

๒๓/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๕๕๑

เด็กหญิงเบ็ญจพร เมธา
๓๐/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๕๕๒
เด็กหญิงเจนจิรา วรรณา

๓๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๕๕๓

เด็กหญิงญาณิศา ทรัพย์ยอดแก้ว
๓๐/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๕๕๔

เด็กหญิงวรรณสินี เดชบำรุง
๐๓/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๕๕๕

เด็กหญิงศิรภัสสร สิงสู่
๐๗/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๕๕๖
เด็กหญิงกวินทิพย์ สานสิงห์

๑๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๕๕๗

เด็กหญิงสุจิตรา แจ่มเอม
๐๙/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๕๕๘

เด็กหญิงวิลาวรรณ์ ทองอุบล
๑๐/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๕๕๙

เด็กหญิงชุติมา พวงแก้ว

๑๔/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๕๖๐
เด็กหญิงกัลยา ว่องวิการ

๑๗/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๕๖๑

เด็กหญิงนฤมล เภาแพง

๒๓/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๕๖๒

เด็กหญิงจุมาภรณ์ มาอ่อนตา

๒๘/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๕๖๓

เด็กหญิงอธิชา จันทร์หอม
๑๙/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๕๖๔
เด็กหญิงชลธิชา สุนะวรรณ

๓๐/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๕๖๕

เด็กหญิงพัชรี สาระเดช
๒๑/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๕๖๖

เด็กหญิงสิริรัตน์ น้อยโปะ
๒๗/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๕๖๗

เด็กหญิงสุภาพร หวังล้อมกลาง
๒๘/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๕๖๘
เด็กหญิงพุทธชาด เทียมพล

๐๗/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๕๖๙

เด็กหญิงณัฐหทัย รืนภาควุฒิ

่

๐๘/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๕๗๐
เด็กหญิงณัฐนันท์ อิมนาค

่

๒๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๕๗๑

เด็กหญิงสุนิตา พลายคง
๒๗/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๕๗๒
เด็กหญิงณัฐชา อ่อนเนตร

๒๙/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๕๗๓

เด็กหญิงกุลธิดา ปนเกิด
๓๐/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๕๗๔

เด็กหญิงชนิดา บัณฑิต
๒๒/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๕๗๕

เด็กหญิงฐิตินันท์ อินทรินทร์
๒๕/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๕๗๖
เด็กหญิงกมลชนก บุญสม

๐๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๕๗๗ เด็กหญิงเบญจมาภรณ์
กลินขจร

่

๐๓/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๕๗๘

เด็กหญิงจิราภรณ์ ปกคม
๑๒/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๕๗๙
เด็กหญิงเพ็ญประภา ทรัพย์ภักดี

๐๒/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
หน้าพระลาน  

สบ ๒๔๖๐/๗๕๘๐
เด็กชายการัณย์ภคิน ผาสุธิวงศ์

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค เขาดิน  

สบ ๒๔๖๐/๗๕๘๑

เด็กชายภัทรพล คชารัตน์
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค เขาดิน  

สบ ๒๔๖๐/๗๕๘๒

เด็กชายจีรภัทร วิสุมา
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจาน คีรีวง  

สบ ๒๔๖๐/๗๕๘๓

เด็กชายสาธร แสงทอง
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจาน คีรีวง  

สบ ๒๔๖๐/๗๕๘๔
เด็กหญิงดาริน ฮอง

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองจาน คีรีวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๒๑๗ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๗๕๘๕

เด็กหญิงกัญจนพร พลแสน
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจาน คีรีวง  

สบ ๒๔๖๐/๗๕๘๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ ธนบุรี
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจาน คีรีวง  

สบ ๒๔๖๐/๗๕๘๗
เด็กหญิงเกวลิน สุวรรณ์ลักษณ์

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจาน คีรีวง  

สบ ๒๔๖๐/๗๕๘๘

เด็กหญิงปาริฉัตร แพงพรม
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจาน คีรีวง  

สบ ๒๔๖๐/๗๕๘๙

เด็กหญิงธัญลักษณ์ ดีมูลพันธ์
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองจาน คีรีวง  

สบ ๒๔๖๐/๗๕๙๐
เด็กชายกิตติศักดิ

์

เมฆไชยภักดิ

์

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค ซอย ๖ ขวา  

สบ ๒๔๖๐/๗๕๙๑
เด็กชายพงศ์พิพัฒน์ แก้วตุมกา

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค ซอย ๖ ขวา  

สบ ๒๔๖๐/๗๕๙๒

เด็กชายวิทวัส วุฒิวิริยะกุล
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค ซอย ๖ ขวา  

สบ ๒๔๖๐/๗๕๙๓

เด็กชายอนุพงศ์ ลครพล
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค ซอย ๖ ขวา  

สบ ๒๔๖๐/๗๕๙๔

เด็กชายธีรพัฒน์ จงกลกลาง
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค ซอย ๖ ขวา  

สบ ๒๔๖๐/๗๕๙๕
เด็กชายพรทิพย์ คำพิมาน

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค ซอยสิบ  

สบ ๒๔๖๐/๗๕๙๖

เด็กชายธนกรต บัวสำลี
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังเลน ประสิทธิพรชัย

์

 

สบ ๒๔๖๐/๗๕๙๗

เด็กชายกานนท์ ดินดำ
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังเลน ประสิทธิพรชัย

์

 

สบ ๒๔๖๐/๗๕๙๘

เด็กชายภาคภูมิ ขลิดรัม
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังเลน ประสิทธิพรชัย

์

 

สบ ๒๔๖๐/๗๕๙๙
เด็กชายวันชนะ เดชดี

๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังเลน ประสิทธิพรชัย

์

 

สบ ๒๔๖๐/๗๖๐๐
เด็กหญิงสุรีรัตน์ ไชยวงษ์

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังเลน ประสิทธิพรชัย

์

 

สบ ๒๔๖๐/๗๖๐๑
เด็กหญิงสิริรัตน์ ทับทิม

๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังเลน ประสิทธิพรชัย

์

 

สบ ๒๔๖๐/๗๖๐๒
เด็กหญิงนภัสสร โคสวัสดิ

์

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังเลน ประสิทธิพรชัย

์

 

สบ ๒๔๖๐/๗๖๐๓
เด็กหญิงณัฐธิกาญจน์ สุขทา

๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังเลน ประสิทธิพรชัย

์

 

สบ ๒๔๖๐/๗๖๐๔
เด็กหญิงสุพรรษา สุขปรัง

่

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังเลน ประสิทธิพรชัย

์

 

สบ ๒๔๖๐/๗๖๐๕
เด็กหญิงนันทิยา บัวเปอย

๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังเลน ประสิทธิพรชัย

์

 

สบ ๒๔๖๐/๗๖๐๖
เด็กหญิงจิรภิญญา ชังจอหอ

๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังเลน ประสิทธิพรชัย

์

 

สบ ๒๔๖๐/๗๖๐๗
เด็กหญิงวิรดา มาทาจันทึก

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังเลน ประสิทธิพรชัย

์

 

สบ ๒๔๖๐/๗๖๐๘
เด็กหญิงกมลลักษณ์ บุตรทา

๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังเลน ประสิทธิพรชัย

์

 

สบ ๒๔๖๐/๗๖๐๙
เด็กหญิงคชาภรณ์ หนูทองแดง

๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังเลน ประสิทธิพรชัย

์

 

สบ ๒๔๖๐/๗๖๑๐
เด็กหญิงสุธิดา สุขขะยา

๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังเลน ประสิทธิพรชัย

์

 

สบ ๒๔๖๐/๗๖๑๑
เด็กหญิงสายสวรรค์ เปาใจสุข

๑๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังเลน ประสิทธิพรชัย

์

 

สบ ๒๔๖๐/๗๖๑๒

เด็กหญิงนิตยา อินทรตา
๐๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังเลน ประสิทธิพรชัย

์

 

สบ ๒๔๖๐/๗๖๑๓

เด็กหญิงกาญจนา สายทอง
๑๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดวังเลน ประสิทธิพรชัย

์

 

สบ ๒๔๖๐/๗๖๑๔

เด็กหญิงวรุณี ทับทิม
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค ปาคา  

สบ ๒๔๖๐/๗๖๑๕
เด็กหญิงวรรณนภา ดวงสุวรรณ์

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค ปาคา  

สบ ๒๔๖๐/๗๖๑๖

เด็กหญิงจันทิมา ชูลาภ

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค ปาคา  

สบ ๒๔๖๐/๗๖๑๗

เด็กหญิงจีรนันท์ ดีพันธ์

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค ปาคา  

สบ ๒๔๖๐/๗๖๑๘

เด็กหญิงอารยา มะม่วงแก้ว

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค ปาคา  

สบ ๒๔๖๐/๗๖๑๙
เด็กหญิงพัณณิตา พันธ์น้อย

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค ปาคา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๒๑๘ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๗๖๒๐
เด็กหญิงประภัสสร หอมกระแจะ

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค ปาคา  

สบ ๒๔๖๐/๗๖๒๑

เด็กหญิงวิลาสินี พุแค
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค ปาคา  

สบ ๒๔๖๐/๗๖๒๒
เด็กหญิงอรอุมา ตะมาโรย

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค ปาคา  

สบ ๒๔๖๐/๗๖๒๓

เด็กหญิงชนิภรณ์ พุทธปญญา
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค ปาคา  

สบ ๒๔๖๐/๗๖๒๔

เด็กหญิงกนกวรรณ นิฐาน
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค ปาคา  

สบ ๒๔๖๐/๗๖๒๕

เด็กหญิงรุ้งไพลิน สว่างอารมณ์
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค ปาคา  

สบ ๒๔๖๐/๗๖๒๖
เด็กหญิงอารีรัตน์ บุตรทา

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค ปาคา  

สบ ๒๔๖๐/๗๖๒๗

เด็กหญิงอภิชชญา นิลาบุตร
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค ปาคา  

สบ ๒๔๖๐/๗๖๒๘

เด็กหญิงพิรญาณ์ เพชรปอ
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค ปาคา  

สบ ๒๔๖๐/๗๖๒๙

เด็กหญิงณัฐนิดา ถาวงษ์กลาง
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค ปาคา  

สบ ๒๔๖๐/๗๖๓๐
เด็กหญิงชุลีพร ตุนา

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค ปาคา  

สบ ๒๔๖๐/๗๖๓๑

เด็กหญิงกัลยรัตน์ คำรอด
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค ปาคา  

สบ ๒๔๖๐/๗๖๓๒

เด็กหญิงนภัสสร ใจสุวรรณ์
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค ปาคา  

สบ ๒๔๖๐/๗๖๓๓

เด็กหญิงวรันทร หนูเงิน

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค ปาคา  

สบ ๒๔๖๐/๗๖๓๔
นายสายัน งามชัด

๐๑/๑๑/๒๕๐๕

โรงเรียนวัดปาคา ปาคา  

สบ ๒๔๖๐/๗๖๓๕

เด็กชายเทวินทร์ น้อยคำปน
๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปาคา ปาคา  

สบ ๒๔๖๐/๗๖๓๖

เด็กชายรัฐภูมิ ภู่จันทึก
๓๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปาคา ปาคา  

สบ ๒๔๖๐/๗๖๓๗

เด็กชายจักริน จันทรภูมิ
๐๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปาคา ปาคา  

สบ ๒๔๖๐/๗๖๓๘
เด็กหญิงอัญชลี ขุนศรี

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาคา ปาคา  

สบ ๒๔๖๐/๗๖๓๙

เด็กหญิงวีรินทร์ สิงห์ตัน
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปาคา ปาคา  

สบ ๒๔๖๐/๗๖๔๐
เด็กหญิงเดือนนภา ไชยสงค์

๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปาคา ปาคา  

สบ ๒๔๖๐/๗๖๔๑

เด็กหญิงกนกวรรณ มหาแดง
๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปาคา ปาคา  

สบ ๒๔๖๐/๗๖๔๒
เด็กหญิงชยากร ประดิษฐ์ภูมิ

๒๑/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปาคา ปาคา  

สบ ๒๔๖๐/๗๖๔๓

เด็กหญิงระพีพรรณ จีนดา
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพุแค พุแค  

สบ ๒๔๖๐/๗๖๔๔

เด็กหญิงมัลลิกา อิมทอง

่

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพุแค พุแค  

สบ ๒๔๖๐/๗๖๔๕
เด็กหญิงเบญญทิพย์ กุลศรี

๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพุแค พุแค  

สบ ๒๔๖๐/๗๖๔๖
เด็กหญิงศันสนีย์ ศรีระคุณ

๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพุแค พุแค  

สบ ๒๔๖๐/๗๖๔๗

เด็กชายกรรชัย ขันธายก
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค สูงยาง  

สบ ๒๔๖๐/๗๖๔๘

เด็กชายกัณตินันท์ โพธิศรี

์

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค สูงยาง  

สบ ๒๔๖๐/๗๖๔๙

นางสาวฉวีวรรณ คัมภิรานนท์
๑๘/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค สูงยาง  

สบ ๒๔๖๐/๗๖๕๐
นางสาวณัชชาทิพย์ คำด้วง

๐๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค สูงยาง  

สบ ๒๔๖๐/๗๖๕๑

นางสาวอภิสินีย์ ตุ้มเล็ก
๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค สูงยาง  

