
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดสระบุรี  ภาค ๒

ส่งสอบ ๑๑,๐๘๕ คน ขาดสอบ ๑,๕๖๗ คน คงสอบ ๙,๕๑๘ คน สอบได้ ๓,๐๓๘ คน สอบตก ๖,๔๘๐ คน (๓๑.๙๒%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๕๕๙/๐๐๐๑
นายกมลชนนี จักษุอินทร์

๑๒/๑๒/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๐๐๒
นายกฤษฎา อยู่โต

๑๕/๐๔/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๐๐๓
นายกอบชัย เนียมโภคะ

๑๐/๐๓/๒๕๒๐
เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๐๐๔
นายก็อฟ ศรีสมบูรณ์

๒๐/๐๑/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๐๐๕
นายจักกฤษณ วงษ์ถนอม

๒๑/๔/๒๕๓๔
เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๐๐๖
นายจักรกฤษณ์ ทองบ่อ

๒๐/๗/๒๕๓๑
เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๐๐๗
นายจักรรินทร์ สัมฤทธิล้วน

์

๑๙/๐๖/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๐๐๘
นายจำรอง วงษ์ขุนทด

๑๔/๑๐/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๐๐๙
นายเจริญชัย พุ่มพวง

๒๘/๑๑/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๐๑๐
นายเฉลิมพร ด้วงประเสริฐ

๓๑/๔/๒๕๓๓
เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๐๑๑
นายชนะชัย สุวรรณดี

๑๑/๐๒/๒๔๙๙

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๐๑๒
นายชนินทร์ ทุมบาล

๐๙/๐๒/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๐๑๓
นายชัยณรงค์ เปรมสนธิ

๐๗/๐๖/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๐๑๔
นายชัยเดช ไชยเดช

๑๓/๔/๒๕๓๘
เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๐๑๕
นายชัยพร วรรณกูล

๑๔/๑๐/๒๕๑๑

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๐๑๖
นายชาญชัย กัณหาแก้ว

๑๒/๐๓/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๐๑๗
นายชินธันย์ สนธิโพธิ

์

๒๗/๑๒/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๐๑๘
นายณัฐกานต์ แสงนา

๒๑/๐๘/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๐๑๙
นายณัฐวุฒิ ศรีภมร

๑๐/๐๑/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๐๒๐
นายดำรง พินิจ

๑๐/๐๑/๒๕๑๖

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๐๒๑
นายเดชไพฑูรย์ ชืนชม

่

๐๙/๐๑/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๐๒๒
นายแดง หมวดมะหิงษ์

๐๘/๐๑/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๐๒๓
นายทรงสิทธิ

์

ตุลาทอง
๐๗/๐๖/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๐๒๔
นายเทวัญ จันทร์สำราญ

๑๙/๑๐/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑ / ๘๘

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๕๕๙/๐๐๒๕
นายทองดี โสภา

๑๓/๑๐/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๐๒๖
นายธนากร ภู่พลายงาม

๑๘/๐๓/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๐๒๗
นายธเนตร มากธรรม

๒๓/๐๙/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๐๒๘
นายธวัชชัย ภู่ถาวร

๑๙/๕/๒๕๓๕
เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๐๒๙
นายฐิติธรรม จิตรคนึง

๐๔/๐๘/๒๕๓๐
เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๐๓๐
นายนพพร แสงสุวรรณ

๐๙/๐๕/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๐๓๑
นายนราศักดิ

์

นาคเจียม
๐๒/๑๐/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๐๓๒
นายนิวัฒน์ สิงห์แก้ว

๑๐/๑๑/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๐๓๓
นายนิวัฒน์ ขุนสวัสดิ

์

๑๘/๐๑/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๐๓๔
นายนุกูล สุขมี

๑๗/๐๑/๒๕๑๕

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๐๓๕
นายปพนพัชร์ รังสีเสาวภาคย์

