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บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันเอก ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดสระบุรี  ภาค ๒

ส่งสอบ ๕,๒๒๖ คน ขาดสอบ ๘๗๓ คน คงสอบ ๔,๓๕๓ คน สอบได้ ๑,๙๙๙ คน สอบตก ๒,๓๕๔ คน (๔๕.๙๒%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๖๕๙/๐๐๐๑
นายฉัตรชัย ฮงคนาค

๐๕/๐๘/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๖๕๙/๐๐๐๒
นายเฉลิมพล เทียมนู

๑๐/๑๒/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๖๕๙/๐๐๐๓
นายณรงค์เดช ไวยกัน

๐๒/๑๐/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๖๕๙/๐๐๐๔
นายธีรยุทธ์ ผาสุก

๓๑/๐๗/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๖๕๙/๐๐๐๕
นายนภดล พาสา

๐๒/๐๖/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๖๕๙/๐๐๐๖
นายนิทรรศน์ กัณหวิเชียร

๑๒/๐๖/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๖๕๙/๐๐๐๗
นายนิรุจ แสนสุข

๒๖/๐๘/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๖๕๙/๐๐๐๘
นายปราโมทย์ เผือกพิบูลย์

๓๐/๐๘/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๖๕๙/๐๐๐๙
นายพิพัฒน์ ดำรงนวรัตน์กุล

๐๖/๐๙/๒๕๐๗
เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๖๕๙/๐๐๑๐
นายภูวดล แตงกระโทก

๒๐/๐๕/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๖๕๙/๐๐๑๑
นายรุ่งโรจน์ แสงจันทร์

๐๒/๐๗/๒๕๑๖

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๖๕๙/๐๐๑๒
นายวรเทพ จำปา

๑๙/๐๕/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๖๕๙/๐๐๑๓
นายวิชนาท เจียมอ่อน

๐๗/๐๙/๒๕๒๐
เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๖๕๙/๐๐๑๔
นายวิชานนท์ ทองเงิน

๑๕/๐๙/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๖๕๙/๐๐๑๕
นายแวง คอนสวรรณ์

๐๕/๐๙/๒๕๐๔
เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๖๕๙/๐๐๑๖
นายสมเกรียติ ชัยต้น

๑๑/๐๒/๒๕๑๗

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๖๕๙/๐๐๑๗
นายสมชาย บุตรวงษ์

๒๐/๑๑/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๖๕๙/๐๐๑๘
นายสมชาย สุขพันธ์

๑๒/๐๓/๒๕๐๖

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๖๕๙/๐๐๑๙
นายสรรเพชร จิตไทย

๐๓/๐๒/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๖๕๙/๐๐๒๐
นายสาธิต แจ้งประยูร

๒๑/๐๑/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๖๕๙/๐๐๒๑
นายสามารถ สอนหา

๐๑/๑๐/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๖๕๙/๐๐๒๒
นายสารัตน์ ยาตะระกาศ

๐๒/๑๒/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๖๕๙/๐๐๒๓
นายสีมา เสมอชาติ

๐๔/๐๗/๒๕๑๐
เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๖๕๙/๐๐๒๔
นายโสภณ วรรณประเสริฐ

๑๖/๐๗/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑ / ๕๘

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๖๕๙/๐๐๒๕
นายอดิศักดิ

์

อินสุวรรณ
๒๒/๐๕/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๖๕๙/๐๐๒๖
นายอธิเชษฐ์ ทองจันทร์

๑๐/๐๗/๒๕๑๓

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๖๕๙/๐๐๒๗
นายอธิพงษ์ พวงเงิน

๑๗/๐๗/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๖๕๙/๐๐๒๘
นายอัครชัย ธาตุชัย

๓๐/๑๑/๒๕๐๙

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๖๕๙/๐๐๒๙
นางสาวชนัญชิดา ศิริอ่อน

๐๔/๐๔/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๖๕๙/๐๐๓๐
นางสาวดวงใจ กุหลาบโพธิทอง

์

๐๑/๑๐/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๖๕๙/๐๐๓๑
นางสาวทิพย์วรรณ บุญพรหม

๐๖/๑๑/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๖๕๙/๐๐๓๒
นางวันทนา ใบละมุด

๐๔/๐๖/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๖๕๙/๐๐๓๓
นางสาววีรพร สอนเปยม

๐๘/๐๖/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๖๕๙/๐๐๓๔
เด็กชายทันณ์ สมยา

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๖๕๙/๐๐๓๕
เด็กหญิงธันยาภรณ์ ศรีปาลวิทย์

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๖๕๙/๐๐๓๖
เด็กหญิงนภัตสร อินทโชติ

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๖๕๙/๐๐๓๗
เด็กหญิงปภาพร แสงกล้า

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๖๕๙/๐๐๓๘
เด็กชายรัฐภูมิ พูลสวัสดิ

์

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๖๕๙/๐๐๓๙
เด็กหญิงสุชานันท์ พรรัตน์

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๖๕๙/๐๐๔๐
เด็กหญิงสุพิชา ศิริมา

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๖๕๙/๐๐๔๑
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ อ้วนคำ

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๖๕๙/๐๐๔๒
เด็กชายกฤษฎา สังขทิม

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๖๕๙/๐๐๔๓
เด็กหญิงกัลยกร จงจัดกลาง

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๖๕๙/๐๐๔๔
เด็กชายกิตติพัฒน์ เถือนวงษ์

่

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๖๕๙/๐๐๔๕
เด็กหญิงจณิสตาร์ เจริญญา

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๖๕๙/๐๐๔๖
เด็กหญิงจาฏุพัจน์ สีหนาท

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๖๕๙/๐๐๔๗
เด็กหญิงจารุพัฒน์ ปนย้อย

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๖๕๙/๐๐๔๘
เด็กหญิงจิดาภา บ้านศาลเจ้า

๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๖๕๙/๐๐๔๙
เด็กหญิงจิรพรรณ คัมภีระ

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๖๕๙/๐๐๕๐
เด็กหญิงชลดา เริงจิตร

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๖๕๙/๐๐๕๑
เด็กหญิงณัชชา ชัยสว่างวงศ์

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๖๕๙/๐๐๕๒
เด็กหญิงณัชชา ผู้นิมิตต์

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๖๕๙/๐๐๕๓
เด็กชายณัฏฐกร ทองพันธุ์

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๖๕๙/๐๐๕๔
เด็กชายณัฐภัทร วงศ์โสภิต

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๖๕๙/๐๐๕๕
เด็กหญิงณิชนันท์ จิตรีชัย

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๖๕๙/๐๐๕๖
เด็กหญิงตวิษา วงศ์เสาร์

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๖๕๙/๐๐๕๗
เด็กหญิงถิรวรรณ ชายเพ็ชร

๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๖๕๙/๐๐๕๘
เด็กหญิงทองศิริ อินทโร

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๖๕๙/๐๐๕๙
เด็กชายธนกร นะมา

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสระบุรี  ๒ / ๕๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๖๕๙/๐๐๖๐
เด็กหญิงธนภรณ์ ศรีมารักษ์

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๖๕๙/๐๐๖๑
เด็กหญิงธนัญญา เพ็ชร์มณี

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๖๕๙/๐๐๖๒
เด็กชายธนเสฏฐ์ โมราบุตร

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๖๕๙/๐๐๖๓
เด็กหญิงธัญญรัตน์ วงษ์จันทร์งาม

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๖๕๙/๐๐๖๔ เด็กหญิงธัญรภัสวรรณ
กีรติกุลศักดิ

์

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๖๕๙/๐๐๖๕
เด็กหญิงธันยพร อนุวัฒน์ศิริ

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๖๕๙/๐๐๖๖
เด็กหญิงธารดา จันทร์ฉาย

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๖๕๙/๐๐๖๗
เด็กหญิงธีระติพร เชียงดา

๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๖๕๙/๐๐๖๘
เด็กชายธเนศ กสิกิจนำชัย

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๖๕๙/๐๐๖๙
เด็กหญิงนพภสร เผือกสวัสดิ

์

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๖๕๙/๐๐๗๐
เด็กชายนันทกรานต์ จันทร์โสม

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๖๕๙/๐๐๗๑
เด็กหญิงนันทิตา บุญไพโรจน์

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๖๕๙/๐๐๗๒
เด็กหญิงบวรลักษณ์ ขุนพล

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๖๕๙/๐๐๗๓
เด็กหญิงบุญฐิสา คงศักดิตระกูล

์

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๖๕๙/๐๐๗๔
เด็กหญิงบุญฑริกา ชัยนิวัติ

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๖๕๙/๐๐๗๕
เด็กชายปฏิภาณ ชมใจ

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๖๕๙/๐๐๗๖
เด็กหญิงปาริษา รอยเรืองพานิช

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๖๕๙/๐๐๗๗
เด็กหญิงพรชนก อินทร์ชัย

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๖๕๙/๐๐๗๘
เด็กหญิงพรฐิตา บุญแจ้ง

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๖๕๙/๐๐๗๙
เด็กหญิงพรปวีณ์

เอือจิระพงษ์พันธ์

้

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๖๕๙/๐๐๘๐
เด็กหญิงพิชญ์สินี ศรีศักดา

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๖๕๙/๐๐๘๑
เด็กหญิงพิมพาพรรณ ดีขามนอก

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๖๕๙/๐๐๘๒
เด็กชายพุฒิพงศ์ ผดุงวัฒนะโชค

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๖๕๙/๐๐๘๓
เด็กหญิงพุทธธิดา เอียมเศวต

่

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๖๕๙/๐๐๘๔
เด็กหญิงภัฐรพรณีย์ ดีศรี

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๖๕๙/๐๐๘๕
เด็กชายภัทรวรรธน์ เอียมวิลัย

่

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๖๕๙/๐๐๘๖
เด็กชายภูตะวัน ภูลม

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๖๕๙/๐๐๘๗
เด็กหญิงมานิตา วิชาธรรม

๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๖๕๙/๐๐๘๘
เด็กหญิงยลชาฎา แสงทอง

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๖๕๙/๐๐๘๙
เด็กหญิงรวิภา จิตรหาญ

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๖๕๙/๐๐๙๐
เด็กหญิงลัลล์ลลิล จูพานิชย์

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๖๕๙/๐๐๙๑
เด็กชายวงศกร ชูอรุณ

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๖๕๙/๐๐๙๒
เด็กหญิงวรรณวนัช ปางชาติ

๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๖๕๙/๐๐๙๓
เด็กหญิงวราลี หนูห่วง

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๖๕๙/๐๐๙๔
เด็กหญิงวรินทร เพ็ชรภักดิ

์

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสระบุรี  ๓ / ๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๖๕๙/๐๐๙๕
เด็กหญิงวริศรา ผูววิทยา

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๖๕๙/๐๐๙๖
เด็กหญิงวริศรา ศาลกลาง

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๖๕๙/๐๐๙๗
เด็กชายวัชรากร นาคแก้ว

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๖๕๙/๐๐๙๘
เด็กหญิงวิชญาดา สุขประสงค์

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๖๕๙/๐๐๙๙
เด็กหญิงศรุดา อันทานนท์

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๖๕๙/๐๑๐๐
เด็กหญิงศศินาภรณ์ เพ็งสุวรรณ์

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๖๕๙/๐๑๐๑
เด็กหญิงศิริประภา มนอัตระผดุง

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๖๕๙/๐๑๐๒
เด็กชายสรวิชญ์ กรรณาริก

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๖๕๙/๐๑๐๓
เด็กหญิงสิริยากร สุขวิเสส

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๖๕๙/๐๑๐๔
เด็กชายเมธสิทธิ

์

ดีประเสริฐ
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๖๕๙/๐๑๐๕
เด็กหญิงพรชิตา ไวยกัญมา

๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๖๕๙/๐๑๐๖
เด็กหญิงสลิลทิพย์ จันทรา

๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๖๕๙/๐๑๐๗
เด็กหญิงสิริทิพย์ ศรีมันตะ

๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๖๕๙/๐๑๐๘
นางสาวเปยทิพย์ โกนกระโทก

๐๓/๐๘/๒๕๓๐
โรงเรียนสว่างรัตน์พิฉายศึกษา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๖๕๙/๐๑๐๙
นางสาวสุภาพร อิมเอม

่

๐๓/๐๙/๒๕๓๔

โรงเรียนสว่างรัตน์พิฉายศึกษา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๖๕๙/๐๑๑๐
นางวรรณนา ผานคำ

๐๔/๐๘/๒๕๒๕

โรงเรียนสว่างรัตน์พิฉายศึกษา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๖๕๙/๐๑๑๑

เด็กหญิงธนวรรณ คำเสน
๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง วัดทองพุ่มพวง  

สบ ๒๖๕๙/๐๑๑๒

เด็กหญิงธนัญญา วงศ์สุวรรณ
๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง วัดทองพุ่มพวง  

สบ ๒๖๕๙/๐๑๑๓
เด็กหญิงปยวรรณ ปนแก้ว

๒๗/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง วัดทองพุ่มพวง  

สบ ๒๖๕๙/๐๑๑๔

เด็กหญิงพนิดา รอดขาว
๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง วัดทองพุ่มพวง  

สบ ๒๖๕๙/๐๑๑๕

เด็กหญิงมุธิตา คำมินเสน
๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง วัดทองพุ่มพวง  

สบ ๒๖๕๙/๐๑๑๖

เด็กหญิงวรรณิภา เชืออินทร์

้

๐๒/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง วัดทองพุ่มพวง  

สบ ๒๖๕๙/๐๑๑๗
เด็กหญิงสิริยากร วงษ์ประเสริฐ

๒๕/๐๕/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง วัดทองพุ่มพวง  

สบ ๒๖๕๙/๐๑๑๘

เด็กหญิงอังคณา อิมภูเขาทอง

่

๑๘/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง วัดทองพุ่มพวง  

สบ ๒๖๕๙/๐๑๑๙

นางสาวกมลชนก คิดหา

๑๒/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี วัดศาลาแดง  

สบ ๒๖๕๙/๐๑๒๐
นางสาวนริศรา โพธิเขียว

์

๑๐/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี วัดศาลาแดง  

สบ ๒๖๕๙/๐๑๒๑
นางสาวนลินนิภา ไหลรุ่งเรืองสกุล

๒๓/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี วัดศาลาแดง  

สบ ๒๖๕๙/๐๑๒๒

นางสาวนิสา ศรีสวาท
๑๕/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี วัดศาลาแดง  

สบ ๒๖๕๙/๐๑๒๓

นางสาวลักษมณ ขันคำ
๐๒/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี วัดศาลาแดง  

สบ ๒๖๕๙/๐๑๒๔

นางสาววรนิษฐา ทองแท่ง

๑๕/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี วัดศาลาแดง  

สบ ๒๖๕๙/๐๑๒๕
นางสาวสุพัตรา ทิวิเลิศ

๒๑/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี วัดศาลาแดง  

สบ ๒๖๕๙/๐๑๒๖

เด็กชายกฤตภาส กฤษณะเดชา
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๖๕๙/๐๑๒๗

เด็กชายกฤติธี พูลพิพัฒน์

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๖๕๙/๐๑๒๘

เด็กหญิงกวิสรา คงเพชร
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๖๕๙/๐๑๒๙
เด็กหญิงกวิสรา สดสมศรี

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสระบุรี  ๔ / ๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๖๕๙/๐๑๓๐
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ระยะ

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๖๕๙/๐๑๓๑

เด็กหญิงกัญญาณัฐ สูงปานเขา
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๖๕๙/๐๑๓๒
เด็กหญิงกัญญาวีร์ สวัสดิผล

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๖๕๙/๐๑๓๓

เด็กหญิงกัญญ์วรา ชาเสน
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๖๕๙/๐๑๓๔

เด็กชายกันตภณ
กฤษณะการะเกตุ ๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๖๕๙/๐๑๓๕

เด็กชายกันตภูมิ แก้วหมืนไวย

่

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๖๕๙/๐๑๓๖
เด็กหญิงกันต์หทัย พงษ์ศรัทธาสิน

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๖๕๙/๐๑๓๗

เด็กหญิงกันย์กนิษฐ์ บุญมี
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๖๕๙/๐๑๓๘

เด็กหญิงกานต์สินี ชีรนรวนิชย์
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๖๕๙/๐๑๓๙

เด็กชายกิตติคุณ อำนาคะ

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๖๕๙/๐๑๔๐
เด็กหญิงกิตติธรา ตังจิตธรรม

้

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๖๕๙/๐๑๔๑

เด็กชายกิตติพัฒน์ สอนสุข
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๖๕๙/๐๑๔๒

เด็กชายกิตติภพ แพรวพรายรัตน์
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๖๕๙/๐๑๔๓

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ศิวิชัย
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๖๕๙/๐๑๔๔
เด็กชายกิตติดนัย

์

เสริฐพรรณึก
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๖๕๙/๐๑๔๕

เด็กชายก้องภพ กุหลาบ
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๖๕๙/๐๑๔๖

เด็กชายก้องภพ ชัยพิมลผลิน
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๖๕๙/๐๑๔๗

เด็กชายคณิศร เดชเกรียงไกร
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๖๕๙/๐๑๔๘
เด็กหญิงฆรวัณณ์ ทองสุข

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๖๕๙/๐๑๔๙

เด็กหญิงจรัสศรี กิจไพบูลทวี
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๖๕๙/๐๑๕๐
เด็กหญิงจิรสุตา

พรหมสาขา ณ สกลนคร

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๖๕๙/๐๑๕๑

เด็กหญิงจิราพร จินดาพงษ์
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๖๕๙/๐๑๕๒
เด็กหญิงจิราวรรณ จุฬา

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๖๕๙/๐๑๕๓

เด็กหญิงจีรนันท์ รัตนสถิตย์
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๖๕๙/๐๑๕๔

เด็กหญิงจุฑามาศ ประเสริฐผล
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๖๕๙/๐๑๕๕

เด็กชายชนากร เอียมประโคน

่

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๖๕๙/๐๑๕๖
เด็กหญิงชนิกา สังคะสุข

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๖๕๙/๐๑๕๗

เด็กหญิงชมพูนุท ขมินเครือ

้

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๖๕๙/๐๑๕๘

เด็กหญิงชลันดา ชนะชัยวุฒิกุล
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๖๕๙/๐๑๕๙

เด็กชายชัชณัชชา ชูบัวแก้ววสุ
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๖๕๙/๐๑๖๐
เด็กชายชัยวัธนา ยุบล

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๖๕๙/๐๑๖๑

เด็กหญิงชุติกาญจน์ อ่อนจริง
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๖๕๙/๐๑๖๒

เด็กหญิงฌริลญา ง้วนจินดา
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๖๕๙/๐๑๖๓

เด็กหญิงญาดา ขุมทอง
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๖๕๙/๐๑๖๔
เด็กหญิงฎีศิรีร์ วังคำ

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสระบุรี  ๕ / ๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๖๕๙/๐๑๖๕

เด็กชายฐานทัต ฉายอรุณ
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๖๕๙/๐๑๖๖

เด็กหญิงฑาริกา กลินทอง

่

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๖๕๙/๐๑๖๗
เด็กชายณฐภัทร พระโพธิ

์

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๖๕๙/๐๑๖๘

เด็กหญิงณภัทร ด้วงวิสุทธิ

์

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๖๕๙/๐๑๖๙

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

สมวงษ์
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๖๕๙/๐๑๗๐
เด็กหญิงณรัตน์ ขันทอง

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๖๕๙/๐๑๗๑
เด็กหญิงณัชชา โชตินิตย์

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๖๕๙/๐๑๗๒

เด็กชายณัฏฐ์ ภูสุดสูง
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๖๕๙/๐๑๗๓

เด็กหญิงณัฐณิชา พงษ์เขียว
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๖๕๙/๐๑๗๔

เด็กหญิงณัฐธีรยา วัฒนกัลยพงศ์
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๖๕๙/๐๑๗๕
เด็กหญิงณัฐนันท์ พัฒนเวศน์

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๖๕๙/๐๑๗๖

เด็กชายณัฐปคัลภ์ หาญเกียรติกุล
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๖๕๙/๐๑๗๗

เด็กหญิงณัฐพร ร่มจำปา
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๖๕๙/๐๑๗๘

เด็กหญิงณิชกานต์ บริบูรณ์
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๖๕๙/๐๑๗๙
เด็กหญิงณิชากร พรหมประโคน

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๖๕๙/๐๑๘๐
เด็กชายดุลยุตม์ วงษ์ธนสุภรณ์

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๖๕๙/๐๑๘๑

เด็กชายต้นนำ พรหมมินทร์
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๖๕๙/๐๑๘๒

เด็กชายถาวร หาญประเสริฐ
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๖๕๙/๐๑๘๓
เด็กชายทักษ์ดนัย พลสาร

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๖๕๙/๐๑๘๔

เด็กชายทัศน์พล สวัสดี
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๖๕๙/๐๑๘๕

เด็กชายทินภัทร อินโต
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๖๕๙/๐๑๘๖

เด็กชายธนกฤต หงษ์เหมือน
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๖๕๙/๐๑๘๗
เด็กชายธนกฤต ไวยครุฑ

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๖๕๙/๐๑๘๘

เด็กชายธนญ ปานสูง
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๖๕๙/๐๑๘๙

เด็กหญิงธนพร นุชนง
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๖๕๙/๐๑๙๐
เด็กชายธนพล ชืนอารมณ์

่

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๖๕๙/๐๑๙๑
เด็กหญิงธนภัคร์ ธรรมาภรณ์

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๖๕๙/๐๑๙๒

เด็กหญิงธนัฐณรา รวมจิตต์
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๖๕๙/๐๑๙๓

เด็กชายธนาธิป คูณตาแสง
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๖๕๙/๐๑๙๔

เด็กหญิงธฤษวรรณ แก่นเพิม

่

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๖๕๙/๐๑๙๕
เด็กหญิงธัญชนก นุชคำแหง

๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๖๕๙/๐๑๙๖

เด็กหญิงธีรดา
สิทธิประชาราษฎร์ ๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๖๕๙/๐๑๙๗

เด็กชายนนทพัทธ์ คลีใบ

่

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๖๕๙/๐๑๙๘

เด็กหญิงนภสร โมทะจิตต์
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๖๕๙/๐๑๙๙
เด็กชายนริช ประดิษฐ์

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสระบุรี  ๖ / ๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๖๕๙/๐๒๐๐
เด็กหญิงนวพร แสงภารา

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๖๕๙/๐๒๐๑
เด็กหญิงนันทิชา คมจิตร

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๖๕๙/๐๒๐๒
เด็กหญิงนันท์นภัส เตชะ

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๖๕๙/๐๒๐๓
เด็กหญิงนิชาภัทร แร่กาสินธ์

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๖๕๙/๐๒๐๔
เด็กหญิงนิลทราย แปนพัฒน์

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๖๕๙/๐๒๐๕
เด็กหญิงนุชชา อ่อนจันทร์

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๖๕๙/๐๒๐๖
เด็กหญิงบุญมณี ดีมาก

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๖๕๙/๐๒๐๗ เด็กหญิงบุญวาลักษณ์
ทรัพย์สมบูรณ์

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๖๕๙/๐๒๐๘
เด็กหญิงปนัสยา มีแปน

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๖๕๙/๐๒๐๙
เด็กชายปภาวิน กรอบจินดา

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๖๕๙/๐๒๑๐
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา พิมพ์หนู

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๖๕๙/๐๒๑๑

เด็กหญิงปทมพร มังจิตร

่

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๖๕๙/๐๒๑๒

เด็กหญิงปยภัทร พรมบัณฑิต
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๖๕๙/๐๒๑๓

เด็กหญิงปุณณกา มหานิล
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๖๕๙/๐๒๑๔
เด็กหญิงปูริดา กาวี

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๖๕๙/๐๒๑๕

เด็กชายพงศกร กองสกูล

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๖๕๙/๐๒๑๖

เด็กหญิงพชรธร กิงเงิน

้

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๖๕๙/๐๒๑๗

เด็กชายพนธกร งามสุขสวัสดิ

์

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๖๕๙/๐๒๑๘
เด็กหญิงพนัชกร แสงวิลัย

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๖๕๙/๐๒๑๙

เด็กหญิงพนิดา อธิคมสัญญา
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๖๕๙/๐๒๒๐
เด็กหญิงพิชชาพร ชลวิหารพันธ์

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๖๕๙/๐๒๒๑

เด็กหญิงพิชญาภา พันธ์กุ่ม
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๖๕๙/๐๒๒๒
เด็กหญิงพิชญาภา สารีวัฒน์

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๖๕๙/๐๒๒๓

เด็กหญิงพิมพ์มาดา หงษ์อุดร
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๖๕๙/๐๒๒๔

เด็กชายพิรุณาภพ จันทร์ทอง
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๖๕๙/๐๒๒๕

เด็กหญิงภรช์ชนก นราจันทร์
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๖๕๙/๐๒๒๖
เด็กหญิงภัณฑิรา ภิรมย์ศรีสุข

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๖๕๙/๐๒๒๗

เด็กหญิงภัททิยา ผลาผล
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๖๕๙/๐๒๒๘

เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ ยุรยาตร์
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๖๕๙/๐๒๒๙

เด็กหญิงภาณินี สุทธิวิวัฒน์
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๖๕๙/๐๒๓๐
เด็กชายภาวัต งามภูพันธ์

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๖๕๙/๐๒๓๑

เด็กชายภูชญา ร้อยทา
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๖๕๙/๐๒๓๒

เด็กหญิงภูริชญา วงษ์ทอง

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๖๕๙/๐๒๓๓

เด็กหญิงมธุรดา อ่างงาม
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๖๕๙/๐๒๓๔
เด็กหญิงมนัสนันท์ นุ้ยเพียร

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสระบุรี  ๗ / ๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๖๕๙/๐๒๓๕

เด็กหญิงมนัสวีร์ เรืองไกล
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๖๕๙/๐๒๓๖

เด็กหญิงมัลลิกา แท่นทอง
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๖๕๙/๐๒๓๗
เด็กชายรชฏ อิมมูล

่

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๖๕๙/๐๒๓๘

เด็กชายรชต วงษ์สง่า
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๖๕๙/๐๒๓๙

เด็กหญิงระพีพรรณ สุขพัฒน์
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๖๕๙/๐๒๔๐
เด็กหญิงลดาวรินทร์ อิทธิเหตุ

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๖๕๙/๐๒๔๑
เด็กหญิงลภัสรดา สุขะการผดุง

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๖๕๙/๐๒๔๒

เด็กหญิงวรัชยา โฉมอุปฮาด
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๖๕๙/๐๒๔๓

เด็กหญิงวัชราภรณ์ ศรีชาย
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๖๕๙/๐๒๔๔

เด็กชายวิชชาภัทร จินดานาถ
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๖๕๙/๐๒๔๕
เด็กหญิงวิชิตา กรกิงมาลา

่

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๖๕๙/๐๒๔๖

เด็กชายวิภู วรรธนเศรณี
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๖๕๙/๐๒๔๗

เด็กหญิงวิมลสิริ ปานมา
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๖๕๙/๐๒๔๘

เด็กชายวิริทธิพล

์

เลามงคลธนสาร
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๖๕๙/๐๒๔๙
เด็กหญิงวิลาวัลย์ ตังเรืองชัยกุล

้

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๖๕๙/๐๒๕๐
เด็กหญิงศรัญญา กีรติเพียรเลิศ

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๖๕๙/๐๒๕๑

เด็กหญิงศรัณย์พร ศศิมณฑลกุล
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๖๕๙/๐๒๕๒

เด็กหญิงศรุชา สิริพันธนะ
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๖๕๙/๐๒๕๓
เด็กหญิงศศิธร ศรีประเทือง

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๖๕๙/๐๒๕๔

เด็กหญิงศศินิภา สนสูงเนิน
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๖๕๙/๐๒๕๕

เด็กหญิงศศิประภา คุ้มสุวรรณ
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๖๕๙/๐๒๕๖
เด็กหญิงศาตนันทน์ วงษ์มานะสุข

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๖๕๙/๐๒๕๗
เด็กหญิงศิรดา สิงห์โต

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๖๕๙/๐๒๕๘

เด็กหญิงศิรวีร์ พงศ์พิริยะไมตรี
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๖๕๙/๐๒๕๙

เด็กหญิงศิริพร ฤทธิพิณ
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๖๕๙/๐๒๖๐
เด็กชายศิวกรณ์ สกลกิติวัฒน์

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๖๕๙/๐๒๖๑
เด็กชายศุภกฤต จึงพานิช

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๖๕๙/๐๒๖๒

เด็กชายสารัช สุชาติสุนทร
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๖๕๙/๐๒๖๓

เด็กหญิงสิรินยา อาลัยจิตร
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๖๕๙/๐๒๖๔

เด็กหญิงสุพิชญา เหล็กดี
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๖๕๙/๐๒๖๕
เด็กหญิงสุรัญชนา จึงพานิช

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๖๕๙/๐๒๖๖

เด็กหญิงอภิชญา ปูรณัน
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๖๕๙/๐๒๖๗

เด็กหญิงอัญชิสา แสนสุข
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๖๕๙/๐๒๖๘

เด็กชายเกียรติภูมิ จาตุรวาณิช
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๖๕๙/๐๒๖๙
เด็กหญิงเขมรุจิ แสงสุรีย์กุลกิจ

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสระบุรี  ๘ / ๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๖๕๙/๐๒๗๐
เด็กหญิงเพชรมณี พุดซา

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๖๕๙/๐๒๗๑

เด็กหญิงเมธาพร สิริเจริญทรัพย์
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๖๕๙/๐๒๗๒
เด็กหญิงเมษิตา กลมอ่อน

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๖๕๙/๐๒๗๓

เด็กหญิงไอรดา สุขสงวน
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๖๕๙/๐๒๗๔

เด็กหญิงสุดารัตน์ สมคิด
๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 9 วัดเขาคูบา วัดเขาคูบา  

สบ ๒๖๕๙/๐๒๗๕

เด็กชายจิรวัฒน์ จันทศิลป
๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 9 วัดเขาคูบา วัดเขาคูบา  

สบ ๒๖๕๙/๐๒๗๖
เด็กหญิงสุธิตา คำสุข

๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 9 วัดเขาคูบา วัดเขาคูบา  

สบ ๒๖๕๙/๐๒๗๗

เด็กหญิงสุพรรณี ถีติยาน
๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 9 วัดเขาคูบา วัดเขาคูบา  

สบ ๒๖๕๙/๐๒๗๘

นางสาวไชนา เฮ้าปง
๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาล 9 วัดเขาคูบา วัดเขาคูบา  

สบ ๒๖๕๙/๐๒๗๙

เด็กชายจักรรินทร์ สอนสูง
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 9 วัดเขาคูบา วัดเขาคูบา  

สบ ๒๖๕๙/๐๒๘๐
เด็กหญิงกุลธิดา จูยืนยง

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองบัว วัดตะกุด  

สบ ๒๖๕๙/๐๒๘๑

เด็กชายชาติชาย พานสมัน
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองบัว วัดตะกุด  

สบ ๒๖๕๙/๐๒๘๒

เด็กชายดี รักธรรม
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองบัว วัดตะกุด  

สบ ๒๖๕๙/๐๒๘๓

เด็กชายนพฤทธิ

์

ถึกจีน
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองบัว วัดตะกุด  

สบ ๒๖๕๙/๐๒๘๔
เด็กชายภูชิต ข่าวดี

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองบัว วัดตะกุด  

สบ ๒๖๕๙/๐๒๘๕

เด็กชายวิทยา ช้างชาลี
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองบัว วัดตะกุด  

สบ ๒๖๕๙/๐๒๘๖

เด็กชายวีรชัย ยศนาง
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองบัว วัดตะกุด  

สบ ๒๖๕๙/๐๒๘๗

เด็กหญิงศิริวิมล ชัยภูธร

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองบัว วัดตะกุด  

สบ ๒๖๕๙/๐๒๘๘
เด็กหญิงสุภาวดี พลอยดี

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองบัว วัดตะกุด  

สบ ๒๖๕๙/๐๒๘๙

เด็กชายอดิทีปย์ กุนะ
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองบัว วัดตะกุด  

สบ ๒๖๕๙/๐๒๙๐
เด็กหญิงอู ไม่มี

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองบัว วัดตะกุด  

สบ ๒๖๕๙/๐๒๙๑

เด็กชายเจษฎากร จันทะเสน
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองบัว วัดตะกุด  

สบ ๒๖๕๙/๐๒๙๒
เด็กชายเตชินท์ การวิเศษ

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองบัว วัดตะกุด  

สบ ๒๖๕๙/๐๒๙๓

เด็กชายจรินทร์ ปนทอง
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๖๕๙/๐๒๙๔

เด็กชายเจริญสุข ลายเสือ
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๖๕๙/๐๒๙๕

เด็กชายชาคริต เครือวัลย์
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๖๕๙/๐๒๙๖
เด็กชายวีรยุทธ มณีวงษ์

๐๖/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๖๕๙/๐๒๙๗

เด็กชายสันต์ แสงดวงดาว
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๖๕๙/๐๒๙๘

เด็กชายสุวัฒน์ ม่วงอ่อน
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๖๕๙/๐๒๙๙

เด็กชายจักรกฤษณ์ ศุภพิมล
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๖๕๙/๐๓๐๐
เด็กชายณัฐวุฒิ รอดฟา

๒๘/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๖๕๙/๐๓๐๑
เด็กชายธนพล ศรีกร

๑๕/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๖๕๙/๐๓๐๒
เด็กชายพายุพัฒน์ สอดส่อง

๐๑/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๖๕๙/๐๓๐๓
เด็กชายภานุพงค์ สนม

๒๑/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๖๕๙/๐๓๐๔
เด็กชายวิสิฐศักดิ

์

นายะพันธ์
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสระบุรี  ๙ / ๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๖๕๙/๐๓๐๕
เด็กชายณัฐพงษ์ พรมวัน

๑๕/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๖๕๙/๐๓๐๖
เด็กชายขวัญชัย ทองแก้ว

๑๐/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๖๕๙/๐๓๐๗
เด็กชายจิระวัฒน์ ประเสริฐการ

๑๐/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๖๕๙/๐๓๐๘
เด็กชายณัฐนนท์ ประเสริฐสังข์

๒๙/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๖๕๙/๐๓๐๙
เด็กชายธนดล ชาวนาเปา

๐๑/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๖๕๙/๐๓๑๐
เด็กชายวสุธร ศรีอุทัย

๐๗/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๖๕๙/๐๓๑๑
เด็กชายศุภรัตน์ แก่นจันทร์

๑๖/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๖๕๙/๐๓๑๒

เด็กหญิงกุลธิดา จงเจริญ
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๖๕๙/๐๓๑๓