สบ ๒๔๖๐/๗๖๕๒

นางสาวจันทรา ถำทอง

๑๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค สูงยาง  

สบ ๒๔๖๐/๗๖๕๓

นางสาวกฤติกา ยาชมภู
๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค สูงยาง  

สบ ๒๔๖๐/๗๖๕๔
นางสาวศุภญา คำภา

๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค สูงยาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๒๑๙ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๗๖๕๕

เด็กหญิงสุดารัตน์ บุตรศรีภูมิ
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค สูงยาง  

สบ ๒๔๖๐/๗๖๕๖

เด็กหญิงชนิตา ศรีดา
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค สูงยาง  

สบ ๒๔๖๐/๗๖๕๗
เด็กหญิงนิษา จิโน

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค สูงยาง  

สบ ๒๔๖๐/๗๖๕๘

เด็กหญิงชุติมา บุญทาบทอง
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค สูงยาง  

สบ ๒๔๖๐/๗๖๕๙

เด็กหญิงอมรรัตน์ สุดถนอม
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค หนองม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๗๖๖๐
เด็กหญิงณัทฐพร บุญยวงค์

๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค หนองม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๗๖๖๑
เด็กหญิงเจียระไน อังกีรัตน์

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค หนองม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๗๖๖๒

เด็กหญิงกุลธิดา ศรปญญา
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค หนองม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๗๖๖๓

เด็กหญิงปทิตตา แหลมคม
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค หนองม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๗๖๖๔

เด็กหญิงพรลภัส มหาวงษ์น้อย
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค หนองม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๗๖๖๕
เด็กหญิงกชกร ศรีดา

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค หนองม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๗๖๖๖

เด็กหญิงรัตนาวดี นนทะคำจัน
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค หนองม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๗๖๖๗

เด็กหญิงฐิติชญา ศรีโสภา
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค หนองม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๗๖๖๘

เด็กหญิงปภาดา เจ้าสม
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค หนองม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๗๖๖๙
เด็กหญิงสุพรรณี ฉิมมาลี

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค หนองม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๗๖๗๐
เด็กหญิงดวงนภา แดงมูล

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค หนองม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๗๖๗๑

เด็กหญิงวรรณภา คันธะนู
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค หนองม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๗๖๗๒

เด็กหญิงพชรพรรณ ขจรกุล
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค หนองม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๗๖๗๓
เด็กหญิงปยภา ปนนาค

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค หนองม่วง  

สบ ๒๔๖๐/๗๖๗๔

เด็กชายอณัทต์พงษ์ เชียงศรี
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าวัว ท่าวัว  

สบ ๒๔๖๐/๗๖๗๕

เด็กชายอาทิตย์ อำภูแก้ว
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าวัว ท่าวัว  

สบ ๒๔๖๐/๗๖๗๖

เด็กชายธนิสร สามาเวช
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าวัว ท่าวัว  

สบ ๒๔๖๐/๗๖๗๗
เด็กชายชยานันท์ กลันกสิกร

่

๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าวัว ท่าวัว  

สบ ๒๔๖๐/๗๖๗๘

เด็กชายจักรินทร์ เตโช
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าวัว ท่าวัว  

สบ ๒๔๖๐/๗๖๗๙

เด็กชายอัธพล ชืนชม

่

๑๐/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดท่าวัว ท่าวัว  

สบ ๒๔๖๐/๗๖๘๐
เด็กชายโภคิน อ่อนศรี

๑๒/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดท่าวัว ท่าวัว  

สบ ๒๔๖๐/๗๖๘๑
เด็กหญิงชัญญานุช ปญญาชนม์

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าวัว ท่าวัว  

สบ ๒๔๖๐/๗๖๘๒

เด็กหญิงพรนภา พูลสวัสดิ

์

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าวัว ท่าวัว  

สบ ๒๔๖๐/๗๖๘๓

เด็กหญิงพิมญาดา คีรี
๓๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดท่าวัว ท่าวัว  

สบ ๒๔๖๐/๗๖๘๔

เด็กชายจิรโชติ สุวิบาย
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพะโคก แพะโคก  

สบ ๒๔๖๐/๗๖๘๕
เด็กชายณรงค์ชัย ชูใจ

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพะโคก แพะโคก  

สบ ๒๔๖๐/๗๖๘๖

เด็กชายภัทรพล โยยสูงเนิน
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพะโคก แพะโคก  

สบ ๒๔๖๐/๗๖๘๗

เด็กชายกิตติวินท์ ขอนแก่น
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพะโคก แพะโคก  

สบ ๒๔๖๐/๗๖๘๘

เด็กชายอนิรุทธิ

์

ปนตา
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแพะโคก แพะโคก  

สบ ๒๔๖๐/๗๖๘๙
เด็กชายณัฐชนน จันทเลิศ

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแพะโคก แพะโคก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๒๒๐ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๗๖๙๐
เด็กชายธีรนัย รักขาว

๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแพะโคก แพะโคก  

สบ ๒๔๖๐/๗๖๙๑

เด็กชายโชคชัย แสงสงคราม
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแพะโคก แพะโคก  

สบ ๒๔๖๐/๗๖๙๒
เด็กชายปฐมพงษ์ นำสาย

๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแพะโคก แพะโคก  

สบ ๒๔๖๐/๗๖๙๓

เด็กชายสุกัลย์ เบือนขุนทด
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแพะโคก แพะโคก  

สบ ๒๔๖๐/๗๖๙๔

เด็กชายชัยชนะ จันทบุญ
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแพะโคก แพะโคก  

สบ ๒๔๖๐/๗๖๙๕

เด็กชายนภดล วงษ์ทน
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแพะโคก แพะโคก  

สบ ๒๔๖๐/๗๖๙๖
เด็กชายพิตตินันท์ บุตรนาค

๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแพะโคก แพะโคก  

สบ ๒๔๖๐/๗๖๙๗

เด็กชายศุภฤกษ์ เอียมสิทธิ

่ ์

๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแพะโคก แพะโคก  

สบ ๒๔๖๐/๗๖๙๘

เด็กชายวีรภัทร ศิริบรรณ์
๐๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแพะโคก แพะโคก  

สบ ๒๔๖๐/๗๖๙๙

เด็กชายทนงศักดิ

์

เพ็งสลุง
๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแพะโคก แพะโคก  

สบ ๒๔๖๐/๗๗๐๐
เด็กชายณัฐวัฒน์ ขาวสอาด

๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแพะโคก แพะโคก  

สบ ๒๔๖๐/๗๗๐๑
เด็กชายนันทพัฒน์ สุภาพล

๐๑/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดแพะโคก แพะโคก  

สบ ๒๔๖๐/๗๗๐๒
เด็กชายศุภฤกต วิลาพงษ์

๐๖/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดแพะโคก แพะโคก  

สบ ๒๔๖๐/๗๗๐๓
เด็กหญิงจิราพร บุญมา

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแพะโคก แพะโคก  

สบ ๒๔๖๐/๗๗๐๔
เด็กหญิงธิติมา ใสสะอาด

๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแพะโคก แพะโคก  

สบ ๒๔๖๐/๗๗๐๕
เด็กชายรัชชานนท์ บัวผัน

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคล มงคลชัยพัฒนา  

สบ ๒๔๖๐/๗๗๐๖
เด็กชายธนากร ราวีศรี

๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมงคล มงคลชัยพัฒนา  

สบ ๒๔๖๐/๗๗๐๗
เด็กหญิงระพีพร ทรัพย์สูงเนิน

๑๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดลาดเขาปูน ลาดเขาปูน  

สบ ๒๔๖๐/๗๗๐๘
เด็กชายธนากร สิงห์กุย

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสาธุประชาสรรค์ สาธุประชาสรรค์  

สบ ๒๔๖๐/๗๗๐๙
เด็กหญิงพิรารัตน์ ชาวบ้านเกาะ

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสาธุประชาสรรค์ สาธุประชาสรรค์  

สบ ๒๔๖๐/๗๗๑๐
เด็กชายศิขริน ศรีเรือง

๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่สามัคคีธรรม สามัคคีธรรม  

สบ ๒๔๖๐/๗๗๑๑

เด็กชายพิชญะ โกโสภา

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่สามัคคีธรรม สามัคคีธรรม  

สบ ๒๔๖๐/๗๗๑๒
เด็กหญิงศัยนา กัมพูชา

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดใหม่สามัคคีธรรม สามัคคีธรรม  

สบ ๒๔๖๐/๗๗๑๓

เด็กหญิงสุนิสา จันทร์กลิน

่

๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่สามัคคีธรรม สามัคคีธรรม  

สบ ๒๔๖๐/๗๗๑๔

เด็กหญิงณิชากร เปรียมไธสง

่

๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหม่สามัคคีธรรม สามัคคีธรรม  

สบ ๒๔๖๐/๗๗๑๕

เด็กหญิงสุพรรษา จินะ
๐๔/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดใหม่สามัคคีธรรม สามัคคีธรรม  

สบ ๒๔๖๐/๗๗๑๖
เด็กชายวิรัตน์ ศิริกระจาย

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุนันทาราม สุนันทาราม  

สบ ๒๔๖๐/๗๗๑๗

เด็กชายปญญากร จันทร์น้อย

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุนันทาราม สุนันทาราม  

สบ ๒๔๖๐/๗๗๑๘

เด็กชายพศิน สมัครการ

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุนันทาราม สุนันทาราม  

สบ ๒๔๖๐/๗๗๑๙

เด็กหญิงจุฑามาศ พันธุวงษ์
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุนันทาราม สุนันทาราม  

สบ ๒๔๖๐/๗๗๒๐
เด็กหญิงนาถลดา สุวรรณดี

๐๒/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสุนันทาราม สุนันทาราม  

สบ ๒๔๖๐/๗๗๒๑

เด็กหญิงธิดาพร แก้วคำ
๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสุนันทาราม สุนันทาราม  

สบ ๒๔๖๐/๗๗๒๒

เด็กหญิงสายใย ล้อมสูงเนิน
๒๑/๐๓/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดสุนันทาราม สุนันทาราม  

สบ ๒๔๖๐/๗๗๒๓

เด็กชายชนะศึก การสิทธิ

์

๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองหว้า หนองหว้า  

สบ ๒๔๖๐/๗๗๒๔
เด็กหญิงภิญญดา กองสุข

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองหว้า หนองหว้า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๒๒๑ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๗๗๒๕

เด็กหญิงพัชรา กองคำฟู
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองหว้า หนองหว้า  

สบ ๒๔๖๐/๗๗๒๖

เด็กหญิงวิจิตรตา รักเหล่า
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองหว้า หนองหว้า  

สบ ๒๔๖๐/๗๗๒๗
เด็กหญิงฐิติยา สีด้วง

๑๗/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองหว้า หนองหว้า  

สบ ๒๔๖๐/๗๗๒๘

เด็กชายพิพัฒน์ เมธา
๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยบง (บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ 3)

ห้วยบง  

สบ ๒๔๖๐/๗๗๒๙

เด็กชายธนโชติ ทุยทะค่าย
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยบง (บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ 3)

ห้วยบง  

สบ ๒๔๖๐/๗๗๓๐
เด็กชายสิรภัทร มงคลศิลป

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยบง (บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ 3)

ห้วยบง  

สบ ๒๔๖๐/๗๗๓๑
เด็กชายอภิรักษ์ บุญคุณ

๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดห้วยบง (บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ 3)

ห้วยบง  

สบ ๒๔๖๐/๗๗๓๒

เด็กหญิงนัฐดา กันภัย
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยบง (บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ 3)

ห้วยบง  

สบ ๒๔๖๐/๗๗๓๓

เด็กหญิงพุธิตา ชัยสิทธิ

์

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยบง (บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ 3)

ห้วยบง  

สบ ๒๔๖๐/๗๗๓๔

เด็กหญิงเหมือนฝน เข็มชูยิง

่

๒๓/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดห้วยบง (บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ 3)

ห้วยบง  

สบ ๒๔๖๐/๗๗๓๕
เด็กหญิงแพรทองธาร หล้ากาวิน

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยบง (บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ 3)

ห้วยบง  

สบ ๒๔๖๐/๗๗๓๖

เด็กหญิงวิภาดา คชสาร
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยบง (บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ 3)

ห้วยบง  

สบ ๒๔๖๐/๗๗๓๗

เด็กหญิงเยาวเรศ โพนโสดเชือก
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยบง (บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ 3)

ห้วยบง  

สบ ๒๔๖๐/๗๗๓๘

เด็กหญิงณัฐติกา โพธิกุล
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยบง (บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ 3)

ห้วยบง  

สบ ๒๔๖๐/๗๗๓๙
เด็กหญิงธัชกร จันทเลิศ

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยบง (บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ 3)

ห้วยบง  

สบ ๒๔๖๐/๗๗๔๐
เด็กหญิงรุ่งอรุณ สาระเดช

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยบง (บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ 3)

ห้วยบง  

สบ ๒๔๖๐/๗๗๔๑

เด็กหญิงศุภานัน ฤทธิฉิม

์

๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยบง (บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ 3)

ห้วยบง  

สบ ๒๔๖๐/๗๗๔๒

เด็กหญิงพรกมล สงเคราะห์
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดห้วยบง (บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ 3)