๑๒/๐๕/๒๕๐๖

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๐๓๖
นายประทีป บุญเปล่ง

๐๘/๐๓/๒๕๑๗

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๐๓๗
นายพงศ์เทพ เนียมเสวก

๑๔/๑๒/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๐๓๘
นายพงษ์พัฒน์ ขุนทอง

๑๘/๐๕/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๐๓๙
นายพิชัย ดอกไม้พุ่ม

๐๑/๐๒/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๐๔๐
นายไพรวัลย์ เกตุเจริญ

๑๙/๐๘/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๐๔๑
นายไพศาล เฉยเจียม

๑๔/๑๑/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๐๔๒
นายมนตรี พันพุฒ

๐๘/๐๘/๒๕๑๘

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๐๔๓
นายมารุต แก้วแพงพันธ์

๑๓/๐๖/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๐๔๔
นายระพีพัฒน์ แย้มวิชิต

๐๒/๐๒/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๐๔๕
นายวรวิทย์ ฉายา

๐๘/๑๐/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๐๔๖
นายวรวุฒิ มัทราช

๐๘/๑๐/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๐๔๗
นายวัชระ มหิกุล

๒๙/๔/๒๕๒๐
เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๐๔๘
นายวันชัย พุดแก้ว

๒๑/๐๗/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๐๔๙
นายวาที คำจำรัส

๑๐/๑๐/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๐๕๐
นายวิชาญ เชิดชู

๑๙/๐๓/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๐๕๑
นายวิทยา แซ่แต้

๑๕/๑๒/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๐๕๒
นายวินัย ทองเงิน

๑๔/๐๗/๒๕๑๗

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๐๕๓
นายวินัย ฟองนำ

๑๑/๐๘/๒๕๒๐

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๐๕๔
นายวิรัตน์ วงประยูร

๐๔/๐๓/๒๕๑๖

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๐๕๕
นายวิโรจน์ งามสม

๐๓/๑๒/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๐๕๖
นายวิวัฒน์ รัศมี

๑๑/๐๕/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๐๕๗
นายวุฒิชัย ประจวบวัน

๑๖/๑๐/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๐๕๘
นายศิริชัย รักมิตร

๑๙/๐๙/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๐๕๙
นายศุภกฤต เซ้าซี

้

๑๗/๑๒/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระบุรี  ๒ / ๘๘

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๕๕๙/๐๐๖๐
นายโศภณ ธรรมจักร

๑๗/๐๑/๒๕๐๖

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๐๖๑
นายสนอง รอดสวัสดิ

์

๒๐/๐๙/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๐๖๒
นายสมเกียรติ เปงหล้า

๐๓/๐๓/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๐๖๓
นายสมควร จันทร์สว่าง

๐๔/๐๔/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๐๖๔
นายสมควร หล้าหนู

๐๘/๐๘/๒๕๑๗

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๐๖๕
นายสมคิด บังเกิดฤทธิ

์

๐๗/๐๔/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๐๖๖
นายสมชาย ธิกามล

๑๑/๐๖/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๐๖๗
นายสมชาย ฤกษ์พยับ

๑๐/๐๒/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๐๖๘
นายสมชาย วงษ์สุวรรณ

๑๙/๑๒/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๐๖๙
นายสมพร ทาดาหา

๒๑/๐๙/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๐๗๐
นายสามารถ สุรินทร์

๑๑/๑๑/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๐๗๑
นายสุขสันต์ รอดพล

๓๑/๑๒/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๐๗๒
นายสุชาติ เชืองวงษ์

่

๐๒/๐๘/๒๕๑๕

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๐๗๓
นายสุพจน์ มณีกลม

๐๔/๐๖/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๐๗๔
นายสุรเชษฐ แก้วนก

๐๙/๑๐/๒๕๓๐
เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๐๗๕
นายสุริยะ ฉัตรแก้ว

๐๔/๑๐/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๐๗๖
นายสุวรรณ์ สมุติรัมย์

๑๑/๑๐/๒๕๐๘

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๐๗๗
นายสุวรรณ จันอ้น

๐๒/๑๐/๒๕๒๐
เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๐๗๘
นายเสกสรร บาริศรี