เด็กหญิงกุลสินี รักวงศ์สกุล
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๖๕๙/๐๓๑๔

เด็กหญิงวรเมธ ชมภูพวง
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๖๕๙/๐๓๑๕
เด็กหญิงวลินทร พูลสวัสดิ

์

๑๔/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๖๕๙/๐๓๑๖

เด็กหญิงศรัญญา พรหมใจ
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๖๕๙/๐๓๑๗

เด็กหญิงสริษา เชือทอง

้

๐๑/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๖๕๙/๐๓๑๘

เด็กหญิงอภิญญา โฉมงาม
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๖๕๙/๐๓๑๙
เด็กหญิงเขมจิรา วิสัยหมัน

่

๒๘/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๖๕๙/๐๓๒๐ เด็กหญิงปารมินทร์ฐิตา
อุดชุ่มกาศ

๒๗/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๖๕๙/๐๓๒๑

เด็กหญิงมลฤดี ช่วยนา
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๖๕๙/๐๓๒๒

เด็กหญิงสิริโสภา สีดอกบวบ
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๖๕๙/๐๓๒๓
เด็กหญิงอรัชชา รักษา

๐๕/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๖๕๙/๐๓๒๔

เด็กหญิงธิดารัตน์ เชิญกลาง
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๖๕๙/๐๓๒๕

เด็กหญิงปทมา มีชอบ
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๖๕๙/๐๓๒๖
เด็กหญิงภัทราวรรณ มงคลสูตร

๑๓/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๖๕๙/๐๓๒๗
เด็กหญิงสุพรรษา กัณทะพงษ์

๑๘/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๖๕๙/๐๓๒๘

เด็กหญิงอชิรญา บุญฉุน
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๖๕๙/๐๓๒๙

เด็กหญิงณัฐณิชา ชำนาญรักษา

๑๖/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๖๕๙/๐๓๓๐
เด็กชายชัชวาล ใส้พงษ์

๒๔/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๖๕๙/๐๓๓๑
เด็กชายพรเทพ เกตุแก้ว

๐๒/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๖๕๙/๐๓๓๒

เด็กชายพชรดนัย คำใบ
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๖๕๙/๐๓๓๓

เด็กชายวัศพล ชุมพินิจ

๒๖/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๖๕๙/๐๓๓๔

เด็กชายณตยศ มีแก้ว
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๖๕๙/๐๓๓๕
เด็กชายณัฐพงษ์ ชูดีจันทร์

๒๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๖๕๙/๐๓๓๖

เด็กชายปญณวัฒน์ ยอดบุญหล้า
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๖๕๙/๐๓๓๗

เด็กชายภูวิศ เหมาเหมาะดี

๓๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๖๕๙/๐๓๓๘

เด็กชายณัฐเมธา สุขตา
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๖๕๙/๐๓๓๙
เด็กชายทัศนัย ปานสมสวย

๒๖/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๐ / ๕๘
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๖๕๙/๐๓๔๐
เด็กชายพรชนะ เทศธรรม

๒๓/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๖๕๙/๐๓๔๑

เด็กชายภัทธ์ศนันท์ สูญโย
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๖๕๙/๐๓๔๒
เด็กชายศุภวัตร จะเร

๐๔/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๖๕๙/๐๓๔๓

เด็กชายธีระเดช มาลินันท์
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๖๕๙/๐๓๔๔

เด็กชายพิสุทธิศักดิ

์

เนตรปรีชา
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๖๕๙/๐๓๔๕

เด็กหญิงแพรพลอย เพ็งสิน
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๖๕๙/๐๓๔๖
เด็กหญิงศิริประภา สุทธิยา

๐๖/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๖๕๙/๐๓๔๗

เด็กหญิงสรัลพร แสนพันธุ์
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๖๕๙/๐๓๔๘

เด็กหญิงสุทธิดา วรรณประเสริฐ
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๖๕๙/๐๓๔๙

เด็กหญิงสุพัตรา โสภาน้อย
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๖๕๙/๐๓๕๐
เด็กหญิงอนันทิตา รัมมะบุตร์

๑๓/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๖๕๙/๐๓๕๑

เด็กหญิงณัฐณิชา นาคคงคำ
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๖๕๙/๐๓๕๒

เด็กหญิงนันทภัค ยอดเมือง
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๖๕๙/๐๓๕๓ เด็กหญิงเบญจมาภรณ์
บัวผัน

๒๙/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๖๕๙/๐๓๕๔
เด็กหญิงเมย์รญา ชัยหงษ์

๐๔/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๖๕๙/๐๓๕๕

เด็กหญิงรินทร์ลดา เม้าอินทร์
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๖๕๙/๐๓๕๖

เด็กหญิงจิตตรี งามวิลัย
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๖๕๙/๐๓๕๗

เด็กหญิงชิดชนก แซ่เตียว
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๖๕๙/๐๓๕๘
เด็กหญิงเมวิกา กล้วยทอง

๒๕/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๖๕๙/๐๓๕๙

เด็กหญิงอัสมา ลูกรักษ์
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๖๕๙/๐๓๖๐
เด็กชายจักรชัย แสงสว่าง

๑๓/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๖๕๙/๐๓๖๑
เด็กชายเจษฎาภรณ์ สุนทราวิรัตน์

๐๑/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๖๕๙/๐๓๖๒
เด็กชายทีรภาพ แสงอนุเคราะห์

๐๙/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๖๕๙/๐๓๖๓

เด็กชายคุณาสิน ลักษณะจินดา
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๖๕๙/๐๓๖๔

เด็กชายนวมินทร์ เวียงคำ
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๖๕๙/๐๓๖๕

เด็กชายอนุสรณ์ เทพจันดา
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๖๕๙/๐๓๖๖
เด็กชายสหัสสทัศน์ ทองพิลา

๓๐/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๖๕๙/๐๓๖๗

เด็กชายธนสาร ฐิติวัตรจิรกุล
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๖๕๙/๐๓๖๘

เด็กหญิงปยะธิดา จารึกธรรม

๑๙/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๖๕๙/๐๓๖๙

เด็กหญิงรุจิรดา เสริมทรัพย์
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๖๕๙/๐๓๗๐
เด็กหญิงไอลดา รัสดีดวง

๐๓/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๖๕๙/๐๓๗๑

เด็กหญิงวทันยา ฟงสูงเนิน
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๖๕๙/๐๓๗๒

เด็กชายปฏิพล ประเสริฐสังข์
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๖๕๙/๐๓๗๓

เด็กชายรัฐพล ผ่องศรัทธา
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๖๕๙/๐๓๗๔
เด็กชายปรเมษฐ์ โกทัน

๑๐/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๑ / ๕๘
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๖๕๙/๐๓๗๕

เด็กชายพีรพล วงสา
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๖๕๙/๐๓๗๖

เด็กชายพิศุทธิ

์

คำยัง
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๖๕๙/๐๓๗๗
เด็กชายภัทรพล วิสุทธิ

๑๙/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๖๕๙/๐๓๗๘

เด็กชายจักรภัทร ใจเฉพาะ
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๖๕๙/๐๓๗๙

เด็กชายณัชพล แสงทับทิม
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๖๕๙/๐๓๘๐
เด็กชายธนพล ศรีอุทัย

๒๖/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๖๕๙/๐๓๘๑
เด็กชายสุทธิสาร สีดอกบวบ

๐๖/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๖๕๙/๐๓๘๒

เด็กชายกิตติภพ ศิลา

๑๒/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๖๕๙/๐๓๘๓

เด็กชายจักรัตถ์ อินศิริ
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๖๕๙/๐๓๘๔

เด็กชายเตชิณฑ์ ตนประดิษฐ์
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๖๕๙/๐๓๘๕
เด็กชายศุภกร นวนคล้าย

๑๖/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๖๕๙/๐๓๘๖

เด็กหญิงอริสรา เลียงสุวรรณ

่

๐๔/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๖๕๙/๐๓๘๗

เด็กหญิงอุไรรัตน์ เจริญสุวรรณ
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๖๕๙/๐๓๘๘

เด็กหญิงศิริฤทัย บุญรอด
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๖๕๙/๐๓๘๙
เด็กชายนัฐชนน คำวิลัย

๒๘/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๖๕๙/๐๓๙๐
เด็กชายภาณุวัฒน์ เปยมวัฒนา

๑๑/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๖๕๙/๐๓๙๑

เด็กชายนันท์วัฒน์ มาตขาว
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๖๕๙/๐๓๙๒

เด็กชายนิรวิทธิ

์

เตรียมประกิจกุล
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๖๕๙/๐๓๙๓
เด็กชายภัทรพงค์ พรรณเภรี

๒๖/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๖๕๙/๐๓๙๔

เด็กชายรพี รุ่งเรือง
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๖๕๙/๐๓๙๕

เด็กหญิงกมลชนก เกษลา
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๖๕๙/๐๓๙๖

เด็กหญิงกนกวรรณ ภูมิสนิท
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านกล้วย วัดสะตือ  

สบ ๒๖๕๙/๐๓๙๗
เด็กหญิงกนกวรรณ มันเพ็ง

่

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านกล้วย วัดสะตือ  

สบ ๒๖๕๙/๐๓๙๘

เด็กชายณัชชพล ทองสา
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านกล้วย วัดสะตือ  

สบ ๒๖๕๙/๐๓๙๙

เด็กหญิงณัฐนันท์ แก่นจันทร์
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านกล้วย วัดสะตือ  

สบ ๒๖๕๙/๐๔๐๐
เด็กชายณัฐพงศ์ มณีสุข

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านกล้วย วัดสะตือ  

สบ ๒๖๕๙/๐๔๐๑
เด็กชายทรงสิทธิ

์

เทพจิตร
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านกล้วย วัดสะตือ  

สบ ๒๖๕๙/๐๔๐๒
เด็กชายธนชัย สมบัตร

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านกล้วย วัดสะตือ  

สบ ๒๖๕๙/๐๔๐๓
เด็กชายนวพล มีสว่าง

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านกล้วย วัดสะตือ  

สบ ๒๖๕๙/๐๔๐๔
เด็กชายปราณันต์ ศิริรัตน์

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านกล้วย วัดสะตือ  

สบ ๒๖๕๙/๐๔๐๕
เด็กชายมงคล ฉุนรัตน์

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านกล้วย วัดสะตือ  

สบ ๒๖๕๙/๐๔๐๖
เด็กหญิงลดาวัลย์ ฤทธิจันอัติ

์

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านกล้วย วัดสะตือ  

สบ ๒๖๕๙/๐๔๐๗
เด็กหญิงวิภาดา คูณแก้ว

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านกล้วย วัดสะตือ  

สบ ๒๖๕๙/๐๔๐๘
เด็กชายศรันย์ ยิมละมัย

้

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านกล้วย วัดสะตือ  

สบ ๒๖๕๙/๐๔๐๙
เด็กหญิงอรพินท์ ศิริวงศ์

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านกล้วย วัดสะตือ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๒ / ๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๖๕๙/๐๔๑๐
เด็กหญิงเนตรนภา อุวะบุตร

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านกล้วย วัดสะตือ  

สบ ๒๖๕๙/๐๔๑๑

เด็กชายธนพจน์ หมวดมะหิงษ์
๐๕/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี

วัดพระพุทธฉาย  

สบ ๒๖๕๙/๐๔๑๒
เด็กหญิงมลฤดี ผาน้อย

๒๙/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี

วัดพระพุทธฉาย  

สบ ๒๖๕๙/๐๔๑๓

เด็กหญิงสุนิตษา กิงก้าน

่

๑๒/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี

วัดพระพุทธฉาย  

สบ ๒๖๕๙/๐๔๑๔

เด็กหญิงสุวิมล วงษ์กันยา
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี
วัดพระพุทธฉาย  

สบ ๒๖๕๙/๐๔๑๕

เด็กหญิงเมฆขลา ดอนเมือง
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี
วัดพระพุทธฉาย  

สบ ๒๖๕๙/๐๔๑๖
เด็กหญิงมัญฑิตา ศิริมา

๑๑/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี

วัดพระพุทธฉาย  

สบ ๒๖๕๙/๐๔๑๗

เด็กหญิงศศิกานต์ เชิดชน
๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี
วัดพระพุทธฉาย  

สบ ๒๖๕๙/๐๔๑๘

เด็กหญิงอรอนงค์ อ่างศิลป
๐๑/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี

วัดพระพุทธฉาย  

สบ ๒๖๕๙/๐๔๑๙

เด็กชายเมธาวัฒน์ สีลานันท์
๐๓/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี

วัดพระพุทธฉาย  

สบ ๒๖๕๙/๐๔๒๐
เด็กชายกฤษฎากร บำรุง

๑๘/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี

วัดพระพุทธฉาย  

สบ ๒๖๕๙/๐๔๒๑

เด็กหญิงชลธิชา ศิลาวุธ
๐๒/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี

วัดพระพุทธฉาย  

สบ ๒๖๕๙/๐๔๒๒

นางสาวชาลินี เชือตาเมฆ

้

๑๖/๐๗/๒๕๔๓
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี

วัดพระพุทธฉาย  

สบ ๒๖๕๙/๐๔๒๓

นางสาวจิระวรรณ เพิมความสุข

่

๒๐/๐๘/๒๕๔๒ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี
วัดพระพุทธฉาย  

สบ ๒๖๕๙/๐๔๒๔
นางสาวสจิณณา ผาโคตร

๓๐/๐๗/๒๕๔๒ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี
วัดพระพุทธฉาย  

สบ ๒๖๕๙/๐๔๒๕

นายสหัสวรรษ บุตรจันทร์
๐๑/๐๑/๒๕๔๓ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี

วัดพระพุทธฉาย  

สบ ๒๖๕๙/๐๔๒๖

นายสุริยา ทาซ้าย
๑๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี
วัดพระพุทธฉาย  

สบ ๒๖๕๙/๐๔๒๗

นางสาวอนุธิดา กาลจักร
๐๙/๐๓/๒๕๔๓ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี

วัดพระพุทธฉาย  

สบ ๒๖๕๙/๐๔๒๘
นางสาวศรสวรรค์ รอดพิทักษ์

๒๕/๑๑/๒๕๔๑
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี

วัดพระพุทธฉาย  

สบ ๒๖๕๙/๐๔๒๙

เด็กหญิงยุวมล ทองบ่อ

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๖๕๙/๐๔๓๐
เด็กหญิงวราภรณ์ ชีวะธรรม

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๖๕๙/๐๔๓๑

เด็กหญิงอังศุมาลิน ศรเหล็ก
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๖๕๙/๐๔๓๒
เด็กหญิงเบญญา เลิศพรม

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๖๕๙/๐๔๓๓
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ดงเรืองราช

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๖๕๙/๐๔๓๔

เด็กหญิงขวัญธิดา มีชูโภชน์
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๖๕๙/๐๔๓๕

เด็กหญิงจันทรา เลาห์สิงห์
๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๖๕๙/๐๔๓๖
เด็กหญิงชิตาภรณ์ พอกจัตุรัส

๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๖๕๙/๐๔๓๗

เด็กหญิงพนิดา ดวงสมบัติ
๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๖๕๙/๐๔๓๘
เด็กหญิงศิริพรรณษา ด้วงพุก

๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๖๕๙/๐๔๓๙

เด็กชายสุทธิพงษ์ ทัพสาร
๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๖๕๙/๐๔๔๐
เด็กหญิงเกศกนก แก้วพลอย

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๖๕๙/๐๔๔๑

เด็กหญิงกาญจนา ทองกลำ
๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๖๕๙/๐๔๔๒

เด็กหญิงทานตะวัน มณีวัฒน์

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๖๕๙/๐๔๔๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ กองเนตร์
๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๖๕๙/๐๔๔๔
เด็กชายนเรศ สิงห์คุ้ม

๑๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๓ / ๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๖๕๙/๐๔๔๕

เด็กหญิงประภัสสร คานนิม
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๖๕๙/๐๔๔๖

เด็กหญิงประภาพร ศิริโสม

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๖๕๙/๐๔๔๗
เด็กหญิงอมรรัตน์ ทองคำ

๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๖๕๙/๐๔๔๘

เด็กหญิงอังควรา พันธุ์สมบูรณ์
๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๖๕๙/๐๔๔๙

นายศุภกร ภูธร
๓๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแก่งคอย วัดเขาลาดวนาราม  

สบ ๒๖๕๙/๐๔๕๐
นางสาวชนิตพร ถูกธรรม

๐๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่งคอย วัดเขาลาดวนาราม  

สบ ๒๖๕๙/๐๔๕๑
นางสาวจารุวรรณ จันทา

๒๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนแก่งคอย วัดเขาลาดวนาราม  

สบ ๒๖๕๙/๐๔๕๒

นางสาวธนาภรณ์ สกุลปกษ์
๒๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนแก่งคอย วัดเขาลาดวนาราม  

สบ ๒๖๕๙/๐๔๕๓

นางสาวนริศรา แก้วนารี
๐๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนแก่งคอย วัดเขาลาดวนาราม  

สบ ๒๖๕๙/๐๔๕๔

เด็กหญิงกัลย์สุดา วัฒนาถาวรวงศ์
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแก่งคอย วัดเขาลาดวนาราม  

สบ ๒๖๕๙/๐๔๕๕
เด็กหญิงนฤภร สุดวรรค

๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแก่งคอย วัดเขาลาดวนาราม  

สบ ๒๖๕๙/๐๔๕๖

เด็กหญิงศุภนิจ ธรรมวิเศษ
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแก่งคอย วัดเขาลาดวนาราม  

สบ ๒๖๕๙/๐๔๕๗

เด็กหญิงธนพร หลุ่ยพูลทรัพย์
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแก่งคอย วัดเขาลาดวนาราม  

สบ ๒๖๕๙/๐๔๕๘

เด็กหญิงพัชราภา ยิงชาติ

่

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแก่งคอย วัดเขาลาดวนาราม  

สบ ๒๖๕๙/๐๔๕๙
เด็กหญิงสุพิชญาภรณ์

คงเรือง

่

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแก่งคอย วัดเขาลาดวนาราม  

สบ ๒๖๕๙/๐๔๖๐
เด็กหญิงธยานี ลาดบาศรี

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแก่งคอย วัดเขาลาดวนาราม  

สบ ๒๖๕๙/๐๔๖๑

เด็กหญิงเอือบุญ

้

ไชยหงษ์
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแก่งคอย วัดเขาลาดวนาราม  

สบ ๒๖๕๙/๐๔๖๒

เด็กหญิงอันฑิตา โคจำนงค์
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแก่งคอย วัดเขาลาดวนาราม  

สบ ๒๖๕๙/๐๔๖๓
เด็กหญิงภัทราพร เกวขุนทด

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๖๕๙/๐๔๖๔

เด็กหญิงสุวรรณา เดชะผล
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๖๕๙/๐๔๖๕

เด็กหญิงสุกฤตา กาหาวงศ์
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๖๕๙/๐๔๖๖

เด็กหญิงเบญญาภา ท้าวบุตรดา
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๖๕๙/๐๔๖๗
เด็กหญิงธัญสุดา ตรู่จันทร์

๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๖๕๙/๐๔๖๘

เด็กหญิงนัทธมน อำนักมณี
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๖๕๙/๐๔๖๙

เด็กหญิงสุวสา กลินวิไล

่

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๖๕๙/๐๔๗๐
เด็กหญิงธัญวลัย รืนชืน

่ ่

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๖๕๙/๐๔๗๑
เด็กหญิงดวงหทัย เวียงคำ

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๖๕๙/๐๔๗๒

เด็กหญิงวนิดา วิริยะศิริวงษ์

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๖๕๙/๐๔๗๓
เด็กหญิงปรางค์วลัย มาธิสัย

๓๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๖๕๙/๐๔๗๔

เด็กหญิงวรัญญา เอียมทิศ

่

๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๖๕๙/๐๔๗๕
เด็กหญิงสุพิชฌาย์ จันทร์ขอนแก่น

๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๖๕๙/๐๔๗๖

เด็กชายประคัลภ์ เถือนสันเทียะ

่

๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๖๕๙/๐๔๗๗

เด็กชายอรุณธิชัย พึงอินทร์

่

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๖๕๙/๐๔๗๘

เด็กชายธิติ จันทร์เขียว
๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๖๕๙/๐๔๗๙
เด็กชายธนลาภ วะราหะ

๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดบ้านม่วง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๔ / ๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๖๕๙/๐๔๘๐
เด็กชายวัชพล ไชยวาล

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๖๕๙/๐๔๘๑

เด็กหญิงกิตติมา สุพรรณจนาภพ
๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๖๕๙/๐๔๘๒
เด็กหญิงพชรพรรณ กอธวัช

๐๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๖๕๙/๐๔๘๓

นางสาวชลธิชา มานะศรี
๑๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๖๕๙/๐๔๘๔

นางสาวจีราวรรณ เผ่าน้อย
๒๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๖๕๙/๐๔๘๕

เด็กหญิงธัญญา หาเวลี
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๖๕๙/๐๔๘๖
เด็กชายปนพงษ์ ทองไข

๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกะเหรียงคอม้า

่

วัดกะเหรียงคอม้า

่

 

สบ ๒๖๕๙/๐๔๘๗

เด็กชายนภัสกร แสงเงิน
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกะเหรียงคอม้า

่

วัดกะเหรียงคอม้า

่

 

สบ ๒๖๕๙/๐๔๘๘

เด็กชายสุรธัส แอดไธสง
๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกะเหรียงคอม้า

่

วัดกะเหรียงคอม้า

่

 

สบ ๒๖๕๙/๐๔๘๙

เด็กชายวัชรากร รักษาดี
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกะเหรียงคอม้า

่

วัดกะเหรียงคอม้า

่

 

สบ ๒๖๕๙/๐๔๙๐
เด็กหญิงกมนมณี เสมาวัตร

๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกะเหรียงคอม้า

่

วัดกะเหรียงคอม้า

่

 

สบ ๒๖๕๙/๐๔๙๑

เด็กชายนฤวัต วงษ์เพ็ง
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม วัดบำรุงธรรม  

สบ ๒๖๕๙/๐๔๙๒

เด็กหญิงสุรีรัตน์ ไพบูลย์
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม วัดบำรุงธรรม  

สบ ๒๖๕๙/๐๔๙๓

เด็กหญิงจันทร์วิมล จุลวงษ์
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม วัดบำรุงธรรม  

สบ ๒๖๕๙/๐๔๙๔
เด็กหญิงละอองดาว จิตรน้อม

๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม วัดบำรุงธรรม  

สบ ๒๖๕๙/๐๔๙๕

เด็กหญิงรัตนากร แสงสว่าง
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม วัดบำรุงธรรม  

สบ ๒๖๕๙/๐๔๙๖

เด็กชายสุรเกียรติ เชือหงษ์

้

๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม วัดบำรุงธรรม  

สบ ๒๖๕๙/๐๔๙๗

เด็กหญิงสุนิสา แก่นสาร
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม วัดบำรุงธรรม  

สบ ๒๖๕๙/๐๔๙๘
เด็กชายกิติชัย บุตรศรีรักษ์

๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม วัดบำรุงธรรม  

สบ ๒๖๕๙/๐๔๙๙

เด็กชายพัชรพล พยุงวงษ์
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม วัดบำรุงธรรม  

สบ ๒๖๕๙/๐๕๐๐
เด็กชายสุทธิชัย พลานุ

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม วัดบำรุงธรรม  

สบ ๒๖๕๙/๐๕๐๑
เด็กชายณัฐวุฒิ เขียวพิมพา

๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม วัดบำรุงธรรม  

สบ ๒๖๕๙/๐๕๐๒
เด็กชายวิรัตน์ ยอดเขียว

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม วัดบำรุงธรรม  

สบ ๒๖๕๙/๐๕๐๓
เด็กชายอภิชาติ สุขโอ้

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม วัดบำรุงธรรม  

สบ ๒๖๕๙/๐๕๐๔
เด็กชายปราวิทย์ เลาคา

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม วัดบำรุงธรรม  

สบ ๒๖๕๙/๐๕๐๕
เด็กชายจุลภพ สุวรรณไมตรี

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม วัดบำรุงธรรม  

สบ ๒๖๕๙/๐๕๐๖
เด็กหญิงอลิชา จิรเจริญเวศน์

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม วัดบำรุงธรรม  

สบ ๒๖๕๙/๐๕๐๗
เด็กหญิงปราณี ทับเนียม

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม วัดบำรุงธรรม  

สบ ๒๖๕๙/๐๕๐๘
เด็กหญิงสาวินี ยิงนอก

่

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม วัดบำรุงธรรม  

สบ ๒๖๕๙/๐๕๐๙
เด็กหญิงรัตนา พร้าวงษ์

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม วัดบำรุงธรรม  

สบ ๒๖๕๙/๐๕๑๐
เด็กชายวิษณุ ประสานพงศ์

๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม วัดบำรุงธรรม  

สบ ๒๖๕๙/๐๕๑๑

เด็กหญิงศศิธร บุตรวิชา
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสองคอนวิทยาคม วัดสองคอนกลาง  

สบ ๒๖๕๙/๐๕๑๒

เด็กหญิงรัชดาพร ช่องอู่
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสองคอนวิทยาคม วัดสองคอนกลาง  

สบ ๒๖๕๙/๐๕๑๓

เด็กหญิงจินตนา โพธิเจริญ

์

๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสองคอนวิทยาคม วัดสองคอนกลาง  

สบ ๒๖๕๙/๐๕๑๔
เด็กหญิงทิพเกสร จาดสุวรรณ์

๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสองคอนวิทยาคม วัดสองคอนกลาง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๕ / ๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๖๕๙/๐๕๑๕

เด็กหญิงวรรณสา หมือกา

่

๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสองคอนวิทยาคม วัดสองคอนกลาง  

สบ ๒๖๕๙/๐๕๑๖

เด็กหญิงพรไพลิน ทาผา
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสองคอนวิทยาคม วัดสองคอนกลาง  

สบ ๒๖๕๙/๐๕๑๗
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ ประเสริฐสังข์

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสองคอนวิทยาคม วัดสองคอนกลาง  

สบ ๒๖๕๙/๐๕๑๘

เด็กหญิงนัฐนลิน รักษาศิล
๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลทับกวาง วัดสามัคคีวราราม  

สบ ๒๖๕๙/๐๕๑๙

เด็กหญิงชลดา สุวรรณรี
๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลทับกวาง วัดสามัคคีวราราม  

สบ ๒๖๕๙/๐๕๒๐
เด็กหญิงอาทิตยา ดีมี

๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลทับกวาง วัดสามัคคีวราราม  

สบ ๒๖๕๙/๐๕๒๑
เด็กหญิงจิรภา มธุรส

๑๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลทับกวาง วัดสามัคคีวราราม  

สบ ๒๖๕๙/๐๕๒๒

เด็กชายชนาธิป มะโนราห์
๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลทับกวาง วัดสามัคคีวราราม  

สบ ๒๖๕๙/๐๕๒๓

เด็กหญิงลัคนา ยิมละมัย

้

๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลทับกวาง วัดสามัคคีวราราม  

สบ ๒๖๕๙/๐๕๒๔

เด็กหญิงสุกัญญา ศรีวงหลงห์
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลทับกวาง วัดสามัคคีวราราม  

สบ ๒๖๕๙/๐๕๒๕
เด็กหญิงกรรณิการ์ ชวนโพธิ

์

๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลทับกวาง วัดสามัคคีวราราม  

สบ ๒๖๕๙/๐๕๒๖

เด็กหญิงวริศรา นวนแก้ว
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลทับกวาง วัดสามัคคีวราราม  

สบ ๒๖๕๙/๐๕๒๗

เด็กหญิงณัชชา บุญรักษา
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลทับกวาง วัดสามัคคีวราราม  

สบ ๒๖๕๙/๐๕๒๘

เด็กหญิงศุภกานต์ บุญชม
๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลทับกวาง วัดสามัคคีวราราม  

สบ ๒๖๕๙/๐๕๒๙
เด็กหญิงพรชิตา แสงนาทร

๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลทับกวาง วัดสามัคคีวราราม  

สบ ๒๖๕๙/๐๕๓๐
เด็กหญิงอริศรา ปองเศร้า

๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลทับกวาง วัดสามัคคีวราราม  

สบ ๒๖๕๙/๐๕๓๑

เด็กหญิงนงลักษณ์ อวนดี
๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลทับกวาง วัดสามัคคีวราราม  

สบ ๒๖๕๙/๐๕๓๒

เด็กหญิงปริญดา สุขศิลา
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลทับกวาง วัดสามัคคีวราราม  

สบ ๒๖๕๙/๐๕๓๓
เด็กหญิงนัทธมน รุ่งเรือง

๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลทับกวาง วัดสามัคคีวราราม  

สบ ๒๖๕๙/๐๕๓๔

เด็กหญิงจิราภัทร พลสาร
๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปาไผ่ วัดปาไผ่  

สบ ๒๖๕๙/๐๕๓๕

เด็กชายทินภัทร วัลลา
๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดปาไผ่ วัดปาไผ่  

สบ ๒๖๕๙/๐๕๓๖

เด็กหญิงณัฐมน แสนศิลา
๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปาไผ่ วัดปาไผ่  

สบ ๒๖๕๙/๐๕๓๗
เด็กหญิงณัฎฐริสา วงค์ษา

๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดปาไผ่ วัดปาไผ่  

สบ ๒๖๕๙/๐๕๓๘

เด็กหญิงชนิกานต์ เครือแวงมน
๐๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดปาไผ่ วัดปาไผ่  

สบ ๒๖๕๙/๐๕๓๙

เด็กหญิงนัทธมน จิตต์รักษา
๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดปาไผ่ วัดปาไผ่  

สบ ๒๖๕๙/๐๕๔๐
เด็กหญิงศิริพร ฟกขำ

๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดปาไผ่ วัดปาไผ่  

สบ ๒๖๕๙/๐๕๔๑
นายมะยม แก้วพวง

๑๙/๐๖/๒๕๒๑

โรงเรียนแสงวิทยา วัดแก่งคอย  

สบ ๒๖๕๙/๐๕๔๒
เด็กชายธรรมยาธรม์ สมนึก

๒๘/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที 69

่

วัดพระพุทธบาทน้อย
 

สบ ๒๖๕๙/๐๕๔๓
เด็กหญิงโอภารินทร์ คันทา

๐๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที 69

่

วัดพระพุทธบาทน้อย
 

สบ ๒๖๕๙/๐๕๔๔

เด็กหญิงกัลญา ศรีนิล
๑๗/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที 69

่

วัดพระพุทธบาทน้อย
 

สบ ๒๖๕๙/๐๕๔๕
เด็กหญิงบุษกร อุ่นพหม

๒๓/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที 69

่

วัดพระพุทธบาทน้อย
 

สบ ๒๖๕๙/๐๕๔๖

เด็กชายภูมินภัส บุญเฉย
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสองคอนกลาง วัดสองคอนกลาง  

สบ ๒๖๕๙/๐๕๔๗

เด็กชายนิธิวัฒน์ จักรอินทร์
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสองคอนกลาง วัดสองคอนกลาง  

สบ ๒๖๕๙/๐๕๔๘

เด็กชายสันติสุข ทรัพย์พันธ์
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสองคอนกลาง วัดสองคอนกลาง  

สบ ๒๖๕๙/๐๕๔๙
เด็กชายพีรณัฐ จิตรีศัพย์

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสองคอนกลาง วัดสองคอนกลาง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๖ / ๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๖๕๙/๐๕๕๐
เด็กชายณัฐพล จันทร์หลง

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสองคอนกลาง วัดสองคอนกลาง  

สบ ๒๖๕๙/๐๕๕๑

เด็กชายอสมา บุบผาทอง

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสองคอนกลาง วัดสองคอนกลาง  

สบ ๒๖๕๙/๐๕๕๒
เด็กหญิงหทัยรัตน์ สุดา

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสองคอนกลาง วัดสองคอนกลาง  

สบ ๒๖๕๙/๐๕๕๓

เด็กหญิงปาลิตา อิมกระจ่าง

่

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสองคอนกลาง วัดสองคอนกลาง  

สบ ๒๖๕๙/๐๕๕๔

เด็กหญิงศรุตา สายสุวรรณ
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสองคอนกลาง วัดสองคอนกลาง  

สบ ๒๖๕๙/๐๕๕๕

เด็กหญิงสิริธร อ้นจันทร์
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสองคอนกลาง วัดสองคอนกลาง  

สบ ๒๖๕๙/๐๕๕๖
เด็กหญิงนฤมล หมุ้ยโท

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสองคอนกลาง วัดสองคอนกลาง  

สบ ๒๖๕๙/๐๕๕๗
เด็กหญิงกาญจนาศิริ ขาวเงิน

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดถำเต่า วัดท่าศาลา  

สบ ๒๖๕๙/๐๕๕๘

เด็กหญิงศิรินันท์ ปองกัน
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดถำเต่า วัดท่าศาลา  

สบ ๒๖๕๙/๐๕๕๙

เด็กหญิงพิณนภา โกษารักษ์
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดถำเต่า วัดท่าศาลา  

สบ ๒๖๕๙/๐๕๖๐
เด็กหญิงนภัสวรรณ สุรินทราโช

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดถำเต่า วัดท่าศาลา  

สบ ๒๖๕๙/๐๕๖๑

เด็กหญิงสร้อยกมล ผิวทอง
๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่ามะปราง วัดเขาลาดวนาราม  

สบ ๒๖๕๙/๐๕๖๒

นายรัชพล สุขแสวงชัย
๐๗/๐๘/๒๕๑๕

โรงเรียนวัดเขาลาดวนาราม วัดเขาลาดวนาราม  

สบ ๒๖๕๙/๐๕๖๓

นายวัฒนาวุฒิ กันหนองขาม
๐๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดเขาลาดวนาราม วัดเขาลาดวนาราม  

สบ ๒๖๕๙/๐๕๖๔
เด็กชายวีรศักดิ

์

ผดุงชีพ

๒๗/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1
วัดเขามันธรรมาราม

 

สบ ๒๖๕๙/๐๕๖๕

เด็กหญิงศิริสา หอมรืน

่

๑๗/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1
วัดเขามันธรรมาราม

 

สบ ๒๖๕๙/๐๕๖๖

เด็กหญิงศิริพร เลียมไข่ต่วน

่

๐๔/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1
วัดเขามันธรรมาราม

 

สบ ๒๖๕๙/๐๕๖๗

เด็กหญิงอริญญา โกษา
๐๙/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1

วัดเขามันธรรมาราม
 

สบ ๒๖๕๙/๐๕๖๘
เด็กชายพงศ์ศกรณ์ ดวงจันทร์

๒๔/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1
วัดเขามันธรรมาราม

 