ห้วยบง  

สบ ๒๔๖๐/๗๗๔๓
เด็กหญิงธมลวรรณ สกุลสา

๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดห้วยบง (บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ 3)

ห้วยบง  

สบ ๒๔๖๐/๗๗๔๔

เด็กชายสรวิชญ์ เพ็ชรฉลู
๑๙/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยหินขาวมิตรภาพที 213

่

ห้วยหินขาว  

สบ ๒๔๖๐/๗๗๔๕

เด็กชายรัฐภูมิ คำทอง
๑๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยหินขาวมิตรภาพที 213

่

ห้วยหินขาว  

สบ ๒๔๖๐/๗๗๔๖

เด็กชายณฌานนท์ มีสมบัติ

๒๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยหินขาวมิตรภาพที 213

่

ห้วยหินขาว  

สบ ๒๔๖๐/๗๗๔๗
เด็กชายวันชาติ พุทธิกูล

๒๓/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยหินขาวมิตรภาพที 213

่

ห้วยหินขาว  

สบ ๒๔๖๐/๗๗๔๘

เด็กชายธนพล มีเจตนา
๒๘/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยหินขาวมิตรภาพที 213

่

ห้วยหินขาว  

สบ ๒๔๖๐/๗๗๔๙

เด็กชายสุริยา เรืองไร

๒๓/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยหินขาวมิตรภาพที 213

่

ห้วยหินขาว  

สบ ๒๔๖๐/๗๗๕๐
เด็กชายธนากร นิลารัตน์

๒๙/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยหินขาวมิตรภาพที 213

่

ห้วยหินขาว  

สบ ๒๔๖๐/๗๗๕๑
เด็กชายวชิรา จามากุล

๑๕/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยหินขาวมิตรภาพที 213

่

ห้วยหินขาว  

สบ ๒๔๖๐/๗๗๕๒

เด็กชายนวรินทร์ ศรีนิล
๒๙/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยหินขาวมิตรภาพที 213

่

ห้วยหินขาว  

สบ ๒๔๖๐/๗๗๕๓

เด็กชายธีรเดช เภาเจริญ
๒๘/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยหินขาวมิตรภาพที 213

่

ห้วยหินขาว  

สบ ๒๔๖๐/๗๗๕๔

เด็กหญิงนำทิพย์ คุ้มสะอาด
๒๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยหินขาวมิตรภาพที 213

่

ห้วยหินขาว  

สบ ๒๔๖๐/๗๗๕๕
เด็กหญิงเนตรอัปสร วงษ์มหิง

๑๑/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยหินขาวมิตรภาพที 213

่

ห้วยหินขาว  

สบ ๒๔๖๐/๗๗๕๖

เด็กหญิงชลธิชา แก้วสามัคคี
๓๐/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยหินขาวมิตรภาพที 213

่

ห้วยหินขาว  

สบ ๒๔๖๐/๗๗๕๗

เด็กหญิงเมธาพร ศรีดา
๐๒/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยหินขาวมิตรภาพที 213

่

ห้วยหินขาว  

สบ ๒๔๖๐/๗๗๕๘

เด็กหญิงศศิวิมล เชือคำ

้

๑๒/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยหินขาวมิตรภาพที 213

่

ห้วยหินขาว  

สบ ๒๔๖๐/๗๗๕๙
เด็กหญิงกชวรรณ ดินดำ

๑๙/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยหินขาวมิตรภาพที 213

่

ห้วยหินขาว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๒๒๒ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๗๗๖๐
เด็กหญิงกัญญาวีร์ สีหากุล

๒๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยหินขาวมิตรภาพที 213

่

ห้วยหินขาว  

สบ ๒๔๖๐/๗๗๖๑

เด็กหญิงทานตะวัน น้อยหงษ์
๑๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยหินขาวมิตรภาพที 213

่

ห้วยหินขาว  

สบ ๒๔๖๐/๗๗๖๒
เด็กหญิงณัฏฐนิชา แจ่มจรัส

๑๖/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยหินขาวมิตรภาพที 213

่

ห้วยหินขาว  

สบ ๒๔๖๐/๗๗๖๓

เด็กหญิงชมพู่ แก้วศรีหมอก
๑๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยหินขาวมิตรภาพที 213

่

ห้วยหินขาว  

สบ ๒๔๖๐/๗๗๖๔

เด็กหญิงสุภลักษ์ ถากา
๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกุดนกเปล้า วัดกุดนกเปล้า  

สบ ๒๔๖๐/๗๗๖๕

เด็กหญิงชนิดาภา คุณเทพ
๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกุดนกเปล้า วัดกุดนกเปล้า  

สบ ๒๔๖๐/๗๗๖๖
เด็กหญิงกันทิมา พลอยดี

๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกุดนกเปล้า วัดกุดนกเปล้า  

สบ ๒๔๖๐/๗๗๖๗

เด็กชายอมร ศรีจันทุม
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกุดนกเปล้า วัดกุดนกเปล้า  

สบ ๒๔๖๐/๗๗๖๘

เด็กชายอากร ศรีจันทุม

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกุดนกเปล้า วัดกุดนกเปล้า  

สบ ๒๔๖๐/๗๗๖๙

เด็กชายธาวิน ศรีเพชร์
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกุดนกเปล้า วัดกุดนกเปล้า  

สบ ๒๔๖๐/๗๗๗๐
นางสาวถนอมจิตต์ ศิริ

๒๔/๐๑/๒๕๑๙

โรงเรียนวัดกุดนกเปล้า วัดกุดนกเปล้า  

สบ ๒๔๖๐/๗๗๗๑

เด็กหญิงวรรณวิกา จักรพรรดิแก้ว

์

๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโคกหนามแท่ง วัดโคกหนามแท่ง  

สบ ๒๔๖๐/๗๗๗๒

เด็กชายณภัทร อิมสุข

่

๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโคกหนามแท่ง วัดโคกหนามแท่ง  

สบ ๒๔๖๐/๗๗๗๓
เด็กหญิงนุชติกาญจน์ ปตมะพรม

๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกหนามแท่ง วัดโคกหนามแท่ง  

สบ ๒๔๖๐/๗๗๗๔
เด็กหญิงพิยดา ซิยัง

๒๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดห้วยลี

่

วัดห้วยลี

่

 

สบ ๒๔๖๐/๗๗๗๕

เด็กหญิงปวีณ์สุดา ศรีอ่อน
๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดห้วยลี

่

วัดห้วยลี

่

 

สบ ๒๔๖๐/๗๗๗๖

เด็กหญิงกานต์ธิดา สุริวัฒน์
๐๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดห้วยลี

่

วัดห้วยลี

่

 

สบ ๒๔๖๐/๗๗๗๗

เด็กหญิงแพรวา เหล็กทอง
๒๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดห้วยลี

่

วัดห้วยลี

่

 

สบ ๒๔๖๐/๗๗๗๘
เด็กหญิงอัญญาณี จูมกุมาร

๒๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดห้วยลี

่

วัดห้วยลี

่

 

สบ ๒๔๖๐/๗๗๗๙

เด็กหญิงปุสสะชา จันทโลก
๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดห้วยลี

่

วัดห้วยลี

่

 

สบ ๒๔๖๐/๗๗๘๐
เด็กหญิงวรการณ์ สอนหา

๐๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดห้วยลี

่

วัดห้วยลี

่

 

สบ ๒๔๖๐/๗๗๘๑

เด็กชายวรัญู ขุนธิสี
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดห้วยลี

่

วัดห้วยลี

่

 

สบ ๒๔๖๐/๗๗๘๒
เด็กชายกวินเทพ กล้ามสันเทียะ

๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยลี

่

วัดห้วยลี

่

 

สบ ๒๔๖๐/๗๗๘๓

เด็กชายธนากรณ์ แกมเงิน

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยลี

่

วัดห้วยลี

่

 

สบ ๒๔๖๐/๗๗๘๔

เด็กชายปฐมพงศ์ เกตุพันธ์
๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดห้วยลี

่

วัดห้วยลี

่

 

สบ ๒๔๖๐/๗๗๘๕

เด็กหญิงพิมพ์วิภา วงค์คล้าย
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยลี

่

วัดห้วยลี

่

 

สบ ๒๔๖๐/๗๗๘๖
เด็กชายวิวัฒน์ ค้าโค

๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดห้วยลี

่

วัดห้วยลี

่

 

สบ ๒๔๖๐/๗๗๘๗

เด็กหญิงอรพิน แสงเดช
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยลี

่

วัดห้วยลี

่

 

สบ ๒๔๖๐/๗๗๘๘

เด็กชายอัษฎาวุฒิ ดีสูงเนิน
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยลี

่

วัดห้วยลี

่

 

สบ ๒๔๖๐/๗๗๘๙

เด็กชายประสิทธิ

์

มาลาทอง
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยลี

่

วัดห้วยลี

่

 

สบ ๒๔๖๐/๗๗๙๐
เด็กหญิงสุกัญญา วงษ์ลำใย

๑๐/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ)
วัดอรัญญวาสี  

สบ ๒๔๖๐/๗๗๙๑

เด็กหญิงตรีเนตร เลียงผา
๒๕/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ)

วัดอรัญญวาสี  

สบ ๒๔๖๐/๗๗๙๒

เด็กชายลัทธิชัย สาระวงษ์
๓๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ)

วัดอรัญญวาสี  

สบ ๒๔๖๐/๗๗๙๓

เด็กชายพงศกร ยะมะรินทร์
๑๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ)

วัดอรัญญวาสี  

สบ ๒๔๖๐/๗๗๙๔
เด็กชายนฤพล หอมขจร

๐๑/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ)
วัดอรัญญวาสี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๒๒๓ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๗๗๙๕

เด็กหญิงวาสนา พรมมา
๐๖/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ)

วัดอรัญญวาสี  

สบ ๒๔๖๐/๗๗๙๖

เด็กชายปรพล พรมมา
๐๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ)

วัดอรัญญวาสี  

สบ ๒๔๖๐/๗๗๙๗
เด็กชายภัทรพงษ์ ประสพเนตร

๑๑/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ)
วัดอรัญญวาสี  

สบ ๒๔๖๐/๗๗๙๘

เด็กชายนันทภัทร กระจง
๑๗/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ)

วัดอรัญญวาสี  

สบ ๒๔๖๐/๗๗๙๙

เด็กหญิงพุทธิดา ศิริกุล
๐๙/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ)

วัดอรัญญวาสี  

สบ ๒๔๖๐/๗๘๐๐
เด็กหญิงจิราวรรณ ระธะวงษ์

๒๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ)
วัดอรัญญวาสี  

สบ ๒๔๖๐/๗๘๐๑
เด็กหญิงทิพวรรณ สมพงษ์

๒๘/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ)
วัดอรัญญวาสี  

สบ ๒๔๖๐/๗๘๐๒
เด็กชายนนทการ ภูธร

๐๕/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ)
วัดอรัญญวาสี  

สบ ๒๔๖๐/๗๘๐๓
เด็กหญิงกุลดา หมืนมี

่

๐๕/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ)
วัดอรัญญวาสี  

สบ ๒๔๖๐/๗๘๐๔
เด็กหญิงโสภิดา ช้อยวิเชียร

๓๐/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ)
วัดอรัญญวาสี  

สบ ๒๔๖๐/๗๘๐๕
เด็กหญิงกัลยกร เพ็ชรสกุล

๐๑/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ)
วัดอรัญญวาสี  

สบ ๒๔๖๐/๗๘๐๖
เด็กชายนัทพล เพชรอำพร

๒๔/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ)
วัดอรัญญวาสี  

สบ ๒๔๖๐/๗๘๐๗
เด็กชายวรเชฏฐ์ ศรีนาค

๐๘/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ)
วัดอรัญญวาสี  

สบ ๒๔๖๐/๗๘๐๘
เด็กชายอดิศักดิ

์

คีมทอง
๑๙/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ)

วัดอรัญญวาสี  

สบ ๒๔๖๐/๗๘๐๙
เด็กชายเอกรินทร์ โพธิทอง

์

๐๙/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ)
วัดอรัญญวาสี  

สบ ๒๔๖๐/๗๘๑๐
เด็กหญิงวรรณวิภา เปาชุมแสง

๒๓/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ)
วัดอรัญญวาสี  

สบ ๒๔๖๐/๗๘๑๑

เด็กชายคมสรรณ์ ยืนยงค์
๑๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๔๖๐/๗๘๑๒

เด็กหญิงชาลิณี จันทร์แย้ม
๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๔๖๐/๗๘๑๓
เด็กหญิงชลนภัส ขุนจักรสี

๑๕/๐๓/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๔๖๐/๗๘๑๔

เด็กหญิงสุพรรณษา ผาสุข
๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๔๖๐/๗๘๑๕

เด็กหญิงธิดารัตน์ สุขดำ
๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๔๖๐/๗๘๑๖

เด็กหญิงจุรีมาศ แดงสวัสดิ

์

๒๔/๐๒/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๔๖๐/๗๘๑๗
เด็กหญิงสุภาพร บุญแช่ม

๐๓/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๔๖๐/๗๘๑๘

เด็กหญิงชนิดา โบประทอง
๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๔๖๐/๗๘๑๙

เด็กหญิงปภาวี วงษ์จิ
๑๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๔๖๐/๗๘๒๐
เด็กหญิงนภสร ปนแก้ว

๐๗/๐๑/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๔๖๐/๗๘๒๑
เด็กหญิงธัญญรัตน์ คงมัน