๐๗/๐๒/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๐๗๙
นายเสกสรร กลันตระกูล

่

๐๘/๐๓/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๐๘๐
นายอนุวัฒน์ บุญท้วม

๐๑/๐๓/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๐๘๑
นายอภิชาต พรหมมา

๐๑/๐๘/๒๕๒๐
เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๐๘๒
นายอภิวัต อินทโมรา

๐๑/๐๗/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๐๘๓
นายอรุณ อะมะมูล

๒๑/๗/๒๕๓๑
เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๐๘๔
นายอาทิตย์ สุขชม

๐๑/๐๑/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๐๘๕
นายอาทิตย์ แก้วสุริยา

๐๑/๐๘/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๐๘๖
นายอิสรภาพ บุญรับ

๒๕/๙/๒๕๓๐
เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๐๘๗
นายอุบล แน่นสนิท

๑๒/๐๑/๒๕๒๐

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๐๘๘
นายเอกชัย ยิมอยู่

้

๒๘/๑๒/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๐๘๙
นายเอกชัย มหาไม้

๒๔/๐๔/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๐๙๐
นายเอกนรินทร์ รามพิชัย

๒๕/๑๐/๒๕๒๐

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๐๙๑
นายเอกพงษ์ ศรีจันทรา

๒๔/๐๔/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๐๙๒
นายเอกรักษณ์ วิภาภัสสร

๓๑/๑๑/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๐๙๓
นางสาวกรกมล แดงสูงเนิน

๒๕/๑/๒๕๓๖
เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๐๙๔
นางสาวกัญชพร แผลงศาสตรา

๐๓/๑๐/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระบุรี  ๓ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๕๕๙/๐๐๙๕
นางกำไร ประจงแตง

๒๕/๑๒/๒๕๑๒

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๐๙๖
นางสาวเกษณีย์ ทองดีนอก

๐๕/๐๑/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๐๙๗
นางสาวจิราภรณ์ อยู่พร้อม

๒๔/๐๖/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๐๙๘
นางสาวฉัตรระวี เขียวแก้ว

๒๐/๑๐/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๐๙๙
นางเฉลียว กองกุศล

๑๑/๐๕/๒๕๐๗

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๑๐๐
นางสาวณัฎฐ์ชยา แก้วตาล

๐๔/๑๐/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๑๐๑
นางดารา แตงสี

๐๑/๐๑/๒๕๑๑

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๑๐๒
นางสาวทวี ฆ้องงาม

๑๙/๙/๒๕๒๗
เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๑๐๓
นางสาวทองพุล บุญเพลิง

๑๑/๑๐/๒๕๐๔

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๑๐๔
นางสาวนริศรา พิมพา

๑๖/๙/๒๕๒๘
เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๑๐๕
นางสาวเนาวรัตน์ สังข์อ่อน

๑๑/๐๒/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๑๐๖
นางสาวบุษยมาส บุญทอง

๐๒/๐๓/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๑๐๗
นางสาวเบญจวรรณ ขวัญอ่อน

๐๔/๐๘/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๑๐๘
นางสาวประเทือง สีเกลียง

้

๑๖/๖/๒๕๒๓
เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๑๐๙
นางสาวพรนภา เชียงอินทร์

๑๒/๐๕/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๑๑๐
นางสาวรัชนี วงษ์เสวก

๒๐/๑๐/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๑๑๑

นางสมนึก สร้อยศิริ
๑๖/๑๑/๒๕๐๐

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๑๑๒

นางสาวศันสนีย์ แสนเสนาะ

๒๕/๑๒/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๑๑๓
นางสาวสาทร สุทธิสังวาลย์

์

๐๘/๐๑/๒๕๐๕
เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๑๑๔

นางสาวสุกัญญา ไวยกรรณ์

๑๘/๑๑/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๑๑๕

นางสาวสุนิตา สุเคนจันทึก
๐๒/๐๙/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๑๑๖