สบ ๒๖๕๙/๐๕๖๙

เด็กชายศรันย์ ผุดผ่อง
๒๐/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1

วัดเขามันธรรมาราม
 

สบ ๒๖๕๙/๐๕๗๐
เด็กหญิงรักชนก จันทิมา

๐๒/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1
วัดเขามันธรรมาราม

 

สบ ๒๖๕๙/๐๕๗๑

นายชัยภัทร ศรีนวล

๑๒/๑๒/๒๕๑๓

โรงเรียนวัดโปงมงคล วัดโปงมงคล  

สบ ๒๖๕๙/๐๕๗๒
เด็กชายพีรวิชญ์ เย็นสถิตย์

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๖๕๙/๐๕๗๓

เด็กชายธนัตถ์ หลวงฟก
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๖๕๙/๐๕๗๔

เด็กชายนฤเบศ คงสมบูรณ์
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๖๕๙/๐๕๗๕

เด็กชายปฏิภาณ สุขกลำ
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๖๕๙/๐๕๗๖
เด็กชายปยะมินทร์ จิตร์นิวร

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๖๕๙/๐๕๗๗

เด็กชายพีรพล อินทะสิทธิ

์

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๖๕๙/๐๕๗๘

เด็กชายอภิสิทธิ

์

แสงพงษ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๖๕๙/๐๕๗๙

เด็กชายปยวัฒน์ พงษ์สุภาพ
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๖๕๙/๐๕๘๐
เด็กชายสัตยา สมิงแก้ว

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๖๕๙/๐๕๘๑

เด็กชายกันณพิช เบ้าศรี
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๖๕๙/๐๕๘๒

เด็กชายนนทวัฒน์ วรรณประเสริฐ
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๖๕๙/๐๕๘๓

เด็กชายพานทอง พูลรักษ์
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๖๕๙/๐๕๘๔
เด็กชายศิริโชค ประแดงแก้ว

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๗ / ๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๖๕๙/๐๕๘๕

เด็กชายกฤษนล นงค์เยาว์
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๖๕๙/๐๕๘๖

เด็กชายศรศักดิ

์

สุขสิงห์
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๖๕๙/๐๕๘๗
เด็กชายสิทธา สารเพชร

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๖๕๙/๐๕๘๘

เด็กชายสุเมธ ศรีวิเศษ
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๖๕๙/๐๕๘๙

เด็กชายนิธิศ สุวรรณรัตน์
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๖๕๙/๐๕๙๐
เด็กชายสุธี สายเมือง

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๖๕๙/๐๕๙๑
เด็กชายคุณัชญ์ ขุนทอง

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๖๕๙/๐๕๙๒

เด็กชายณภัทร ลิมสอน

่

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๖๕๙/๐๕๙๓

เด็กชายธนโชติ น้อยญาโน
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๖๕๙/๐๕๙๔

เด็กชายนครินทร์ พงษ์จิบนิตย์
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๖๕๙/๐๕๙๕
เด็กชายอานนท์ รืนแสง

่

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๖๕๙/๐๕๙๖

เด็กชายเนตรนภีส ประภาพักตร์
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๖๕๙/๐๕๙๗

เด็กชายสหรัฐ เยียมขาว

่

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๖๕๙/๐๕๙๘

เด็กชายยุทธชัย แสงทอง

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๖๕๙/๐๕๙๙
เด็กชายพัชรพล กำจัดภัย

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๖๕๙/๐๖๐๐
เด็กชายศิลปกร แสนจินดา

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๖๕๙/๐๖๐๑
เด็กชายพีรทัต ขำเกิด

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๖๕๙/๐๖๐๒
เด็กชายปยพัทธ์ ศรีเลิศรับสุข

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๖๕๙/๐๖๐๓
เด็กชายภูมินทร์ โพธิไพร

์

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๖๕๙/๐๖๐๔
เด็กชายกิติภูมิ ทองสา

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๖๕๙/๐๖๐๕
เด็กชายเขมชาติ พุ่มพวง

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๖๕๙/๐๖๐๖
เด็กชายจักรภัทร วรรณภพ

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๖๕๙/๐๖๐๗
เด็กชายฐานิส เตียนจันทึก

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๖๕๙/๐๖๐๘
เด็กชายเตชพัฒน์ วงษ์เสวก

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๖๕๙/๐๖๐๙
เด็กชายธนกฤต นิลเพ็ชร์

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๖๕๙/๐๖๑๐
เด็กชายธนดล นาคเมือง

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๖๕๙/๐๖๑๑
เด็กชายอรรถพล จันทร์รุ่งเรือง

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๖๕๙/๐๖๑๒

เด็กชายศุภณัฐ เรรุราช
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๖๕๙/๐๖๑๓

เด็กชายอรรถพร ประภาพักตร์
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๖๕๙/๐๖๑๔

เด็กหญิงฉัตรติยา สกนธ์กำแหง

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๖๕๙/๐๖๑๕
เด็กหญิงชฎาภรณ์ คำเปลว

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๖๕๙/๐๖๑๖

เด็กหญิงณัฐธิดา ทิพย์ประเสริฐ
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๖๕๙/๐๖๑๗

เด็กหญิงแพรพรรณ คำเปลว
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๖๕๙/๐๖๑๘

เด็กหญิงระริน พิพัฒน์ชลธี
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๖๕๙/๐๖๑๙
เด็กหญิงขวัญฤดี ศักดินรารักษ์

์

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๘ / ๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๖๕๙/๐๖๒๐
เด็กหญิงปติพร ใจจรูญ

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๖๕๙/๐๖๒๑

เด็กหญิงศุภลักษณ์ ผลทอง
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๖๕๙/๐๖๒๒
เด็กหญิงอาภาศิริ แสงเฉวต

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๖๕๙/๐๖๒๓

เด็กหญิงเฉลิมขวัญ ศรีประเสริฐ
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๖๕๙/๐๖๒๔

เด็กหญิงเปมิกา วินิยม
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๖๕๙/๐๖๒๕

เด็กหญิงศิโรรัตน์ มีคำ
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๖๕๙/๐๖๒๖
เด็กหญิงมาลิษา พรมสู

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๖๕๙/๐๖๒๗

เด็กหญิงศิริลักษณ์ จันทิมา
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๖๕๙/๐๖๒๘

เด็กหญิงญาณิศา คำภา
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๖๕๙/๐๖๒๙

เด็กหญิงณิชกานต์ ปรีเปรม
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๖๕๙/๐๖๓๐
เด็กหญิงพรินทร์ เล็กสูงเนิน

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๖๕๙/๐๖๓๑

เด็กหญิงวิมลสิริ ตันกุล
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๖๕๙/๐๖๓๒

เด็กหญิงญาณิศา ตามประกอบ
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๖๕๙/๐๖๓๓

เด็กหญิงณัฐสินี มณีคุ้ม
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๖๕๙/๐๖๓๔
เด็กหญิงรสิตา ศรีแก้ว

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๖๕๙/๐๖๓๕

เด็กหญิงสลิษา แสนคำราง

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๖๕๙/๐๖๓๖

เด็กหญิงจีรนันท์ ศรีเจริญ

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๖๕๙/๐๖๓๗

เด็กหญิงปยภัทร์ ปราบวินาศ
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๖๕๙/๐๖๓๘
เด็กหญิงอรปรียา ศรีวิเศษ

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๖๕๙/๐๖๓๙

เด็กหญิงชนิกานต์ ศรีพิทักษ์
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๖๕๙/๐๖๔๐
เด็กหญิงมณีรัตน์ พินิจจิตสัญญา

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๖๕๙/๐๖๔๑

เด็กหญิงกรชินันต์ แสนสุข
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๖๕๙/๐๖๔๒
เด็กหญิงชนาภา สิงห์หาเพ็ญ

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๖๕๙/๐๖๔๓

เด็กหญิงฐิติรัตน์ กุดศรี
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๖๕๙/๐๖๔๔

เด็กหญิงสุกฤตา บุญศิริเภสัช
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๖๕๙/๐๖๔๕

เด็กหญิงสุธีรา อ้วนไพศาลวงษ์
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๖๕๙/๐๖๔๖
เด็กหญิงแสงระวี จิตต์ปลืม

้

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๖๕๙/๐๖๔๗

เด็กหญิงภรภัทร พันธ์ทอง
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๖๕๙/๐๖๔๘

เด็กหญิงกชภัส พันธ์ทอง
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๖๕๙/๐๖๔๙

เด็กหญิงชุติมา ง้าวแก้ว
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๖๕๙/๐๖๕๐
เด็กหญิงวันวิสา แพรัตนดิลก

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๖๕๙/๐๖๕๑

เด็กหญิงสุธิธา พึงไทย

่

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๖๕๙/๐๖๕๒

เด็กหญิงสุภัทรา โพธิวิเชียร

์

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๖๕๙/๐๖๕๓

เด็กหญิงจิณัฐตา โล่สุวรรณ์
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๖๕๙/๐๖๕๔
เด็กหญิงจารุนันท์ โพทอง

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๙ / ๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๖๕๙/๐๖๕๕

เด็กหญิงธิดารัตน์ คงสมบูรณ์
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๖๕๙/๐๖๕๖

เด็กหญิงชลดา สุดใจ
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๖๕๙/๐๖๕๗
เด็กหญิงวชิรญาณ์ มนขุนทด

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๖๕๙/๐๖๕๘

เด็กหญิงปารวี นนทารมย์
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๖๕๙/๐๖๕๙

เด็กหญิงพัชรี ตรีสวัสดิ

์

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๖๕๙/๐๖๖๐
เด็กหญิงรพีพร โพธิมี

์

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๖๕๙/๐๖๖๑
เด็กหญิงมนัสสนันท์ เอียมเย็น

่

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๖๕๙/๐๖๖๒

เด็กหญิงปริยาภัส เศษรักษา
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๖๕๙/๐๖๖๓

เด็กหญิงพานฟา สังขพิจิตร
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๖๕๙/๐๖๖๔

เด็กหญิงวรางคณา สุขสา
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๖๕๙/๐๖๖๕
เด็กหญิงณัฎฐณิชา วรรณภพ

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๖๕๙/๐๖๖๖

เด็กหญิงดวงกมล ตังอรุณสันติ

้

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๖๕๙/๐๖๖๗

เด็กหญิงบุษยมาศ มะลิพวง

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๖๕๙/๐๖๖๘

เด็กหญิงมนสิชา มุ่งดี
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๖๕๙/๐๖๖๙
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ไทยหอม

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๖๕๙/๐๖๗๐
เด็กหญิงศศินิภา เจียมแพ

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๖๕๙/๐๖๗๑

เด็กหญิงอภิญญา ชมเชย
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๖๕๙/๐๖๗๒

เด็กหญิงอัยรดา จากภัย
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๖๕๙/๐๖๗๓
เด็กหญิงอภิญญา อ่อนตา

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๖๕๙/๐๖๗๔

เด็กหญิงพรทิพย์ อินถา
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๖๕๙/๐๖๗๕

เด็กหญิงสุชาดา ชูวงษ์
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๖๕๙/๐๖๗๖

เด็กชายธนภูมิ จำนงค์เนียร
๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๖๕๙/๐๖๗๗
เด็กชายกฤษฎา สีมันตะ

๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๖๕๙/๐๖๗๘

เด็กหญิงกัลยาพร จิตนฤมิตรทรัพย์
๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๖๕๙/๐๖๗๙

เด็กชายธงชัย ไชยฤทธิ

์

๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๖๕๙/๐๖๘๐
เด็กชายนวพล น้อยแก้ว

๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๖๕๙/๐๖๘๑
เด็กชายนิธิกร สดใส

๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๖๕๙/๐๖๘๒

เด็กชายพานุกร พรมเกษา
๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๖๕๙/๐๖๘๓

เด็กหญิงวรรณศิริ อ่อนสุด
๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๖๕๙/๐๖๘๔

เด็กหญิงสุพรทิพย์ ดุสิตา
๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๖๕๙/๐๖๘๕
เด็กหญิงจุไรรัตน์ สืบสุภาพ

๐๒/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๖๕๙/๐๖๘๖

เด็กชายภาณุพงศ์ จู่จ่าย
๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๖๕๙/๐๖๘๗

เด็กชายนธงชัย กำเนิดผล
๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๖๕๙/๐๖๘๘

เด็กชายธนพล กำเนิดผล
๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๖๕๙/๐๖๘๙
เด็กหญิงเปรมวดี เอียมสอาด

่

๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง วัดโคกมะตูม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสระบุรี  ๒๐ / ๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๖๕๙/๐๖๙๐
นางสาววรรณฤดี บุตรษา

๒๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๖๕๙/๐๖๙๑

เด็กชายเอกมงคล ไชยรัตน์
๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๖๕๙/๐๖๙๒
เด็กหญิงนงค์ลักษณ์ หอมสมบัติ

๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๖๕๙/๐๖๙๓

เด็กหญิงปยะมาศ ชินนอก

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๖๕๙/๐๖๙๔

เด็กชายอัษฎาวุฒิ นุ่ยเพรียร

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านลาด วัดบ้านลาด  

สบ ๒๖๕๙/๐๖๙๕

เด็กชายศุภกฤษ์ ทองวสีขาว
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านลาด วัดบ้านลาด  

สบ ๒๖๕๙/๐๖๙๖
เด็กชายธีรศักดิ

์

คล้ายกรุต
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านลาด วัดบ้านลาด  

สบ ๒๖๕๙/๐๖๙๗

เด็กหญิงจิราพัชร เสถียนรัมย์
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านลาด วัดบ้านลาด  

สบ ๒๖๕๙/๐๖๙๘

เด็กชายชาคริต ขอสินกลาง
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์1

วัดมุจลินทสราราม  

สบ ๒๖๕๙/๐๖๙๙

เด็กหญิงจิราวรรณ สีสว่าง
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์1

วัดมุจลินทสราราม  

สบ ๒๖๕๙/๐๗๐๐
เด็กหญิงสุพรรณษา ปานทัง

่

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์1

วัดมุจลินทสราราม  

สบ ๒๖๕๙/๐๗๐๑
เด็กหญิงธิชา ประพันธ์พัฒน์

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์1

วัดมุจลินทสราราม  

สบ ๒๖๕๙/๐๗๐๒
เด็กหญิงมัลลิกา ศรีหนู

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์1

วัดมุจลินทสราราม  

สบ ๒๖๕๙/๐๗๐๓
เด็กหญิงณัฐธิฎา พรมรุ่งโรจน์

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์1

วัดมุจลินทสราราม  

สบ ๒๖๕๙/๐๗๐๔
เด็กหญิงภัทรพร อังคุรานนท์

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์1

วัดมุจลินทสราราม  

สบ ๒๖๕๙/๐๗๐๕
เด็กหญิงนลินี ช้อยนิยม

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแค 'สรกิจพิทยา' วัดมุจลินทสราราม  

สบ ๒๖๕๙/๐๗๐๖
เด็กหญิงชญพร ฮมภาราช

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแค 'สรกิจพิทยา' วัดมุจลินทสราราม  

สบ ๒๖๕๙/๐๗๐๗
เด็กหญิงลลิตา ดงแสนสุข

๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแค 'สรกิจพิทยา' วัดมุจลินทสราราม  

สบ ๒๖๕๙/๐๗๐๘
เด็กชายพายุ พรชาต

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิอุปถัมภ์)

์

วัดใหญ่วันนา  

สบ ๒๖๕๙/๐๗๐๙
เด็กชายธันวา แดงชูชาติ

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิอุปถัมภ์)

์

วัดใหญ่วันนา  

สบ ๒๖๕๙/๐๗๑๐
เด็กชายนัทวุฒิ หาญชัย

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิอุปถัมภ์)

์

วัดใหญ่วันนา  

สบ ๒๖๕๙/๐๗๑๑

เด็กหญิงภิริสา นารีแก้ว
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิอุปถัมภ์)

์

วัดใหญ่วันนา  

สบ ๒๖๕๙/๐๗๑๒
เด็กหญิงศรีสุดา สังเวียน

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิอุปถัมภ์)

์

วัดใหญ่วันนา  

สบ ๒๖๕๙/๐๗๑๓

เด็กหญิงฐิติมา แปนศิริ
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิอุปถัมภ์)

์

วัดใหญ่วันนา  

สบ ๒๖๕๙/๐๗๑๔

นายก้องเกียรติ แห้วเพ็ชร์

๑๑/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี

วัดขอนชะโงก  

สบ ๒๖๕๙/๐๗๑๕

นายวีระ ดิษวงษ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี

วัดขอนชะโงก  

สบ ๒๖๕๙/๐๗๑๖
เด็กชายวัชรพงษ์ โพธิพรหม

๑๖/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี

วัดขอนชะโงก  

สบ ๒๖๕๙/๐๗๑๗

เด็กชายทิพากร แช่มหลง
๑๑/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี

วัดขอนชะโงก  

สบ ๒๖๕๙/๐๗๑๘

เด็กชายภวา ภาวะดี
๑๓/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี

วัดขอนชะโงก  

สบ ๒๖๕๙/๐๗๑๙

เด็กชายธนโชติ เจ้อรำ

๒๔/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี

วัดขอนชะโงก  

สบ ๒๖๕๙/๐๗๒๐
เด็กชายธเนศ จู่จ่าย

๒๑/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี

วัดขอนชะโงก  

สบ ๒๖๕๙/๐๗๒๑

เด็กชายศุภกร สีเหลือง
๑๓/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี

วัดขอนชะโงก  

สบ ๒๖๕๙/๐๗๒๒

เด็กชายวิษณุ เปยทอง
๑๔/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี

วัดขอนชะโงก  

สบ ๒๖๕๙/๐๗๒๓

เด็กชายณัฐภพ คงเจริญใจ
๒๑/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี

วัดขอนชะโงก  

สบ ๒๖๕๙/๐๗๒๔
เด็กชายกรกช ไทรสุวรรณ

๓๑/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี

วัดขอนชะโงก  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสระบุรี  ๒๑ / ๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๖๕๙/๐๗๒๕

เด็กชายณัชพล มีแก้ว
๒๑/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี

วัดขอนชะโงก  

สบ ๒๖๕๙/๐๗๒๖

เด็กชายอพิรัตน์ แก้วภักดี
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี

วัดขอนชะโงก  

สบ ๒๖๕๙/๐๗๒๗
นายทิพรัตน์ บาริศรี

๑๓/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี

วัดขอนชะโงก  

สบ ๒๖๕๙/๐๗๒๘

เด็กชายณัฐพล พละศักดิ

์

๑๙/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี

วัดขอนชะโงก  

สบ ๒๖๕๙/๐๗๒๙

เด็กชายวันชาติ กิงจังหวัด

่

๐๕/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี

วัดขอนชะโงก  

สบ ๒๖๕๙/๐๗๓๐
เด็กชายอนุภัทร สำราญสุข

๒๓/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี

วัดขอนชะโงก  

สบ ๒๖๕๙/๐๗๓๑
เด็กชายธีระพล ตองอ่อน

๐๘/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี

วัดขอนชะโงก  

สบ ๒๖๕๙/๐๗๓๒

เด็กชายณัฐพล อ้ายสุริวงษ์
๑๒/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี

วัดขอนชะโงก  

สบ ๒๖๕๙/๐๗๓๓

นางสาวสุภัสรา จองสุข
๒๘/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี

วัดขอนชะโงก  

สบ ๒๖๕๙/๐๗๓๔

นางสาวสุกันยา สีไพร
๑๕/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี

วัดขอนชะโงก  

สบ ๒๖๕๙/๐๗๓๕
เด็กหญิงอัญชิสา ตรีพืช

๑๒/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี

วัดขอนชะโงก  

สบ ๒๖๕๙/๐๗๓๖

เด็กหญิงมณีกรณ์ พันทวี

๒๖/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี

วัดขอนชะโงก  

สบ ๒๖๕๙/๐๗๓๗

เด็กหญิงรินรดา เอมสวัสดิ

์

๑๒/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี

วัดขอนชะโงก  

สบ ๒๖๕๙/๐๗๓๘

เด็กหญิงเสฏฐีรัตน์ สุวรรณพัฒน์
๒๖/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี

วัดขอนชะโงก  

สบ ๒๖๕๙/๐๗๓๙
เด็กหญิงเกล้าทอง สุขวุฒิ

๐๓/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี

วัดขอนชะโงก  

สบ ๒๖๕๙/๐๗๔๐
เด็กหญิงธนัชพร พละศักดิ

์

๑๙/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี

วัดขอนชะโงก  

สบ ๒๖๕๙/๐๗๔๑

เด็กหญิงพิยดา ทรงเดช
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี

วัดขอนชะโงก  

สบ ๒๖๕๙/๐๗๔๒

เด็กหญิงสุชาดา อรัญหล้า
๑๕/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี

วัดขอนชะโงก  

สบ ๒๖๕๙/๐๗๔๓
เด็กหญิงภรณ์ทิพย์ คงประโยชน์

๑๖/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี

วัดขอนชะโงก  

สบ ๒๖๕๙/๐๗๔๔

เด็กหญิงอมรรัตน์ ด้วงจันโท
๒๗/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี

วัดขอนชะโงก  

สบ ๒๖๕๙/๐๗๔๕

เด็กหญิงสลิลทิพย์ คงเพชร
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี

วัดขอนชะโงก  

สบ ๒๖๕๙/๐๗๔๖

เด็กหญิงสโรชา พุทธา
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี

วัดขอนชะโงก  

สบ ๒๖๕๙/๐๗๔๗
เด็กหญิงวราภรณ์ มณีใส

๒๓/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี

วัดขอนชะโงก  

สบ ๒๖๕๙/๐๗๔๘

เด็กหญิงนภัสวรรณ เวียงคำ
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี

วัดขอนชะโงก  

สบ ๒๖๕๙/๐๗๔๙

เด็กหญิงพิมพ์วิภา พรมมาศ

๑๒/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี

วัดขอนชะโงก  

สบ ๒๖๕๙/๐๗๕๐
เด็กหญิงเสาวภา วงษ์วิลา

๒๒/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี

วัดขอนชะโงก  

สบ ๒๖๕๙/๐๗๕๑
เด็กหญิงศุภาวรรณ พุทธสาร

๒๕/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี

วัดขอนชะโงก  

สบ ๒๖๕๙/๐๗๕๒

เด็กหญิงทานตะวัน ภูธร

๒๘/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี

วัดขอนชะโงก  

สบ ๒๖๕๙/๐๗๕๓

เด็กหญิงชลทรัพย์ คงสมฤทธิ

์

๐๖/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี

วัดขอนชะโงก  

สบ ๒๖๕๙/๐๗๕๔

เด็กหญิงรุ่งทิวา เอียมโอษฐ์

่

๑๙/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี

วัดขอนชะโงก  

สบ ๒๖๕๙/๐๗๕๕
เด็กหญิงจุฑามาศ หมอศาสตร์

๒๐/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี

วัดขอนชะโงก  

สบ ๒๖๕๙/๐๗๕๖

เด็กหญิงสุนิษา อ่อนละมูล
๒๗/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี

วัดขอนชะโงก  

สบ ๒๖๕๙/๐๗๕๗

เด็กหญิงณัฐยา คงสมกาย
๑๖/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี

วัดขอนชะโงก  

สบ ๒๖๕๙/๐๗๕๘

เด็กหญิงศศิกานณ์ จิตแจ่มใส
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี

วัดขอนชะโงก  

สบ ๒๖๕๙/๐๗๕๙
เด็กหญิงณัฐณิชา คงสุข

๐๗/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี

วัดขอนชะโงก  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสระบุรี  ๒๒ / ๕๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๖๕๙/๐๗๖๐
เด็กหญิงเจนจิรา ปกษี

๒๕/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดขอนชะโงก  

สบ ๒๖๕๙/๐๗๖๑

เด็กชายณัฐศพล มะโนน้อม
๐๕/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดชัยเฉลิมมิตร(ไพศาลวิทยาคม)

วัดชัยเฉลิมมิตร  

สบ ๒๖๕๙/๐๗๖๒
เด็กชายธีระวัฒน์ พุทธสาน

๐๕/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดชัยเฉลิมมิตร(ไพศาลวิทยาคม)

วัดชัยเฉลิมมิตร  

สบ ๒๖๕๙/๐๗๖๓

เด็กชายตะวัน ปานรัตนะ
๑๕/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดชัยเฉลิมมิตร(ไพศาลวิทยาคม)

วัดชัยเฉลิมมิตร  

สบ ๒๖๕๙/๐๗๖๔

เด็กชายนัณธพร เพ็งศิลป
๐๖/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดชัยเฉลิมมิตร(ไพศาลวิทยาคม)

วัดชัยเฉลิมมิตร  

สบ ๒๖๕๙/๐๗๖๕

เด็กชายอานนท์ ขำมี
๐๙/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดชัยเฉลิมมิตร(ไพศาลวิทยาคม)

วัดชัยเฉลิมมิตร  

สบ ๒๖๕๙/๐๗๖๖
เด็กหญิงธาริกา ทะวงษ์

๐๒/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดชัยเฉลิมมิตร(ไพศาลวิทยาคม)

วัดชัยเฉลิมมิตร  

สบ ๒๖๕๙/๐๗๖๗

เด็กหญิงรินลดา แสงเพ็ญ
๓๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดชัยเฉลิมมิตร(ไพศาลวิทยาคม)

วัดชัยเฉลิมมิตร  

สบ ๒๖๕๙/๐๗๖๘

เด็กหญิงศิริวรินทร์ คงสมบุตร
๐๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดชัยเฉลิมมิตร(ไพศาลวิทยาคม)

วัดชัยเฉลิมมิตร  

สบ ๒๖๕๙/๐๗๖๙

เด็กชายเจริญฤทธิ

์

ปนตาพวง
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพนทอง วัดโพนทอง  

สบ ๒๖๕๙/๐๗๗๐
เด็กชายกฤษดา เหล่าลาด

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพนทอง วัดโพนทอง  

สบ ๒๖๕๙/๐๗๗๑

เด็กหญิงพัชริดา ศรีเกษม
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพนทอง วัดโพนทอง  

สบ ๒๖๕๙/๐๗๗๒

เด็กหญิงศศิมา พรรณหาญ
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพนทอง วัดโพนทอง  

สบ ๒๖๕๙/๐๗๗๓
เด็กชายเจษฎาภรณ์ รุ่งรุจี

๐๑/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์)

วัดสันติวิหาร  

สบ ๒๖๕๙/๐๗๗๔
เด็กชายกิตติชัย หล้าชิต

๐๕/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์)

วัดสันติวิหาร  

สบ ๒๖๕๙/๐๗๗๕

เด็กชายชัยยศ เจือนาค
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์)

วัดสันติวิหาร  

สบ ๒๖๕๙/๐๗๗๖

เด็กชายพีระเพชร แสงผา
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์)

วัดสันติวิหาร  

สบ ๒๖๕๙/๐๗๗๗

เด็กชายธีรภัทร เอมสวัสดิ

์

๓๐/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์)

วัดสันติวิหาร  

สบ ๒๖๕๙/๐๗๗๘
เด็กชายอารียะ ชัยแช่มชืน

่

๑๑/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์)

วัดสันติวิหาร  

สบ ๒๖๕๙/๐๗๗๙

เด็กชายพงศ์สพัส พุทธสาร
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์)

วัดสันติวิหาร  

สบ ๒๖๕๙/๐๗๘๐
เด็กชายพงศ์สธร พุทธสาร

๐๖/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์)

วัดสันติวิหาร  

สบ ๒๖๕๙/๐๗๘๑

เด็กหญิงณัฐมล สาบุดดา
๒๙/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล)

วัดหนองจิก  

สบ ๒๖๕๙/๐๗๘๒
เด็กชายพงศพัค จำป

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) วัดห้วยขมิน

้

 

สบ ๒๖๕๙/๐๗๘๓

เด็กหญิงกัลยาณี จันทอง
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) วัดห้วยขมิน

้

 

สบ ๒๖๕๙/๐๗๘๔

เด็กชายพิฑูรย์ มีแก้ว
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)
วัดบัวลอย  

สบ ๒๖๕๙/๐๗๘๕

เด็กชายธีระศักดิ

์

อยู่โต
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)
วัดบัวลอย  

สบ ๒๖๕๙/๐๗๘๖
เด็กชายสิทธินนท์ มากดี

๑๒/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)

วัดบัวลอย  

สบ ๒๖๕๙/๐๗๘๗
เด็กชายเจษฎาภรณ์ คำพุ้ย

๐๑/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)

วัดบัวลอย  

สบ ๒๖๕๙/๐๗๘๘

เด็กชายอลงกรณ์ โคกมะณี
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)
วัดบัวลอย  

สบ ๒๖๕๙/๐๗๘๙

เด็กชายศิวกร ไสยฉิม
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)
วัดบัวลอย  

สบ ๒๖๕๙/๐๗๙๐
เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีสว่าง

๒๔/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)

วัดบัวลอย  

สบ ๒๖๕๙/๐๗๙๑

เด็กชายนัฐพล วงษาชัย
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)
วัดบัวลอย  

สบ ๒๖๕๙/๐๗๙๒

เด็กชายธันวา มันมาก

่

๒๖/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)

วัดบัวลอย  

สบ ๒๖๕๙/๐๗๙๓

เด็กชายปรเมศ จารุพงษ์
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)
วัดบัวลอย  

สบ ๒๖๕๙/๐๗๙๔
เด็กชายสิรวิชญ์ มีสิทธิ

์

๑๙/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)

วัดบัวลอย  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสระบุรี  ๒๓ / ๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๖๕๙/๐๗๙๕

เด็กชายพิศิษฐ์ มีแก้ว
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)
วัดบัวลอย  

สบ ๒๖๕๙/๐๗๙๖

เด็กชายธนากร รากวงศ์
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)
วัดบัวลอย  

สบ ๒๖๕๙/๐๗๙๗
เด็กชายพงศกร รุจิปราชญ์

๒๙/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)

วัดบัวลอย  

สบ ๒๖๕๙/๐๗๙๘

เด็กชายณัฐพล สิงห์ทอง
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)
วัดบัวลอย  

สบ ๒๖๕๙/๐๗๙๙

เด็กชายพีรพล พิลา
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)
วัดบัวลอย  

สบ ๒๖๕๙/๐๘๐๐
เด็กชายภัทรพล นวลคำ

๒๒/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)

วัดบัวลอย  

สบ ๒๖๕๙/๐๘๐๑
เด็กหญิงจุฑารัตน์ จุลมาศ

๑๔/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)

วัดบัวลอย  

สบ ๒๖๕๙/๐๘๐๒
เด็กหญิงปนัดดา สีลาพัด

๐๕/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)

วัดบัวลอย  

สบ ๒๖๕๙/๐๘๐๓
เด็กหญิงกฤตติยา ศิริบรรณ์

๑๕/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)

วัดบัวลอย  

สบ ๒๖๕๙/๐๘๐๔
เด็กหญิงกัญญาพัชร วิมานทอง

๒๘/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)

วัดบัวลอย  

สบ ๒๖๕๙/๐๘๐๕
เด็กหญิงวรรณวิสา มีแก้ว

๒๕/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)

วัดบัวลอย  

สบ ๒๖๕๙/๐๘๐๖
เด็กหญิงแพรพรรณ พวงจำปา

๒๖/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)

วัดบัวลอย  

สบ ๒๖๕๙/๐๘๐๗
เด็กหญิงธนาภา วังศิลา

๐๗/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)

วัดบัวลอย  

สบ ๒๖๕๙/๐๘๐๘
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ภาพชะนะ

๑๐/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)

วัดบัวลอย  

สบ ๒๖๕๙/๐๘๐๙
เด็กหญิงปาริษา คำนวณ

๒๐/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)

วัดบัวลอย  

สบ ๒๖๕๙/๐๘๑๐
เด็กหญิงพารี จำเปน

๑๒/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)

วัดบัวลอย  

สบ ๒๖๕๙/๐๘๑๑

เด็กหญิงนภสร ถมยา
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)
วัดบัวลอย  

สบ ๒๖๕๙/๐๘๑๒

เด็กหญิงบังอร วิลาวรรณ์
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)
วัดบัวลอย  

สบ ๒๖๕๙/๐๘๑๓
เด็กหญิงศุภลักษณ์ แสงจันทร์แจ่ม

๒๑/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)

วัดบัวลอย  

สบ ๒๖๕๙/๐๘๑๔

เด็กหญิงธันยพร แก้วโสภา
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)
วัดบัวลอย  

สบ ๒๖๕๙/๐๘๑๕

เด็กหญิงสุพรรษา แก้วโสภา
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)
วัดบัวลอย  

สบ ๒๖๕๙/๐๘๑๖

เด็กหญิงณัฐวดี ราชวงษ์
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)
วัดบัวลอย  

สบ ๒๖๕๙/๐๘๑๗
เด็กหญิงกชกร ศรีพุก

๑๓/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)

วัดบัวลอย  

สบ ๒๖๕๙/๐๘๑๘

เด็กหญิงกษมา ทวิตชาติ

๒๑/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)

วัดบัวลอย  

สบ ๒๖๕๙/๐๘๑๙

เด็กหญิงณิชากร แหวเมือง
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)
วัดบัวลอย  

สบ ๒๖๕๙/๐๘๒๐
เด็กชายกิตติศักดิ

์

สมวงษ์
๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม วัดสนมไทย  

สบ ๒๖๕๙/๐๘๒๑
เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

ช้อนชนะ
๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม วัดสนมไทย  

สบ ๒๖๕๙/๐๘๒๒

เด็กชายนพดล หนูมาทะวงษ์
๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม วัดสนมไทย  

สบ ๒๖๕๙/๐๘๒๓

เด็กชายภูวดล ภิญโญ
๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม วัดสนมไทย  

สบ ๒๖๕๙/๐๘๒๔

เด็กชายเพทาย หยวกทอง
๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม วัดสนมไทย  

สบ ๒๖๕๙/๐๘๒๕
เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

กุลวัตร
๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม วัดสนมไทย  

สบ ๒๖๕๙/๐๘๒๖

เด็กชายธนบดี การะสุข
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม วัดสนมไทย  

สบ ๒๖๕๙/๐๘๒๗

เด็กชายณัฐวุฒิ บัวขาว
๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม วัดสนมไทย  

สบ ๒๖๕๙/๐๘๒๘

เด็กชายพนมกร หาสีสุข
๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม วัดสนมไทย  