่

๑๐/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๔๖๐/๗๘๒๒

เด็กหญิงธารารัตน์ ทองวันเพ็ง
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๔๖๐/๗๘๒๓
เด็กหญิงทิพยาวรรณ สายดิง

่

๒๙/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๔๖๐/๗๘๒๔

เด็กหญิงจุฑามาศ คงสิบ

๒๑/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๔๖๐/๗๘๒๕
เด็กหญิงประภัสรา การพงษ์

๑๘/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๔๖๐/๗๘๒๖

เด็กชายธันวา สมแวง
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๔๖๐/๗๘๒๗

เด็กหญิงธัญพิชชา สมนันท์
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๔๖๐/๗๘๒๘

เด็กชายพัสพล ดีแก้วเกษ
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๔๖๐/๗๘๒๙
เด็กชายปรวิศ มันมาก

่

๑๙/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๒๒๔ / ๒๓๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๗๘๓๐
เด็กชายพิพัฒพงศ์ นาดี

๐๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๔๖๐/๗๘๓๑

เด็กชายนราวิชญ์ แทนนรินทร์
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๔๖๐/๗๘๓๒
เด็กชายกฤษฎา สีท้าว

๒๐/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๔๖๐/๗๘๓๓

เด็กชายยุทธนา เมืองแสน

๑๙/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๔๖๐/๗๘๓๔

เด็กชายนนทพัทธ์ ปาละกุล
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๔๖๐/๗๘๓๕

เด็กชายพีรพล บัวสด

๒๖/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๔๖๐/๗๘๓๖
เด็กชายสัญญา คำจันทร์

๐๙/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๔๖๐/๗๘๓๗

เด็กชายถาวร อ่วมเกตุ
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๔๖๐/๗๘๓๘

เด็กหญิงโยษิตา กุวะสาร
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๔๖๐/๗๘๓๙

เด็กหญิงสุมิตตรา รังชะอำ
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๔๖๐/๗๘๔๐
เด็กหญิงศิริวรรณ แพงหอม

๒๕/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๔๖๐/๗๘๔๑

เด็กชายวีรชิต โคตรชัย

๑๗/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๔๖๐/๗๘๔๒

เด็กหญิงเนตรขวัญ ทวีศักดิ

์

๒๖/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๔๖๐/๗๘๔๓

เด็กหญิงวันเพ็ญ แสงจันทร์

๑๖/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๔๖๐/๗๘๔๔
เด็กหญิงสุนันทา บุญนาที

๑๐/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๔๖๐/๗๘๔๕

เด็กชายมารุต พุ่มพวง
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๔๖๐/๗๘๔๖

เด็กชายพิพัฒน์ สารีสุข
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๔๖๐/๗๘๔๗

เด็กชายธนโชติ บัวดี
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๔๖๐/๗๘๔๘
เด็กชายณัฏฐพล แปลงถิน

๒๙/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๔๖๐/๗๘๔๙

เด็กชายจตุพล โชติทวน

๑๘/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๔๖๐/๗๘๕๐
เด็กชายอรรถพล บัวสด

๒๗/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๔๖๐/๗๘๕๑

เด็กชายณัฐวัฒน์ ภูธร
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๔๖๐/๗๘๕๒
เด็กหญิงชญาดา เรืองประโคน

๐๖/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๔๖๐/๗๘๕๓

เด็กหญิงวรนุช ปองแก้ว

๒๗/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๔๖๐/๗๘๕๔

เด็กหญิงสุภัฏตรา สีแสง
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๔๖๐/๗๘๕๕

เด็กหญิงนริสรา การพงษ์
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๔๖๐/๗๘๕๖
เด็กชายสรายุทธ แบ่งลาภ

๑๗/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๔๖๐/๗๘๕๗

เด็กชายปฐมพงษ์ รัตนะ
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๔๖๐/๗๘๕๘

เด็กชายธนภัทร จันโพงาม
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๔๖๐/๗๘๕๙

เด็กหญิงเครือฟา โนนสูง
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๔๖๐/๗๘๖๐
เด็กหญิงอัจฉราพร วงศ์จันศาร

๑๒/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๔๖๐/๗๘๖๑

เด็กหญิงทิชาพร จันทร์พระงาม
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๔๖๐/๗๘๖๒
เด็กหญิงเบญจวรรณ เต่าทอง

๑๗/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๔๖๐/๗๘๖๓

เด็กชายณัฐรวี แสงนพคุณ
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๔๖๐/๗๘๖๔
เด็กชายกฤษดา ดาวคล้อย

๒๗/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๒๒๕ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๗๘๖๕

เด็กชายณัฐวุฒิ มังกรแก้ว
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๔๖๐/๗๘๖๖

เด็กหญิงจอมขวัญ ปาจิณะ
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๔๖๐/๗๘๖๗
เด็กหญิงบังอร ไพรัตน์

๒๒/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๔๖๐/๗๘๖๘

เด็กหญิงอมรรัตน์ สังคะรินทร์
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๔๖๐/๗๘๖๙

เด็กหญิงบัณฑิตา ยาดี
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๔๖๐/๗๘๗๐
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ หมวกลาย

๓๐/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๔๖๐/๗๘๗๑
เด็กหญิงดวงฤทัย ยาดี

๑๖/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๔๖๐/๗๘๗๒

เด็กหญิงวลัยภรณ์ เสรีวัลลภ
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๔๖๐/๗๘๗๓

เด็กชายวีรภัทร ชมเสียง
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๔๖๐/๗๘๗๔

เด็กชายธณกฤษ สมแฮ
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๔๖๐/๗๘๗๕
เด็กชายสมชาย ศิริขันธ์

๑๕/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๔๖๐/๗๘๗๖

เด็กหญิงปนัดดา คำหงษา
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๔๖๐/๗๘๗๗

เด็กชายจิรวัฒน์ รุชะดา
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๔๖๐/๗๘๗๘

เด็กหญิงปทมวรรณ ฉายเพ็ชร
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๔๖๐/๗๘๗๙
เด็กหญิงสุกาญดา จันพางาม

๑๐/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๔๖๐/๗๘๘๐
เด็กชายคงชนะ ขอมมืองปก

๐๘/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๔๖๐/๗๘๘๑

เด็กชายฐิติโชติ ตาคำ
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๔๖๐/๗๘๘๒

เด็กชายขวัญเมือง สุนทรา
๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๔๖๐/๗๘๘๓
เด็กชายไกรวิชญ์ นวนคำใส

๒๙/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๔๖๐/๗๘๘๔

เด็กชายชินวัฒน์ จันทะสอน
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๔๖๐/๗๘๘๕

เด็กชายศุภกิตติ

์

ภูเลาสิงห์
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๔๖๐/๗๘๘๖

เด็กชายอัครพนธ์ สะตะ
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๔๖๐/๗๘๘๗
เด็กชายอภิวัฒน์ วันดาคุณ

๒๖/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๔๖๐/๗๘๘๘

เด็กชายนนทวัฒน์ โคตุนันท์
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๔๖๐/๗๘๘๙

เด็กชายวีระศักดิ

์

ปองคสูตร
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๔๖๐/๗๘๙๐
เด็กชายศตวรรษ สุวรรณศร

๑๐/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๔๖๐/๗๘๙๑
เด็กหญิงวิยะดา ช่างทอง

๑๖/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๔๖๐/๗๘๙๒

เด็กหญิงลัทธวรรณ โพธิคำ

์

๐๗/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๔๖๐/๗๘๙๓

เด็กชายนัฐวุฒิ ธรรมรงค์
๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๔๖๐/๗๘๙๔

เด็กชายเกริกพล ดาสวัสดิ

์

๐๔/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๔๖๐/๗๘๙๕
เด็กหญิงชมัยพร เดชทะสอน

๐๖/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๔๖๐/๗๘๙๖

เด็กชายภีรพัตร มากพูน
๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๔๖๐/๗๘๙๗

เด็กชายปริญญา ศรีสูงเนิน
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๔๖๐/๗๘๙๘

เด็กชายวิษณุ ตาสี

๑๑/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๔๖๐/๗๘๙๙
นายอนุสรณ์ กิงก้าน

่

๐๑/๐๒/๒๕๔๔
โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๒๒๖ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๗๙๐๐
นางสาวกนกพร เหลืองประมวล

๐๖/๑๒/๒๕๔๒
โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๔๖๐/๗๙๐๑
เด็กหญิงกรรณิกา คำแก้ว

๒๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองเขือนช้าง

่

วัดหนองเขือนช้าง

่

 

สบ ๒๔๖๐/๗๙๐๒
เด็กหญิงจุฬาทิพย์ ประเสริฐ

๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองเขือนช้าง

่

วัดหนองเขือนช้าง

่

 

สบ ๒๔๖๐/๗๙๐๓
เด็กชายภัทรพล บุญชัยมาตย์

๑๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองเขือนช้าง

่

วัดหนองเขือนช้าง

่

 

สบ ๒๔๖๐/๗๙๐๔
เด็กชายศรายุทธ อ่อนละมูล

๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองเขือนช้าง

่

วัดหนองเขือนช้าง

่

 

สบ ๒๔๖๐/๗๙๐๕
เด็กชายสรวุฒิ จุลวัฒนะ

๐๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองเขือนช้าง

่

วัดหนองเขือนช้าง

่

 

สบ ๒๔๖๐/๗๙๐๖
เด็กหญิงสุภาภรณ์ เรือนคำ

๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองเขือนช้าง

่

วัดหนองเขือนช้าง

่

 

สบ ๒๔๖๐/๗๙๐๗
เด็กหญิงกิติญา บุญถึง

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองเขือนช้าง

่

วัดหนองเขือนช้าง

่

 

สบ ๒๔๖๐/๗๙๐๘
เด็กหญิงเนตรจันทร์ นาคมอญ

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองเขือนช้าง

่

วัดหนองเขือนช้าง

่

 

สบ ๒๔๖๐/๗๙๐๙
เด็กชายฐิติวัฒน์ ศิริวัฒน์

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองเขือนช้าง

่

วัดหนองเขือนช้าง

่

 

สบ ๒๔๖๐/๗๙๑๐
เด็กหญิงรนิษฐา บัวระภา

๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองเขือนช้าง

่

วัดหนองเขือนช้าง

่

 

สบ ๒๔๖๐/๗๙๑๑

เด็กหญิงกฤติมา แก้วเกลียง

้

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองเขือนช้าง

่

วัดหนองเขือนช้าง

่

 

สบ ๒๔๖๐/๗๙๑๒

เด็กชายกิตติพัฒน์ บุญถึง
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองเขือนช้าง

่

วัดหนองเขือนช้าง

่

 

สบ ๒๔๖๐/๗๙๑๓

เด็กชายพีระพัฒน์ ประเสิฐ
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองเขือนช้าง

่

วัดหนองเขือนช้าง

่

 

สบ ๒๔๖๐/๗๙๑๔
เด็กชายสุธินันท์ ประเสริฐ

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองเขือนช้าง

่

วัดหนองเขือนช้าง

่

 

สบ ๒๔๖๐/๗๙๑๕

เด็กชายสันติสุข กล้าการรบ
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองเขือนช้าง

่

วัดหนองเขือนช้าง

่

 

สบ ๒๔๖๐/๗๙๑๖

เด็กชายสิริภัทร วัฒนราช
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองเขือนช้าง

่

วัดหนองเขือนช้าง

่

 

สบ ๒๔๖๐/๗๙๑๗

เด็กหญิงกาญจนา ปุยะพันธ์
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองเขือนช้าง

่

วัดหนองเขือนช้าง

่

 

สบ ๒๔๖๐/๗๙๑๘
เด็กชายสราวุฒิ แช่มใย

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองเขือนช้าง

่

วัดหนองเขือนช้าง

่

 

สบ ๒๔๖๐/๗๙๑๙

นางสาวศิริพรรณ เปลียมคลัง

่

๑๑/๐๓/๒๕๓๗

โรงเรียนวัดหนองเขือนช้าง

่

วัดหนองเขือนช้าง

่

 

สบ ๒๔๖๐/๗๙๒๐
นายเสฏฐวุุฒิ ผาบศีรี

๒๑/๐๑/๒๕๓๖

โรงเรียนวัดหนองเขือนช้าง

่

วัดหนองเขือนช้าง

่

 

สบ ๒๔๖๐/๗๙๒๑

เด็กชายสุธี ศรีโชติ
๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดถนนเหล็ก วัดหนองจักร  

สบ ๒๔๖๐/๗๙๒๒
เด็กหญิงชนากานต์ อินอ่อน

๒๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดถนนเหล็ก วัดหนองจักร  

สบ ๒๔๖๐/๗๙๒๓

เด็กชายพรวิษณุ เล็กสมทิศ
๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดถนนเหล็ก วัดหนองจักร  

สบ ๒๔๖๐/๗๙๒๔

เด็กชายขวัญเมือง คะเณสุข
๒๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดถนนเหล็ก วัดหนองจักร  

สบ ๒๔๖๐/๗๙๒๕

เด็กชายพัทธดนย์ สุวรรณสุขุม
๒๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดถนนเหล็ก วัดหนองจักร  