นางสุปรานี นูสินธุ์
๐๓/๐๓/๒๕๐๕

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๑๑๗
นางสาวสุมิตรา โพตากูล

๒๒/๐๙/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๑๑๘

นางสาวสุวพัชร ผดุงพร

๒๘/๑๑/๒๕๑๓

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๑๑๙

นางแหล่ แสงบุญ
๑๒/๐๕/๒๔๙๘

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๑๒๐
นางอรพรรณ บัวเจริญ

๑๔/๑๐/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๑๒๑
นางสาวอรุณรัตน์ เทพจันดา

๐๓/๐๘/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๑๒๒

นางกนกพร มีศรีสุข
๐๑/๐๑/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๑๒๓

นางสาวสมพร สุริวงษ์
๑๓/๑๑/๒๕๐๗

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๑๒๔

นายสุรศักดิ

์

วงษ์ธานี
๑๔/๐๘/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๑๒๕
เด็กหญิงธัสสยา จันที

๒๙/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๑๒๖

เด็กชายพงศกร ปุณยปรีดาพงศ์
๑๘/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา

วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๑๒๗

เด็กชายจักรรินทร์ ศิริโสภณ
๒๗/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา

วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๑๒๘

เด็กชายชินบัญชร ไวยฤทธิ

์

๐๖/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๑๒๙
เด็กหญิงณัฐณิชา น้อยนาม

๒๖/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
วัดศรีบุรีรตนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระบุรี  ๔ / ๘๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๕๕๙/๐๑๓๐
เด็กหญิงทักษพร คำคง

๑๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๑๓๑

เด็กชายปรัติถกร เย็นฤดี
๒๙/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา

วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๑๓๒
เด็กหญิงปรางทิพย์ ดวงศิริ

๒๖/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๑๓๓

เด็กหญิงปรียาภรณ์ กุหลาบ
๒๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา

วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๑๓๔

เด็กชายกฤตพร ศรีสมบูรณ์
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๑๓๕

เด็กหญิงกัญญาณัฐ โพธิพุธ
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๑๓๖
เด็กหญิงจารุวรรณ ภูมิมี

์

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๑๓๗

เด็กหญิงชญานิษฐ์ เกตุขาว
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๑๓๘

เด็กหญิงชนิกา บุตรเมือง
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๑๓๙
เด็กหญิงญาดาณิศา ทองปญญา

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๑๔๐
เด็กชายธนวัฒน์ ประฮาดไชย

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๑๔๑

เด็กหญิงสรัลพร เกษประทุม
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๑๔๒

เด็กหญิงสุดารัตน์ ทองเกษม
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๑๔๓

เด็กหญิงแพรพลอย ใหลเจริญ
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๑๔๔
เด็กหญิงไพมณี พลีพูล

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๑๔๕

เด็กหญิงกชพร ภัทรรุ่งนิรันดร
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๑๔๖

เด็กหญิงกัญญาณัฐ แก้วเรือนจันทร์
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๑๔๗

เด็กหญิงกันต์ธิดา บุญใจ
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๑๔๘
เด็กชายจิรายุ พรมเผ่า

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๑๔๙

เด็กหญิงจีรณา
วัฒนะกุลบุญเลิศ

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๑๕๐
เด็กชายจุลภล พะพันทาง

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๑๕๑

เด็กหญิงฉันท์สินี พึงจิตร์

่

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๑๕๒
เด็กหญิงชัญญานุช รุ่งเรือง

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๑๕๓

เด็กหญิงณัฐชนิชา พุ่มดวง
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๑๕๔

เด็กหญิงณัฐณิชา เบ็ญจา
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๑๕๕

เด็กหญิงณิชาภัทร บุญฤทธิรัตนากร

์

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๑๕๖
เด็กหญิงธัญญ์นลิน เดชาชัยหิรัณย์

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๑๕๗

เด็กหญิงนภัสนันท์ คิดควร
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๑๕๘

เด็กหญิงนิรชา โคยามา

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๑๕๙

เด็กชายบัณทัต เบ็ญจา
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๑๖๐
เด็กหญิงบุณยานุช พลพันธ์

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๑๖๑

เด็กหญิงปุณยาพร ได้เจริญสุข
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๑๖๒