สบ ๒๖๕๙/๐๘๒๙
เด็กชายศุภโชค วงวรรณชนศิวะ

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม วัดสนมไทย  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสระบุรี  ๒๔ / ๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๖๕๙/๐๘๓๐
เด็กชายสราวุฒิ ภู่ห้อย

๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม วัดสนมไทย  

สบ ๒๖๕๙/๐๘๓๑

เด็กชายนฤเบศวร์ แฉะกระโทรก
๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม วัดสนมไทย  

สบ ๒๖๕๙/๐๘๓๒
เด็กชายธวัฒชัย พรมสิทธิ

์

๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม วัดสนมไทย  

สบ ๒๖๕๙/๐๘๓๓

เด็กชายธีรภัทร หลำโสภา
๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม วัดสนมไทย  

สบ ๒๖๕๙/๐๘๓๔

เด็กชายจิรเมธ มุจรินทร์
๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม วัดสนมไทย  

สบ ๒๖๕๙/๐๘๓๕

เด็กชายส่งศักดิ

์

สุภาพร
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม วัดสนมไทย  

สบ ๒๖๕๙/๐๘๓๖
เด็กชายสนธิชัย แสงทอง

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม วัดสนมไทย  

สบ ๒๖๕๙/๐๘๓๗

เด็กชายเสรี กันทวี

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม วัดสนมไทย  

สบ ๒๖๕๙/๐๘๓๘

เด็กชายอานัทธชัย ทิมทอง
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม วัดสนมไทย  

สบ ๒๖๕๙/๐๘๓๙

เด็กชายคมกฤษ อินพรมมิ
๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม วัดสนมไทย  

สบ ๒๖๕๙/๐๘๔๐
เด็กชายนภัสกร ตุทม

๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม วัดสนมไทย  

สบ ๒๖๕๙/๐๘๔๑

เด็กชายสุรินทร์ กมลพันธ์
๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม วัดสนมไทย  

สบ ๒๖๕๙/๐๘๔๒

เด็กชายอนุชา บุญทูป
๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม วัดสนมไทย  

สบ ๒๖๕๙/๐๘๔๓

เด็กชายวัชรากร สีเหล็ก
๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม วัดสนมไทย  

สบ ๒๖๕๙/๐๘๔๔
เด็กชายธนพล ศรีภาชน์

๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม วัดสนมไทย  

สบ ๒๖๕๙/๐๘๔๕

เด็กชายพรรณภูมิ รอดเจริญ
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม วัดสนมไทย  

สบ ๒๖๕๙/๐๘๔๖

เด็กชายสิทธิพร นารีจันทร์

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม วัดสนมไทย  

สบ ๒๖๕๙/๐๘๔๗

เด็กชายมินธดา เมฆขลา
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม วัดสนมไทย  

สบ ๒๖๕๙/๐๘๔๘
เด็กชายวรวัตร อินทร์ชมพู

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม วัดสนมไทย  

สบ ๒๖๕๙/๐๘๔๙

เด็กหญิงจินดาพร มีแต้ม
๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม วัดสนมไทย  

สบ ๒๖๕๙/๐๘๕๐
เด็กหญิงรุจิรา ศรีเรืองพันธ์

๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม วัดสนมไทย  

สบ ๒๖๕๙/๐๘๕๑

เด็กหญิงวันวิสา มาลินันท์
๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม วัดสนมไทย  

สบ ๒๖๕๙/๐๘๕๒
เด็กหญิงสุมินตรา วงษ์หาญ

๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม วัดสนมไทย  

สบ ๒๖๕๙/๐๘๕๓

เด็กหญิงปยธิดา โพธิดอกไม้

์

๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม วัดสนมไทย  

สบ ๒๖๕๙/๐๘๕๔

เด็กหญิงอิงครัต ประวันตา
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม วัดสนมไทย  

สบ ๒๖๕๙/๐๘๕๕

เด็กหญิงอรสา มีแต้ม
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม วัดสนมไทย  

สบ ๒๖๕๙/๐๘๕๖
เด็กชายปฐมพร โพธิศา

์

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ วัดหนองจอกใหญ่  

สบ ๒๖๕๙/๐๘๕๗

เด็กชายสหภาพ ขำเกิด

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ วัดหนองจอกใหญ่  

สบ ๒๖๕๙/๐๘๕๘

เด็กหญิงกัญธิมา สุริวงษ์
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ วัดหนองจอกใหญ่  

สบ ๒๖๕๙/๐๘๕๙

เด็กหญิงปกรณัฐ เขียวสมบูรณ์
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ วัดหนองจอกใหญ่  

สบ ๒๖๕๙/๐๘๖๐
เด็กหญิงปยภัทร ฉันทะ

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ วัดหนองจอกใหญ่  

สบ ๒๖๕๙/๐๘๖๑

เด็กหญิงเขมิกา หล้าพรม

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ วัดหนองจอกใหญ่  

สบ ๒๖๕๙/๐๘๖๒

เด็กหญิงสุภีราพร ไชยบุตร
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ วัดหนองจอกใหญ่  

สบ ๒๖๕๙/๐๘๖๓

เด็กหญิงชิดชนก มณีนาค
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ วัดหนองจอกใหญ่  

สบ ๒๖๕๙/๐๘๖๔
เด็กหญิงธัญญาเรศ สิงห์ทอง

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ วัดหนองจอกใหญ่  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสระบุรี  ๒๕ / ๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๖๕๙/๐๘๖๕

เด็กหญิงอรวรรณ อุ่นที
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ วัดหนองจอกใหญ่  

สบ ๒๖๕๙/๐๘๖๖

เด็กหญิงอนิสา สุวรรณ์ทา
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ วัดหนองจอกใหญ่  

สบ ๒๖๕๙/๐๘๖๗
เด็กชายกิตติ ขุนอินทร์

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองผักชี วัดหนองผักชีเหนือ  

สบ ๒๖๕๙/๐๘๖๘

เด็กชายเสกสรร คะลีล้วน
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองผักชี วัดหนองผักชีเหนือ  

สบ ๒๖๕๙/๐๘๖๙

เด็กชายเจนณรงค์ จรัญวสันต์
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองผักชี วัดหนองผักชีเหนือ  

สบ ๒๖๕๙/๐๘๗๐
เด็กหญิงกมลชนก สารสุข

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองผักชี วัดหนองผักชีเหนือ  

สบ ๒๖๕๙/๐๘๗๑
เด็กหญิงกมลทิพย์ สารสุข

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองผักชี วัดหนองผักชีเหนือ  

สบ ๒๖๕๙/๐๘๗๒

เด็กหญิงสุดารัตน์ ปนชัยโย
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

วัดหนองสมัคร  

สบ ๒๖๕๙/๐๘๗๓

เด็กหญิงสุกัญญา ไตรกิจมงคล
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

วัดหนองสมัคร  

สบ ๒๖๕๙/๐๘๗๔

เด็กหญิงวธิญญา อันชูนี
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

วัดหนองสมัคร  

สบ ๒๖๕๙/๐๘๗๕
เด็กหญิงราตรี ศรีพยัคฆ์

๒๙/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

วัดหนองสมัคร  

สบ ๒๖๕๙/๐๘๗๖

เด็กหญิงสุธาวัลย์ ประชุมจิตร
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

วัดหนองสมัคร  

สบ ๒๖๕๙/๐๘๗๗

เด็กหญิงพัชชา พูลสวัสดิ

์

๑๒/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

วัดหนองสมัคร  

สบ ๒๖๕๙/๐๘๗๘

เด็กหญิงปทมวรรณ พิมพา
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

วัดหนองสมัคร  

สบ ๒๖๕๙/๐๘๗๙
เด็กหญิงสุฐิตา กรอกแก้ว

๐๘/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

วัดหนองสมัคร  

สบ ๒๖๕๙/๐๘๘๐
เด็กหญิงณัฐณิชา สวนมะลิ

๒๗/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

วัดหนองสมัคร  

สบ ๒๖๕๙/๐๘๘๑

เด็กหญิงวริศรา แก้วโพนยอ
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่ทุ่งดินขอ(เรืองฉายอุปถัมภ์)

วัดทุ่งดินขอ  

สบ ๒๖๕๙/๐๘๘๒

เด็กหญิงเฌนิศา จันทร์ตรง
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ วัดราษฎร์เจริญ  

สบ ๒๖๕๙/๐๘๘๓
เด็กหญิงจิณณพัต รุกขชาติ

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ วัดราษฎร์เจริญ  

สบ ๒๖๕๙/๐๘๘๔

เด็กชายปองพล กลินธูป

่

๒๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านลำแดง วัดหนองอ่างทอง  

สบ ๒๖๕๙/๐๘๘๕

เด็กชายปรีชาพล สดใส

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำแดง วัดหนองอ่างทอง  

สบ ๒๖๕๙/๐๘๘๖

เด็กหญิงอรกานต์ ทาเหล็ก
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำแดง วัดหนองอ่างทอง  

สบ ๒๖๕๙/๐๘๘๗
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ กลัดสนิท

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำแดง วัดหนองอ่างทอง  

สบ ๒๖๕๙/๐๘๘๘

เด็กหญิงยุพารัตน์ เผือกทองใบ
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำแดง วัดหนองอ่างทอง  

สบ ๒๖๕๙/๐๘๘๙

เด็กหญิงชนิกานต์ นิลกลำ
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำแดง วัดหนองอ่างทอง  

สบ ๒๖๕๙/๐๘๙๐
เด็กหญิงชลิตา กลัดสนิท

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำแดง วัดหนองอ่างทอง  

สบ ๒๖๕๙/๐๘๙๑
เด็กหญิงกชกร บุญทันจันที

๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านลำแดง วัดหนองอ่างทอง  

สบ ๒๖๕๙/๐๘๙๒

เด็กหญิงเมทินี หมืนปราบ

่

๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านลำแดง วัดหนองอ่างทอง  

สบ ๒๖๕๙/๐๘๙๓

เด็กหญิงนัฐนรี รารามนัส
๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านลำแดง วัดหนองอ่างทอง  

สบ ๒๖๕๙/๐๘๙๔

เด็กหญิงแสงดาว คงแสงพรต

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านลำแดง วัดหนองอ่างทอง  

สบ ๒๖๕๙/๐๘๙๕
เด็กหญิงชลธิชา สนทนา

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดหนองอ่างทอง  

สบ ๒๖๕๙/๐๘๙๖

เด็กหญิงศิริรัตน์ รุประมาณ
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดหนองอ่างทอง  

สบ ๒๖๕๙/๐๘๙๗

เด็กชายชาญวิทย์ นุชนัดดา
๐๔/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

วัดสหมิตรมงคล  

สบ ๒๖๕๙/๐๘๙๘

เด็กหญิงวิภาวรรณ สร้อยสระ
๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์
วัดสหมิตรมงคล  

สบ ๒๖๕๙/๐๘๙๙
เด็กหญิงนรินทิพย์ มีจำปา

๑๘/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

วัดสหมิตรมงคล  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสระบุรี  ๒๖ / ๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๖๕๙/๐๙๐๐
เด็กหญิงสุนิสา มะลิซ้อน

๑๓/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

วัดสหมิตรมงคล  

สบ ๒๖๕๙/๐๙๐๑
เด็กชายวิชาญ แสงอินคุ้ม

๒๗/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

วัดสหมิตรมงคล  

สบ ๒๖๕๙/๐๙๐๒
เด็กชายวนัฐพงศ์ อมรศักดิ

์

๐๖/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

วัดสหมิตรมงคล  

สบ ๒๖๕๙/๐๙๐๓
เด็กชายหัสดินทร์ ยางงาม

๐๔/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์
วัดสหมิตรมงคล  

สบ ๒๖๕๙/๐๙๐๔
เด็กหญิงนำพร แก้วประพันธ์

๑๕/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

วัดสหมิตรมงคล  

สบ ๒๖๕๙/๐๙๐๕
เด็กหญิงสิรินันท์ ศรีแก้วประพันธ์

๐๔/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์
วัดสหมิตรมงคล  

สบ ๒๖๕๙/๐๙๐๖
เด็กหญิงศศิธร ชัยจรินันท์

๐๔/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์
วัดสหมิตรมงคล  

สบ ๒๖๕๙/๐๙๐๗
เด็กชายศิวพันธ์ ลำใย

๓๑/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

วัดสหมิตรมงคล  

สบ ๒๖๕๙/๐๙๐๘
เด็กหญิงชนิดา งามขำ

๑๓/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

วัดสหมิตรมงคล  

สบ ๒๖๕๙/๐๙๐๙
เด็กหญิงสุธิตา กลำสี

๑๗/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

วัดสหมิตรมงคล  

สบ ๒๖๕๙/๐๙๑๐
เด็กหญิงอารยา มะโนรัมย์

๐๔/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์
วัดสหมิตรมงคล  

สบ ๒๖๕๙/๐๙๑๑

เด็กชายเอกราช ทานะมัย
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ วัดหนองตะเฆ่  

สบ ๒๖๕๙/๐๙๑๒

เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

เยียมขาว

่

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ วัดหนองตะเฆ่  

สบ ๒๖๕๙/๐๙๑๓
เด็กหญิงสุชาดารัตน์ สุดตา

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ วัดหนองตะเฆ่  

สบ ๒๖๕๙/๐๙๑๔
เด็กหญิงภีมณภัทร นกน้อย

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ วัดหนองตะเฆ่  

สบ ๒๖๕๙/๐๙๑๕

เด็กหญิงกัลภิรมย์ คำแสน
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ วัดหนองตะเฆ่  

สบ ๒๖๕๙/๐๙๑๖

เด็กหญิงรัชนีกร ภควดีกุล
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ วัดหนองตะเฆ่  

สบ ๒๖๕๙/๐๙๑๗

นายทรงวุฒิ ศรีปรีชา
๐๑/๐๕/๒๕๒๗

โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ วัดหนองตะเฆ่  

สบ ๒๖๕๙/๐๙๑๘
นางสาวอภิสรา สุมัจฉา

๐๒/๐๑/๒๕๓๔

โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ วัดหนองตะเฆ่  

สบ ๒๖๕๙/๐๙๑๙

เด็กหญิงอุทัยวัล วงษ์แสง
๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ วัดหนองตะเฆ่  

สบ ๒๖๕๙/๐๙๒๐
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ชนะกุล

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ วัดหนองตะเฆ่  

สบ ๒๖๕๙/๐๙๒๑

เด็กหญิงวิภาวรรณ คนขำ

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ วัดหนองตะเฆ่  

สบ ๒๖๕๙/๐๙๒๒
เด็กหญิงณัฐชพร ม่วงรอดภัย

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองโรง วัดหนองโรง  

สบ ๒๖๕๙/๐๙๒๓

เด็กชายธนวัฒน์ จันดา
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองโรง วัดหนองโรง  

สบ ๒๖๕๙/๐๙๒๔

เด็กชายนฤเบศร์ สุริยา
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองโรง วัดหนองโรง  

สบ ๒๖๕๙/๐๙๒๕

เด็กชายอำพล นานุช
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองโรง วัดหนองโรง  

สบ ๒๖๕๙/๐๙๒๖
เด็กหญิงมุฑิตา เย็นกลม

๐๓/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์)

วัดห้วยทราย  

สบ ๒๖๕๙/๐๙๒๗

เด็กชายพิทักษ์ ยอดมี

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหินกองวิทยาคม
วัดพัชรบรรพตวราราม

 

สบ ๒๖๕๙/๐๙๒๘

เด็กชายต้นกล้า เหล็กสง
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหินกองวิทยาคม
วัดพัชรบรรพตวราราม

 

สบ ๒๖๕๙/๐๙๒๙

เด็กหญิงศศิธร ใบทอง
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหินกองวิทยาคม
วัดพัชรบรรพตวราราม

 

สบ ๒๖๕๙/๐๙๓๐
เด็กหญิงสุกัญญา แสงนาทร

๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหินกองวิทยาคม
วัดพัชรบรรพตวราราม

 

สบ ๒๖๕๙/๐๙๓๑

เด็กหญิงกรรณิการ์ งามริด
๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหินกองวิทยาคม
วัดพัชรบรรพตวราราม

 

สบ ๒๖๕๙/๐๙๓๒

เด็กหญิงสุชาวดี แจ้งหิรัญ
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

สบ ๒๖๕๙/๐๙๓๓

เด็กหญิงณัฐธิดา มหาสุคนธ์
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

สบ ๒๖๕๙/๐๙๓๔
เด็กหญิงสุรัตน์ติกาญ สมเกิด

๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดมะขามเรียง วัดมะขามเรียง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสระบุรี  ๒๗ / ๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๖๕๙/๐๙๓๕
เด็กหญิงครวญคำนึง จันทร์พริง

้

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" วัดมะขามเรียง  

สบ ๒๖๕๙/๐๙๓๖

เด็กหญิงนันทนัช พิมมะ
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" วัดมะขามเรียง  

สบ ๒๖๕๙/๐๙๓๗
เด็กชายรพีพัฒน์ ดอกไม้ไหว

๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" วัดมะขามเรียง  

สบ ๒๖๕๙/๐๙๓๘

เด็กหญิงบุณยาพร ดอนชาไพร
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" วัดมะขามเรียง  

สบ ๒๖๕๙/๐๙๓๙

เด็กหญิงพิชชาพร เบียจรัส

้

๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" วัดมะขามเรียง  

สบ ๒๖๕๙/๐๙๔๐
นายไชยวัฒน์ พรมสร

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" วัดมะขามเรียง  

สบ ๒๖๕๙/๐๙๔๑
เด็กชายทักษิณ ดำมณี

๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" วัดมะขามเรียง  

สบ ๒๖๕๙/๐๙๔๒

เด็กชายวีรภัทร ไทยฉาย
๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" วัดมะขามเรียง  

สบ ๒๖๕๙/๐๙๔๓

เด็กชายเวชยัณห์ ลือดาว
๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" วัดมะขามเรียง  

สบ ๒๖๕๙/๐๙๔๔

เด็กหญิงชลลดา แสงศรี
๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" วัดมะขามเรียง  

สบ ๒๖๕๙/๐๙๔๕
เด็กหญิงศิวกานต์ ศิริเขตต์

๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" วัดมะขามเรียง  

สบ ๒๖๕๙/๐๙๔๖

เด็กหญิงสวรส คชรินทร์
๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" วัดมะขามเรียง  

สบ ๒๖๕๙/๐๙๔๗

เด็กหญิงสุนิสา พอเณร
๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" วัดมะขามเรียง  

สบ ๒๖๕๙/๐๙๔๘

เด็กหญิงอาภัสร พันธุวงศ์
๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" วัดมะขามเรียง  

สบ ๒๖๕๙/๐๙๔๙
เด็กหญิงทิพวรรณ สมุดลำ

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" วัดมะขามเรียง  

สบ ๒๖๕๙/๐๙๕๐
เด็กหญิงปภัสรา บุญมา

๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" วัดมะขามเรียง  

สบ ๒๖๕๙/๐๙๕๑

เด็กหญิงพนิดา สิงห์ทอง
๒๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" วัดมะขามเรียง  

สบ ๒๖๕๙/๐๙๕๒ เด็กหญิงแพรวไพรินทร์
สะอาดขำ

๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" วัดมะขามเรียง  

สบ ๒๖๕๙/๐๙๕๓
นางสาวชัญญา ควรสง่า

๑๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" วัดมะขามเรียง  

สบ ๒๖๕๙/๐๙๕๔

นางสาวกมลทิพย์ คงสุวรรณ
๓๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" วัดมะขามเรียง  

สบ ๒๖๕๙/๐๙๕๕

นางสาวณัฐรุจา เพิมพารารักษ์

่

๑๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" วัดมะขามเรียง  

สบ ๒๖๕๙/๐๙๕๖

นางสาวกนกวรรณ โนนโพธิ

์

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" วัดมะขามเรียง  

สบ ๒๖๕๙/๐๙๕๗
นางสาวกิตติญา มูลประเสริฐ

๓๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" วัดมะขามเรียง  

สบ ๒๖๕๙/๐๙๕๘

นางสาวณิชากร จันทะมล

๒๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" วัดมะขามเรียง  

สบ ๒๖๕๙/๐๙๕๙

นางสาวสุพินยา ไทยวงษา
๒๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" วัดมะขามเรียง  

สบ ๒๖๕๙/๐๙๖๐
นายไตรรัตน์ หนูสกุล

๐๖/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" วัดมะขามเรียง  

สบ ๒๖๕๙/๐๙๖๑
นางสาวเบญจมาศ คำสุข

๑๒/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" วัดมะขามเรียง  

สบ ๒๖๕๙/๐๙๖๒

นางสาวปรียานุช บัวศรี
๒๙/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" วัดมะขามเรียง  

สบ ๒๖๕๙/๐๙๖๓

นายศุภชัย สำอางค์สอาด
๐๕/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" วัดมะขามเรียง  

สบ ๒๖๕๙/๐๙๖๔

นางสาวทิพากร ประชุม
๐๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" วัดมะขามเรียง  

สบ ๒๖๕๙/๐๙๖๕
นางสาวธิดารัตน์ เงินทิพย์

๒๑/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" วัดมะขามเรียง  

สบ ๒๖๕๙/๐๙๖๖

นายอำนาจ จำปาเฟอง
๑๓/๐๖/๒๕๔๐

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" วัดมะขามเรียง  

สบ ๒๖๕๙/๐๙๖๗

นายสุทธิภัทร สินลอย
๑๘/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" วัดมะขามเรียง  

สบ ๒๖๕๙/๐๙๖๘

นางจารุณี เบ้าสุด
๐๓/๐๑/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" วัดมะขามเรียง  

สบ ๒๖๕๙/๐๙๖๙
นายชำนาญ ผานคำ

๐๙/๐๑/๒๕๑๐
โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" วัดมะขามเรียง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสระบุรี  ๒๘ / ๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๖๕๙/๐๙๗๐
นางภิรมย์ มุขแจ้ง

๓๐/๐๗/๒๕๐๖
โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" วัดมะขามเรียง  

สบ ๒๖๕๙/๐๙๗๑

นางสาวอาทิตยา สรกิจ
๑๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" วัดมะขามเรียง  

สบ ๒๖๕๙/๐๙๗๒
เด็กชายเจษฎา ไทยใจอุ่น

๒๕/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านครัว(ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์)

วัดบ้านครัว  

สบ ๒๖๕๙/๐๙๗๓

นายศักดิสิทธิ

์ ์

นิมวร

่

๐๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสุธีวิทยา วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๖๕๙/๐๙๗๔

เด็กชายธนภัทร อาจณรงค์
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุธีวิทยา วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๖๕๙/๐๙๗๕

นางสาวสุวิมล กล่อมทอง
๒๒/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนสุธีวิทยา วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๖๕๙/๐๙๗๖
นางสาววรรณนิสา สง่าศรี

๓๐/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนสุธีวิทยา วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๖๕๙/๐๙๗๗

นางสาวพิมพ์ผกา วงษ์น้อย
๒๐/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนสุธีวิทยา วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๖๕๙/๐๙๗๘

นางสาวเนตรดาว จันทร์ตน
๑๖/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนสุธีวิทยา วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๖๕๙/๐๙๗๙

นางสาวมะลิวรรณ แพงอ่อน

๑๓/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนสุธีวิทยา วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๖๕๙/๐๙๘๐
นางสาวแพรวพรรณ รอดศรี

๐๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสุธีวิทยา วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๖๕๙/๐๙๘๑

นางสาวเจนจิรา สุทธิฤกษ์
๒๑/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสุธีวิทยา วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๖๕๙/๐๙๘๒

นางสาวณัฐธินี มุงเพีย
๑๐/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนสุธีวิทยา วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๖๕๙/๐๙๘๓

นางสาวอภัสรา แก้วสะ
๒๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสุธีวิทยา วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๖๕๙/๐๙๘๔
นางสาวสุธินันท์ ดีอินทร์

๐๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสุธีวิทยา วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๖๕๙/๐๙๘๕

นางสาวปยาพัชร จันทร์สุข
๑๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสุธีวิทยา วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๖๕๙/๐๙๘๖

นางสาวฐานิมาศ ศรีสวรรค์
๑๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสุธีวิทยา วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๖๕๙/๐๙๘๗

นางสาวจินตภัทร์ อำนาจรัตน์
๐๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสุธีวิทยา วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๖๕๙/๐๙๘๘
นางสาวฐาปนีย์ พูลมา

๐๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสุธีวิทยา วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๖๕๙/๐๙๘๙

นางสาวภสมล กุลานุช
๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสุธีวิทยา วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๖๕๙/๐๙๙๐
นางสาวอารีวรรณ เปรมปราโมทย์

๒๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสุธีวิทยา วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๖๕๙/๐๙๙๑

เด็กหญิงนัทธมน จันวงศ์แก้ว

่

๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสุธีวิทยา วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๖๕๙/๐๙๙๒
เด็กหญิงแก้วตา (ชาวพม่า)

๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสุธีวิทยา วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๖๕๙/๐๙๙๓

เด็กหญิงฐิติชญา จันทร์กลัด
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุธีวิทยา วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๖๕๙/๐๙๙๔

เด็กหญิงจุฑารัตน์ กองแปง

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาพลัด วัดบ้านน้อย  

สบ ๒๖๕๙/๐๙๙๕

นายพันธกานต์ เงินลา
๑๒/๑๐/๒๕๔๒ โรงเรียนพระพุทธบาท(พลานุกูลวิทยา)

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๖๕๙/๐๙๙๖
นายนพวัฒน์ ธัญญะเจริญ

๐๑/๐๗/๒๕๔๓ โรงเรียนพระพุทธบาท(พลานุกูลวิทยา)
วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๖๕๙/๐๙๙๗

นายวรนน ทาอัน
๒๔/๐๗/๒๕๔๓ โรงเรียนพระพุทธบาท(พลานุกูลวิทยา)

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๖๕๙/๐๙๙๘

นางสาวสุดารัตน์ ราชวงษ์
๐๖/๐๒/๒๕๔๑ โรงเรียนพระพุทธบาท(พลานุกูลวิทยา)

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๖๕๙/๐๙๙๙

นางสาวรุ่งนภา เข็มมา
๑๓/๐๑/๒๕๔๒ โรงเรียนพระพุทธบาท(พลานุกูลวิทยา)

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๖๕๙/๑๐๐๐
นางสาวสุภัสสรา คงเจริญถิน

่

๑๓/๐๒/๒๕๔๒ โรงเรียนพระพุทธบาท(พลานุกูลวิทยา)
วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๖๕๙/๑๐๐๑
นางสาววริศรา ชินอักษร

๑๓/๐๗/๒๕๔๓ โรงเรียนพระพุทธบาท(พลานุกูลวิทยา)
วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๖๕๙/๑๐๐๒
เด็กหญิงบงกช วงษ์ล้อม

๒๒/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนพระพุทธบาท(พลานุกูลวิทยา)
วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๖๕๙/๑๐๐๓
เด็กหญิงประภาศิริ ทองคล้อย

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดสระบุรี (พิบูลสงเคราะห์ 2)

วัดนิคมวาสี  

สบ ๒๖๕๙/๑๐๐๔
เด็กชายขวัญชัย พรมเดช

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท วัดพระพุทธบาท  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสระบุรี  ๒๙ / ๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๖๕๙/๑๐๐๕
เด็กหญิงญาณิศา รัตนวงศ์

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๖๕๙/๑๐๐๖
เด็กหญิงภารวี ปฏิสนธิ

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๖๕๙/๑๐๐๗
เด็กชายกิตติศักดิ

์

อู่ทรัพย์
๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธารเกษม วัดพุคำจาน  

สบ ๒๖๕๙/๑๐๐๘
เด็กหญิงพร ลุงติหม่า

๊

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธารเกษม วัดพุคำจาน  

สบ ๒๖๕๙/๑๐๐๙
เด็กชายมนัส พันโยศรี

๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 68)

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๖๕๙/๑๐๑๐
เด็กชายแสงชัย ไทรชมภุ

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 68)

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๖๕๙/๑๐๑๑
เด็กหญิงพรทิตา วังขัน

๑๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 68)

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๖๕๙/๑๐๑๒

เด็กหญิงพรรนิษา เชยแก้ว
๐๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 68)

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๖๕๙/๑๐๑๓

เด็กหญิงชนิดา แพรจันทร์
๑๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 68)

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๖๕๙/๑๐๑๔

เด็กหญิงพรชิตา ฤกษ์พยับ
๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 68)

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๖๕๙/๑๐๑๕
เด็กหญิงจุฑารัตน์ ตลับเงิน

๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 68)

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๖๕๙/๑๐๑๖

เด็กหญิงขนิษฐา เพียรสมผล
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 68)

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๖๕๙/๑๐๑๗

เด็กชายสุวพรรณ ดีต่าย
๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๖๕๙/๑๐๑๘

เด็กหญิงทิพวรรณ กันพุมมา
๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๖๕๙/๑๐๑๙
เด็กหญิงมาริสา บุญผึง

้

๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๖๕๙/๑๐๒๐
เด็กหญิงวันวิสา พระนอนเขต

๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๖๕๙/๑๐๒๑

เด็กหญิงศิริวรรณ กระต่ายจันทร์
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๖๕๙/๑๐๒๒

เด็กหญิงสาธุวดี สีไต้
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒนานุกูลวิทยา วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๖๕๙/๑๐๒๓
เด็กหญิงจิราพรรณ บุญล้น

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒนานุกูลวิทยา วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๖๕๙/๑๐๒๔
เด็กหญิงนิภาพรรณ ยอดบุรุษ

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒนานุกูลวิทยา วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๖๕๙/๑๐๒๕

เด็กหญิงวิลาวัณย์ เฟองอ่อน
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒนานุกูลวิทยา วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๖๕๙/๑๐๒๖

เด็กหญิงกนกวรรณ สุวรรณทัต
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒนานุกูลวิทยา วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๖๕๙/๑๐๒๗
นายเอกรัตน์ ทัศนา

๐๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๖๕๙/๑๐๒๘

เด็กชายชวการ สุขศิลา
๐๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๖๕๙/๑๐๒๙

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

ศิริศิลป
๒๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๖๕๙/๑๐๓๐
เด็กชายศักรินทร์ นาดี

๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๖๕๙/๑๐๓๑
เด็กชายวรเชษฐ์ โพธินิล

์

๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๖๕๙/๑๐๓๒

เด็กชายพรชัย จำเริญรืน

่

๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๖๕๙/๑๐๓๓

เด็กชายศุภกร ศิริภภาวรรณ
๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๖๕๙/๑๐๓๔

เด็กชายรังสิมันต์ อาจหาญ
๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๖๕๙/๑๐๓๕
เด็กชายอาภัสรา ศรีสวัสดิ

์

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๖๕๙/๑๐๓๖

เด็กชายปุระชัย ล้วนพร
๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๖๕๙/๑๐๓๗

เด็กชายรชานนท์ ศาลา

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๖๕๙/๑๐๓๘

เด็กชายปฏิภาณ สิริวันต์

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๖๕๙/๑๐๓๙
เด็กชายจิณวัฒน์ มีทอง

๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสระบุรี  ๓๐ / ๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๖๕๙/๑๐๔๐
เด็กชายชาณุชนย์ สุภเกษ

๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๖๕๙/๑๐๔๑

เด็กชายศุภกิจ คลังมณี
๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๖๕๙/๑๐๔๒
เด็กชายธนกร ใยบัณฑิตย์

๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๖๕๙/๑๐๔๓

เด็กชายพัสกร เรณูแย้ม
๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๖๕๙/๑๐๔๔

เด็กชายชาญณรงค์ ชมพรมราช
๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๖๕๙/๑๐๔๕

เด็กชายศุภณัฐ อภิญญากูล
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๖๕๙/๑๐๔๖
เด็กชายณรงค์กร มาลิการ

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๖๕๙/๑๐๔๗

เด็กชายอภินัทธ์ ไทยธานี
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๖๕๙/๑๐๔๘

เด็กชายกรวินท์ สินธุชัย
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๖๕๙/๑๐๔๙

เด็กชายมงคล กิมาโส
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๖๕๙/๑๐๕๐
เด็กชายนพพร แตงเจริญ

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๖๕๙/๑๐๕๑

เด็กชายเนติธร ใคร่ครวญ
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๖๕๙/๑๐๕๒

เด็กชายนพพร อุ่นทา
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๖๕๙/๑๐๕๓

เด็กชายณัฐพงค์ แสงสงคราม
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๖๕๙/๑๐๕๔
เด็กชายธนกฤต หลอดนคร

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๖๕๙/๑๐๕๕

เด็กชายจำรัส อาจหาญ
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๖๕๙/๑๐๕๖

เด็กชายนัฐพงษ์ นาสินสร้อย
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๖๕๙/๑๐๕๗

เด็กหญิงชนัญชิดา เบียงกลาง

่

๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๖๕๙/๑๐๕๘
เด็กหญิงกนกวรรณ กองลำเจียก

๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๖๕๙/๑๐๕๙

เด็กหญิงกรชวัล เอียมสะอาด

่

๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๖๕๙/๑๐๖๐
เด็กหญิงศิริรัตน์ วงษ์สว่าง

๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๖๕๙/๑๐๖๑

เด็กหญิงศานต์ฤทัย ไกรถวิล
๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๖๕๙/๑๐๖๒
เด็กหญิงนิภาพร ฟกขาว

๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๖๕๙/๑๐๖๓

เด็กหญิงเกตุศิราณี รีชา
๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๖๕๙/๑๐๖๔

เด็กหญิงชมพูนุท บุญเพ็ง
๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๖๕๙/๑๐๖๕

เด็กหญิงสิรีธร พิมพ์ทอง
๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๖๕๙/๑๐๖๖
เด็กหญิงหฤทัย กุลสุวรรณ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๖๕๙/๑๐๖๗

เด็กหญิงสุทธิดา ขันแก้ว

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๖๕๙/๑๐๖๘

เด็กหญิงธิชา เพ็ญสวัสดิ

์

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๖๕๙/๑๐๖๙

เด็กหญิงกัลยรัตน์ หงษ์วิจิตร
๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๖๕๙/๑๐๗๐
เด็กหญิงปทมาภรณ์ ดีชาติ

๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๖๕๙/๑๐๗๑

เด็กหญิงกุลกัญยา พูลมา
๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๖๕๙/๑๐๗๒

เด็กหญิงปรีดาภรณ์ ทรัพย์เอียม

่

๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๖๕๙/๑๐๗๓

เด็กหญิงปยะฉัตร ทองรัตน์
๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๖๕๙/๑๐๗๔
เด็กหญิงจิรวรรณ วงษ์สง่า

๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสระบุรี  ๓๑ / ๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๖๕๙/๑๐๗๕
เด็กหญิงชญาน์นันท์ จรเทศ

๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๖๕๙/๑๐๗๖

เด็กหญิงปยธิดา ทองละมูล
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๖๕๙/๑๐๗๗
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ บุญอนันต์

๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๖๕๙/๑๐๗๘

เด็กหญิงสุภาวดี ดารุนิกร
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๖๕๙/๑๐๗๙

เด็กหญิงวิราวรรณ ทิพย์ศรี
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๖๕๙/๑๐๘๐
เด็กหญิงฐิตาภรณ์ โคตรหัสดี

๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๖๕๙/๑๐๘๑
เด็กหญิงชลลดา ม่วงทอง

๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๖๕๙/๑๐๘๒

เด็กหญิงไพลิน เพ็งทิม

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๖๕๙/๑๐๘๓

เด็กหญิงสุชัญญา มลแก้ว

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๖๕๙/๑๐๘๔

เด็กหญิงกนิษฐา คำหนู
๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๖๕๙/๑๐๘๕
เด็กหญิงจันทิราภา ฤทธิแพทย์

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๖๕๙/๑๐๘๖

เด็กหญิงพรนิภา อนุสนธิ

์

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๖๕๙/๑๐๘๗

เด็กหญิงอรรถพร จันทร์เรืองรบ
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๖๕๙/๑๐๘๘

เด็กหญิงนิศารัตน์ โยธะคง
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๖๕๙/๑๐๘๙
เด็กหญิงมณฑิตา ปทุมมาศ

๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๖๕๙/๑๐๙๐
เด็กหญิงนันท์สินี กล่อมใจ

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๖๕๙/๑๐๙๑

เด็กหญิงนุชบา จีนกระจัน
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๖๕๙/๑๐๙๒

เด็กหญิงศรัญญา จิตวิขาม
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๖๕๙/๑๐๙๓
เด็กหญิงขวัญฤดี ขุนทอง

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๖๕๙/๑๐๙๔

เด็กหญิงจิรฐา เหล่าสิริเวช
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๖๕๙/๑๐๙๕

เด็กหญิงกันยารัตน์ ฉำแสง
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๖๕๙/๑๐๙๖

เด็กหญิงสุพิชฌาย์ ปอมเรือง

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๖๕๙/๑๐๙๗
เด็กหญิงกนิดา แซ่เฮ็ง

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๖๕๙/๑๐๙๘
เด็กหญิงกัญญารัตน์ คล้ายมณีหาญ

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๖๕๙/๑๐๙๙

เด็กหญิงขนิษฐา สุชาดา
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๖๕๙/๑๑๐๐
เด็กหญิงจรัสศรี ตู้เงิน

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๖๕๙/๑๑๐๑
เด็กชายจิรายุ อินทร์สี

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๖๕๙/๑๑๐๒

เด็กชายจีรเดช เกตุจันทร์
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๖๕๙/๑๑๐๓

เด็กหญิงจุฑามาศ เมฆาลา

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๖๕๙/๑๑๐๔

เด็กหญิงเจนจิรา ปยะกุล
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๖๕๙/๑๑๐๕
เด็กหญิงชลธิชา แก้วดอนรี

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๖๕๙/๑๑๐๖

เด็กหญิงณัฐชา ควรศักดิ

์

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๖๕๙/๑๑๐๗

เด็กชายณัฐพล เจริญลา
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๖๕๙/๑๑๐๘

เด็กหญิงณัฐมน ชุ่มชืน

่

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๖๕๙/๑๑๐๙
เด็กหญิงณัฐลดา เมืองงาม

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสระบุรี  ๓๒ / ๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๖๕๙/๑๑๑๐

เด็กชายณัฐวุฒิ บุญอ่อน
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๖๕๙/๑๑๑๑

เด็กหญิงณิชกมล เมฆขลา
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๖๕๙/๑๑๑๒

เด็กชายธนกร มักเขียว
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๖๕๙/๑๑๑๓

เด็กชายธนบดี บุญวงษ์

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๖๕๙/๑๑๑๔

เด็กหญิงธัญชนก หอมแม้น
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๖๕๙/๑๑๑๕

เด็กหญิงธารีรัตน์ ศรีเขือนแก้ว

่

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๖๕๙/๑๑๑๖

เด็กหญิงนภัสวรรณ ลาบุตร
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๖๕๙/๑๑๑๗

เด็กหญิงนภาพร พูลสวัสดิ

์

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๖๕๙/๑๑๑๘

เด็กหญิงปนัดดา มามีบุญ
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๖๕๙/๑๑๑๙

เด็กหญิงพรพรรษา แววนกยูง
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๖๕๙/๑๑๒๐
เด็กหญิงพิมพ์วิภา สีอ่อน

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๖๕๙/๑๑๒๑

เด็กหญิงวราภัทร พงษ์ภมร
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๖๕๙/๑๑๒๒

เด็กหญิงศศิธร บุญท้วม
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๖๕๙/๑๑๒๓

เด็กหญิงศศิธร จันทร์แก้ว
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๖๕๙/๑๑๒๔

เด็กหญิงศิริวิภา สุขเจริญ
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๖๕๙/๑๑๒๕

เด็กชายศุภกฤต สิงโต
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๖๕๙/๑๑๒๖

เด็กชายศุภชัย กฤตสามารถ
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๖๕๙/๑๑๒๗

เด็กหญิงสุพัตรา บัวแปน
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๖๕๙/๑๑๒๘

เด็กชายอนพัทย์ ทองชัย
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๖๕๙/๑๑๒๙

เด็กหญิงอริสรา เจียบดี

๊

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๖๕๙/๑๑๓๐

นางสาวอาทิตยา บุญท้วม
๒๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๖๕๙/๑๑๓๑

เด็กหญิงอารยา ดาวสวัสดิ

์

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๖๕๙/๑๑๓๒

เด็กหญิงกมลทิพย์ ทังทอง

่

๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๖๕๙/๑๑๓๓

เด็กหญิงกมลวรรณ เวชสิทธิ

์

๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๖๕๙/๑๑๓๔

เด็กหญิงกัญยานี อ่อนบุตรดี
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๖๕๙/๑๑๓๕
เด็กหญิงจันจิราทอง ชืนสนธ์

่

๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๖๕๙/๑๑๓๖

เด็กหญิงดาราพร ทานะมัย

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๖๕๙/๑๑๓๗

เด็กหญิงธัญชนก พานะ
๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๖๕๙/๑๑๓๘

เด็กชายนันทิพัฒน์ น้อยสี
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๖๕๙/๑๑๓๙

เด็กชายพรพิมล ม่วงทิพย์
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๖๕๙/๑๑๔๐
เด็กหญิงสุนทรี ศรีสว่าง

๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๖๕๙/๑๑๔๑

เด็กหญิงสุพิชญา ดอกใหญ่
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๖๕๙/๑๑๔๒

เด็กหญิงเสาวลักษ์ แสงราช
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๖๕๙/๑๑๔๓

เด็กหญิงขวัญชนก สาตรทรัพย์
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๖๕๙/๑๑๔๔

เด็กชายจิรภัทร อัฐมาลา
๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสระบุรี  ๓๓ / ๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๖๕๙/๑๑๔๕

เด็กหญิงเจนจิรา หุ่นพงษ์
๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๖๕๙/๑๑๔๖

เด็กหญิงณัฐวดี ผลประเสริฐ
๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๖๕๙/๑๑๔๗

เด็กหญิงภัทรลภา นวนใจ

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๖๕๙/๑๑๔๘

นางสาวจิราภา บุญอินทร์
๒๐/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๖๕๙/๑๑๔๙

นางสาวธิดารัตน์ บุญมา

๑๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๖๕๙/๑๑๕๐

เด็กชายภานุวัฒน์ ฉิมยาม
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวถนน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๖๕๙/๑๑๕๑

เด็กชายศุภวัตร นาคแท้
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวถนน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๖๕๙/๑๑๕๒

เด็กชายกนกลักษณ์ ฉิมยาม
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวถนน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๖๕๙/๑๑๕๓

เด็กหญิงปนัฐดา ฉิมยาม

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวถนน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๖๕๙/๑๑๕๔

เด็กหญิงนภัสวรรณ โลมาธร
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวถนน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๖๕๙/๑๑๕๕

เด็กหญิงนิธิวดี วรรณอุบล
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวถนน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๖๕๙/๑๑๕๖

เด็กหญิงภรภัทร อัฐมี
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวถนน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๖๕๙/๑๑๕๗

เด็กชายปยราช งามยิง

่

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวถนน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๖๕๙/๑๑๕๘

เด็กชายณัฐภูมิ แพน้อย
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแสนจำหน่ายวิทยา
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๖๕๙/๑๑๕๙

เด็กหญิงชุติมา สุทโธ
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนแสนจำหน่ายวิทยา
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๖๕๙/๑๑๖๐

เด็กหญิงวรัญญา โถทอง
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแสนจำหน่ายวิทยา
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๖๕๙/๑๑๖๑

เด็กหญิงนิตยา สุทโธ

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแสนจำหน่ายวิทยา
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๖๕๙/๑๑๖๒

เด็กหญิงวรรณภา ภิญโญวัย
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางกง วัดบางกง  

สบ ๒๖๕๙/๑๑๖๓

เด็กหญิงอาริยา ระดมสุข

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสร้างบุญ วัดสร้างบุญ  

สบ ๒๖๕๙/๑๑๖๔

เด็กชายยุทธพงษ์ หมอคง
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสร้างบุญ วัดสร้างบุญ  

สบ ๒๖๕๙/๑๑๖๕

เด็กชายธีรพงษ์ ปานสนม

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสหกรณ์รังสรรค์ วัดสหกรณ์รังสรรค์  

สบ ๒๖๕๙/๑๑๖๖

เด็กชายยุทธพงษ์ มังมี

่

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสหกรณ์รังสรรค์ วัดสหกรณ์รังสรรค์  

สบ ๒๖๕๙/๑๑๖๗

เด็กชายอิทธิพล สุกรี
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสหกรณ์รังสรรค์ วัดสหกรณ์รังสรรค์  

สบ ๒๖๕๙/๑๑๖๘

เด็กชายสมศักดิ

์

ศิริไพศาล
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสหกรณ์รังสรรค์ วัดสหกรณ์รังสรรค์  

สบ ๒๖๕๙/๑๑๖๙

เด็กหญิงญาณีกร สีกา
๐๖/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร)

วัดหนองหมูใต้  

สบ ๒๖๕๙/๑๑๗๐

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ดวงจำปา
๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

วัดคลองไทร  

สบ ๒๖๕๙/๑๑๗๑

เด็กชายภาสวี ศรีทอง
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

วัดคลองไทร  

สบ ๒๖๕๙/๑๑๗๒

เด็กชายวรากร พงษ์สวัสดิ

์

๒๒/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

วัดคลองไทร  

สบ ๒๖๕๙/๑๑๗๓

เด็กชายณัฐพงษ์ วงษ์ยา
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

วัดคลองไทร  

สบ ๒๖๕๙/๑๑๗๔

เด็กชายณัฐวุฒิ แพรสุรินทร์
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

วัดคลองไทร  

สบ ๒๖๕๙/๑๑๗๕

เด็กชายอภิชาต พวงมาลา

๒๕/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

วัดคลองไทร  

สบ ๒๖๕๙/๑๑๗๖

เด็กชายกิตติพัฒน์ คงสมศักดิ

์

๓๐/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

วัดคลองไทร  

สบ ๒๖๕๙/๑๑๗๗

เด็กชายอนุชา แก้วมี

๒๑/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

วัดคลองไทร  

สบ ๒๖๕๙/๑๑๗๘

เด็กชายพรชัย ชืนชม

่

๑๕/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

วัดคลองไทร  

สบ ๒๖๕๙/๑๑๗๙

เด็กชายฤทธิเกียรติ เม้นกิจ
๑๖/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

วัดคลองไทร  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสระบุรี  ๓๔ / ๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๖๕๙/๑๑๘๐

เด็กชายอดิเทพ ศรีสุวรรณ
๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

วัดคลองไทร  

สบ ๒๖๕๙/๑๑๘๑

เด็กหญิงพรภิมล ชืนใจ

่

๐๗/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

วัดคลองไทร  

สบ ๒๖๕๙/๑๑๘๒

เด็กหญิงทิพวรรณ เจริญสุข
๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

วัดคลองไทร  

สบ ๒๖๕๙/๑๑๘๓

เด็กหญิงนวรัตน์ ไชยวงศ์
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

วัดคลองไทร  

สบ ๒๖๕๙/๑๑๘๔

เด็กหญิงเกวลิน เกตุนุช
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

วัดคลองไทร  

สบ ๒๖๕๙/๑๑๘๕

เด็กหญิงรมมณี ทศพร
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

วัดคลองไทร  

สบ ๒๖๕๙/๑๑๘๖

เด็กหญิงสุภาพร จันทร์อ่อน
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

วัดคลองไทร  

สบ ๒๖๕๙/๑๑๘๗

เด็กชายเจนกิจ พาณิชย์
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองไทร วัดหนองไทร  

สบ ๒๖๕๙/๑๑๘๘

เด็กหญิงศิริรัตน์ แสงโสด
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองไทร วัดหนองไทร  

สบ ๒๖๕๙/๑๑๘๙

เด็กหญิงพิมพ์มาดา อุปสิทธิ

์

๐๒/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโคกกระต่าย(วารราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดโคกกระต่าย  

สบ ๒๖๕๙/๑๑๙๐
เด็กหญิงวราภรณ์ เชียงตา

๑๒/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโคกกระต่าย(วารราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดโคกกระต่าย  

สบ ๒๖๕๙/๑๑๙๑

เด็กหญิงกิติการ รองรหัสสุข
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง วัดหนองโพธิ

์

 

สบ ๒๖๕๙/๑๑๙๒

เด็กหญิงภัทรวดี สาลี
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง วัดหนองโพธิ

์

 

สบ ๒๖๕๙/๑๑๙๓

เด็กหญิงกุลปรียา บุญนาค
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเจริญธรรม วัดเจริญธรรม  

สบ ๒๖๕๙/๑๑๙๔

เด็กชายธนวัฒน์ เข็มกลัด
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเจริญธรรม วัดเจริญธรรม  

สบ ๒๖๕๙/๑๑๙๕

เด็กหญิงธันยธรณ์ แก้วดี
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเจริญธรรม วัดเจริญธรรม  

สบ ๒๖๕๙/๑๑๙๖

เด็กหญิงทิพวรรณ บุญสุดใจ
๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ วัดราษฎร์เจริญ  

สบ ๒๖๕๙/๑๑๙๗

เด็กหญิงณัฐมล บุญเลียง

้

๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ วัดราษฎร์เจริญ  

สบ ๒๖๕๙/๑๑๙๘

เด็กหญิงกนกพร พิมศาล
๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ วัดราษฎร์เจริญ  

สบ ๒๖๕๙/๑๑๙๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ สุริย์วงษ์
๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ วัดราษฎร์เจริญ  

สบ ๒๖๕๙/๑๒๐๐
สิบเอกจักรกฤษ บรรจงศิลป

๐๔/๑๒/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ วัดราษฎร์เจริญ  

สบ ๒๖๕๙/๑๒๐๑

นายอนุพงษ์ ฉลวยศรี
๑๓/๑๒/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ วัดราษฎร์เจริญ  

สบ ๒๖๕๙/๑๒๐๒
นางสาวจิรนันท์ แก้ววงษ์

๒๘/๐๔/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ วัดราษฎร์เจริญ  

สบ ๒๖๕๙/๑๒๐๓

นางสุดารัตน์ อินทรา
๑๐/๐๕/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ วัดราษฎร์เจริญ  

สบ ๒๖๕๙/๑๒๐๔

เด็กหญิงพชรวรรณ ทรัพย์สมบัติ
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมานมิตรมงคล วัดสมานมิตรมงคล  

สบ ๒๖๕๙/๑๒๐๕

เด็กหญิงภุมวารี เหล่านารายณ์
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมานมิตรมงคล วัดสมานมิตรมงคล  

สบ ๒๖๕๙/๑๒๐๖
เด็กหญิงอาภัสรา ทัดกำดัด

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสมานมิตรมงคล วัดสมานมิตรมงคล  

สบ ๒๖๕๙/๑๒๐๗

เด็กหญิงนิชาดา ราชวงษ์
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาดินใต้ วัดเขาดินใต้  

สบ ๒๖๕๙/๑๒๐๘

เด็กหญิงธมนวรรณ วาโย
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบุญเกือวิทยา

้

วัดสมุหประดิษฐาราม
 

สบ ๒๖๕๙/๑๒๐๙

เด็กหญิงนฤภร พินจงสกุลดิษฐ
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบุญเกือวิทยา

้

วัดสมุหประดิษฐาราม
 

สบ ๒๖๕๙/๑๒๑๐
เด็กหญิงนาฏฑรีย์ ฤกษ์เกษม

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบุญเกือวิทยา

้

วัดสมุหประดิษฐาราม
 

สบ ๒๖๕๙/๑๒๑๑

เด็กหญิงปณฑารีย์ วิเสโส
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบุญเกือวิทยา

้

วัดสมุหประดิษฐาราม
 

สบ ๒๖๕๙/๑๒๑๒

เด็กหญิงภาณิศา กรองทอง
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบุญเกือวิทยา

้

วัดสมุหประดิษฐาราม
 

สบ ๒๖๕๙/๑๒๑๓

เด็กหญิงจินตนา เพลินบุญ
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ วัดสูง  

สบ ๒๖๕๙/๑๒๑๔

เด็กหญิงชิษณุชา อินปญญา
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ วัดสูง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสระบุรี  ๓๕ / ๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๖๕๙/๑๒๑๕

เด็กหญิงธพัชร์สรณ์ เราวิจิตร
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ วัดสูง  

สบ ๒๖๕๙/๑๒๑๖

เด็กหญิงนัฐยาภรณ์ มณีโรจน์
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ วัดสูง  

สบ ๒๖๕๙/๑๒๑๗

เด็กหญิงปาณิสรา เมฆดำ
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ วัดสูง  

สบ ๒๖๕๙/๑๒๑๘

เด็กหญิงพัทธ์ธีรา ทรัพย์ยุทธ์
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ วัดสูง  

สบ ๒๖๕๙/๑๒๑๙

เด็กหญิงมนสิชา บางโม้
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ วัดสูง  

สบ ๒๖๕๙/๑๒๒๐

เด็กหญิงสมิตา เตโช
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ วัดสูง  

สบ ๒๖๕๙/๑๒๒๑

เด็กหญิงอุษณีย์ บรรพเชิด
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ วัดสูง  

สบ ๒๖๕๙/๑๒๒๒

เด็กหญิงเจนจิรา เนตรนิยม
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ วัดสูง  

สบ ๒๖๕๙/๑๒๒๓

นางสาวสุภารัตน์ เนาเนินทอง
๑๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา วัดโคกกระท้อน  

สบ ๒๖๕๙/๑๒๒๔

นางสาวกาญจนา ถานันดร
๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา วัดโคกกระท้อน  

สบ ๒๖๕๙/๑๒๒๕

นางสาวพัชราภา จาดคร้าม
๒๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา วัดโคกกระท้อน  

สบ ๒๖๕๙/๑๒๒๖

เด็กหญิงญาณิศา ถูกขุนทด
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา วัดชุ้ง  

สบ ๒๖๕๙/๑๒๒๗

เด็กชายอมรินทร์ อินต๊ะ
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา วัดต้นตาล  

สบ ๒๖๕๙/๑๒๒๘

เด็กชายกิตติศักดิ

์

จิตรเขต
๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา วัดต้นตาล  

สบ ๒๖๕๙/๑๒๒๙

เด็กหญิงณัชลิตา คงบุตร
๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา วัดสวนดอกไม้  

สบ ๒๖๕๙/๑๒๓๐

เด็กชายนนทกร บัวลอย
๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา วัดสวนดอกไม้  

สบ ๒๖๕๙/๑๒๓๑

เด็กหญิงพัทรียา พรสินชัย
๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา วัดสวนดอกไม้  

สบ ๒๖๕๙/๑๒๓๒

เด็กหญิงสุจิรา ด้วงพิทักษ์
๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา วัดสวนดอกไม้  

สบ ๒๖๕๙/๑๒๓๓

เด็กหญิงสกุลทิพย์ จุฬารัตน์

๒๒/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา วัดสวนดอกไม้  

สบ ๒๖๕๙/๑๒๓๔

เด็กหญิงปาริชาติ เฉยขุนทด
๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา วัดสวนดอกไม้  

สบ ๒๖๕๙/๑๒๓๕

เด็กชายวิบูลย์ มูลมณี
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา วัดสวนดอกไม้  

สบ ๒๖๕๙/๑๒๓๖

เด็กหญิงธนภร ดวงสุวรรณ์
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดเขาแก้ว  

สบ ๒๖๕๙/๑๒๓๗

เด็กหญิงอัญรัตน์ คำศิริ
๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดเขาแก้ว  

สบ ๒๖๕๙/๑๒๓๘

เด็กหญิงนารีรัตน์ ชำนาญศิลป
๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดเขาแก้ว  

สบ ๒๖๕๙/๑๒๓๙

เด็กชายอิทธิวัฒน์ สวยวิเศษ
๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดเขาแก้ว  

สบ ๒๖๕๙/๑๒๔๐

เด็กหญิงปทมวรรณ ปุรณพัฒน์

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดเขาแก้ว  

สบ ๒๖๕๙/๑๒๔๑

เด็กหญิงภัทรนิษฐ์ ธรรมโรจน์จิระ
๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดเจ้าฟา  

สบ ๒๖๕๙/๑๒๔๒

เด็กหญิงวิลาสินี กบิลโรจน์
๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดเจ้าฟา  

สบ ๒๖๕๙/๑๒๔๓

เด็กหญิงวีนัสรา ปานภูมิ
๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดเจ้าฟา  

สบ ๒๖๕๙/๑๒๔๔

เด็กหญิงกมลชนก ศรีปราชญ์
๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดเจ้าฟา  

สบ ๒๖๕๙/๑๒๔๕

เด็กหญิงอรอุมา แดงทองดี
๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดเจ้าฟา  

สบ ๒๖๕๙/๑๒๔๖

เด็กหญิงณิชากานต์ เย็นเหลือ
๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดเจ้าฟา  

สบ ๒๖๕๙/๑๒๔๗

เด็กชายพิพัฒน์พงษ์ โสวรรณี
๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดเจ้าฟา  

สบ ๒๖๕๙/๑๒๔๘

เด็กหญิงพิชญา สายทองคำ
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดเจ้าฟา  

สบ ๒๖๕๙/๑๒๔๙
เด็กหญิงอาภรณ์รัตน์ ทองพร

๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดเจ้าฟา  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสระบุรี  ๓๖ / ๕๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๖๕๙/๑๒๕๐

เด็กหญิงญาณิศา ทิพย์สังวาลย์
๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดเจ้าฟา  

สบ ๒๖๕๙/๑๒๕๑

เด็กชายศรชัย วรรณกุล
๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดเจ้าฟา  

สบ ๒๖๕๙/๑๒๕๒

เด็กหญิงปนัดดา จุโฬทก
๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดเจ้าฟา  

สบ ๒๖๕๙/๑๒๕๓

เด็กชายคณิติน พรหมมี
๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดเจ้าฟา  

สบ ๒๖๕๙/๑๒๕๔
เด็กหญิงกานต์พิชชา ฮัวจัน

่ ่

๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดเจ้าฟา  

สบ ๒๖๕๙/๑๒๕๕

เด็กหญิงกมลชล สมบูรณ์
๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดเจ้าฟา  

สบ ๒๖๕๙/๑๒๕๖

เด็กชายวีรเกียรติ พันพรหม
๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดเจ้าฟา  

สบ ๒๖๕๙/๑๒๕๗

เด็กหญิงชลิตา อุตม์อ่าง
๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดเจ้าฟา  

สบ ๒๖๕๙/๑๒๕๘

เด็กชายยุทธชัย เปยมระลึก

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดเจ้าฟา  

สบ ๒๖๕๙/๑๒๕๙

เด็กหญิงธนภรณ์ หนูสอน

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดเจ้าฟา  

สบ ๒๖๕๙/๑๒๖๐
เด็กหญิงสิริยากร กุลไทย

๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดเจ้าฟา  

สบ ๒๖๕๙/๑๒๖๑

เด็กหญิงอภิชญา สุขสวัสดิ

์

๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดเจ้าฟา  

สบ ๒๖๕๙/๑๒๖๒

เด็กหญิงนภาพร แสงสุริยา
๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดเจ้าฟา  

สบ ๒๖๕๙/๑๒๖๓

นางสาวสุภาภรณ์ เกตุพันธ์
๒๓/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดชุ้ง  

สบ ๒๖๕๙/๑๒๖๔

นางสาวเกวลิณ บางบ่อ
๑๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดชุ้ง  

สบ ๒๖๕๙/๑๒๖๕

นางสาวปนัดดา คงมัน

่

๐๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดชุ้ง  

สบ ๒๖๕๙/๑๒๖๖

นางสาวณัฐสุดา จันพิมาย
๒๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดชุ้ง  

สบ ๒๖๕๙/๑๒๖๗

นางสาวสุกัญญา ทิพย์สม
๒๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดชุ้ง  

สบ ๒๖๕๙/๑๒๖๘

นางสาววิจิตรา ควรรับผล

๒๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดชุ้ง  

สบ ๒๖๕๙/๑๒๖๙

นางสาวอุบลวรรณ สัตยาคุณ
๒๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดชุ้ง  

สบ ๒๖๕๙/๑๒๗๐

นางสาวจีรนันท์ ร้อยคำ
๑๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดชุ้ง  

สบ ๒๖๕๙/๑๒๗๑

นายสุรพัศ เฟองฟุง
๑๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดชุ้ง  

สบ ๒๖๕๙/๑๒๗๒

นางสาวพิชญา ศรีประจันต์
๒๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดชุ้ง  

สบ ๒๖๕๙/๑๒๗๓

นายภาณุภณ ศรีอุดมวุฒิ
๒๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดชุ้ง  

สบ ๒๖๕๙/๑๒๗๔

นางสาวชโลทร บุญปลูก
๐๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดปากบาง  

สบ ๒๖๕๙/๑๒๗๕

นางสาวณัฐณิชา คงเพ็ชรศักดิ

์

๒๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดปากบาง  

สบ ๒๖๕๙/๑๒๗๖

นางสาวสุธาลินี เฉียบแหลม
๐๖/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดปากบาง  

สบ ๒๖๕๙/๑๒๗๗

นางสาวรัตนาวดี พรหมมา
๓๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดปากบาง  

สบ ๒๖๕๙/๑๒๗๘

นายภูมินทร์ ศรีทัพไทย
๓๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดปากบาง  

สบ ๒๖๕๙/๑๒๗๙

นางสาวสรารี พุฒริว

้

๐๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดปากบาง  

สบ ๒๖๕๙/๑๒๘๐
นางสาวอนงค์นาฏ จินาพุก

๑๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดปากบาง  

สบ ๒๖๕๙/๑๒๘๑

นางสาวกัลยา โสภาทิพย์
๓๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดปากบาง  

สบ ๒๖๕๙/๑๒๘๒

นางสาวธันยพร แพรญาติ
๑๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดปากบาง  

สบ ๒๖๕๙/๑๒๘๓

นางสาวเกษราภรณ์ หล้าเมา
๐๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดปากบาง  

สบ ๒๖๕๙/๑๒๘๔

นางสาวธัญรัตน์ บุญประกอบ

๒๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดปากบาง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสระบุรี  ๓๗ / ๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๖๕๙/๑๒๘๕

นางสาวกมลวรรณ ดวงคันธี
๑๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดปากบาง  

สบ ๒๖๕๙/๑๒๘๖

นางสาวพิชญาดา จันทนนท์
๑๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดปากบาง  

สบ ๒๖๕๙/๑๒๘๗

นางสาวกนกวรรณ ผิวนาม
๑๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดปากบาง  

สบ ๒๖๕๙/๑๒๘๘

นางสาวสิรินภา สินไชย
๑๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดปากบาง  

สบ ๒๖๕๙/๑๒๘๙

นางสาวขนิษฐา ผุดบัวดง
๒๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดปากบาง  

สบ ๒๖๕๙/๑๒๙๐

นางสาวปรารารัฐ พวงพยอม
๑๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดปากบาง  

สบ ๒๖๕๙/๑๒๙๑

นางสาวเกวลิน จีนแส
๑๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดปากบาง  

สบ ๒๖๕๙/๑๒๙๒

นางสาวนันทิตา รุ่งรัตน์
๐๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดปากบาง  

สบ ๒๖๕๙/๑๒๙๓

นางสาวขวัญชนก ทองเกตุ
๓๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดปากบาง  

สบ ๒๖๕๙/๑๒๙๔

นางสาวสุภลักษณ์ ผึงผาย

่

๐๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดปากบาง  

สบ ๒๖๕๙/๑๒๙๕

นางสาวพรนภา เพ็งเสงียม

่

๐๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดปากบาง  

สบ ๒๖๕๙/๑๒๙๖

นางสาวณัฐชา สมานญาติ
๑๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดปากบาง  

สบ ๒๖๕๙/๑๒๙๗

นางสาวฑิตยา ยาวะโนภาส

๒๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดปากบาง  

สบ ๒๖๕๙/๑๒๙๘

นายอนุรักษ์ แสงวิเศษ
๐๖/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดไผ่ล้อม  

สบ ๒๖๕๙/๑๒๙๙

นายธนวัฒน์ มโนวชิรสรรค์
๓๑/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดไผ่ล้อม  

สบ ๒๖๕๙/๑๓๐๐
นางสาวจันท์พิมพ์ จินดาเนตร์

๐๑/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดไผ่ล้อม  

สบ ๒๖๕๙/๑๓๐๑

นางสาวหฤทัย ประชุมกิจ
๒๙/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดไผ่ล้อม  

สบ ๒๖๕๙/๑๓๐๒

นางสาวคุณาภรณ์ ทิพย์โสตร
๑๗/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดไผ่ล้อม  

สบ ๒๖๕๙/๑๓๐๓
นางสาวกันตินันท์ เปรมปรี

๑๗/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดไผ่ล้อม  

สบ ๒๖๕๙/๑๓๐๔

นายพิพัฒน์ ผดุงโภชน์
๒๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดไผ่ล้อม  

สบ ๒๖๕๙/๑๓๐๕

นางสาวพิชยา ฐีตะธรรมานนท์
๒๒/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดไผ่ล้อม  

สบ ๒๖๕๙/๑๓๐๖

นายศุภวิชญ์ ปราโมทย์
๐๑/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดไผ่ล้อม  

สบ ๒๖๕๙/๑๓๐๗
เด็กหญิงเมทินี หัสจรรย์

๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดไผ่ล้อม  

สบ ๒๖๕๙/๑๓๐๘

เด็กหญิงปทมวรรณ คำติบ

๊

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดไผ่ล้อม  

สบ ๒๖๕๙/๑๓๐๙

เด็กชายธีระ บุญเสริม
๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดไผ่ล้อม  

สบ ๒๖๕๙/๑๓๑๐

เด็กหญิงสมฤทัย ศรีสวัสดิ

์

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดไผ่ล้อม  

สบ ๒๖๕๙/๑๓๑๑

เด็กหญิงเยาวเรศ ศรีวงรัก
๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดไผ่ล้อม  

สบ ๒๖๕๙/๑๓๑๒

เด็กหญิงณัฐริกา วงษ์ประดิษฐ์
๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดไผ่ล้อม  

สบ ๒๖๕๙/๑๓๑๓

เด็กหญิงจันทร์ทิรา อู่ไทย
๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดไผ่ล้อม  

สบ ๒๖๕๙/๑๓๑๔

เด็กหญิงปณาลี เรือนศรี
๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดไผ่ล้อม  

สบ ๒๖๕๙/๑๓๑๕

เด็กหญิงณัตพร วัลลี
๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดไผ่ล้อม  

สบ ๒๖๕๙/๑๓๑๖

เด็กหญิงภัสสร พุทธิพงษ์
๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดไผ่ล้อม  

สบ ๒๖๕๙/๑๓๑๗

เด็กหญิงสุมาลี ยิมละมูล

้

๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดไผ่ล้อม  

สบ ๒๖๕๙/๑๓๑๘

เด็กชายธนัท ตรงธรรมกิจ
๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดไผ่ล้อม  

สบ ๒๖๕๙/๑๓๑๙

เด็กหญิงชลทิชา บุญผล
๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดไผ่ล้อม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสระบุรี  ๓๘ / ๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๖๕๙/๑๓๒๐

เด็กหญิงสุภัสสรา วงศ์มณี
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดไผ่ล้อม  

สบ ๒๖๕๙/๑๓๒๑

เด็กหญิงแคทรีญา พวงมาลัย

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดไผ่ล้อม  

สบ ๒๖๕๙/๑๓๒๒

เด็กชายชิตดนัย แสงน้อย
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดไผ่ล้อม  

สบ ๒๖๕๙/๑๓๒๓

เด็กหญิงขวัญสุดา ภาคีมิตร
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดไผ่ล้อม  

สบ ๒๖๕๙/๑๓๒๔

เด็กชายปณณวิชญ์ ภักศรีวงษ์
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดไผ่ล้อม  

สบ ๒๖๕๙/๑๓๒๕

เด็กหญิงณัฏฐกานต์ จุลกสิกร
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดไผ่ล้อม  

สบ ๒๖๕๙/๑๓๒๖

เด็กชายพงษ์ศธร เชียงตุง
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดไผ่ล้อม  

สบ ๒๖๕๙/๑๓๒๗

เด็กหญิงพิชชาพร บุญสนธิ
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดไผ่ล้อม  

สบ ๒๖๕๙/๑๓๒๘

เด็กหญิงจิดาภา พานคำ
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดไผ่ล้อม  

สบ ๒๖๕๙/๑๓๒๙

เด็กหญิงณิชาภัทร โพธิเพ็ญ

์

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดไผ่ล้อม  

สบ ๒๖๕๙/๑๓๓๐
เด็กหญิงสุดารัตน์ มาประกอบ

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดไผ่ล้อม  

สบ ๒๖๕๙/๑๓๓๑

เด็กชายเพ็งกร แสนฤาชา
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดไผ่ล้อม  