สบ ๒๔๖๐/๗๙๒๖
เด็กหญิงเมษา เฉียบแหลม

๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดถนนเหล็ก วัดหนองจักร  

สบ ๒๔๖๐/๗๙๒๗

เด็กชายเมตไตรย จิตสง่า

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดถนนเหล็ก วัดหนองจักร  

สบ ๒๔๖๐/๗๙๒๘

เด็กชายธีรเมธ จันทวงษ์
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดถนนเหล็ก วัดหนองจักร  

สบ ๒๔๖๐/๗๙๒๙

เด็กชายชิษณุพงศ์ สมภารเพียง
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดถนนเหล็ก วัดหนองจักร  

สบ ๒๔๖๐/๗๙๓๐
เด็กหญิงพรตาพันธ์ อินทร์สวน

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดถนนเหล็ก วัดหนองจักร  

สบ ๒๔๖๐/๗๙๓๑

เด็กชายณัฐธวุธ ศรีนวลจันทร์
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดถนนเหล็ก วัดหนองจักร  

สบ ๒๔๖๐/๗๙๓๒

เด็กชายภูริณัฐ โนราช
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดถนนเหล็ก วัดหนองจักร  

สบ ๒๔๖๐/๗๙๓๓

นางสาวปริญาภรณ์ ลำบาล
๓๐/๑๑/๒๕๓๒

โรงเรียนวัดถนนเหล็ก วัดหนองจักร  

สบ ๒๔๖๐/๗๙๓๔
นางสาวพิมพ์ลดา ฤทธิทิศ

๒๑/๑๑/๒๕๓๒

โรงเรียนวัดถนนเหล็ก วัดหนองจักร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๒๒๗ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๗๙๓๕

เด็กหญิงสิริลักษณ์ บุญมี
๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนาร่อง วัดหนองจักร  

สบ ๒๔๖๐/๗๙๓๖

เด็กชายรพีภัทร ดามาพงษ์
๐๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดนาร่อง วัดหนองจักร  

สบ ๒๔๖๐/๗๙๓๗
เด็กชายนนทกร จำปารัตน์

๐๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดนาร่อง วัดหนองจักร  

สบ ๒๔๖๐/๗๙๓๘

เด็กหญิงณิชกานต์ เถือนผา

่

๑๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดนาร่อง วัดหนองจักร  

สบ ๒๔๖๐/๗๙๓๙

เด็กหญิงวรรณวิมล พันธุรัตน์
๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนาร่อง วัดหนองจักร  

สบ ๒๔๖๐/๗๙๔๐
เด็กชายศราวุฒิ ศรีสวัสดิ

์

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาร่อง วัดหนองจักร  

สบ ๒๔๖๐/๗๙๔๑
เด็กชายอนุพงษ์ นิตย์ตะขบ

๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนาร่อง วัดหนองจักร  

สบ ๒๔๖๐/๗๙๔๒

เด็กชายณัฐพล ดามาพงษ์
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาร่อง วัดหนองจักร  

สบ ๒๔๖๐/๗๙๔๓

เด็กชายพัฒนพงษ์ เรือนมาก
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาร่อง วัดหนองจักร  

สบ ๒๔๖๐/๗๙๔๔

เด็กชายวีรพล วิทักขะ
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาร่อง วัดหนองจักร  

สบ ๒๔๖๐/๗๙๔๕
เด็กชายธนากร จิตต์ลักษณ์

๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาร่อง วัดหนองจักร  

สบ ๒๔๖๐/๗๙๔๖

เด็กชายนคราช นิตย์ตะขบ
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาร่อง วัดหนองจักร  

สบ ๒๔๖๐/๗๙๔๗

เด็กหญิงนำทิพย์ อยู่แปน
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาร่อง วัดหนองจักร  

สบ ๒๔๖๐/๗๙๔๘

เด็กชายณฐกฤต ภูดรโพธิ

์

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองยาวสูง วัดหนองจักร  

สบ ๒๔๖๐/๗๙๔๙
เด็กหญิงกุลวดี โสนน้อย

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองยาวสูง วัดหนองจักร  

สบ ๒๔๖๐/๗๙๕๐
เด็กหญิงสิริวิมล ตาเสือ

๑๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองยาวสูง วัดหนองจักร  

สบ ๒๔๖๐/๗๙๕๑

เด็กหญิงสุมาลี เดชศิริวัฒน์
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองยาวสูง วัดหนองจักร  

สบ ๒๔๖๐/๗๙๕๒

เด็กหญิงสุชัญญา หมืนมี

่

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองยาวสูง วัดหนองจักร  

สบ ๒๔๖๐/๗๙๕๓
เด็กชายธีรวัฒน์ บุญมา

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองยาวสูง วัดหนองจักร  

สบ ๒๔๖๐/๗๙๕๔

เด็กชายภูิริวัฒน์ แสนบุญ
๐๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ วัดหนองโนใต้  

สบ ๒๔๖๐/๗๙๕๕

เด็กหญิงกชพร รอดแปน
๐๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ วัดหนองโนใต้  

สบ ๒๔๖๐/๗๙๕๖

เด็กหญิงชฎาพร ทิพย์โสตร์
๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ วัดหนองโนใต้  

สบ ๒๔๖๐/๗๙๕๗
เด็กหญิงวริศรา พันกลาง

๒๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ วัดหนองโนใต้  

สบ ๒๔๖๐/๗๙๕๘

เด็กหญิงอมรรัตน์
วัฒนประภาอนันท์ ๐๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ วัดหนองโนใต้  

สบ ๒๔๖๐/๗๙๕๙

เด็กชายฉัตรชัย ประสพจิตร
๐๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ วัดหนองโนใต้  

สบ ๒๔๖๐/๗๙๖๐
เด็กชายชินกฤต หมีเขียว

๐๗/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ วัดหนองโนใต้  

สบ ๒๔๖๐/๗๙๖๑
เด็กหญิงปฏิมาภรณ์ ศรีวิราช

๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ วัดหนองโนใต้  

สบ ๒๔๖๐/๗๙๖๒

เด็กชายศิรา ดวงน้อย
๑๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ วัดหนองโนใต้  

สบ ๒๔๖๐/๗๙๖๓

เด็กชายชัยธวัช ประยูรหงษ์
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ วัดหนองโนใต้  

สบ ๒๔๖๐/๗๙๖๔

เด็กชายอนุรักษ์ จินดารัตน์
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ วัดหนองโนใต้  

สบ ๒๔๖๐/๗๙๖๕
เด็กหญิงนิตยา เสือเหลือง

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ วัดหนองโนใต้  

สบ ๒๔๖๐/๗๙๖๖

เด็กหญิงชลดา โพงขุนทด

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ วัดหนองโนใต้  

สบ ๒๔๖๐/๗๙๖๗

เด็กชายจตุรภัทร คำตัน
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ วัดหนองโนใต้  

สบ ๒๔๖๐/๗๙๖๘

เด็กหญิงมัณฑริกา นิยะบุตร
๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ วัดหนองโนใต้  

สบ ๒๔๖๐/๗๙๖๙
เด็กชายณัฐชนน นิลมูล

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ วัดหนองโนใต้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๒๒๘ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๗๙๗๐
เด็กชายมานนท์ โพงขุนทด

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ วัดหนองโนใต้  

สบ ๒๔๖๐/๗๙๗๑

เด็กหญิงบุญทิวา นิลมูล
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ วัดหนองโนใต้  

สบ ๒๔๖๐/๗๙๗๒
เด็กชายณรงค์ชัย พ่วงโพธฺ์ทอง

๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ วัดหนองโนใต้  

สบ ๒๔๖๐/๗๙๗๓

เด็กชายเอกรินทร์ เรือนมา

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ วัดหนองโนใต้  

สบ ๒๔๖๐/๗๙๗๔

เด็กหญิงกาญจนา มาตรง
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ วัดหนองโนใต้  

สบ ๒๔๖๐/๗๙๗๕

เด็กชายเอกอมร จันทร์ทร
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ วัดหนองโนใต้  

สบ ๒๔๖๐/๗๙๗๖
เด็กชายดนุสรณ์ นาพาสาโก

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ วัดหนองโนใต้  

สบ ๒๔๖๐/๗๙๗๗

เด็กชายพุฒิชัย แจ่มปญญา
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ วัดหนองโนใต้  

สบ ๒๔๖๐/๗๙๗๘

เด็กชายปริวัตร เปนใจช่วย
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ วัดหนองโนใต้  

สบ ๒๔๖๐/๗๙๗๙

เด็กชายณัฐวุฒิ เปนใจช่วย
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ วัดหนองโนใต้  

สบ ๒๔๖๐/๗๙๘๐
เด็กชายปฏิญญา ดวงน้อย

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ วัดหนองโนใต้  

สบ ๒๔๖๐/๗๙๘๑

เด็กชายณฐวัฒน์ สระสิงห์โห
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ วัดหนองโนใต้  

สบ ๒๔๖๐/๗๙๘๒

เด็กหญิงชโรธร โสภา

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ วัดหนองโนใต้  

สบ ๒๔๖๐/๗๙๘๓

เด็กหญิงปวีณา สีไพร

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ วัดหนองโนใต้  

สบ ๒๔๖๐/๗๙๘๔
เด็กชายก้องภพ อาบชาติ

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ วัดหนองโนใต้  

สบ ๒๔๖๐/๗๙๘๕

เด็กชายสุเมธ เนตรสุวรรณ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ วัดหนองโนใต้  

สบ ๒๔๖๐/๗๙๘๖

เด็กชายสุรเดช หงษ์สุด
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ วัดหนองโนใต้  

สบ ๒๔๖๐/๗๙๘๗

เด็กชายพนมกร ตางาม
๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ วัดหนองโนใต้  

สบ ๒๔๖๐/๗๙๘๘
เด็กชายทวีศักดิ

์

ศิรารัตน์
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ วัดหนองโนใต้  

สบ ๒๔๖๐/๗๙๘๙

เด็กชายธรณินทร์ ราชสีห์สิงห์
๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปอกแปก วัดหนองโนเหนือ  

สบ ๒๔๖๐/๗๙๙๐
เด็กชายนัทธพงศ์ ศรีคำชน

๑๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปอกแปก วัดหนองโนเหนือ  

สบ ๒๔๖๐/๗๙๙๑

เด็กชายรชตะ คัดชาทัต
๐๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปอกแปก วัดหนองโนเหนือ  

สบ ๒๔๖๐/๗๙๙๒
เด็กชายศิวกร ปนเหน่ง

๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปอกแปก วัดหนองโนเหนือ  

สบ ๒๔๖๐/๗๙๙๓

เด็กชายเสกสรร อินทรสวัสดิ

์

๑๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปอกแปก วัดหนองโนเหนือ  

สบ ๒๔๖๐/๗๙๙๔

เด็กหญิงขวัญนภา โตบุญช่วย
๑๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปอกแปก วัดหนองโนเหนือ  

สบ ๒๔๖๐/๗๙๙๕

เด็กหญิงมีนา วังบรรณ์
๐๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปอกแปก วัดหนองโนเหนือ  

สบ ๒๔๖๐/๗๙๙๖
เด็กหญิงสุนันทา มาสวัสดิ

์

๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปอกแปก วัดหนองโนเหนือ  

สบ ๒๔๖๐/๗๙๙๗

เด็กหญิงสุพรรณษา วิทักขะ
๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปอกแปก วัดหนองโนเหนือ  

สบ ๒๔๖๐/๗๙๙๘

เด็กชายพีรพัฒน์ สารีพันดอน
๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปอกแปก วัดหนองโนเหนือ  

สบ ๒๔๖๐/๗๙๙๙

เด็กหญิงนันธิชา ชืนจำปา

่

๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปอกแปก วัดหนองโนเหนือ  

สบ ๒๔๖๐/๘๐๐๐
เด็กชายตะวัน หินอ่อน

๑๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดปอกแปก วัดหนองโนเหนือ  

สบ ๒๔๖๐/๘๐๐๑
เด็กชายสุรใจ สุวรรณรังษี

๐๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดปอกแปก วัดหนองโนเหนือ  

สบ ๒๔๖๐/๘๐๐๒
เด็กชายสุริยา สุวรรณพัฒน์

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปอกแปก วัดหนองโนเหนือ  

สบ ๒๔๖๐/๘๐๐๓
เด็กหญิงลภัสรดา ลอยวิไลย

๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปอกแปก วัดหนองโนเหนือ  

สบ ๒๔๖๐/๘๐๐๔
เด็กหญิงอรวรรษา สุขกรีต

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปอกแปก วัดหนองโนเหนือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๒๒๙ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๘๐๐๕
เด็กหญิงวาสนา แน่นอุดร