สบ ๒๖๕๙/๑๓๓๒

เด็กหญิงฉัตรปวีณ์ ภาคบุญมีเจริญ
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดไผ่ล้อม  

สบ ๒๖๕๙/๑๓๓๓

เด็กหญิงพชญ บุญอุดหนุน
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดไผ่ล้อม  

สบ ๒๖๕๙/๑๓๓๔

นางสาวกฤตยา บุญประเทือง
๑๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดพะเยาว์  

สบ ๒๖๕๙/๑๓๓๕

นางสาวศิริมล ลาวรรณ์
๑๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดพะเยาว์  

สบ ๒๖๕๙/๑๓๓๖

นางสาวจุฑามาศ แซ่ลี

้

๑๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดพะเยาว์  

สบ ๒๖๕๙/๑๓๓๗

นายพืชมงคล ก้อนผูก
๑๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดพะเยาว์  

สบ ๒๖๕๙/๑๓๓๘

นายหัษฎาวุฒิ คานนิม
๒๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดพะเยาว์  

สบ ๒๖๕๙/๑๓๓๙

นางสาวขจีวรรณ อุดมนา
๒๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดพะเยาว์  

สบ ๒๖๕๙/๑๓๔๐

นางสาวธิติยา ศรีสุวรรณ

๑๕/๑๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดพะเยาว์  

สบ ๒๖๕๙/๑๓๔๑

นางสาวทิวาพร กองสาร์
๒๘/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล'
วัดสมุหประดิษฐาราม

 

สบ ๒๖๕๙/๑๓๔๒

นางสาวอรยา รสหอม
๐๕/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล'
วัดสมุหประดิษฐาราม

 

สบ ๒๖๕๙/๑๓๔๓

นางสาววิภาดา พวงสวัสดิ

์

๑๔/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล'
วัดสมุหประดิษฐาราม

 

สบ ๒๖๕๙/๑๓๔๔

นางสาวสุนิตา พึงพา

่

๑๔/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล'
วัดสมุหประดิษฐาราม

 

สบ ๒๖๕๙/๑๓๔๕

นางสาวณชนก เอียมวิจารณ์

่

๑๔/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล'
วัดสมุหประดิษฐาราม

 

สบ ๒๖๕๙/๑๓๔๖

นางสาวสุกัญญา พูลธนะ

๒๕/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล'
วัดสมุหประดิษฐาราม

 

สบ ๒๖๕๙/๑๓๔๗

นางสาวพิชยา เทียงผดุง

่

๒๙/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล'
วัดสมุหประดิษฐาราม

 

สบ ๒๖๕๙/๑๓๔๘

นางสาวดวงลดา ขุนชาญโหมก
๑๗/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล'
วัดสมุหประดิษฐาราม

 

สบ ๒๖๕๙/๑๓๔๙

นางสาวพิชชาพร คำทองดี
๑๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล'
วัดสมุหประดิษฐาราม

 

สบ ๒๖๕๙/๑๓๕๐
นางสาวณัฐกานต์ เย็นเหลือ

๒๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล'
วัดสมุหประดิษฐาราม

 

สบ ๒๖๕๙/๑๓๕๑

นางสาวภัทรสุดา แก้วแพงพันธ์
๑๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล'
วัดสมุหประดิษฐาราม

 

สบ ๒๖๕๙/๑๓๕๒

นางสาวมันทนา มีโภคา
๐๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล'
วัดสมุหประดิษฐาราม

 

สบ ๒๖๕๙/๑๓๕๓

นางสาวอภิสรา ไทยบรรเทา
๒๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล'
วัดสมุหประดิษฐาราม

 

สบ ๒๖๕๙/๑๓๕๔

นางสาวณฐนนท เสนะสกุล
๒๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล'
วัดสมุหประดิษฐาราม

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสระบุรี  ๓๙ / ๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๖๕๙/๑๓๕๕

นางสาวโสรยา แสนพันธ์
๑๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล'
วัดสมุหประดิษฐาราม

 

สบ ๒๖๕๙/๑๓๕๖

นายศศิรพล ผาสุขถ้อย
๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล'
วัดสมุหประดิษฐาราม

 

สบ ๒๖๕๙/๑๓๕๗

นางสาวฐิติวรรณ คงมัน

่

๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล'
วัดสมุหประดิษฐาราม

 

สบ ๒๖๕๙/๑๓๕๘

นางสาวศิรามาศ สุริยะ
๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล'
วัดสมุหประดิษฐาราม

 

สบ ๒๖๕๙/๑๓๕๙

นางสาวเยาวลักษณ์ ตามะณี
๒๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล'
วัดสมุหประดิษฐาราม

 

สบ ๒๖๕๙/๑๓๖๐

นางสาวทิมพิกา ราวเรือง
๒๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล'
วัดสมุหประดิษฐาราม

 

สบ ๒๖๕๙/๑๓๖๑

นางสาวญานิกา ดวงคำ
๓๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล'
วัดสมุหประดิษฐาราม

 

สบ ๒๖๕๙/๑๓๖๒

นายวิทวัส อุ้ยคำ
๐๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล'
วัดสมุหประดิษฐาราม

 

สบ ๒๖๕๙/๑๓๖๓

นางสาวแพรวา ฉิมมาลา
๒๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล'
วัดสมุหประดิษฐาราม

 

สบ ๒๖๕๙/๑๓๖๔

นางสาวสร้อยธิดา สุดารักษ์
๑๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล'
วัดสมุหประดิษฐาราม

 

สบ ๒๖๕๙/๑๓๖๕

นางสาวพจณ์จณี กระภูชัย
๐๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล'
วัดสมุหประดิษฐาราม

 

สบ ๒๖๕๙/๑๓๖๖

นายตรีวิทย์ มีบุตรดี
๐๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล'
วัดสมุหประดิษฐาราม

 

สบ ๒๖๕๙/๑๓๖๗

นางสาวสร้อยทอง นามวงษา
๒๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล'
วัดสมุหประดิษฐาราม

 

สบ ๒๖๕๙/๑๓๖๘

นางสาวเพ็ญพิชชา วงษ์สิงห์
๐๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล'
วัดสมุหประดิษฐาราม

 

สบ ๒๖๕๙/๑๓๖๙

นางสาวณัฐวดี ศรีธงชัย
๐๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล'
วัดสมุหประดิษฐาราม

 

สบ ๒๖๕๙/๑๓๗๐

นางสาวศรีสุดา นันทภู
๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล'
วัดสมุหประดิษฐาราม

 

สบ ๒๖๕๙/๑๓๗๑

นางสาวอภัสรา เกิดสมบุญ
๑๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล'
วัดสมุหประดิษฐาราม

 

สบ ๒๖๕๙/๑๓๗๒

นางสาวสุภัชชา อังดุสัน
๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล'
วัดสมุหประดิษฐาราม

 

สบ ๒๖๕๙/๑๓๗๓

นางสาววรรณฤทัย ดามาพงษ์
๑๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล'
วัดสมุหประดิษฐาราม

 

สบ ๒๖๕๙/๑๓๗๔

นางสาวอัจฉรา ธัญญาภัค
๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล'
วัดสมุหประดิษฐาราม

 

สบ ๒๖๕๙/๑๓๗๕

นางสาวรัชนีกร ว่องไว
๑๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล'
วัดสมุหประดิษฐาราม

 

สบ ๒๖๕๙/๑๓๗๖

นายจิรภัทร จุลพันธ์
๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล'
วัดสมุหประดิษฐาราม

 

สบ ๒๖๕๙/๑๓๗๗

นางสาวธนภรณ์ เพ็ญศรี
๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล'
วัดสมุหประดิษฐาราม

 

สบ ๒๖๕๙/๑๓๗๘

นางสาวชุติกาญจน์ สีวัน
๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล'
วัดสมุหประดิษฐาราม

 

สบ ๒๖๕๙/๑๓๗๙

นางสาวรัตนาภรณ์ ทับสาร
๑๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล'
วัดสมุหประดิษฐาราม

 

สบ ๒๖๕๙/๑๓๘๐

นางสาววิภารัตน์ มณีคุ้ม
๓๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล'
วัดสมุหประดิษฐาราม

 

สบ ๒๖๕๙/๑๓๘๑

นางสาวชญากัญจน์ โตตระกูล
๑๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล'
วัดสมุหประดิษฐาราม

 

สบ ๒๖๕๙/๑๓๘๒

นางสาวจุฑามณี สุนประโคน
๒๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล'
วัดสมุหประดิษฐาราม

 

สบ ๒๖๕๙/๑๓๘๓

นายธนภัทร ทรัพย์แจ่ม
๑๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล'
วัดสมุหประดิษฐาราม

 

สบ ๒๖๕๙/๑๓๘๔

นายศุภกานต์ สุทธิโชคธนากร
๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล'
วัดสมุหประดิษฐาราม

 

สบ ๒๖๕๙/๑๓๘๕

นายจารุวัฒน์ เชืออินทร์

้

๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล'
วัดสมุหประดิษฐาราม

 

สบ ๒๖๕๙/๑๓๘๖

นางสาวพิมพ์ชนก กาหาวงศ์
๑๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล'
วัดสมุหประดิษฐาราม

 

สบ ๒๖๕๙/๑๓๘๗

นางสาวณิชธกมล คำนึงบุญ
๑๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล'
วัดสมุหประดิษฐาราม

 

สบ ๒๖๕๙/๑๓๘๘

นางสาวคณิศา สีดารอด
๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล'
วัดสมุหประดิษฐาราม

 

สบ ๒๖๕๙/๑๓๘๙

นางสาวณิชา มะรุมกลาง
๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล'
วัดสมุหประดิษฐาราม

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสระบุรี  ๔๐ / ๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๖๕๙/๑๓๙๐

นายสรวิศ มณีรัตน์
๐๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล'
วัดสมุหประดิษฐาราม

 

สบ ๒๖๕๙/๑๓๙๑

นางสาวณัฐวดี ประเสริฐสุข

๑๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล'
วัดสมุหประดิษฐาราม

 

สบ ๒๖๕๙/๑๓๙๒

นายอชิตตพงษ์ พูลสวัสดิ

์

๑๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล'
วัดสมุหประดิษฐาราม

 

สบ ๒๖๕๙/๑๓๙๓

นายธีรภัทร คุณกิจชัยเจริญ
๑๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล'
วัดสมุหประดิษฐาราม

 

สบ ๒๖๕๙/๑๓๙๔

นายสิรวิชญ์ นิธิปกรณ์กูล
๒๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล'
วัดสมุหประดิษฐาราม

 

สบ ๒๖๕๙/๑๓๙๕

นายมนพัทธ์ ศรีชาย
๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล'
วัดสมุหประดิษฐาราม

 

สบ ๒๖๕๙/๑๓๙๖

นางสาวเพชรรัตน์ แจ่มจำรัส
๐๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล'
วัดสมุหประดิษฐาราม

 

สบ ๒๖๕๙/๑๓๙๗

เด็กชายพชร รัชวัตร
๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล'
วัดสมุหประดิษฐาราม

 

สบ ๒๖๕๙/๑๓๙๘

เด็กชายวชิระ เอียมเพ็ชรเท้ง

่

๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล'
วัดสมุหประดิษฐาราม

 

สบ ๒๖๕๙/๑๓๙๙

เด็กชายตะวันฉาย ชาวนา
๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล'
วัดสมุหประดิษฐาราม

 

สบ ๒๖๕๙/๑๔๐๐
เด็กหญิงปรียานุช ปานดวงแก้ว

๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล'
วัดสมุหประดิษฐาราม

 

สบ ๒๖๕๙/๑๔๐๑

เด็กหญิงธนภรณ์ ธรรมนิมิตร
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล'
วัดสมุหประดิษฐาราม

 

สบ ๒๖๕๙/๑๔๐๒

เด็กหญิงอัจจิมา ภูเก้าล้วน
๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล'
วัดสมุหประดิษฐาราม

 

สบ ๒๖๕๙/๑๔๐๓

เด็กหญิงชญาดา ศรีลออ
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล'
วัดสมุหประดิษฐาราม

 

สบ ๒๖๕๙/๑๔๐๔
เด็กชายธิติพันธุ์ มังมี

่

๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล'
วัดสมุหประดิษฐาราม

 

สบ ๒๖๕๙/๑๔๐๕

เด็กหญิงณิชาดา ทรัพย์ทีพึง

่ ่

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล'
วัดสมุหประดิษฐาราม

 

สบ ๒๖๕๙/๑๔๐๖

เด็กหญิงพิมพร แช่มโสภา
๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล'
วัดสมุหประดิษฐาราม

 

สบ ๒๖๕๙/๑๔๐๗

เด็กหญิงชฎาภา ขันตี
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล'
วัดสมุหประดิษฐาราม

 

สบ ๒๖๕๙/๑๔๐๘
เด็กหญิงธัญญาศิริ ทิพย์บรรจง

๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล'
วัดสมุหประดิษฐาราม

 

สบ ๒๖๕๙/๑๔๐๙

เด็กหญิงวรัญญา จันทร์ฟก
๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล'
วัดสมุหประดิษฐาราม

 

สบ ๒๖๕๙/๑๔๑๐

เด็กหญิงชุติกาญจน์ บางโม้
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล'
วัดสมุหประดิษฐาราม

 

สบ ๒๖๕๙/๑๔๑๑

เด็กหญิงณัฐณิชา บุญสาร
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล'
วัดสมุหประดิษฐาราม

 

สบ ๒๖๕๙/๑๔๑๒

เด็กหญิงปาลีรัตน์ กำเนิดชาติ
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล'
วัดสมุหประดิษฐาราม

 

สบ ๒๖๕๙/๑๔๑๓

เด็กหญิงธัญชนก ธรรมธร
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล'
วัดสมุหประดิษฐาราม

 

สบ ๒๖๕๙/๑๔๑๔

เด็กหญิงอรทัย ภู่ทอง
๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล'
วัดสมุหประดิษฐาราม

 

สบ ๒๖๕๙/๑๔๑๕

เด็กหญิงเพ็ญพัฒน์ เจริญวัย
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล'
วัดสมุหประดิษฐาราม

 

สบ ๒๖๕๙/๑๔๑๖

เด็กหญิงแพรวา โกติรัมย์

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล'
วัดสมุหประดิษฐาราม

 

สบ ๒๖๕๙/๑๔๑๗

เด็กหญิงพลอยชมภู มาเพชร
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล'
วัดสมุหประดิษฐาราม

 

สบ ๒๖๕๙/๑๔๑๘

เด็กหญิงสุมินตรา บุตรเวียงพันธ์
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล'
วัดสมุหประดิษฐาราม

 

สบ ๒๖๕๙/๑๔๑๙

เด็กหญิงพรทิพย์ หนูแสง
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล'
วัดสมุหประดิษฐาราม

 

สบ ๒๖๕๙/๑๔๒๐
เด็กหญิงณัฐกมล ณรงค์เปลียน

่

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล'
วัดสมุหประดิษฐาราม

 

สบ ๒๖๕๙/๑๔๒๑

เด็กหญิงวิรินทรา เมืองแก้ว
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล'
วัดสมุหประดิษฐาราม

 

สบ ๒๖๕๙/๑๔๒๒

เด็กหญิงนริศรา จันทร์เรือง
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล'
วัดสมุหประดิษฐาราม

 

สบ ๒๖๕๙/๑๔๒๓

เด็กหญิงปรีดาภรณ์ นิลมูล

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล'
วัดสมุหประดิษฐาราม

 

สบ ๒๖๕๙/๑๔๒๔

เด็กชายจักรภัทร คิดควร
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล'
วัดสมุหประดิษฐาราม

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสระบุรี  ๔๑ / ๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๖๕๙/๑๔๒๕

เด็กหญิงณัชณิชา จันดาเขียว
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล'
วัดสมุหประดิษฐาราม

 

สบ ๒๖๕๙/๑๔๒๖

เด็กชายปวริศ วงศ์อมฤต
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล'
วัดสมุหประดิษฐาราม

 

สบ ๒๖๕๙/๑๔๒๗

เด็กหญิงอาภัสรา เยาว์วัย
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล'
วัดสมุหประดิษฐาราม

 

สบ ๒๖๕๙/๑๔๒๘

เด็กหญิงมนัสนันท์ ทองยอด
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล'
วัดสมุหประดิษฐาราม

 

สบ ๒๖๕๙/๑๔๒๙

เด็กหญิงบัญฑิตา สิทธโท
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล'
วัดสมุหประดิษฐาราม

 

สบ ๒๖๕๙/๑๔๓๐

เด็กหญิงขวัญฤดี หอมจันทร์
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล'
วัดสมุหประดิษฐาราม

 

สบ ๒๖๕๙/๑๔๓๑

เด็กหญิงสโรชา นาคจัน

่

๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล'
วัดสมุหประดิษฐาราม

 

สบ ๒๖๕๙/๑๔๓๒

เด็กหญิงพิยดา อินตาพวง
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล'
วัดสมุหประดิษฐาราม

 

สบ ๒๖๕๙/๑๔๓๓

เด็กหญิงณัฐธิดา ภูสถาน

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล'
วัดสมุหประดิษฐาราม

 

สบ ๒๖๕๙/๑๔๓๔

เด็กหญิงศิรินรัตน์ บุญเติม
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล'
วัดสมุหประดิษฐาราม

 

สบ ๒๖๕๙/๑๔๓๕

เด็กชายภูริ แสงทองล้วน
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล'
วัดสมุหประดิษฐาราม

 

สบ ๒๖๕๙/๑๔๓๖

เด็กหญิงวิมลณัฐ คำกา
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล'
วัดสมุหประดิษฐาราม

 

สบ ๒๖๕๙/๑๔๓๗
เด็กหญิงกานต์ญาดา ฮัวจัน

่ ่

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล'
วัดสมุหประดิษฐาราม

 

สบ ๒๖๕๙/๑๔๓๘

เด็กหญิงพรทิพย์ ทันใจ

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล'
วัดสมุหประดิษฐาราม

 

สบ ๒๖๕๙/๑๔๓๙

เด็กหญิงณัฐสุดา ปองเศร้า

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล'
วัดสมุหประดิษฐาราม

 

สบ ๒๖๕๙/๑๔๔๐

เด็กหญิงบุษบาวตรี ทิวิเลิศ
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล'
วัดสมุหประดิษฐาราม

 

สบ ๒๖๕๙/๑๔๔๑

เด็กหญิงชลากร กาเหว่าแก้ว
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล'
วัดสมุหประดิษฐาราม

 

สบ ๒๖๕๙/๑๔๔๒

เด็กหญิงสิรภัทร ผาแสง
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล'
วัดสมุหประดิษฐาราม

 

สบ ๒๖๕๙/๑๔๔๓

เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ ดิษโส
๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดสวนดอกไม้  

สบ ๒๖๕๙/๑๔๔๔

เด็กหญิงกุลรัศมิ

์

วงศ์สุรัตต์กุล
๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดสวนดอกไม้  

สบ ๒๖๕๙/๑๔๔๕

เด็กหญิงสุทธญาณ์ ศรสุวรรณ์
๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดสวนดอกไม้  

สบ ๒๖๕๙/๑๔๔๖

เด็กชายภัทริยะ ยานุพรหม

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดสวนดอกไม้  

สบ ๒๖๕๙/๑๔๔๗

เด็กหญิงชืนกมล

่

ช่อลำใย
๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดสวนดอกไม้  

สบ ๒๖๕๙/๑๔๔๘
เด็กหญิงณัฎฐากัญญา

ขวัญอยู่
๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดสวนดอกไม้  

สบ ๒๖๕๙/๑๔๔๙

นางสาวพิชญ์สินี คำทองดี
๑๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดเสาไห้  

สบ ๒๖๕๙/๑๔๕๐

นางสาวรัตนมน แววเพ็ชร์
๒๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดเสาไห้  

สบ ๒๖๕๙/๑๔๕๑

นางสาวอรอนงค์ พุ่มแก้ว
๒๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดเสาไห้  

สบ ๒๖๕๙/๑๔๕๒

นางสาวนัฐลดา หาญเพชร
๐๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดเสาไห้  

สบ ๒๖๕๙/๑๔๕๓

นายชิษณุพงศ์ เรือนเงิน

๑๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดเสาไห้  

สบ ๒๖๕๙/๑๔๕๔

นางสาววรรณพร โห้ทัย
๑๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดเสาไห้  

สบ ๒๖๕๙/๑๔๕๕
เด็กหญิงกรรณภิรมย์ สายเพชร์

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกะเบา วัดเขาแก้ว  

สบ ๒๖๕๙/๑๔๕๖

เด็กหญิงสิรภัทร วัตรบุตร

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกะเบา วัดเขาแก้ว  

สบ ๒๖๕๙/๑๔๕๗

เด็กหญิงกันทิมา ผาหยาด
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเจ้าฟา(ยอดวิทยานุกูล) วัดเจ้าฟา  

สบ ๒๖๕๙/๑๔๕๘

เด็กชายพณฤพล ผดุงกลิน

่

๐๘/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเจ้าฟา(ยอดวิทยานุกูล) วัดเจ้าฟา  

สบ ๒๖๕๙/๑๔๕๙

เด็กหญิงสุชานันท์ พ่อค้า
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเจ้าฟา(ยอดวิทยานุกูล) วัดเจ้าฟา  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสระบุรี  ๔๒ / ๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๖๕๙/๑๔๖๐

เด็กชายสิทธิโชติ จันทร์พึงสุข

่

๐๓/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดเจ้าฟา(ยอดวิทยานุกูล) วัดเจ้าฟา  

สบ ๒๖๕๙/๑๔๖๑

เด็กชายปฏิภาณ ศุภฤกษ์ชัยศร
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเจ้าฟา(ยอดวิทยานุกูล) วัดเจ้าฟา  

สบ ๒๖๕๙/๑๔๖๒

เด็กชายศิริพจน์ กำนอก
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเจ้าฟา(ยอดวิทยานุกูล) วัดเจ้าฟา  

สบ ๒๖๕๙/๑๔๖๓

เด็กชายศิรภัทร์ ศรีเพ็ชร
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเจ้าฟา(ยอดวิทยานุกูล) วัดเจ้าฟา  

สบ ๒๖๕๙/๑๔๖๔

เด็กหญิงณัฐฐาภรณ์ ศรีโยไว
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเจ้าฟา(ยอดวิทยานุกูล) วัดเจ้าฟา  

สบ ๒๖๕๙/๑๔๖๕
เด็กหญิงปรางค์นวลี แจ่มกระจ่าง

๒๖/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเจ้าฟา(ยอดวิทยานุกูล) วัดเจ้าฟา  

สบ ๒๖๕๙/๑๔๖๖

เด็กหญิงประพิชญา สุขเกษม
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเจ้าฟา(ยอดวิทยานุกูล) วัดเจ้าฟา  

สบ ๒๖๕๙/๑๔๖๗

นางสาวศิริเพ็ญ บรรดาศักดิ

์

๒๑/๐๑/๒๕๑๑
โรงเรียนวัดเจ้าฟา(ยอดวิทยานุกูล) วัดเจ้าฟา  

สบ ๒๖๕๙/๑๔๖๘

เด็กหญิงพัทธนันท์ วัสสุมาลย์
๒๐/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดต้นตาล(ต้นตาลประชาสฤษฎิ)

์

วัดต้นตาล  

สบ ๒๖๕๙/๑๔๖๙

เด็กชายณัฐวุฒิ วงษ์ทน
๑๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดท่าช้าง(ท่าช้างประกฤติศึกษา)

วัดท่าช้างเหนือ  

สบ ๒๖๕๙/๑๔๗๐
เด็กชายพงศธร ลพหล้า

๑๓/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดท่าช้าง(ท่าช้างประกฤติศึกษา)

วัดท่าช้างเหนือ  

สบ ๒๖๕๙/๑๔๗๑

เด็กหญิงวราภรณ์ อุดมนา
๐๔/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดท่าช้าง(ท่าช้างประกฤติศึกษา)

วัดท่าช้างเหนือ  

สบ ๒๖๕๙/๑๔๗๒

เด็กหญิงปภัสสร กายพันธ์

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง(อิสระวิทยา) วัดบ้านชุ้ง  

สบ ๒๖๕๙/๑๔๗๓

นายสุริยัน แจ่มจำรัส
๒๒/๐๗/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านม่วงฝาย วัดปาสัก  

สบ ๒๖๕๙/๑๔๗๔

เด็กชายฉัตรชัย ธูปเทียน
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไก่เส่า (พันธุ์พิทยาคาร) วัดไก่เส่า  

สบ ๒๖๕๙/๑๔๗๕

เด็กชายสุรสิทธิ

์

ชืนบุญ

่

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไก่เส่า (พันธุ์พิทยาคาร) วัดไก่เส่า  

สบ ๒๖๕๙/๑๔๗๖

เด็กหญิงสรยา พุมมาลา
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไก่เส่า (พันธุ์พิทยาคาร) วัดไก่เส่า  

สบ ๒๖๕๙/๑๔๗๗

เด็กหญิงชมพูนิกข์ ตุนังกุล
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไก่เส่า (พันธุ์พิทยาคาร) วัดไก่เส่า  

สบ ๒๖๕๙/๑๔๗๘

เด็กหญิงนริสรา ปญญา
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไก่เส่า (พันธุ์พิทยาคาร) วัดไก่เส่า  

สบ ๒๖๕๙/๑๔๗๙
เด็กหญิงศิรินคณาทร์ จันทาทิพย์

๒๑/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดไก่เส่า (พันธุ์พิทยาคาร) วัดไก่เส่า  

สบ ๒๖๕๙/๑๔๘๐

เด็กชายพงศภัค ยวงยิม

้

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาดิน วัดม่วงหวาน  

สบ ๒๖๕๙/๑๔๘๑

เด็กหญิงชนันภรณ์ ณรงค์เปลียน

่

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองกะธาตุ วัดหนองกระธาตุ  

สบ ๒๖๕๙/๑๔๘๒

เด็กหญิงจันทร์จรัส ตังมันคง

้ ่

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองทางบุญ วัดหนองทางบุญ  

สบ ๒๖๕๙/๑๔๘๓

เด็กหญิงเบญจิรา เมาลิกุล
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองสองห้อง วัดหนองสองห้อง  

สบ ๒๖๕๙/๑๔๘๔

เด็กชายวีระพงษ์ วันจงคำ
๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหนองสีดา วัดหนองสีดา  

สบ ๒๖๕๙/๑๔๘๕

เด็กชายกิตติพัฒน์ มนตรี
๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองสีดา วัดหนองสีดา  

สบ ๒๖๕๙/๑๔๘๖

เด็กหญิงมาลิณี ชุ่มยิม

้

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองสีดา วัดหนองสีดา  

สบ ๒๖๕๙/๑๔๘๗

เด็กหญิงกมลพรรณ บุญฤทธิ

์

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองสีดา วัดหนองสีดา  

สบ ๒๖๕๙/๑๔๘๘

เด็กหญิงพรนภา ผานัด
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองสีดา วัดหนองสีดา  

สบ ๒๖๕๙/๑๔๘๙

เด็กหญิงอนัญญา ทิพชัย

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองหัวโพ วัดหนองหัวโพธิ

์

 

สบ ๒๖๕๙/๑๔๙๐
นายชัยภัทร ฟกแปน

๑๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองแซงวิทยา วัดหนองพลับ  

สบ ๒๖๕๙/๑๔๙๑

เด็กชายธนโชค งามสมชน
๑๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองแซงวิทยา วัดหนองพลับ  

สบ ๒๖๕๙/๑๔๙๒

เด็กชายณัฐวุฒิ พันธะ
๐๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองโดนวิทยา วัดตอยาง  

สบ ๒๖๕๙/๑๔๙๓

เด็กหญิงณัฐนิชา ชูเทียน
๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองโดนวิทยา วัดตอยาง  

สบ ๒๖๕๙/๑๔๙๔

เด็กหญิงอรอินทร์ ทองมี
๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองโดนวิทยา วัดตอยาง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสระบุรี  ๔๓ / ๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๖๕๙/๑๔๙๕
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ กลันเรืองแสง

่

๒๑/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์)
วัดสองคอน  

สบ ๒๖๕๙/๑๔๙๖

เด็กหญิงสุกัญญา มาดายัง
๓๐/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์)

วัดสองคอน  

สบ ๒๖๕๙/๑๔๙๗
เด็กหญิงเพ็ญประกาย

แพ่งสวัสดิ

์

๑๖/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด)

วัดบ้านหินลับ  

สบ ๒๖๕๙/๑๔๙๘

เด็กหญิงชญาดา ชิดปลัด

๒๕/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด)

วัดบ้านหินลับ  

สบ ๒๖๕๙/๑๔๙๙

เด็กหญิงสุภาวดี จักรพล
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด)
วัดบ้านหินลับ  

สบ ๒๖๕๙/๑๕๐๐
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ไพโรจน์

๒๐/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด)

วัดบ้านหินลับ  

สบ ๒๖๕๙/๑๕๐๑
เด็กหญิงดวงดาว ศรีบริบูรณ์

๐๑/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด)
วัดบ้านหินลับ  

สบ ๒๖๕๙/๑๕๐๒

เด็กหญิงเมย์วิกา ศรีสมัย
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด)
วัดบ้านหินลับ  

สบ ๒๖๕๙/๑๕๐๓

เด็กหญิงศิริพร จันตุ้ม
๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด)
วัดบ้านหินลับ  

สบ ๒๖๕๙/๑๕๐๔

เด็กหญิงพิมพ์เพ็ญ โพธิปญยะ
๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด)
วัดบ้านหินลับ  

สบ ๒๖๕๙/๑๕๐๕
เด็กหญิงชฏาภา ร่มคำ

๐๓/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด)
วัดบ้านหินลับ  

สบ ๒๖๕๙/๑๕๐๖

เด็กหญิงฐิติธรณ์ กองเมือง
๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด)
วัดบ้านหินลับ  

สบ ๒๖๕๙/๑๕๐๗

เด็กหญิงศศิกานต์ ประสงค์
๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด)
วัดบ้านหินลับ  

สบ ๒๖๕๙/๑๕๐๘

เด็กหญิงศิริรัตน์ แจ้ไร่
๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด)
วัดบ้านหินลับ  

สบ ๒๖๕๙/๑๕๐๙
เด็กหญิงสิรัณญา ดาวหาง

๑๕/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด)

วัดบ้านหินลับ  

สบ ๒๖๕๙/๑๕๑๐

เด็กหญิงสุวิมล วงศ์จันทร์
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน วัดบ้านหินลับ  

สบ ๒๖๕๙/๑๕๑๑

เด็กหญิงสุปราณี ศรีสวงค์
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน วัดบ้านหินลับ  

สบ ๒๖๕๙/๑๕๑๒

เด็กหญิงโยธิตา แสงประสิทธิ

์

๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน วัดบ้านหินลับ  

สบ ๒๖๕๙/๑๕๑๓

เด็กหญิงอรปรียา วงษ์ศักดา
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน วัดบ้านหินลับ  

สบ ๒๖๕๙/๑๕๑๔

เด็กชายเพชรรัตน์ ทดชุม

๑๖/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด) วัดเหวลาดวนาราม  

สบ ๒๖๕๙/๑๕๑๕

เด็กชายพงศ์พัฒน์ ม่วงย้อน
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด) วัดเหวลาดวนาราม  

สบ ๒๖๕๙/๑๕๑๖

เด็กชายจิณภัทร เลิศชะไกร
๐๑/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด) วัดเหวลาดวนาราม  

สบ ๒๖๕๙/๑๕๑๗

เด็กชายทักษิณ ปานอยู่
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด) วัดเหวลาดวนาราม  

สบ ๒๖๕๙/๑๕๑๘

เด็กชายธราดล จาดสุวรรณ
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด) วัดเหวลาดวนาราม  

สบ ๒๖๕๙/๑๕๑๙

เด็กชายจตุรพร เลิศชะไกร
๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด) วัดเหวลาดวนาราม  

สบ ๒๖๕๙/๑๕๒๐

เด็กชายวัชรพงษ์ ไพฑูรย์
๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด) วัดเหวลาดวนาราม  

สบ ๒๖๕๙/๑๕๒๑
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ นันทโชติ

๑๙/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด) วัดเหวลาดวนาราม  

สบ ๒๖๕๙/๑๕๒๒

เด็กหญิงศุภกร วาววงษ์
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลังเขา วัดเหวลาดวนาราม  

สบ ๒๖๕๙/๑๕๒๓

เด็กหญิงพงศกร มีหา
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลังเขา วัดเหวลาดวนาราม  

สบ ๒๖๕๙/๑๕๒๔

เด็กหญิงมณีรัตน์ ศรีนวล
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลังเขา วัดเหวลาดวนาราม  

สบ ๒๖๕๙/๑๕๒๕

เด็กหญิงธิญาดา ศรีภาย

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลังเขา วัดเหวลาดวนาราม  

สบ ๒๖๕๙/๑๕๒๖

เด็กหญิงปภัสรา รัตนวงศ์
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลังเขา วัดเหวลาดวนาราม  

สบ ๒๖๕๙/๑๕๒๗

เด็กหญิงนครีญา โมกขันธ์
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลังเขา วัดเหวลาดวนาราม  

สบ ๒๖๕๙/๑๕๒๘

เด็กชายนิภัทร์ ดาราโรจน์
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดคันตะเคียน

่

 

สบ ๒๖๕๙/๑๕๒๙

เด็กหญิงศิริประภา หาสุวอ

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดคันตะเคียน

่

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสระบุรี  ๔๔ / ๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๖๕๙/๑๕๓๐

เด็กหญิงสุภัสษร จันทร์หอม
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดคันตะเคียน

่

 

สบ ๒๖๕๙/๑๕๓๑

เด็กหญิงณัฐรุจา แซกวานิช
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดคันตะเคียน

่

 

สบ ๒๖๕๙/๑๕๓๒

เด็กหญิงสุทธิดา มีมุข
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดคันตะเคียน

่

 

สบ ๒๖๕๙/๑๕๓๓

เด็กชายภูริพัฒน์ กรวิรัตน์
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดคันตะเคียน

่

 

สบ ๒๖๕๙/๑๕๓๔

เด็กหญิงสมจิตร สมภาวงษ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดคันตะเคียน

่

 

สบ ๒๖๕๙/๑๕๓๕

เด็กหญิงธันยาภรณ์ เพ็ชรพิมาย
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดคันตะเคียน