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปอกแปก วัดหนองโนเหนือ  

สบ ๒๔๖๐/๘๐๐๖
เด็กชายปรัชญา สดชืน

่

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปอกแปก วัดหนองโนเหนือ  

สบ ๒๔๖๐/๘๐๐๗
เด็กชายนัฐวุฒิ เกลียวสีนาค

๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปอกแปก วัดหนองโนเหนือ  

สบ ๒๔๖๐/๘๐๐๘
เด็กชายกิตตินันท์ ดอนเมืองปก

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปอกแปก วัดหนองโนเหนือ  

สบ ๒๔๖๐/๘๐๐๙
เด็กชายพิพัฒน์ พร้อมสมุทร

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปอกแปก วัดหนองโนเหนือ  

สบ ๒๔๖๐/๘๐๑๐
เด็กชายสุเมธ มาสวัสดิ

์

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปอกแปก วัดหนองโนเหนือ  

สบ ๒๔๖๐/๘๐๑๑
เด็กหญิงณัฐกานต์ กิงแก้ว

่

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปอกแปก วัดหนองโนเหนือ  

สบ ๒๔๖๐/๘๐๑๒
เด็กหญิงธมลวรรณ นกโพธิ

์

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปอกแปก วัดหนองโนเหนือ  

สบ ๒๔๖๐/๘๐๑๓
เด็กหญิงสุทธิดา สุทธาวาส

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปอกแปก วัดหนองโนเหนือ  

สบ ๒๔๖๐/๘๐๑๔
เด็กหญิงสุภากร สังข์ฤทธิ

์

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปอกแปก วัดหนองโนเหนือ  

สบ ๒๔๖๐/๘๐๑๕
เด็กชายอนันต์ มาลัย

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปอกแปก วัดหนองโนเหนือ  

สบ ๒๔๖๐/๘๐๑๖
เด็กชายกิตติภูมิ ศิรารัตน์

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปอกแปก วัดหนองโนเหนือ  

สบ ๒๔๖๐/๘๐๑๗
เด็กชายนพเก้า โพธิรักษา

์

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปอกแปก วัดหนองโนเหนือ  

สบ ๒๔๖๐/๘๐๑๘
เด็กหญิงพุทธิดา อนะมาน

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปอกแปก วัดหนองโนเหนือ  

สบ ๒๔๖๐/๘๐๑๙
เด็กชายวัชรินทร์ ทองคำ

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปอกแปก วัดหนองโนเหนือ  

สบ ๒๔๖๐/๘๐๒๐
เด็กหญิงณัฐนิกา เอียมสุภา

่

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปอกแปก วัดหนองโนเหนือ  

สบ ๒๔๖๐/๘๐๒๑
เด็กหญิงศิริลักษณ์ ไตรสุทธิ

์

๑๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองยาวใต้ วัดหนองยาวใต้  

สบ ๒๔๖๐/๘๐๒๒
เด็กหญิงกันต์กมล บัวเมืองปก

๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองยาวใต้ วัดหนองยาวใต้  

สบ ๒๔๖๐/๘๐๒๓
เด็กชายพงศภัค หาญโสภี

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองยาวใต้ วัดหนองยาวใต้  

สบ ๒๔๖๐/๘๐๒๔
เด็กชายสุเมธ บุญเกิด

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดม่วงน้อย ม่วงน้อย  

สบ ๒๔๖๐/๘๐๒๕
นางสาววิลาสินี เพชรพลอย

๑๒/๐๗/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

มะขามเรียง  

สบ ๒๔๖๐/๘๐๒๖
นางสาวศุภศิริ ศักดิคำดวง

์

๒๕/๐๓/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

มะขามเรียง  

สบ ๒๔๖๐/๘๐๒๗
นายมนัส แจ่มจำรัส

๐๘/๐๖/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

มะขามเรียง  

สบ ๒๔๖๐/๘๐๒๘
นางสาวเบญศิริ ไขไพรวัน

๒๐/๐๕/๒๕๔๕ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

มะขามเรียง  

สบ ๒๔๖๐/๘๐๒๙
นายรุ่ง บรรจงรัตน์

๐๘/๐๒/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

มะขามเรียง  

สบ ๒๔๖๐/๘๐๓๐
นายอนุสรณ์ รุ้งพรม

๐๘/๐๓/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

มะขามเรียง  

สบ ๒๔๖๐/๘๐๓๑
เด็กชายภาวัฒน์ สุขเกษม

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสารภี สารภี  

สบ ๒๔๖๐/๘๐๓๒
เด็กหญิงพรรณณี สิงหะ

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสารภี สารภี  

สบ ๒๔๖๐/๘๐๓๓
เด็กชายอภิวัฒน์ พหลยุทธ

๒๓/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสุนทรเทพมุนีมิตรภาพที 188

่

สุนทรเทพมุนี  

สบ ๒๔๖๐/๘๐๓๔
เด็กชายอัฐณพ โตเศวก

๐๕/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสุนทรเทพมุนีมิตรภาพที 188

่

สุนทรเทพมุนี  

สบ ๒๔๖๐/๘๐๓๕
เด็กชายอัศวิน ศรอินทร์

๑๖/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสุนทรเทพมุนีมิตรภาพที 188

่

สุนทรเทพมุนี  

สบ ๒๔๖๐/๘๐๓๖
เด็กหญิงจันทร์งาม พักสอน

๒๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสุนทรเทพมุนีมิตรภาพที 188

่

สุนทรเทพมุนี  

สบ ๒๔๖๐/๘๐๓๗
เด็กชายนันธชัย แชลมรัมย์

๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโปงก้อนเส้า บ่อโศก  

สบ ๒๔๖๐/๘๐๓๘
เด็กชายภูริภัทร ไชยทอง

๒๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดโปงก้อนเส้า บ่อโศก  

สบ ๒๔๖๐/๘๐๓๙
เด็กชายศรชัย ไพบูลย์

๐๒/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโปงก้อนเส้า บ่อโศก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๒๓๐ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๘๐๔๐
เด็กชายอภิชาติ ชัยชนะ

๑๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดโปงก้อนเส้า บ่อโศก  

สบ ๒๔๖๐/๘๐๔๑
เด็กชายอนุชา จ้อยโชติ

๒๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดโปงก้อนเส้า บ่อโศก  

สบ ๒๔๖๐/๘๐๔๒
เด็กชายสุบิน อ่อนชัง

่

๐๗/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโปงก้อนเส้า บ่อโศก  

สบ ๒๔๖๐/๘๐๔๓
เด็กชายมนัสทร ตุ้ยพิมพ์

๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโปงก้อนเส้า บ่อโศก  

สบ ๒๔๖๐/๘๐๔๔
เด็กชายอนุสร ตุ่มนาค

๐๑/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโปงก้อนเส้า บ่อโศก  

สบ ๒๔๖๐/๘๐๔๕
เด็กหญิงดวงกมล ศรีธีรานนท์

๐๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโปงก้อนเส้า บ่อโศก  

สบ ๒๔๖๐/๘๐๔๖
เด็กหญิงวริษรา ไพรบึง

๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโปงก้อนเส้า บ่อโศก  

สบ ๒๔๖๐/๘๐๔๗
เด็กหญิงกัญนิกา มุงลา

๐๗/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโปงก้อนเส้า บ่อโศก  

สบ ๒๔๖๐/๘๐๔๘
เด็กหญิงปณัฐญา ศรีนิล

๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโปงก้อนเส้า บ่อโศก  

สบ ๒๔๖๐/๘๐๔๙
เด็กหญิงปาริชาติ มุงลา

๒๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดโปงก้อนเส้า บ่อโศก  

สบ ๒๔๖๐/๘๐๕๐
เด็กหญิงอุบลวรรณ วรจักร์

๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโปงก้อนเส้า บ่อโศก  

สบ ๒๔๖๐/๘๐๕๑
เด็กหญิงพรรณษา พรมเสนา

๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโปงก้อนเส้า บ่อโศก  

สบ ๒๔๖๐/๘๐๕๒
เด็กหญิงจิดาภา วีระเดช

๐๘/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโปงก้อนเส้า บ่อโศก  

สบ ๒๔๖๐/๘๐๕๓
เด็กชายทินภัทร บุรีเลิศ

๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโปงก้อนเส้า บ่อโศก  

สบ ๒๔๖๐/๘๐๕๔
เด็กชายสุกฤษฎิ

์

ศรีบันดิด
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโปงก้อนเส้า บ่อโศก  

สบ ๒๔๖๐/๘๐๕๕
เด็กชายจิติศักดิ

์

โชติมณี
๑๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโปงก้อนเส้า บ่อโศก  

สบ ๒๔๖๐/๘๐๕๖
เด็กชายกฤตนัยต์ ตะเภาเงิน

๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโปงก้อนเส้า บ่อโศก  

สบ ๒๔๖๐/๘๐๕๗
เด็กชายชำนาญไพร นิชำนาญ

๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโปงก้อนเส้า บ่อโศก  

สบ ๒๔๖๐/๘๐๕๘
เด็กชายอนุรักษ์ โคตุนัน

๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโปงก้อนเส้า บ่อโศก  

สบ ๒๔๖๐/๘๐๕๙
เด็กชายธีรภัทร ญารี

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโปงก้อนเส้า บ่อโศก  

สบ ๒๔๖๐/๘๐๖๐
เด็กชายณัฐภูมิ เจริญธรรม

๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโปงก้อนเส้า บ่อโศก  

สบ ๒๔๖๐/๘๐๖๑
เด็กหญิงปณิตา สูงสุด

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโปงก้อนเส้า บ่อโศก  

สบ ๒๔๖๐/๘๐๖๒
เด็กหญิงณัชชา พืนดี

้

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโปงก้อนเส้า บ่อโศก  

สบ ๒๔๖๐/๘๐๖๓
เด็กหญิงพรนภา อุ่นพรม

๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโปงก้อนเส้า บ่อโศก  

สบ ๒๔๖๐/๘๐๖๔
เด็กชายประดิพัทธ์ ทาสีคำ

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโปงก้อนเส้า บ่อโศก  

สบ ๒๔๖๐/๘๐๖๕
เด็กชายธนกร อุปปนนะ

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโปงก้อนเส้า บ่อโศก  

สบ ๒๔๖๐/๘๐๖๖
เด็กชายภูวดล ตะเภาเงิน

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโปงก้อนเส้า บ่อโศก  

สบ ๒๔๖๐/๘๐๖๗
เด็กชายปฏิมากร เมคิน

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโปงก้อนเส้า บ่อโศก  

สบ ๒๔๖๐/๘๐๖๘
เด็กชายพัชรพล ภาดีสุข

๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโปงก้อนเส้า บ่อโศก  

สบ ๒๔๖๐/๘๐๖๙
เด็กหญิงคุณัญญา ทอนสูงเนิน

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโปงก้อนเส้า บ่อโศก  

สบ ๒๔๖๐/๘๐๗๐
เด็กหญิงวรรณภา ภูอาจ

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโปงก้อนเส้า บ่อโศก  

สบ ๒๔๖๐/๘๐๗๑
เด็กหญิงชนิสา สุขสร้อย

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโปงก้อนเส้า บ่อโศก  

สบ ๒๔๖๐/๘๐๗๒
เด็กหญิงลีลาวดี แสงนิล

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโปงก้อนเส้า บ่อโศก  

สบ ๒๔๖๐/๘๐๗๓
เด็กหญิงแก้วการดา อ่อนช่าง

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโปงก้อนเส้า บ่อโศก  

สบ ๒๔๖๐/๘๐๗๔
เด็กหญิงกุลนัฐ อุปถัมภ์

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโปงก้อนเส้า บ่อโศก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๒๓๑ / ๒๓๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๘๐๗๕
เด็กหญิงศุภลักษณ์ โคตุนัน