่

 

สบ ๒๖๕๙/๑๕๓๖

เด็กหญิงสายฝน แสงอาทิตย์
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดคันตะเคียน

่

 

สบ ๒๖๕๙/๑๕๓๗

เด็กชายธวัช ยุติธรรม
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดคันตะเคียน

่

 

สบ ๒๖๕๙/๑๕๓๘

เด็กชายธนโชติ เหล็กจันทึก
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดคันตะเคียน

่

 

สบ ๒๖๕๙/๑๕๓๙

เด็กหญิงสุภัสสร คัมภิรานนท์
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดคันตะเคียน

่

 

สบ ๒๖๕๙/๑๕๔๐
เด็กหญิงวรรณวิษา เชียงพา

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดคันตะเคียน

่

 

สบ ๒๖๕๙/๑๕๔๑ เด็กหญิงอาทิตยาพัณช์
ฤทธิจำปา

์

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดคันตะเคียน

่

 

สบ ๒๖๕๙/๑๕๔๒

เด็กชายกรกฤษณ์ พรแพงจันทร์
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดคันตะเคียน

่

 

สบ ๒๖๕๙/๑๕๔๓

เด็กหญิงอรณา ทองคำ

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดคันตะเคียน

่

 

สบ ๒๖๕๙/๑๕๔๔

นางสาวดารณี สุดโต
๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดคันตะเคียน

่

 

สบ ๒๖๕๙/๑๕๔๕

เด็กหญิงชลธิชา ทิมณีวรรณ์
๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดคันตะเคียน

่

 

สบ ๒๖๕๙/๑๕๔๖

เด็กหญิงกนกวรรณ ดอกบัว
๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดคันตะเคียน

่

 

สบ ๒๖๕๙/๑๕๔๗

นางสาวศศิธร แสนปอการ
๑๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดคันตะเคียน

่

 

สบ ๒๖๕๙/๑๕๔๘

นางสาวนนทิชา แก้วมี
๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดคันตะเคียน

่

 

สบ ๒๖๕๙/๑๕๔๙

นางสาวไพลิน โมรารักษ์
๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดคันตะเคียน

่

 

สบ ๒๖๕๙/๑๕๕๐

นายประกาศิต ยะสูงเนิน
๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดคันตะเคียน

่

 

สบ ๒๖๕๙/๑๕๕๑

เด็กหญิงอรณิชากร กรกระหนก
๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดคันตะเคียน

่

 

สบ ๒๖๕๙/๑๕๕๒

นางสาวอทิติยา สมาศรี
๑๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดคันตะเคียน

่

 

สบ ๒๖๕๙/๑๕๕๓

เด็กหญิงวิยะดา อุตสาหะ
๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดคันตะเคียน

่

 

สบ ๒๖๕๙/๑๕๕๔

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ประสานพรรณ์
๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดคันตะเคียน

่

 

สบ ๒๖๕๙/๑๕๕๕

เด็กหญิงพิชชาภา ชาญอนงค์สุข

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดคันตะเคียน

่

 

สบ ๒๖๕๙/๑๕๕๖

เด็กหญิงปวริศา สาระจำนง
๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดคันตะเคียน

่

 

สบ ๒๖๕๙/๑๕๕๗

เด็กหญิงปริสปา วิจารา
๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดคันตะเคียน

่

 

สบ ๒๖๕๙/๑๕๕๘

เด็กหญิงณิชากานต์ บำรุงพิพัฒนพร
๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดคันตะเคียน

่

 

สบ ๒๖๕๙/๑๕๕๙

เด็กหญิงญาดา สุวรรณประเสริฐิ

์

๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดคันตะเคียน

่

 

สบ ๒๖๕๙/๑๕๖๐
เด็กหญิงจิณณรัตน์ ยอดปญญา

๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดคันตะเคียน

่

 

สบ ๒๖๕๙/๑๕๖๑

เด็กชายภูมิรพี ศรีสว่าง
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดคันตะเคียน

่

 

สบ ๒๖๕๙/๑๕๖๒

เด็กชายจักรพรรดิ พุดซ้อน
๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดคันตะเคียน

่

 

สบ ๒๖๕๙/๑๕๖๓

เด็กหญิงพิมลพร มณีพันธ์
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดคันตะเคียน

่

 

สบ ๒๖๕๙/๑๕๖๔

เด็กหญิงญาณภัทร ใจประสงค์
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดคันตะเคียน

่

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสระบุรี  ๔๕ / ๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๖๕๙/๑๕๖๕

เด็กหญิงณชา ใหญ่เมืองปก
๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดคันตะเคียน

่

 

สบ ๒๖๕๙/๑๕๖๖

เด็กหญิงพุทธรักษา เกดสมุทร
๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดคันตะเคียน

่

 

สบ ๒๖๕๙/๑๕๖๗

เด็กหญิงวัชราพร แลสันกลาง
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดคันตะเคียน

่

 

สบ ๒๖๕๙/๑๕๖๘

เด็กชายปฏิพัทธ์ ภู่แสร์
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดคันตะเคียน

่

 

สบ ๒๖๕๙/๑๕๖๙

เด็กชายสงกรานต์ เจริญธรรม
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดคันตะเคียน

่

 

สบ ๒๖๕๙/๑๕๗๐

เด็กหญิงสุดามาศ จอมสวรรค์
๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดคันตะเคียน

่

 

สบ ๒๖๕๙/๑๕๗๑

เด็กชายปรเมธ ศรีประมวล
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดคันตะเคียน

่

 

สบ ๒๖๕๙/๑๕๗๒

เด็กชายโชคทวี โพธิวงษ์

์

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงเกตุ วัดซับตะเคียน  

สบ ๒๖๕๙/๑๕๗๓

เด็กหญิงอมรรัตน์ กลินขจร

่

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงเกตุ วัดซับตะเคียน  

สบ ๒๖๕๙/๑๕๗๔

เด็กหญิงมายด์ เงินพูล
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงเกตุ วัดซับตะเคียน  

สบ ๒๖๕๙/๑๕๗๕

เด็กหญิงนรินธร สุดตา
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงเกตุ วัดซับตะเคียน  

สบ ๒๖๕๙/๑๕๗๖

เด็กชายกฤษณะ เหมพานีย์
๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงเกตุ วัดซับตะเคียน  

สบ ๒๖๕๙/๑๕๗๗

เด็กหญิงอารยา ซำโพธิ

์

๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงเกตุ วัดซับตะเคียน  

สบ ๒๖๕๙/๑๕๗๘

เด็กชายวีระพล โสถิยา
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงเกตุ วัดซับตะเคียน  

สบ ๒๖๕๙/๑๕๗๙

เด็กชายมงคล วงษ์แดง

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงเกตุ วัดซับตะเคียน  

สบ ๒๖๕๙/๑๕๘๐

เด็กหญิงนฤชา อัครเทวากุล
๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงเกตุ วัดซับตะเคียน  

สบ ๒๖๕๙/๑๕๘๑

เด็กหญิงสุนิสา สารสุข
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงเกตุ วัดซับตะเคียน  

สบ ๒๖๕๙/๑๕๘๒

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

รู้สมกาย
๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงเกตุ วัดซับตะเคียน  

สบ ๒๖๕๙/๑๕๘๓

นางสาวสายอ้อ แซ่จิว

๋

๐๑/๐๕/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านโปงเกตุ วัดซับตะเคียน  

สบ ๒๖๕๙/๑๕๘๔

นายอนนท์ วัฒนะจำนงค์
๑๘/๐๒/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านโปงเกตุ วัดซับตะเคียน  

สบ ๒๖๕๙/๑๕๘๕
นางสาวประกายดาว เกษะ

๐๕/๐๑/๒๕๓๐
โรงเรียนบ้านโปงเกตุ วัดซับตะเคียน  

สบ ๒๖๕๙/๑๕๘๖

นายอนุสรณ์ สุวรรณพัฒน์
๒๗/๐๑/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านโปงเกตุ วัดซับตะเคียน  

สบ ๒๖๕๙/๑๕๘๗

นางสาวธนพร สว่างอารมณ์
๑๖/๐๔/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านโปงเกตุ วัดซับตะเคียน  

สบ ๒๖๕๙/๑๕๘๘

นางสาวลักษณา ภูมิเขต
๒๖/๐๔/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านโปงเกตุ วัดซับตะเคียน  

สบ ๒๖๕๙/๑๕๘๙

นายทศพล วงษ์เกษม
๓๐/๑๐/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านโปงเกตุ วัดซับตะเคียน  

สบ ๒๖๕๙/๑๕๙๐

เด็กหญิงสุพรรษา ภาษี
๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านซับสนุ่น วัดซับสนุ่น  

สบ ๒๖๕๙/๑๕๙๑

เด็กหญิงณัฐนิชา ทวีโคตร
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับสนุ่น วัดซับสนุ่น  

สบ ๒๖๕๙/๑๕๙๒

เด็กหญิงศุภกร บมขุนทด
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซับสนุ่น วัดซับสนุ่น  

สบ ๒๖๕๙/๑๕๙๓

เด็กหญิงสุกัญญา จันทะดวง
๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านซับสนุ่น วัดซับสนุ่น  

สบ ๒๖๕๙/๑๕๙๔

เด็กหญิงนำฝน ประสังคเต
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซับสนุ่น วัดซับสนุ่น  

สบ ๒๖๕๙/๑๕๙๕

เด็กชายขุนแผน เสือไหล
๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านซับสนุ่น วัดซับสนุ่น  

สบ ๒๖๕๙/๑๕๙๖

นายเกษมศักดิ

์

ขวัญหวัน
๐๖/๐๕/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านหนองเอียว

่

วัดหนองเอียว

่

 

สบ ๒๖๕๙/๑๕๙๗

นางสาวชรินรัตน์ ไชยรินทร์
๒๑/๐๖/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านหนองเอียว

่

วัดหนองเอียว

่

 

สบ ๒๖๕๙/๑๕๙๘

เด็กหญิงนุศรา อเนกนวล
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเอียว

่

วัดหนองเอียว

่

 

สบ ๒๖๕๙/๑๕๙๙

เด็กหญิงรุ่งฟา ชืนยะปรอก

่

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม วัดซับดินดำ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสระบุรี  ๔๖ / ๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๖๕๙/๑๖๐๐
เด็กหญิงณัฏฐนิชา ไหวพริบ

๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม วัดซับดินดำ  

สบ ๒๖๕๙/๑๖๐๑

นางสาวธิดารัตน์ วงด่านกลาง
๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม วัดซับดินดำ  

สบ ๒๖๕๙/๑๖๐๒
นายณัฐวุฒิ กลางประพันธ์

๒๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม วัดซับดินดำ  

สบ ๒๖๕๙/๑๖๐๓

เด็กชายภูมิน บุญชม
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม วัดซับดินดำ  

สบ ๒๖๕๙/๑๖๐๔

เด็กหญิงณัฐวดี หงษ์ทอง
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับดินดำ วัดซับดินดำ  

สบ ๒๖๕๙/๑๖๐๕

เด็กหญิงอณัฐชา โพนทอง
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับดินดำ วัดซับดินดำ  

สบ ๒๖๕๙/๑๖๐๖
เด็กหญิงวรรณวิษา ศรีสงคราม

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับดินดำ วัดซับดินดำ  

สบ ๒๖๕๙/๑๖๐๗

เด็กหญิงปรัดดา เบียนขุนทด
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับดินดำ วัดซับดินดำ  

สบ ๒๖๕๙/๑๖๐๘

เด็กหญิงปภัสศร พุ่มกลาง
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับดินดำ วัดซับดินดำ  

สบ ๒๖๕๙/๑๖๐๙

เด็กชายวุฒิพงศ์ สนิทบุญ
๑๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม วัดซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๖๕๙/๑๖๑๐
เด็กชายวีระ วนัชวงษ์

๐๙/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม วัดซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๖๕๙/๑๖๑๑

เด็กหญิงจีรวรรณ มุ่งกลาง
๒๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม วัดซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๖๕๙/๑๖๑๒

เด็กหญิงอรอุมา บุญเขียว
๒๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม วัดซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๖๕๙/๑๖๑๓

เด็กหญิงเกวลิน นาคหมืนไวย์

่

๒๔/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม วัดซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๖๕๙/๑๖๑๔

เด็กหญิงขวัญฤทัย คงประศุกร

๒๓/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม วัดซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๖๕๙/๑๖๑๕

เด็กหญิงกรกนก ทรวงโพธิ

์

๑๘/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม วัดซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๖๕๙/๑๖๑๖

เด็กชายธนพร วรสาร
๒๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม วัดซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๖๕๙/๑๖๑๗

เด็กหญิงวลาลี ดารา
๓๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม วัดซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๖๕๙/๑๖๑๘

เด็กหญิงเจมริน บุญหนัก
๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม วัดซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๖๕๙/๑๖๑๙

เด็กหญิงนันทิตา จิตจันทึก
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม วัดซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๖๕๙/๑๖๒๐

เด็กชายกิตติกรณ์ สารกาญน์

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม วัดซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๖๕๙/๑๖๒๑

เด็กชายชนภัทร โอดจันทึก
๐๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม วัดซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๖๕๙/๑๖๒๒

เด็กชายธนวัต กิงสันเทียะ

่

๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม วัดซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๖๕๙/๑๖๒๓

เด็กชายเฉลิมชัย อยู่สินธุ์
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม วัดซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๖๕๙/๑๖๒๔

เด็กชายธนงศักดิ

์

เปลืองกลาง

้

๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม วัดซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๖๕๙/๑๖๒๕

เด็กชายโยธิน บุญกองโต
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม วัดซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๖๕๙/๑๖๒๖

เด็กชายธีรพงษ์ โชคเจริญ
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม วัดซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๖๕๙/๑๖๒๗

เด็กชายนิวัฒน์ ศรีบุญชัย

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม วัดซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๖๕๙/๑๖๒๘

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ธูปขุนทด
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม วัดซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๖๕๙/๑๖๒๙

เด็กชายรัชพงศ์ โพธิอ่อง

์

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม วัดซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๖๕๙/๑๖๓๐
เด็กหญิงอารีรัตน์ แซ่ตัง

้

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม วัดซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๖๕๙/๑๖๓๑

เด็กหญิงสุวิชาดา สดกำปง
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม วัดซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๖๕๙/๑๖๓๒

เด็กหญิงพัชรมัย ปรังกลาง

่

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม วัดซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๖๕๙/๑๖๓๓

เด็กหญิงอิสราภรณ์ โทลา
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม วัดซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๖๕๙/๑๖๓๔

เด็กหญิงกาญจนศิริ จันกรุด
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม วัดซับน้อยเหนือ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสระบุรี  ๔๗ / ๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๖๕๙/๑๖๓๕

เด็กหญิงขวัญจิรา ด้อมสุธรรม
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงไทร วัดซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๖๕๙/๑๖๓๖

เด็กหญิงเบญญาภา พรมนำ
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงไทร วัดซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๖๕๙/๑๖๓๗

เด็กหญิงปนัดดา จูหมืนไวย์

่

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงไทร วัดซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๖๕๙/๑๖๓๘

เด็กหญิงปนัดดา ด่านกลาง
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงไทร วัดซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๖๕๙/๑๖๓๙

เด็กหญิงพัชราภา จุ้ยหมืนไวย์

่

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงไทร วัดซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๖๕๙/๑๖๔๐

เด็กหญิงชลธิชา ชะโลมรัมย์
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงไทร วัดซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๖๕๙/๑๖๔๑

เด็กหญิงลลิตา เชิดชู
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงไทร วัดซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๖๕๙/๑๖๔๒

เด็กหญิงโสริยา ศรีพลกรัง
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงไทร วัดซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๖๕๙/๑๖๔๓

เด็กหญิงวริษา ยุวะวาสน์
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงไทร วัดซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๖๕๙/๑๖๔๔

เด็กหญิงเขมรัญญา เกลากลาง
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงไทร วัดซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๖๕๙/๑๖๔๕

เด็กชายวรวิทย์ ชินนอก
๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลำสมพุง วัดลำสมพุง  

สบ ๒๖๕๙/๑๖๔๖

เด็กหญิงลิลาวัลย์ ชืนสกุล

่

๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลำสมพุง วัดลำสมพุง  

สบ ๒๖๕๙/๑๖๔๗

เด็กชายธีรพงษ์ ทิมโม
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลำสมพุง วัดลำสมพุง  

สบ ๒๖๕๙/๑๖๔๘

นายปยุต ศรีรงค์
๑๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านลำสมพุง วัดลำสมพุง  

สบ ๒๖๕๙/๑๖๔๙

เด็กหญิงกาญจนี จันทร์อำไพ
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำสมพุง วัดลำสมพุง  

สบ ๒๖๕๙/๑๖๕๐

เด็กหญิงจีระนันท์ มุ่งปนกลาง
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำสมพุง วัดลำสมพุง  

สบ ๒๖๕๙/๑๖๕๑

เด็กชายณัฐกิตต์ ศรีวิชัย
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำสมพุง วัดลำสมพุง  

สบ ๒๖๕๙/๑๖๕๒

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

อินทร์ศร

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำสมพุง วัดลำสมพุง  

สบ ๒๖๕๙/๑๖๕๓

เด็กหญิงวิไลวรรณ แดนทอง
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำสมพุง วัดลำสมพุง  

สบ ๒๖๕๙/๑๖๕๔

เด็กชายธนารักษ์ เครือวัน
๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลำสมพุง วัดลำสมพุง  

สบ ๒๖๕๙/๑๖๕๕

เด็กชายเทวรินทร์ จงสุวรรณ
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำสมพุง วัดลำสมพุง  

สบ ๒๖๕๙/๑๖๕๖

เด็กหญิงพัชรพร ทรงเพ็ง
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำสมพุง วัดลำสมพุง  

สบ ๒๖๕๙/๑๖๕๗

เด็กชายณัฐวุฒิ แสนเดช
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลำสมพุง วัดลำสมพุง  

สบ ๒๖๕๙/๑๖๕๘

เด็กชายสายชล ระวิงทอง
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตอตะเคียน
วัดหนองตอตะเคียน

 

สบ ๒๖๕๙/๑๖๕๙

เด็กชายนันทวัฒน์ สุภะเลิศ
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโปง วัดหนองโปง  

สบ ๒๖๕๙/๑๖๖๐

เด็กหญิงพัชราภา ทองเภา
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโปง วัดหนองโปง  

สบ ๒๖๕๙/๑๖๖๑

เด็กหญิงภัทรียา เหมธานี
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดคลองไทร  

สบ ๒๖๕๙/๑๖๖๒

นางวิมล ไวยโภคา
๑๙/๐๕/๒๕๐๗

โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร
วัดสวนทองรวมมิตร

 

สบ ๒๖๕๙/๑๖๖๓

เด็กหญิงฐิติมา แล่นเชย
๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร
วัดสวนทองรวมมิตร

 

สบ ๒๖๕๙/๑๖๖๔

เด็กหญิงกฤติยา สินขุนทด
๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร
วัดสวนทองรวมมิตร

 

สบ ๒๖๕๙/๑๖๖๕

เด็กหญิงสารินันท์ ก้งทอง
๐๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร
วัดสวนทองรวมมิตร

 

สบ ๒๖๕๙/๑๖๖๖

เด็กหญิงสุภัสสร เดสันเทียะ
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร
วัดสวนทองรวมมิตร

 

สบ ๒๖๕๙/๑๖๖๗

เด็กหญิงณิสาภัทร รัศมีโปรยทอง

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร
วัดสวนทองรวมมิตร

 

สบ ๒๖๕๙/๑๖๖๘

เด็กหญิงอิศริยา จงคลาดกลาง
๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก วัดสัจจะพล  

สบ ๒๖๕๙/๑๖๖๙

เด็กหญิงสุทธาสินี สวนอาด
๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก วัดสัจจะพล  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสระบุรี  ๔๘ / ๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๖๕๙/๑๖๗๐

เด็กหญิงสุจมาศ ยอดยิง

่

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก วัดสัจจะพล  

สบ ๒๖๕๙/๑๖๗๑

เด็กชายอุเทน นกกระโทก
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก วัดหนองผักหนอก  

สบ ๒๖๕๙/๑๖๗๒

นางสาวภุมริน นาราช
๑๙/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก วัดมวกเหล็กนอก  

สบ ๒๖๕๙/๑๖๗๓

เด็กชายณัฐสิทธ์ เช็มกลัด
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดช้าง วัดช้าง  

สบ ๒๖๕๙/๑๖๗๔

เด็กชายสุกฤษฎ์ พิมพ์โนนทอง
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดช้าง วัดช้าง  

สบ ๒๖๕๙/๑๖๗๕

เด็กหญิงธงชัย นิลคูหา
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดช้าง วัดช้าง  

สบ ๒๖๕๙/๑๖๗๖

เด็กหญิงฐิติมา แจ่มแจ้ง
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดช้าง วัดช้าง  

สบ ๒๖๕๙/๑๖๗๗

เด็กหญิงวิไลลักษณ์ ศลศิลป
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดช้าง วัดช้าง  

สบ ๒๖๕๙/๑๖๗๘

เด็กชายธนภัทร ธีระพันธ์
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนทอง(ราษฎร์ร่วมจิต)
วัดดอนทอง  

สบ ๒๖๕๙/๑๖๗๙

เด็กชายกิตติพัฒน์ ภู่แสนสอาด
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนทอง(ราษฎร์ร่วมจิต)
วัดดอนทอง  

สบ ๒๖๕๙/๑๖๘๐
เด็กชายสุรวุธ อ่องเจริญ

๐๑/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดดอนทอง(ราษฎร์ร่วมจิต)

วัดดอนทอง  

สบ ๒๖๕๙/๑๖๘๑

เด็กชายวันชัย วิโรจน์
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนทอง(ราษฎร์ร่วมจิต)
วัดดอนทอง  

สบ ๒๖๕๙/๑๖๘๒

เด็กหญิงวิภาดา เรืองนิล

๓๑/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดดอนทอง(ราษฎร์ร่วมจิต)

วัดดอนทอง  

สบ ๒๖๕๙/๑๖๘๓

เด็กหญิงอริสรา เขียวแก้ว
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ วัดดอนทอง  

สบ ๒๖๕๙/๑๖๘๔

นางสาวอมรรัตน์ มีเปยม
๐๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัดดอนทอง  

สบ ๒๖๕๙/๑๖๘๕

เด็กหญิงปนัดดา โตจานสิงห์
๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนพุดวิทยา วัดบ้านรี  

สบ ๒๖๕๙/๑๖๘๖

เด็กหญิงธนวรรณ ชมบุญมี
๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนพุดวิทยา วัดบ้านรี  

สบ ๒๖๕๙/๑๖๘๗

เด็กหญิงกาญจนา มาอำ
๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนพุดวิทยา วัดบ้านรี  

สบ ๒๖๕๙/๑๖๘๘

เด็กหญิงภัชรี บุญพร
๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนพุดวิทยา วัดบ้านรี  

สบ ๒๖๕๙/๑๖๘๙

เด็กหญิงศศิวิมล อินทรศวร
๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนพุดวิทยา วัดบ้านรี  

สบ ๒๖๕๙/๑๖๙๐

เด็กหญิงเด่นนภา บัวพันธ์
๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนพุดวิทยา วัดบ้านรี  

สบ ๒๖๕๙/๑๖๙๑

เด็กหญิงพรธีรา ว.ประดิษฐ์
๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนพุดวิทยา วัดบ้านรี  

สบ ๒๖๕๙/๑๖๙๒

เด็กหญิงกัลยากร จูชาวนา
๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนพุดวิทยา วัดบ้านรี  

สบ ๒๖๕๙/๑๖๙๓

เด็กหญิงปยะณัฐ นิลแก้ว
๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนพุดวิทยา วัดบ้านรี  

สบ ๒๖๕๙/๑๖๙๔

เด็กหญิงโสภิตา แก้วโรจน์

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนพุดวิทยา วัดบ้านรี  

สบ ๒๖๕๙/๑๖๙๕

เด็กหญิงฐิติภัทร มีลือการ
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนพุดวิทยา วัดบ้านรี  

สบ ๒๖๕๙/๑๖๙๖

เด็กหญิงวรรณพร เหลียมแฉ่ง

่

๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนพุดวิทยา วัดบ้านรี  

สบ ๒๖๕๙/๑๖๙๗

เด็กหญิงฟาประธาร กองพรต
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนพุดวิทยา วัดบ้านรี  

สบ ๒๖๕๙/๑๖๙๘

เด็กหญิงอรวรรณ อาบวารี
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนพุดวิทยา วัดบ้านรี  

สบ ๒๖๕๙/๑๖๙๙

เด็กหญิงสิรามล ภมร
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนพุดวิทยา วัดบ้านรี  

สบ ๒๖๕๙/๑๗๐๐
เด็กหญิงปนัดดา ยศยิง

่

๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนพุดวิทยา วัดบ้านรี  

สบ ๒๖๕๙/๑๗๐๑

เด็กหญิงปพัชญา ประมูลมา
๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนพุดวิทยา วัดบ้านรี  

สบ ๒๖๕๙/๑๗๐๒

เด็กหญิงจีรญา สาคร
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนพุดวิทยา วัดบ้านรี  

สบ ๒๖๕๙/๑๗๐๓

เด็กหญิงชุดาภา มุขรักษ์
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนพุดวิทยา วัดบ้านรี  

สบ ๒๖๕๙/๑๗๐๔
นายหรรษกร ศรีสง่า

๑๙/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนดอนพุดวิทยา วัดไผ่หลิว

่

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสระบุรี  ๔๙ / ๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๖๕๙/๑๗๐๕

นายพงศกร พิมพ์สว่าง
๐๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนดอนพุดวิทยา วัดไผ่หลิว

่

 

สบ ๒๖๕๙/๑๗๐๖

นายภูวดล กองน้อย
๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนพุดวิทยา วัดไผ่หลิว

่

 

สบ ๒๖๕๙/๑๗๐๗
นายณัฐพล สีนวล

๐๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนพุดวิทยา วัดไผ่หลิว

่

 

สบ ๒๖๕๙/๑๗๐๘

นายเจษฎา อินศวร
๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนดอนพุดวิทยา วัดไผ่หลิว

่

 

สบ ๒๖๕๙/๑๗๐๙

นายเรืองศักดิ

์

วีระสัย
๐๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนพุดวิทยา วัดไผ่หลิว

่

 

สบ ๒๖๕๙/๑๗๑๐

นายกฤษณา เลิศจิตร
๑๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนพุดวิทยา วัดไผ่หลิว

่

 

สบ ๒๖๕๙/๑๗๑๑

นายเสกสรร กองบุบผา
๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนพุดวิทยา วัดไผ่หลิว

่

 

สบ ๒๖๕๙/๑๗๑๒

นายอลงกรณ์ อ๋องย่อง
๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนพุดวิทยา วัดไผ่หลิว

่

 

สบ ๒๖๕๙/๑๗๑๓

นายฐานวุฑฒ์ นวนเทศ
๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนพุดวิทยา วัดไผ่หลิว

่

 

สบ ๒๖๕๙/๑๗๑๔

นางสาวสมถวิล คล้ายกรุด
๐๑/๐๕/๒๕๐๙

โรงเรียนดอนพุดวิทยา วัดหนองกะทะ  

สบ ๒๖๕๙/๑๗๑๕

นางสาวสุธิดา แตงชาติ
๐๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนดอนพุดวิทยา วัดหนองกะทะ  

สบ ๒๖๕๙/๑๗๑๖

นางสาวสุวิชาดา พุ่มประภา
๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนพุดวิทยา วัดหนองกะทะ  

สบ ๒๖๕๙/๑๗๑๗

เด็กหญิงสุชาวดี ทันประโยชน์
๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนพุดวิทยา วัดหนองกะทะ  

สบ ๒๖๕๙/๑๗๑๘

นางสาวกนิษฐภคินี อบอุ่น
๒๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนดอนพุดวิทยา วัดหนองมน  

สบ ๒๖๕๙/๑๗๑๙

เด็กหญิงยลวรรณ เถาโท
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนพุดวิทยา วัดหนองมน  

สบ ๒๖๕๙/๑๗๒๐

เด็กหญิงกมลรัตน์ ฉัตรศรี
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนพุดวิทยา วัดหนองมน  

สบ ๒๖๕๙/๑๗๒๑

เด็กหญิงจิตติมา กันทำ
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนพุดวิทยา วัดหนองมน  

สบ ๒๖๕๙/๑๗๒๒

เด็กหญิงวาสนา มุสิกิจ
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนพุดวิทยา วัดหนองมน  

สบ ๒๖๕๙/๑๗๒๓

เด็กหญิงกัญญารัตน์ แพงไตย
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนพุดวิทยา วัดหนองมน  

สบ ๒๖๕๙/๑๗๒๔

เด็กหญิงณัฐธิชา แตงอ่อน

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนพุดวิทยา วัดหนองมน  

สบ ๒๖๕๙/๑๗๒๕

เด็กหญิงสุพัตรา ทองสุขงาม
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนพุดวิทยา วัดหนองมน  

สบ ๒๖๕๙/๑๗๒๖

เด็กหญิงพรรัมภา บานแย้ม
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนพุดวิทยา วัดหนองมน  

สบ ๒๖๕๙/๑๗๒๗

เด็กหญิงเบญจมาศ ตอเงิน
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนพุดวิทยา วัดหนองมน  

สบ ๒๖๕๙/๑๗๒๘

เด็กหญิงสุกัญญา เรืองฤทธิ

์

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนพุดวิทยา วัดหนองมน  

สบ ๒๖๕๙/๑๗๒๙

เด็กหญิงคันธารัตน์ อบอุ่น
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนพุดวิทยา วัดหนองมน  

สบ ๒๖๕๙/๑๗๓๐

เด็กหญิงปวีณา วนะสิทธิ

์

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนพุดวิทยา วัดหนองมน  

สบ ๒๖๕๙/๑๗๓๑

เด็กหญิงพิยดา ปนแก้ว
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนพุดวิทยา วัดหนองมน  

สบ ๒๖๕๙/๑๗๓๒

เด็กชายอิทธิมนต์ ศุภนคร

๒๘/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดหนองมน(ลอยเคลือบประชานุกูล)

วัดหนองมน  

สบ ๒๖๕๙/๑๗๓๓

เด็กชายวชิระ หมายมัน

่

๒๐/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง)

วัดหนองมน  

สบ ๒๖๕๙/๑๗๓๔

นางสาวสุธาวี เทพบำรุง
๒๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนพุดวิทยา วัดหลังคาแดง  

สบ ๒๖๕๙/๑๗๓๕

นางสาวนารีรัตน์ อินทะเสย์
๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนพุดวิทยา วัดหลังคาแดง  

สบ ๒๖๕๙/๑๗๓๖

นางสาวนภัสสร โคกเพ็ชร
๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนพุดวิทยา วัดหลังคาแดง  

สบ ๒๖๕๙/๑๗๓๗

เด็กหญิงปาริฉัตร เกตุสวัสดิ

์

๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนพุดวิทยา วัดหลังคาแดง  

สบ ๒๖๕๙/๑๗๓๘

เด็กหญิงศิริวิมล จำพรต
๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนพุดวิทยา วัดหลังคาแดง  

สบ ๒๖๕๙/๑๗๓๙

เด็กหญิงคุณัญญา เฉลยสังข์
๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนพุดวิทยา วัดหลังคาแดง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสระบุรี  ๕๐ / ๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๖๕๙/๑๗๔๐

เด็กหญิงสุธาทิพย์ นิลกรณ์
๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนพุดวิทยา วัดหลังคาแดง  

สบ ๒๖๕๙/๑๗๔๑

เด็กหญิงบงกช บุญประสิทธิพร

์

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนพุดวิทยา วัดหลังคาแดง  

สบ ๒๖๕๙/๑๗๔๒

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ คำงาม
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนพุดวิทยา วัดหลังคาแดง  

สบ ๒๖๕๙/๑๗๔๓

เด็กหญิงภัสรินทร์ ปญญาผล
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนพุดวิทยา วัดหลังคาแดง  

สบ ๒๖๕๙/๑๗๔๔

นางสาวนำฝน ภู่ระย้า
๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนพุดวิทยา วัดหลังคาแดง  

สบ ๒๖๕๙/๑๗๔๕

เด็กหญิงณัฐนา มีรินทร์
๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนพุดวิทยา วัดหลังคาแดง  

สบ ๒๖๕๙/๑๗๔๖

เด็กหญิงบุศรินทร์ ด้วงทอง
๓๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนพุดวิทยา วัดหลังคาแดง  

สบ ๒๖๕๙/๑๗๔๗

เด็กหญิงพัชรินทร์ ศรีเพ็ชร์
๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนพุดวิทยา วัดหลังคาแดง  

สบ ๒๖๕๙/๑๗๔๘

เด็กหญิงภัสสร ผดุงภักดิ

์

๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนพุดวิทยา วัดหลังคาแดง  

สบ ๒๖๕๙/๑๗๔๙

เด็กหญิงสุวนันท์ จิตรีรัตน์
๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนพุดวิทยา วัดหลังคาแดง  

สบ ๒๖๕๙/๑๗๕๐
เด็กหญิงพรรวษา บุญแก้ว

๓๑/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดน้อยสามัคคีธรรม(ซับกระทิงเหนือ)

วัดซับกระทิง  

สบ ๒๖๕๙/๑๗๕๑

เด็กหญิงกาญจนา นำใส

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าฤทธิ

์

วัดหลังเขา  

สบ ๒๖๕๙/๑๗๕๒

เด็กหญิงอุไรรัตน์ แก้วจันทึก
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม วัดหลังเขา  

สบ ๒๖๕๙/๑๗๕๓

เด็กชายนนธวัช สุขประจบ
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม วัดหลังเขา  

สบ ๒๖๕๙/๑๗๕๔

เด็กชายนฤภัทร์ เหียมเหิน

้

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม วัดหลังเขา  

สบ ๒๖๕๙/๑๗๕๕

เด็กหญิงวันเพ็ญ ชุมศรี

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม วัดหลังเขา  

สบ ๒๖๕๙/๑๗๕๖

เด็กหญิงอรัญญา รอดงาม
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม วัดหลังเขา  

สบ ๒๖๕๙/๑๗๕๗

เด็กหญิงธนิดา ทาสถาน
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม วัดหลังเขา  

สบ ๒๖๕๙/๑๗๕๘

เด็กหญิงธิรารัตน์ ปาตาล

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม วัดหลังเขา  

สบ ๒๖๕๙/๑๗๕๙

เด็กหญิงเพชรรัตน์ เพชรกุล
๑๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม วัดหลังเขา  

สบ ๒๖๕๙/๑๗๖๐

นายกิติพงษ์ แสงจันทร์อ่อน
๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม วัดหลังเขา  

สบ ๒๖๕๙/๑๗๖๑

เด็กหญิงจันต์ลภัส พวงภู่
๑๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม วัดหลังเขา  

สบ ๒๖๕๙/๑๗๖๒

นายชลสิทธิ

์

น้อยเมืองเปลือย
๐๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม วัดหลังเขา  

สบ ๒๖๕๙/๑๗๖๓

นางสาวธารทิพย์ ชำนาญธรรม

๑๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม วัดหลังเขา  

สบ ๒๖๕๙/๑๗๖๔

นางสาวสุทธิดา ตาสุวรรณ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม วัดหลังเขา  

สบ ๒๖๕๙/๑๗๖๕

นางสาวสุนิตรา ภักขาว
๐๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม วัดหลังเขา  

สบ ๒๖๕๙/๑๗๖๖

นางสาวสุพัตรา เจ้าวรรณ

๑๔/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม วัดหลังเขา  

สบ ๒๖๕๙/๑๗๖๗

เด็กหญิงนารี ทองศรี
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวนมะเดือสามัคคี

่

วัดหลังเขา  

สบ ๒๖๕๙/๑๗๖๘

เด็กหญิงภคพร ช้อนทอง
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวนมะเดือสามัคคี

่

วัดหลังเขา  

สบ ๒๖๕๙/๑๗๖๙

เด็กชายอนุพงษ์ บุตตะโม
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวนมะเดือสามัคคี

่

วัดหลังเขา  

สบ ๒๖๕๙/๑๗๗๐
เด็กหญิงแพรวา เขียวสมอ

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสวนมะเดือสามัคคี

่

วัดหลังเขา  

สบ ๒๖๕๙/๑๗๗๑

เด็กหญิงสุวิชา เชยสำโรง

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลวังม่วง วัดวังม่วง  

สบ ๒๖๕๙/๑๗๗๒

เด็กหญิงพรชิตา เทวารุทธ
๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลวังม่วง วัดวังม่วง  

สบ ๒๖๕๙/๑๗๗๓

เด็กหญิงพรพิมล ระสุรินทร์
๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลวังม่วง วัดวังม่วง  

สบ ๒๖๕๙/๑๗๗๔

เด็กหญิงรดา เจนสาริกิจ
๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลวังม่วง วัดวังม่วง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสระบุรี  ๕๑ / ๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๖๕๙/๑๗๗๕

เด็กชายวาทิตย์ ไชยสุระ
๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลวังม่วง วัดวังม่วง  

สบ ๒๖๕๙/๑๗๗๖

เด็กหญิงศิริพร ไชยโย
๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลวังม่วง วัดวังม่วง  

สบ ๒๖๕๙/๑๗๗๗

เด็กหญิงชลกร บุญสีทุม
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี วัดดงนำฉ่า  

สบ ๒๖๕๙/๑๗๗๘

เด็กชายนพเดช พรหมงาม
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี วัดดงนำฉ่า  

สบ ๒๖๕๙/๑๗๗๙

เด็กชายนราวิชณ์ ศรีดาวฤกษ์
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี วัดดงนำฉ่า  

สบ ๒๖๕๙/๑๗๘๐

เด็กหญิงบุษญา กะระวะสุ
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี วัดดงนำฉ่า  

สบ ๒๖๕๙/๑๗๘๑

เด็กหญิงสินิทรา โพธิวงษ์
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี วัดดงนำฉ่า  

สบ ๒๖๕๙/๑๗๘๒

เด็กชายสุภชัย เคลือแปง
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี วัดดงนำฉ่า  

สบ ๒๖๕๙/๑๗๘๓

เด็กชายอนุชิต เหล็กดี
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี วัดดงนำฉ่า  

สบ ๒๖๕๙/๑๗๘๔

เด็กหญิงอาทิตยา บุญทา
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี วัดดงนำฉ่า  

สบ ๒๖๕๙/๑๗๘๕

เด็กชายอิสระ ตาสุวรรณ์

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี วัดดงนำฉ่า  

สบ ๒๖๕๙/๑๗๘๖

เด็กหญิงโสภา บุญสงค์
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี วัดดงนำฉ่า  

สบ ๒๖๕๙/๑๗๘๗

เด็กชายธนกร แพงคำฮัก
๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี วัดดงนำฉ่า  

สบ ๒๖๕๙/๑๗๘๘

เด็กชายธันวา หาญธงชัย

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี วัดดงนำฉ่า  

สบ ๒๖๕๙/๑๗๘๙

เด็กหญิงปยะนันท์ เปนดี
๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี วัดดงนำฉ่า  

สบ ๒๖๕๙/๑๗๙๐

เด็กชายพรภิรมย์ ศรีสอาด
๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี วัดดงนำฉ่า  

สบ ๒๖๕๙/๑๗๙๑

เด็กชายมนตรี ประทุมหวล
๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี วัดดงนำฉ่า  

สบ ๒๖๕๙/๑๗๙๒

เด็กชายลัทธพล ดอนนอก
๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี วัดดงนำฉ่า  

สบ ๒๖๕๙/๑๗๙๓

เด็กชายสุธิกร สีผักแว่น
๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี วัดดงนำฉ่า  

สบ ๒๖๕๙/๑๗๙๔

เด็กหญิงอาทิตยา วันแก้ว

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี วัดดงนำฉ่า  

สบ ๒๖๕๙/๑๗๙๕
เด็กหญิงเกศราภรณ์ กลอยคำ

๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี วัดดงนำฉ่า  

สบ ๒๖๕๙/๑๗๙๖

เด็กหญิงเพ็ญนภา เปงทอง
๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี วัดดงนำฉ่า  

สบ ๒๖๕๙/๑๗๙๗ เด็กหญิงกัญญาลักษณ์
แก้วอรสาน

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี วัดมณีโชติ  

สบ ๒๖๕๙/๑๗๙๘

เด็กชายธีรธาดา แซ่กัว
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี วัดมณีโชติ  

สบ ๒๖๕๙/๑๗๙๙

เด็กหญิงนงนุช วงค์ตาฟู
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี วัดมณีโชติ  

สบ ๒๖๕๙/๑๘๐๐
เด็กหญิงภีมพิยดา ปญญาจันทร์

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี วัดมณีโชติ  

สบ ๒๖๕๙/๑๘๐๑
เด็กหญิงเกวลิน พลตือ

้

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี วัดมณีโชติ  

สบ ๒๖๕๙/๑๘๐๒

เด็กหญิงกำไลทอง เชือวงค์

้

๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี วัดมณีโชติ  

สบ ๒๖๕๙/๑๘๐๓

เด็กหญิงจรินทร อินทะโสภา
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี วัดมณีโชติ  

สบ ๒๖๕๙/๑๘๐๔

เด็กชายชินวงศ์ คำภาระ
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี วัดมณีโชติ  

สบ ๒๖๕๙/๑๘๐๕
เด็กชายณัชชา มณีแสง

๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี วัดมณีโชติ  

สบ ๒๖๕๙/๑๘๐๖

เด็กชายธนัญชัย ลอยวงศ์
๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี วัดมณีโชติ  

สบ ๒๖๕๙/๑๘๐๗

เด็กหญิงนฤมล ทับมุกข์
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี วัดมณีโชติ  

สบ ๒๖๕๙/๑๘๐๘

เด็กหญิงนาถนัดดา บุญสงค์
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี วัดมณีโชติ  

สบ ๒๖๕๙/๑๘๐๙
เด็กหญิงบังอร ปนลา

๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี วัดมณีโชติ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสระบุรี  ๕๒ / ๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๖๕๙/๑๘๑๐

เด็กชายปรเมศร์ แก้วมณี
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี วัดมณีโชติ  

สบ ๒๖๕๙/๑๘๑๑

เด็กชายปยะพงษ์ มีทะโจร
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี วัดมณีโชติ  

สบ ๒๖๕๙/๑๘๑๒

เด็กชายภูตะวัน ชาวนา
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี วัดมณีโชติ  

สบ ๒๖๕๙/๑๘๑๓

เด็กชายสมบูรณ์ คำภาระ
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี วัดมณีโชติ  

สบ ๒๖๕๙/๑๘๑๔

เด็กชายสหรัฐ ดีดสี
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี วัดมณีโชติ  

สบ ๒๖๕๙/๑๘๑๕

เด็กชายอัจฉริยะ กรรเชียง
๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี วัดมณีโชติ  

สบ ๒๖๕๙/๑๘๑๖

เด็กชายโสธริน กิจทรัพย์ศรี
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี วัดมณีโชติ  

สบ ๒๖๕๙/๑๘๑๗

นางสุรางค์ อุไรวรรณ
๒๔/๑๐/๒๕๑๑

โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี วัดมณีโชติ  

สบ ๒๖๕๙/๑๘๑๘

นางอัจฉรา ภูมิพาณิชย์
๐๘/๐๖/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี วัดมณีโชติ  

สบ ๒๖๕๙/๑๘๑๙

นางสาวเบญจพร มีทอง
๑๕/๐๔/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี วัดมณีโชติ  

สบ ๒๖๕๙/๑๘๒๐
เด็กหญิงขวัญจิรา คำออน

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดดงมะเกลือ  

สบ ๒๖๕๙/๑๘๒๑

เด็กหญิงจันทร์ธิมา รักยศไทย
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดดงมะเกลือ  

สบ ๒๖๕๙/๑๘๒๒

เด็กหญิงสุจาริณี เมืองทอง
๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดดงมะเกลือ  

สบ ๒๖๕๙/๑๘๒๓

เด็กหญิงรุ่งวีรวรรณ โพธานะ
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดภิบาลวังม่วง  

สบ ๒๖๕๙/๑๘๒๔

เด็กหญิงวิมลทิพย์ จิตรเหลียม

่

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดภิบาลวังม่วง  

สบ ๒๖๕๙/๑๘๒๕

เด็กหญิงอภิชญา มีอุสาห์
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดภิบาลวังม่วง  

สบ ๒๖๕๙/๑๘๒๖

เด็กหญิงชนกนารถ กาสีชา

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดภิบาลวังม่วง  

สบ ๒๖๕๙/๑๘๒๗

เด็กหญิงณัฐธยาน์ คุ้มพันธ์
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดภิบาลวังม่วง  

สบ ๒๖๕๙/๑๘๒๘

เด็กชายธนกฤต แจ่มแจ้ง
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดภิบาลวังม่วง  

สบ ๒๖๕๙/๑๘๒๙

เด็กหญิงปรารถนา จันทโรค
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดภิบาลวังม่วง  

สบ ๒๖๕๙/๑๘๓๐

เด็กชายปณณชัย ลางคุณเสน
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดภิบาลวังม่วง  

สบ ๒๖๕๙/๑๘๓๑

เด็กหญิงฟาสาง คุ้มจันอัด
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดภิบาลวังม่วง  

สบ ๒๖๕๙/๑๘๓๒

เด็กหญิงมุทิตา แก่นเก่า
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดภิบาลวังม่วง  

สบ ๒๖๕๙/๑๘๓๓

เด็กหญิงรุจิรา แก้วตา
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดภิบาลวังม่วง  

สบ ๒๖๕๙/๑๘๓๔

เด็กหญิงสุจิตรา น้อยเจริญ
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดภิบาลวังม่วง  

สบ ๒๖๕๙/๑๘๓๕

เด็กหญิงวรนาถ กรุงเกษม
๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดมณีขวัญชัย  

สบ ๒๖๕๙/๑๘๓๖

เด็กหญิงสุพิชฌา พุทธะ

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดมณีขวัญชัย  

สบ ๒๖๕๙/๑๘๓๗

เด็กชายณัฐวุฒิ ทองพวง
๑๑/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๖๕๙/๑๘๓๘

เด็กชายณัฐวุฒิ จันทาบุตร
๓๐/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๖๕๙/๑๘๓๙

นางสาวไข่มุก จันทร์ลอย
๐๕/๐๗/๒๕๔๓ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๖๕๙/๑๘๔๐
นางสาวศิริลักษณ์ คำดี

๑๗/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๖๕๙/๑๘๔๑

นางสาวสศินา สมประเสริฐ
๐๗/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๖๕๙/๑๘๔๒

นางสาวฉันทนา มหาคำ
๒๖/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๖๕๙/๑๘๔๓

นางสาวญาดา สุนา
๑๔/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๖๕๙/๑๘๔๔

เด็กหญิงนริศรา พุแค
๑๓/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

วัดหน้าพระลาน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสระบุรี  ๕๓ / ๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๖๕๙/๑๘๔๕

เด็กหญิงฐิตาภรณ์ แซ่เจีย
๑๖/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๖๕๙/๑๘๔๖
เด็กหญิงธนากาญจน์ อารียะ

๑๘/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๖๕๙/๑๘๔๗

เด็กหญิงมาเรีย ทาย่อน
๐๖/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๖๕๙/๑๘๔๘

เด็กหญิงพิชชญา ประจบ
๐๔/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๖๕๙/๑๘๔๙

เด็กหญิงสุพัตรา แดงอาษา
๑๔/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๖๕๙/๑๘๕๐

เด็กหญิงนวรัตน์ สินเฉลิมเมือง
๑๓/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๖๕๙/๑๘๕๑

เด็กหญิงเมษิยา ทูลจังหรีด
๑๙/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๖๕๙/๑๘๕๒

เด็กหญิงณัฐชา มีอำนาจ
๑๐/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๖๕๙/๑๘๕๓

นายธีรธนิก เทพพิมาน
๐๓/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดโคกดินแดง  

สบ ๒๖๕๙/๑๘๕๔

นายธนาศักดิ

์

พุแค
๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดโคกดินแดง  

สบ ๒๖๕๙/๑๘๕๕

นายจิรายุ ด้วงเงิน
๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดโคกดินแดง  

สบ ๒๖๕๙/๑๘๕๖

เด็กชายณัฐพนธ์ กองสารี
๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดโคกดินแดง  

สบ ๒๖๕๙/๑๘๕๗

เด็กชายดำรงษ์พล เฟองอ่อน
๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดโคกดินแดง  

สบ ๒๖๕๙/๑๘๕๘

เด็กชายฉัตรชัย งามประเสริฐ
๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดโคกดินแดง  

สบ ๒๖๕๙/๑๘๕๙

เด็กชายมนตรี ภูทอง
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดโคกดินแดง  

สบ ๒๖๕๙/๑๘๖๐

เด็กชายวศิน
แพร่พิพัฒน์มงคล

๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดโคกดินแดง  

สบ ๒๖๕๙/๑๘๖๑

เด็กชายอานนท์ แม้นชัยภูมิ
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดโคกดินแดง  

สบ ๒๖๕๙/๑๘๖๒

เด็กชายอดินันท์ ปดปอง
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดโคกดินแดง  

สบ ๒๖๕๙/๑๘๖๓

นางสาวศิริลักษณ์ จุทสิงห์
๒๙/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดซอย ๖ ขวา  

สบ ๒๖๕๙/๑๘๖๔

นางสาววารี เบ็ญจวรรณ
๐๗/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดซอย ๖ ขวา  

สบ ๒๖๕๙/๑๘๖๕

นางสาวสุวรรณา สุดา
๒๑/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดซอย ๖ ขวา  

สบ ๒๖๕๙/๑๘๖๖

นางสาวนฤมล งามประเสริฐ
๓๑/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดซอย ๖ ขวา  

สบ ๒๖๕๙/๑๘๖๗

นางสาวกัญญารัตน์ สร้อยเวที
๐๒/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดซอย ๖ ขวา  

สบ ๒๖๕๙/๑๘๖๘

นางสาวศศิธร มหาวัง
๐๘/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดซอย ๖ ขวา  

สบ ๒๖๕๙/๑๘๖๙

นางสาวชุติมา นาเมืองรักษ์
๑๑/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดซอย ๖ ขวา  

สบ ๒๖๕๙/๑๘๗๐

นางสาวเจนจิรา แสนสมบัติ
๐๘/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดซอย ๖ ขวา  

สบ ๒๖๕๙/๑๘๗๑

นางสาวศุภนิดา พันธุ์น้อย
๑๐/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดซอย ๖ ขวา  

สบ ๒๖๕๙/๑๘๗๒

นางสาวรุ่งทิพย์ เรืองพระยา

๑๔/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดซอย ๖ ขวา  

สบ ๒๖๕๙/๑๘๗๓

นางสาวปรางวลัย วรรณุรักษ์
๐๗/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดซอย ๖ ขวา  

สบ ๒๖๕๙/๑๘๗๔

นางสาวอาริยา คชประดิษฐ์
๑๗/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดซอย ๖ ขวา  

สบ ๒๖๕๙/๑๘๗๕

นางสาวพรวีณา พุกไทย
๒๗/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดซอย ๖ ขวา  

สบ ๒๖๕๙/๑๘๗๖

นางสาวสุณีรัตน์ บุณนะพล
๑๐/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดซอย ๖ ขวา  

สบ ๒๖๕๙/๑๘๗๗

นางสาวสุพัตรา สิทธิปญญา
๒๗/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดซอย ๖ ขวา  

สบ ๒๖๕๙/๑๘๗๘

นางสาวฤทัยรัตน์ จันทอินทร์
๑๑/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดซอย ๖ ขวา  

สบ ๒๖๕๙/๑๘๗๙

นางสาวอธิชา ทองวันดี
๓๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดซอย ๖ ขวา  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสระบุรี  ๕๔ / ๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๖๕๙/๑๘๘๐

นางสาวศุภลักษณ์ กุหลาบ
๐๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดซอย ๖ ขวา  

สบ ๒๖๕๙/๑๘๘๑

นางสาวศิวลักษณ์ วิมล
๐๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดซอย ๖ ขวา  

สบ ๒๖๕๙/๑๘๘๒

นางสาวศิริพร สุดยอด
๐๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดซอย ๖ ขวา  

สบ ๒๖๕๙/๑๘๘๓

นางสาวณัฐกุล ทิมทอง
๑๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดซอย ๖ ขวา  

สบ ๒๖๕๙/๑๘๘๔

นางสาวศิรินาถ ตรีเหรา
๑๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดซอย ๖ ขวา  

สบ ๒๖๕๙/๑๘๘๕

นางสาวทิพย์ไพรวัน เจิมหอม
๑๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดซอย ๖ ขวา  

สบ ๒๖๕๙/๑๘๘๖

นางสาวเบ็ญจรัตน์ ศุภกิจ
๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดซอยสิบ  

สบ ๒๖๕๙/๑๘๘๗

นางสาวสุชาดา พันธุ์วงษ์
๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดซอยสิบ  

สบ ๒๖๕๙/๑๘๘๘

นางสาวสุวนันท์ จันทร์กลิน

่

๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดซอยสิบ  

สบ ๒๖๕๙/๑๘๘๙

นางสาวธมลวัลย์ บุญนาที
๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดซอยสิบ  

สบ ๒๖๕๙/๑๘๙๐
นางสาวพรทิพย์ มะไฟ

๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดซอยสิบ  

สบ ๒๖๕๙/๑๘๙๑

นางสาวนริศรา จำปาทอง
๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดซอยสิบ  

สบ ๒๖๕๙/๑๘๙๒

นางสาวหทัยรัตน์ เหนียวแน่น
๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดซอยสิบ  

สบ ๒๖๕๙/๑๘๙๓

นางสาวศิริประภา เมธา
๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดซอยสิบ  

สบ ๒๖๕๙/๑๘๙๔

นางสาววราภรณ์ งามประเสริฐ
๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดซอยสิบ  

สบ ๒๖๕๙/๑๘๙๕

นางสาวธนภรณ์ ชัยสิงห์
๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดซอยสิบ  

สบ ๒๖๕๙/๑๘๙๖

เด็กหญิงเจนจิรา หมวกลาว
๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดซอยสิบ  

สบ ๒๖๕๙/๑๘๙๗

เด็กหญิงสิริวรรณ สุทธิชัย
๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดซอยสิบ  

สบ ๒๖๕๙/๑๘๙๘

เด็กหญิงจุฑามาศ พรหมประโคน
๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดซอยสิบ  

สบ ๒๖๕๙/๑๘๙๙

นางนิศารัตน์ กมุททรง
๐๒/๐๔/๒๕๒๖

โรงเรียนวัดวังเลน วัดประสิทธิพรชัย

์

 

สบ ๒๖๕๙/๑๙๐๐
เด็กหญิงนำทิพย์ สุขปลัง

่

๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดปาคา  

สบ ๒๖๕๙/๑๙๐๑

เด็กหญิงชุติมา ยาวะโร
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดปาคา  

สบ ๒๖๕๙/๑๙๐๒
เด็กหญิงอัญชัญ เหิมฮึก

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดปาคา  

สบ ๒๖๕๙/๑๙๐๓

เด็กหญิงชลณิชา ผลจรัส
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดปาคา  

สบ ๒๖๕๙/๑๙๐๔

เด็กหญิงกนกกร ปนเงิน
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดปาคา  

สบ ๒๖๕๙/๑๙๐๕

เด็กหญิงพัณณิตา เทียงธรรม

่

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดปาคา  

สบ ๒๖๕๙/๑๙๐๖
เด็กหญิงยุพเรศ ทองคำ

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดปาคา  

สบ ๒๖๕๙/๑๙๐๗

เด็กหญิงศิริวรรณ จินตะบุตร
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดปาคา  

สบ ๒๖๕๙/๑๙๐๘

เด็กหญิงจิรนันท์ จันทบูรณ์
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดปาคา  

สบ ๒๖๕๙/๑๙๐๙

เด็กหญิงพิมระภัทร ฟูบุญมา
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดปาคา  

สบ ๒๖๕๙/๑๙๑๐
เด็กหญิงอภิญญา ดาสวัสดิ

์

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดปาคา  

สบ ๒๖๕๙/๑๙๑๑
เด็กหญิงพรณพรรณ นิจจอหอ

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดปาคา  

สบ ๒๖๕๙/๑๙๑๒

เด็กหญิงวรรณพร เกตุอินทรีย์
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดปาคา  

สบ ๒๖๕๙/๑๙๑๓

เด็กหญิงอารยา พรมโคตร
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดปาคา  

สบ ๒๖๕๙/๑๙๑๔

เด็กหญิงรุจิรา ดีจริง
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดปาคา  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสระบุรี  ๕๕ / ๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๖๕๙/๑๙๑๕

เด็กหญิงจิตรทิพย์ ผาเทพ
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดปาคา  

สบ ๒๖๕๙/๑๙๑๖

เด็กหญิงธนพร จันทร์ขาว
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดปาคา  

สบ ๒๖๕๙/๑๙๑๗

เด็กชายวรวุฒิ มหาทอง
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาคา วัดปาคา  

สบ ๒๖๕๙/๑๙๑๘

เด็กหญิงรุจรดา บุตรสะสม
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพุแค วัดพุแค  

สบ ๒๖๕๙/๑๙๑๙

เด็กหญิงนุศรา พุแค
๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดสูงยาง  

สบ ๒๖๕๙/๑๙๒๐

เด็กหญิงชนัดดา รุ่งเรืองศรี
๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดสูงยาง  

สบ ๒๖๕๙/๑๙๒๑

เด็กหญิงสุกัญญา ศุขบำรุง
๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดสูงยาง  

สบ ๒๖๕๙/๑๙๒๒

เด็กหญิงจิราวรรณ มุ่งเกิด
๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดสูงยาง  

สบ ๒๖๕๙/๑๙๒๓

เด็กหญิงสุดารัตน์ สุริด
๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดสูงยาง  

สบ ๒๖๕๙/๑๙๒๔

เด็กหญิงดารากร เกรงพุดซา
๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดสูงยาง  

สบ ๒๖๕๙/๑๙๒๕

เด็กหญิงชนัดดา สุวรรณเกตุ
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดสูงยาง  

สบ ๒๖๕๙/๑๙๒๖

เด็กหญิงพจมาน ฤกษ์พิชญโยธิน
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดสูงยาง  

สบ ๒๖๕๙/๑๙๒๗

เด็กหญิงจิราวรรณ วงษ์สอน
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดสูงยาง  

สบ ๒๖๕๙/๑๙๒๘

เด็กหญิงชราธร ธนาคุณ
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดสูงยาง  

สบ ๒๖๕๙/๑๙๒๙

เด็กหญิงชลลดา ธนาคุณ
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดสูงยาง  

สบ ๒๖๕๙/๑๙๓๐

เด็กหญิงฐิตาภา ไพเราะ
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดสูงยาง  

สบ ๒๖๕๙/๑๙๓๑

เด็กหญิงพิมลวรรณ สุทธิใจ
๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดสูงยาง  

สบ ๒๖๕๙/๑๙๓๒

เด็กหญิงสุธิดา อาจพังเทียม

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดหนองม่วง  

สบ ๒๖๕๙/๑๙๓๓

เด็กหญิงจีรนันท์ ยศกลาง

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดหนองม่วง  

สบ ๒๖๕๙/๑๙๓๔

เด็กหญิงนิภาพร ศรีโฮง
๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดหนองม่วง  

สบ ๒๖๕๙/๑๙๓๕

เด็กหญิงสุภาภรณ์ อยู่เมือง
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดหนองม่วง  

สบ ๒๖๕๙/๑๙๓๖

เด็กหญิงกนกวรรณ วิเศษ
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดหนองม่วง  

สบ ๒๖๕๙/๑๙๓๗

เด็กหญิงมัลลิกา สายสมบัติ
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดหนองม่วง  

สบ ๒๖๕๙/๑๙๓๘

เด็กหญิงฐิติพร วงศ์แดง
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดหนองม่วง  

สบ ๒๖๕๙/๑๙๓๙

เด็กหญิงปริณดา ภุมมาโส
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดหนองม่วง  

สบ ๒๖๕๙/๑๙๔๐

เด็กหญิงกษมา แก้วบุญเรือง
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดหนองม่วง  

สบ ๒๖๕๙/๑๙๔๑

เด็กหญิงธนิษฐา อุ่นชา
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดหนองม่วง  

สบ ๒๖๕๙/๑๙๔๒

เด็กหญิงเจนจิรา กองคำฟู
๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดหนองม่วง  

สบ ๒๖๕๙/๑๙๔๓

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ แก้วฝายนอก
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดหนองม่วง  

สบ ๒๖๕๙/๑๙๔๔

เด็กหญิงจีรนันท์ เอียมลออ

่

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดหนองม่วง  

สบ ๒๖๕๙/๑๙๔๕

เด็กหญิงฝนทิพย์ นิรัตติศัยกุล
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดหนองม่วง  

สบ ๒๖๕๙/๑๙๔๖

เด็กหญิงศิริเพ็ญ ฤทธิเมือง

์

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดหนองม่วง  

สบ ๒๖๕๙/๑๙๔๗

เด็กหญิงแพรทอง พิมพา
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดหนองม่วง  

สบ ๒๖๕๙/๑๙๔๘

เด็กหญิงกุลสตรี ชมชืน

่

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสาธุประชาสรรค์ วัดสาธุประชาสรรค์  

สบ ๒๖๕๙/๑๙๔๙

เด็กหญิงณิชากานต์ เทศมงคลชัย
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุนันทาราม วัดสุนันทาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสระบุรี  ๕๖ / ๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๖๕๙/๑๙๕๐

เด็กหญิงอรณิชา ประทุมเพ็ญ
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุนันทาราม วัดสุนันทาราม  

สบ ๒๖๕๙/๑๙๕๑

เด็กหญิงภารดี เขียวชอุ่ม
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยบง (บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ 3)

วัดห้วยบง  

สบ ๒๖๕๙/๑๙๕๒

เด็กหญิงอาภัสรา อนะมาน
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยบง (บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ 3)

วัดห้วยบง  

สบ ๒๖๕๙/๑๙๕๓

เด็กหญิงอรดา ทาจู
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกหนามแท่ง วัดโคกหนามแท่ง  

สบ ๒๖๕๙/๑๙๕๔

เด็กหญิงชนกสุดา แสงวิโรจน์
๒๔/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ)

วัดอรัญญวาสี  

สบ ๒๖๕๙/๑๙๕๕

เด็กหญิงณัฐธิดา ทองเปรม
๑๕/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ)

วัดอรัญญวาสี  

สบ ๒๖๕๙/๑๙๕๖

เด็กหญิงนุสรา หมืนมี

่

๑๒/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ)
วัดอรัญญวาสี  

สบ ๒๖๕๙/๑๙๕๗

เด็กหญิงสุธิดา นามโคตร
๐๔/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ)

วัดอรัญญวาสี  

สบ ๒๖๕๙/๑๙๕๘

เด็กหญิงสุวรรณา พานเงิน
๐๘/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ)

วัดอรัญญวาสี  

สบ ๒๖๕๙/๑๙๕๙

เด็กหญิงอภิกัญญา คำเอก
๐๗/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ)

วัดอรัญญวาสี  

สบ ๒๖๕๙/๑๙๖๐
เด็กหญิงกรรวี ชมภู

๐๒/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๖๕๙/๑๙๖๑

เด็กหญิงจิราวรรณ มีตา
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๖๕๙/๑๙๖๒

เด็กหญิงธนพร สุขเกษม
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๖๕๙/๑๙๖๓

เด็กหญิงปนฤทัย อินแบน
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๖๕๙/๑๙๖๔

เด็กหญิงพรนัชชา วายุโชติ

๑๓/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๖๕๙/๑๙๖๕

เด็กชายพัฒนจักษ์ ยะธาตุ
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๖๕๙/๑๙๖๖

เด็กหญิงรุ่งตะวัน เมืองไทย
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๖๕๙/๑๙๖๗

เด็กหญิงรุ้งพราย เทียมทอง
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๖๕๙/๑๙๖๘

เด็กหญิงศิริวรรณ ยะธาตุ
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๖๕๙/๑๙๖๙

เด็กชายอนุวัฒน์ เจ๊กทองคำ

๒๓/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๖๕๙/๑๙๗๐

เด็กหญิงอรอุมา พันลี
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๖๕๙/๑๙๗๑

เด็กชายกิตติศักดิ

์

สุพร
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๖๕๙/๑๙๗๒

เด็กชายธนสาร รัตนโชติ
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๖๕๙/๑๙๗๓

เด็กหญิงธิดาวรรณ ทองพันชัง

่

๒๖/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๖๕๙/๑๙๗๔

เด็กชายธีรศักดิ

์

เหมกุล
๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๖๕๙/๑๙๗๕

เด็กหญิงปรียาพร มีเงิน
๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๖๕๙/๑๙๗๖

เด็กหญิงพรพิมล โตจันทึก
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๖๕๙/๑๙๗๗

เด็กหญิงพัชริน คำจันทร์
๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๖๕๙/๑๙๗๘

เด็กชายภัทรพล บุญจันทร์เหลือง
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๖๕๙/๑๙๗๙

เด็กชายภาณุวัฒน์ สมแวง
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๖๕๙/๑๙๘๐
เด็กชายสกุลชัย พุทธิกูล

๐๒/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๖๕๙/๑๙๘๑

เด็กหญิงสุดารัตน์ ศรีโสภณ
๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๖๕๙/๑๙๘๒

เด็กหญิงชญาดา เขียวขำ
๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๖๕๙/๑๙๘๓

เด็กชายนพชัย อยู่ประสิทธิ

์

๐๓/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๖๕๙/๑๙๘๔

เด็กหญิงเปรมวิภา สันจก
๑๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  
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ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๖๕๙/๑๙๘๕

นางสาววาสนา แปงสี
๓๐/๐๖/๒๕๐๘

โรงเรียนวัดหนองเขือนช้าง

่

วัดหนองเขือนช้าง

่

 

สบ ๒๖๕๙/๑๙๘๖

เด็กหญิงชวัลรัตน์ พรมสิทธิ

์

๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ วัดหนองโนใต้  

สบ ๒๖๕๙/๑๙๘๗

เด็กหญิงสุกัญญา เสียงสวัสดิ

์

๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ วัดหนองโนใต้  

สบ ๒๖๕๙/๑๙๘๘

นางสาวนุชนารถ วรรณสิงห์
๒๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ วัดหนองโนใต้  

สบ ๒๖๕๙/๑๙๘๙

เด็กหญิงศุภธิดา จันทร์เรือง
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดม่วงน้อย วัดม่วงน้อย  

สบ ๒๖๕๙/๑๙๙๐

นางสาวกรรณิการ์ ศรีธรรมมา
๒๓/๐๙/๒๕๓๙ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

วัดมะขามเรียง  

สบ ๒๖๕๙/๑๙๙๑

นายอภิสิทธิ

์

แบะสกุล
๐๙/๑๒/๒๕๓๙ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

วัดมะขามเรียง  

สบ ๒๖๕๙/๑๙๙๒

นางสาวหทัยชนก กลันประสิทธิ

่ ์

๐๔/๐๘/๒๕๔๐
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

วัดมะขามเรียง  

สบ ๒๖๕๙/๑๙๙๓

นายชานนท์ โคกดอน
๐๑/๐๘/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

วัดมะขามเรียง  

สบ ๒๖๕๙/๑๙๙๔

นางสาวอินทิรา พรพงษ์
๐๙/๑๐/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

วัดมะขามเรียง  

สบ ๒๖๕๙/๑๙๙๕

นางสาวอรยา จันทร์ส่วน
๒๒/๐๗/๒๕๔๐ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

วัดมะขามเรียง  

สบ ๒๖๕๙/๑๙๙๖

นางสาวจารุวรรณ สุขคำเมล์
๐๘/๐๗/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

วัดมะขามเรียง  

สบ ๒๖๕๙/๑๙๙๗

นางสาวสุวารินทร์ ตุลาทอง
๑๗/๐๔/๒๕๓๙ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

วัดมะขามเรียง  

สบ ๒๖๕๙/๑๙๙๘

นางสาวปทมา รืนภาคทรัพย์
๑๐/๑๑/๒๕๓๙ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

วัดมะขามเรียง  

สบ ๒๖๕๙/๑๙๙๙

นางสาวนพมาศ หอมเกษร

๑๑/๑๑/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

วัดมะขามเรียง  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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