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโปงก้อนเส้า บ่อโศก  

สบ ๒๔๖๐/๘๐๗๖
เด็กชายโกวิท จ้อยโชติ

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโปงก้อนเส้า บ่อโศก  

สบ ๒๔๖๐/๘๐๗๗
เด็กชายกีรติ ธงอาษา

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโปงก้อนเส้า บ่อโศก  

สบ ๒๔๖๐/๘๐๗๘
เด็กชายทวีโชค เพ็ชรจรูญ

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโปงก้อนเส้า บ่อโศก  

สบ ๒๔๖๐/๘๐๗๙
เด็กชายพิชชากร มันศิล

่

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโปงก้อนเส้า บ่อโศก  

สบ ๒๔๖๐/๘๐๘๐
เด็กชายภูมินทร์ อ่อนชัง

่

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโปงก้อนเส้า บ่อโศก  

สบ ๒๔๖๐/๘๐๘๑
เด็กชายรุจดนัย สามาเวช

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโปงก้อนเส้า บ่อโศก  

สบ ๒๔๖๐/๘๐๘๒
เด็กชายณัฐวุฒิ บุบผาลา

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโปงก้อนเส้า บ่อโศก  

สบ ๒๔๖๐/๘๐๘๓
เด็กชายศราวุฒิ ภูธร

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโปงก้อนเส้า บ่อโศก  

สบ ๒๔๖๐/๘๐๘๔
เด็กชายพัฒนพงษ์ เบียดตะคุ

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโปงก้อนเส้า บ่อโศก  

สบ ๒๔๖๐/๘๐๘๕
เด็กชายอภิวัฒน์ ชำนิ

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโปงก้อนเส้า บ่อโศก  

สบ ๒๔๖๐/๘๐๘๖
เด็กหญิงภรณี ชาลีโคต

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโปงก้อนเส้า บ่อโศก  

สบ ๒๔๖๐/๘๐๘๗
เด็กหญิงอรัญญา อ่อนชัง

่

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโปงก้อนเส้า บ่อโศก  

สบ ๒๔๖๐/๘๐๘๘
เด็กหญิงบงกช สุรักขกะ

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโปงก้อนเส้า บ่อโศก  

สบ ๒๔๖๐/๘๐๘๙
เด็กหญิงแพรวิไล พลางวัน

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโปงก้อนเส้า บ่อโศก  

สบ ๒๔๖๐/๘๐๙๐
เด็กหญิงสุธิษา บุญชู

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโปงก้อนเส้า บ่อโศก  

สบ ๒๔๖๐/๘๐๙๑
เด็กหญิงรุ้งเพชร แสงขาน

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโปงก้อนเส้า บ่อโศก  

สบ ๒๔๖๐/๘๐๙๒
เด็กหญิงจารุวรรณ์ รอบสุริวงษ์

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโปงก้อนเส้า บ่อโศก  

สบ ๒๔๖๐/๘๐๙๓
เด็กหญิงสุภาวิณี แชลมรัมย์

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโปงก้อนเส้า บ่อโศก  

สบ ๒๔๖๐/๘๐๙๔
เด็กหญิงนฤมล ชลรัตน์

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโปงก้อนเส้า บ่อโศก  

สบ ๒๔๖๐/๘๐๙๕
เด็กชายณัฐวุฒิ ดาทอง

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโปงก้อนเส้า บ่อโศก  

สบ ๒๔๖๐/๘๐๙๖
เด็กชายพรรณชนิช บุญเชิด

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโปงก้อนเส้า บ่อโศก  

สบ ๒๔๖๐/๘๐๙๗
เด็กชายธนากร ตะเภาเงิน

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโปงก้อนเส้า บ่อโศก  

สบ ๒๔๖๐/๘๐๙๘
เด็กชายเจษฎา แตงหวาน

๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโปงก้อนเส้า บ่อโศก  

สบ ๒๔๖๐/๘๐๙๙
เด็กชายวุฒิชัย ใจดี

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโปงก้อนเส้า บ่อโศก  

สบ ๒๔๖๐/๘๑๐๐
เด็กชายอรรถพร จารึกกลาง

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโปงก้อนเส้า บ่อโศก  

สบ ๒๔๖๐/๘๑๐๑
เด็กชายภูวดล แสงเงิน

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโปงก้อนเส้า บ่อโศก  

สบ ๒๔๖๐/๘๑๐๒
เด็กหญิงวรรณฤดา สุวรรณพิงคา

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโปงก้อนเส้า บ่อโศก  

สบ ๒๔๖๐/๘๑๐๓
เด็กหญิงพรณพา มุ่งโนนบ่อ

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโปงก้อนเส้า บ่อโศก  

สบ ๒๔๖๐/๘๑๐๔
เด็กหญิงนริศรา กองคำฟู

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโปงก้อนเส้า บ่อโศก  

สบ ๒๔๖๐/๘๑๐๕
เด็กหญิงนรยา โชติมณี

๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโปงก้อนเส้า บ่อโศก  

สบ ๒๔๖๐/๘๑๐๖
เด็กหญิงชลนิชา พรปกเกล้า

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโปงก้อนเส้า บ่อโศก  

สบ ๒๔๖๐/๘๑๐๗
เด็กหญิงปริชญา กรีโรจณี

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโปงก้อนเส้า บ่อโศก  

สบ ๒๔๖๐/๘๑๐๘
เด็กหญิงสมจิตร โสมาลี

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโปงก้อนเส้า บ่อโศก  

สบ ๒๔๖๐/๘๑๐๙
เด็กหญิงมณฑิกา สังสอน

่

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโปงก้อนเส้า บ่อโศก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๒๓๒ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๘๑๑๐
เด็กชายวิธวัทย์ ทองนาค

๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโปงก้อนเส้า บ่อโศก  

สบ ๒๔๖๐/๘๑๑๑

เด็กชายพีระพัฒน์ พาที
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโปงก้อนเส้า บ่อโศก  

สบ ๒๔๖๐/๘๑๑๒
เด็กชายนัทวัฒน์ ชลรัตน์

๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโปงก้อนเส้า บ่อโศก  

สบ ๒๔๖๐/๘๑๑๓

นายกิตติธร บุตรเกตุ
๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโปงก้อนเส้า บ่อโศก  

สบ ๒๔๖๐/๘๑๑๔

เด็กชายธเนศพล วันธงชัย
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโปงก้อนเส้า บ่อโศก  

สบ ๒๔๖๐/๘๑๑๕

เด็กชายวัชรินทร์ วีระเดช
๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโปงก้อนเส้า บ่อโศก  

สบ ๒๔๖๐/๘๑๑๖
เด็กชายภัคนันท์ บุรีเลิศ

๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโปงก้อนเส้า บ่อโศก  

สบ ๒๔๖๐/๘๑๑๗

เด็กหญิงชลธิชา อุ่นพรม
๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโปงก้อนเส้า บ่อโศก  

สบ ๒๔๖๐/๘๑๑๘

เด็กหญิงมนทิราลัย ใหญ่สมพงษ์
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโปงก้อนเส้า บ่อโศก  

สบ ๒๔๖๐/๘๑๑๙

เด็กหญิงลดาวัลย์ รอสูงเนิน
๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโปงก้อนเส้า บ่อโศก  

สบ ๒๔๖๐/๘๑๒๐
เด็กหญิงอรวรรณ ผาสุข

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโปงก้อนเส้า บ่อโศก  

สบ ๒๔๖๐/๘๑๒๑

เด็กหญิงสุวานัน สูงสุด
๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโปงก้อนเส้า บ่อโศก  

สบ ๒๔๖๐/๘๑๒๒

เด็กหญิงสุวิสา วิภาชัย
๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโปงก้อนเส้า บ่อโศก  

สบ ๒๔๖๐/๘๑๒๓

นางคิดสมบรูณ ชืนบาน

่

๐๑/๐๗/๒๕๐๗
โรงเรียนวัดโปงก้อนเส้า บ่อโศก  

สบ ๒๔๖๐/๘๑๒๔
นางเกษรา พึงศรี

่

๐๔/๐๔/๒๕๒๕

โรงเรียนวัดโปงก้อนเส้า บ่อโศก  

สบ ๒๔๖๐/๘๑๒๕

นายชัชวาล วงศ์อนันต์

๑๗/๑๒/๒๕๒๘

โรงเรียนวัดโปงก้อนเส้า บ่อโศก  

สบ ๒๔๖๐/๘๑๒๖

นายยุทธกิจ ถาวรเกษตร
๐๓/๐๗/๒๕๑๙

โรงเรียนวัดโปงก้อนเส้า บ่อโศก  

สบ ๒๔๖๐/๘๑๒๗

นางสาวจีรวรรณ โสปาสัก
๑๕/๐๑/๒๕๓๔

โรงเรียนวัดโปงก้อนเส้า บ่อโศก  

สบ ๒๔๖๐/๘๑๒๘
นางสาวไอริณ อุ่นสาลี

๐๓/๐๕/๒๕๓๔

โรงเรียนวัดโปงก้อนเส้า บ่อโศก  

สบ ๒๔๖๐/๘๑๒๙

นายสุริยา แจ่มบาล
๐๓/๐๓/๒๕๓๐

โรงเรียนวัดโปงก้อนเส้า บ่อโศก  

สบ ๒๔๖๐/๘๑๓๐
นางสาวกวินตา ผู้ท่วม

๓๐/๐๙/๒๕๒๔

โรงเรียนวัดโปงก้อนเส้า บ่อโศก  

สบ ๒๔๖๐/๘๑๓๑

นายภาณุกรณ์ อปุัชฌาย์
๐๓/๐๔/๒๕๒๙

โรงเรียนวัดโปงก้อนเส้า บ่อโศก  

สบ ๒๔๖๐/๘๑๓๒
นางสาวอัมพรพันธ์ ชนะชัย

๑๗/๐๗/๒๕๓๓

โรงเรียนวัดโปงก้อนเส้า บ่อโศก  

สบ ๒๔๖๐/๘๑๓๓

นางอุบลวรรณ หึกขุนทด
๒๘/๐๕/๒๕๑๓

โรงเรียนวัดโปงก้อนเส้า บ่อโศก  

สบ ๒๔๖๐/๘๑๓๔

นายอิด

๊

หนาจัตุรัส
๐๙/๐๑/๒๕๒๔

โรงเรียนวัดโปงก้อนเส้า บ่อโศก  

สบ ๒๔๖๐/๘๑๓๕

นายจิตรกร เรือนสอน
๓๑/๑๐/๒๕๓๕

โรงเรียนวัดโปงก้อนเส้า บ่อโศก  

สบ ๒๔๖๐/๘๑๓๖
นางสาวไอลดา ชัยแก้ว

๒๖/๐๕/๒๕๓๖

โรงเรียนวัดโปงก้อนเส้า บ่อโศก  

สบ ๒๔๖๐/๘๑๓๗

นางสาวกมลพรรณ ศรีนครินทร์
๒๖/๐๘/๒๕๐๒

โรงเรียนวัดโปงก้อนเส้า บ่อโศก  

สบ ๒๔๖๐/๘๑๓๘

นางสาวเฉลิมศรี หุ่นสาระ

๒๓/๑๑/๒๕๑๙

โรงเรียนวัดโปงก้อนเส้า บ่อโศก  

สบ ๒๔๖๐/๘๑๓๙

นายนิราศ แปนแก้ว
๓๐/๑๒/๒๔๙๑

โรงเรียนวัดโปงก้อนเส้า บ่อโศก  

สบ ๒๔๖๐/๘๑๔๐
เด็กชายเสกสรรค์ เอิบอาบ

๑๖/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสมุหประดิษฐ์(วันครู 2501) วัดสมุหประดิษฐาราม
 

สบ ๒๔๖๐/๘๑๔๑

เด็กหญิงชลกร จันทร์เกตุ
๒๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสมุหประดิษฐ์(วันครู 2501) วัดสมุหประดิษฐาราม

 

สบ ๒๔๖๐/๘๑๔๒
เด็กชายณัฏฐณิภัทร ไกรชิต

๑๘/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสมุหประดิษฐ์(วันครู 2501) วัดสมุหประดิษฐาราม
 

สบ ๒๔๖๐/๘๑๔๓

เด็กหญิงสุภัทรศร ปรางแก้ว
๒๓/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสมุหประดิษฐ์(วันครู 2501) วัดสมุหประดิษฐาราม

 

สบ ๒๔๖๐/๘๑๔๔
เด็กหญิงชนัสดาภรณ์ ฉิมพัฒน์

๒๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบุญเกือวิทยา

้

วัดสมุหประดิษฐาราม
 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๒๓๓ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๘๑๔๕

เด็กหญิงกานต์ธิดา ฉายากูล
๒๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบุญเกือวิทยา

้

วัดสมุหประดิษฐาราม
 

สบ ๒๔๖๐/๘๑๔๖

เด็กชายพิเชษฐพงศ์ รักษาพงศ์
๒๐/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบุญเกือวิทยา

้

วัดสมุหประดิษฐาราม
 

สบ ๒๔๖๐/๘๑๔๗
เด็กหญิงภัทธิรา เจนวิพากษ์

๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบุญเกือวิทยา

้

วัดสมุหประดิษฐาราม
 

สบ ๒๔๖๐/๘๑๔๘

เด็กหญิงพรพรรณ ปลีสวัสดิ

์

๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบุญเกือวิทยา

้

วัดสมุหประดิษฐาราม
 

สบ ๒๔๖๐/๘๑๔๙

เด็กชายคณาธิป ชุ่มเงิน
๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบุญเกือวิทยา

้

วัดสมุหประดิษฐาราม
 

สบ ๒๔๖๐/๘๑๕๐
เด็กหญิงนวสร พึงคำ

่

๒๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบุญเกือวิทยา

้

วัดสมุหประดิษฐาราม
 

สบ ๒๔๖๐/๘๑๕๑
เด็กชายปณณวัฒน์ พุ่มลำเจียก

๐๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบุญเกือวิทยา

้

วัดสมุหประดิษฐาราม
 

สบ ๒๔๖๐/๘๑๕๒

เด็กหญิงอริสา แก้วสว่าง
๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบุญเกือวิทยา

้

วัดสมุหประดิษฐาราม
 

สบ ๒๔๖๐/๘๑๕๓

เด็กหญิงณัฐณิชา เฉลยโฉม
๓๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบุญเกือวิทยา

้

วัดสมุหประดิษฐาราม
 

สบ ๒๔๖๐/๘๑๕๔

เด็กชายปฏิภาณ แสนดวงดี
๑๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบุญเกือวิทยา

้

วัดสมุหประดิษฐาราม
 

สบ ๒๔๖๐/๘๑๕๕
เด็กหญิงเกศินี ศรีสันต์

๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบุญเกือวิทยา

้

วัดสมุหประดิษฐาราม
 

สบ ๒๔๖๐/๘๑๕๖

เด็กหญิงธัญชนก สานิชวรรณ
๐๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบุญเกือวิทยา

้

วัดสมุหประดิษฐาราม
 

สบ ๒๔๖๐/๘๑๕๗

เด็กชายสมสุวรรณ กาบตุ้ม
๑๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบุญเกือวิทยา

้

วัดสมุหประดิษฐาราม
 

สบ ๒๔๖๐/๘๑๕๘

เด็กหญิงณิชชา แก้วแสน
๑๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบุญเกือวิทยา

้

วัดสมุหประดิษฐาราม
 

สบ ๒๔๖๐/๘๑๕๙
เด็กชายธนภัทร ขอนแก่น

๒๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบุญเกือวิทยา

้

วัดสมุหประดิษฐาราม
 

สบ ๒๔๖๐/๘๑๖๐
เด็กชายกิตติพัฒน์ คล้ายฤทธิ

์

๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบุญเกือวิทยา

้

วัดสมุหประดิษฐาราม
 

สบ ๒๔๖๐/๘๑๖๑

เด็กหญิงอนุธิตา บัวชืน

่

๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบุญเกือวิทยา

้

วัดสมุหประดิษฐาราม
 

สบ ๒๔๖๐/๘๑๖๒

เด็กหญิงพีรภาว์ อินทนาคา
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบุญเกือวิทยา

้

วัดสมุหประดิษฐาราม
 

สบ ๒๔๖๐/๘๑๖๓
เด็กหญิงชุติกาญจน์ เขียวแฉล้ม

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบุญเกือวิทยา

้

วัดสมุหประดิษฐาราม
 

สบ ๒๔๖๐/๘๑๖๔
เด็กหญิงทิพย์อักษร อัครชัยยันต์

๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบุญเกือวิทยา

้

วัดสมุหประดิษฐาราม
 

สบ ๒๔๖๐/๘๑๖๕

เด็กชายศุภกฤต เกษเพชร
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบุญเกือวิทยา

้

วัดสมุหประดิษฐาราม
 

สบ ๒๔๖๐/๘๑๖๖

เด็กหญิงอมิตา แสงลำใย
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบุญเกือวิทยา

้

วัดสมุหประดิษฐาราม
 

สบ ๒๔๖๐/๘๑๖๗
เด็กหญิงนริศรา จำปาทอง

๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านหมาก บ้านหมาก  

สบ ๒๔๖๐/๘๑๖๘

เด็กหญิงวิไลพร หมืนมี

่

๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านหมาก บ้านหมาก  

สบ ๒๔๖๐/๘๑๖๙

เด็กหญิงกมลวรรณ ดีจันทึก
๐๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ้านหมาก บ้านหมาก  

สบ ๒๔๖๐/๘๑๗๐
เด็กชายธนกฤต ปะตะคามินทร์

๒๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ้านหมาก บ้านหมาก  

สบ ๒๔๖๐/๘๑๗๑
เด็กหญิงอรุณลักษณ์ พิญโยยง

๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านหมาก บ้านหมาก  

สบ ๒๔๖๐/๘๑๗๒

เด็กหญิงนภัทร ปะตะคามินทร์
๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านหมาก บ้านหมาก  

สบ ๒๔๖๐/๘๑๗๓

เด็กชายเกริกฤทธิ

์

จันทวงษ์
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหมาก บ้านหมาก  

สบ ๒๔๖๐/๘๑๗๔

เด็กหญิงวัชรินทร์ ศรีสมัย
๐๔/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด)

บ้านหินลับ  

สบ ๒๔๖๐/๘๑๗๕
เด็กหญิงวธัญยา ไทยพุทรา

๐๘/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด)
บ้านหินลับ  

สบ ๒๔๖๐/๘๑๗๖

เด็กหญิงพรสุดา ศรีสง่า
๒๑/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด)

บ้านหินลับ  

สบ ๒๔๖๐/๘๑๗๗

เด็กหญิงผกาแก้ว อินทร์ประดิษฐ์
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด)
บ้านหินลับ  

สบ ๒๔๖๐/๘๑๗๘

เด็กชายวาริตย์ มูลมัง

่

๑๑/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด)

บ้านหินลับ  

สบ ๒๔๖๐/๘๑๗๙
เด็กชายธนกฤต อายะชู

๐๖/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด)

บ้านหินลับ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๒๓๔ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๘๑๘๐
เด็กหญิงอินทุอร ไพทูลย์

๐๘/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด)

บ้านหินลับ  

สบ ๒๔๖๐/๘๑๘๑

เด็กหญิงพิมพ์นดา กรภิบาล
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด)
บ้านหินลับ  

สบ ๒๔๖๐/๘๑๘๒
เด็กหญิงนัฐฐา โพธิพิเนตร

์

๑๒/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด)

บ้านหินลับ  

สบ ๒๔๖๐/๘๑๘๓

เด็กชายปธานิน ปานทิพย์
๐๖/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด)

บ้านหินลับ  

สบ ๒๔๖๐/๘๑๘๔

เด็กหญิงวราภรณ์ แจ้ไร่
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด)
บ้านหินลับ  

สบ ๒๔๖๐/๘๑๘๕

เด็กชายนพรัตน์ พลาจิต
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด)
บ้านหินลับ  

สบ ๒๔๖๐/๘๑๘๖
เด็กหญิงพูนทรัพย์ จันทร์งาม

๐๕/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด)
บ้านหินลับ  

สบ ๒๔๖๐/๘๑๘๗

เด็กหญิงชูมภูนุช อุบลหอม
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด)
บ้านหินลับ  

สบ ๒๔๖๐/๘๑๘๘

เด็กหญิงทองพูล ขอบจักรวาฬ
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด)
บ้านหินลับ  

สบ ๒๔๖๐/๘๑๘๙
เด็กหญิงปภาวรินทร์ แพ่งสวัสดิ

์

๑๖/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด)

บ้านหินลับ  

สบ ๒๔๖๐/๘๑๙๐
เด็กชายศิรกร ลำภูพวง

๑๑/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด)

บ้านหินลับ  

สบ ๒๔๖๐/๘๑๙๑

เด็กชายวงศกร อุดมศิลป
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด)
บ้านหินลับ  

สบ ๒๔๖๐/๘๑๙๒

เด็กชายประเสริฐ ปาสะดี
๒๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน บ้านหินลับ  

สบ ๒๔๖๐/๘๑๙๓

เด็กชายศุภวัฒน์ บัวทอง
๒๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน บ้านหินลับ  

สบ ๒๔๖๐/๘๑๙๔
เด็กชายนาวิน โพลาหงษ์

๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน บ้านหินลับ  

สบ ๒๔๖๐/๘๑๙๕

เด็กชายอานุทิตย์ ไพรี
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน บ้านหินลับ  

สบ ๒๔๖๐/๘๑๙๖

เด็กชายศุภสัณฑ์ ชฎาจิตร
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน บ้านหินลับ  

สบ ๒๔๖๐/๘๑๙๗

เด็กหญิงพัชราภา วันคำ
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน บ้านหินลับ  

สบ ๒๔๖๐/๘๑๙๘
เด็กหญิงทิพย์ชนก เข่งพิมล

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน บ้านหินลับ  

สบ ๒๔๖๐/๘๑๙๙

เด็กชายตรีเทพ สิทธิพล
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลังเขา หลังเขาวนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๘๒๐๐
เด็กชายธันวา แก้วมี

๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหลังเขา หลังเขาวนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๘๒๐๑
เด็กชายยุทธภูมิ โมกขันธ์

๑๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหลังเขา หลังเขาวนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๘๒๐๒
เด็กชายสกลวัฒน์ ดงสิงห์

๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหลังเขา หลังเขาวนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๘๒๐๓
เด็กชายเกียรตินัย โพธิแก้ว

์

๐๔/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหลังเขา หลังเขาวนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๘๒๐๔
เด็กหญิงปนัดดา เจงชิดกลาง

๐๔/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหลังเขา หลังเขาวนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๘๒๐๕
เด็กหญิงศิริวรรณ ไวยวาศ

๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหลังเขา หลังเขาวนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๘๒๐๖
เด็กหญิงวันวิสา พันตน

๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหลังเขา หลังเขาวนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๘๒๐๗
เด็กหญิงอริสรา ประจุทรัพย์

๑๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหลังเขา หลังเขาวนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๘๒๐๘
เด็กหญิงปรียาภัทร สีสองเมือง

๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหลังเขา หลังเขาวนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๘๒๐๙
เด็กหญิงธันยาพร เกิดโมลี

๒๘/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหลังเขา หลังเขาวนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๘๒๑๐
เด็กชายธีรภัทร์ คีรี

๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหลังเขา หลังเขาวนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๘๒๑๑

เด็กหญิงปวริศา อู๊ดเอม
๑๗/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหลังเขา หลังเขาวนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๘๒๑๒

เด็กหญิงชนากานต์ พึงพา

่

๑๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหลังเขา หลังเขาวนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๘๒๑๓

เด็กหญิงชุติกาญจน์ สมบูรณ์
๐๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหลังเขา หลังเขาวนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๘๒๑๔
เด็กชายสุรวุธ ถะเกิงผล

๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหลังเขา หลังเขาวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๒๓๕ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๘๒๑๕

เด็กชายพัชรพล งามประเสริฐ
๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหลังเขา หลังเขาวนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๘๒๑๖

เด็กชายสุรเดช ไตรวิสูตร
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลังเขา หลังเขาวนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๘๒๑๗
เด็กชายศิรสิทธิ

์

สุภาพ
๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหลังเขา หลังเขาวนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๘๒๑๘

เด็กชายวรพล ขอพลกลาง
๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหลังเขา หลังเขาวนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๘๒๑๙

เด็กชายธนกฤต พรหมจู
๑๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหลังเขา หลังเขาวนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๘๒๒๐
เด็กชายปญจชาติ โพธิขาว

์

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลังเขา หลังเขาวนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๘๒๒๑
เด็กหญิงพัชราภรณ์ เกตุสว่าง

๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหลังเขา หลังเขาวนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๘๒๒๒

เด็กหญิงเอือมเดือน

้

พันตน
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลังเขา หลังเขาวนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๘๒๒๓

เด็กหญิงจิรภิญญา นิมิตรหมืนไวย์

่

๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหลังเขา หลังเขาวนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๘๒๒๔

เด็กหญิงวรรณษา คำสุวรรณ์
๓๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหลังเขา หลังเขาวนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๘๒๒๕
เด็กชายปาณวิน ชืนใจฉำ

่

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลังเขา หลังเขาวนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๘๒๒๖

เด็กหญิงพิชญาภา ระวังกลาง
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลังเขา หลังเขาวนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๘๒๒๗

เด็กหญิงศุภธิดา ชอนขุนทด

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลังเขา หลังเขาวนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๘๒๒๘

เด็กหญิงปรารถนา แนวอินทร์

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลังเขา หลังเขาวนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๘๒๒๙
เด็กหญิงศศิธร สาริการ

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลังเขา หลังเขาวนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๘๒๓๐
เด็กชายชลันธร ประมงมุข ๙/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหลังเขา หลังเขาวนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๘๒๓๑

เด็กหญิงกรวรรณ จันทร์สะอาด ๖/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหลังเขา หลังเขาวนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๘๒๓๒

เด็กชายเฉลิมชัย พรหมจู
๑๓/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลังเขา หลังเขาวนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๘๒๓๓
เด็กชายสุชาย ถะเกิงผล

๑๐/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหลังเขา หลังเขาวนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๘๒๓๔

เด็กชายศวัสกร ดงสิงห์
๓๐/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลังเขา หลังเขาวนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๘๒๓๕

เด็กชายเอกลักษณ์ กลันเขียว

่

๑๗/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหลังเขา หลังเขาวนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๘๒๓๖

เด็กชายนราธร อินหล้า
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด)
เหวลาดวนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๘๒๓๗
เด็กหญิงศศิธร อินหล้า

๒๔/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด)
เหวลาดวนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๘๒๓๘

เด็กชายกนกศักดิ

์

พิมพ์วัน
๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด)
เหวลาดวนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๘๒๓๙

เด็กชายสุธิชาญ สุขสมโภชน์
๐๕/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด)
เหวลาดวนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๘๒๔๐
เด็กชายณัฎฐศรัณยุ์ อ่อนสะเวียง

๐๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด)
เหวลาดวนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๘๒๔๑
เด็กชายณัฐดนัย ปานพิมพ์ใหญ่

๐๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด)
เหวลาดวนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๘๒๔๒

เด็กชายธนากร เล็กมณี
๒๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด)

เหวลาดวนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๘๒๔๓

เด็กชายหัสดิน ไชยศรี
๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด)
เหวลาดวนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๘๒๔๔

เด็กหญิงขนิษฐา สืบสำราญ
๑๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด)
เหวลาดวนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๘๒๔๕
เด็กหญิงพรนิภา อินอร่าม

๒๘/๐๑/๒๕๕๑
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด)

เหวลาดวนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๘๒๔๖

เด็กหญิงสุธาวัลย์ สิงห์ทอง
๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด)
เหวลาดวนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๘๒๔๗

เด็กชายจิรศักดิ

์

พลแก้ว
๐๑/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด)

เหวลาดวนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๘๒๔๘

เด็กชายชัยวัฒน์ วาปกัง
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด)
เหวลาดวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๒๓๖ / ๒๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๔๖๐/๘๒๔๙ เด็กชายมงคล ศรีสำรวย ๐๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด) เหวลาดวนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๘๒๕๐ เด็กชายชัยรวี แจ้ไร่ ๒๒/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด) เหวลาดวนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๘๒๕๑ เด็กชายกิตติพัศ อุดร ๐๔/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด) เหวลาดวนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๘๒๕๒ เด็กชายวัณณุวรรธน์ นาคจู ๒๕/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด) เหวลาดวนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๘๒๕๓ เด็กหญิงศศิวิมล ประจันดุม ๑๖/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด) เหวลาดวนาราม  

สบ ๒๔๖๐/๘๒๕๔ เด็กหญิงอภิชญา จันทร์สะอาด ๑๘/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด) เหวลาดวนาราม  

รับรองตามนี

้

(พระพรหมบัณฑิต)

เจ้าคณะภาค ๒

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระบุรี  ๒๓๗ / ๒๓๗

้

http://www.tcpdf.org