เด็กหญิงพรปวีณ์ เจริญผล
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๑๖๓

เด็กหญิงพิชญาภา สนามพลี
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๑๖๔
เด็กหญิงสาธิตา คงกิติมานนท์

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระบุรี  ๕ / ๘๘

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๕๕๙/๐๑๖๕

เด็กหญิงสุภาวิณี ฟกแดง
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๑๖๖

เด็กหญิงอัณสุ ตรีปาทิ
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๑๖๗
เด็กหญิงเนติญาพร จักษุคำ

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๑๖๘

เด็กหญิงกนกพร จันทาโลก
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๑๖๙

เด็กหญิงกรภัทร์ คชประดิษฐ์
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๑๗๐ เด็กหญิงกรรณสถาพร
ทูลธรรม

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๑๗๑
เด็กหญิงกัญญานัฐ นิมถนอม

่

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๑๗๒
เด็กหญิงกัญญารัตน์ วิจิตรแสงรัตน์

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๑๗๓
เด็กหญิงกานต์พิชชา คำสุวรรณ์

๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๑๗๔

เด็กหญิงกีรติกา เรืองฉาย
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๑๗๕
เด็กหญิงจิดาภา อิมอะภัย

่

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๑๗๖

เด็กหญิงชมพูนุช ทวีมวล
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๑๗๗
เด็กหญิงจุฑาศิกานต์ เอืออิฐผล

้

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๑๗๘

เด็กหญิงณฐมน เขือนขัน

่

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๑๗๙
เด็กหญิงณัฏฐณิชา แสงม่วง

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๑๘๐
เด็กหญิงนวศมล โสดาวัน

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๑๘๑

เด็กหญิงบุษกร แสนทวีสุข
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๑๘๒

เด็กหญิงพรไพลิน อิทธิเดชรัตน์
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๑๘๓
เด็กหญิงพิมพรรณ หวาดด้วงดี

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๑๘๔

เด็กหญิงภาสิณี ควรสุทธิ

์

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๑๘๕

เด็กหญิงภูริชญา วรรณเชาว์
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๑๘๖
เด็กหญิงวรรณวิสาข์ สีดาพารี

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๑๘๗
เด็กหญิงวิชชุตา บุญเจริญกุล

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๑๘๘

เด็กหญิงสิรภัทร เพ็งภาค
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๑๘๙

เด็กหญิงเบญจพร ปานดวงแก้ว
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๑๙๐
เด็กหญิงไปรยา เปรมศิลป

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๑๙๑
เด็กหญิงกมลทิพย์ เสวตสุวรรณ์

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๑๙๒

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ วรรณวัลย์
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๑๙๓
เด็กหญิงณัฎษ์กัญญา เทพทัย

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๑๙๔

เด็กหญิงณิชาภัทร เทพธาราทิพย์
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๑๙๕
เด็กหญิงพัชรนันท์ ลอยประดิษฐ์

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๑๙๖

เด็กชายทักษ์ดนัย ไทยเจริญ
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๑๙๗

เด็กชายพุฒิพงศ์ พันธุ์น้อย

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๑๙๘

เด็กหญิงสุพิชญา พงษ์เนตร
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๑๙๙
เด็กหญิงญาณิศา สิมมา

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระบุรี  ๖ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๕๕๙/๐๒๐๐
เด็กหญิงณัฐธิดา โคตสงคราม

๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๒๐๑
เด็กหญิงพิริยาพร สุภะคะ

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๒๐๒
เด็กหญิงรุ่งนภา ฤกษ์พิชญโยธิน

๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๒๐๓
เด็กหญิงศิริมา นิฐาน

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๒๐๔
เด็กหญิงนัฐชา ร่มโพธิเย็น

์

๑๐/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดศรีบุรีรตนาราม
วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๒๐๕
เด็กชายบัญญวัติ เจริญผล

๑๙/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดศรีบุรีรตนาราม
วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๒๐๖
เด็กหญิงนิชา พาที

๒๓/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดศรีบุรีรตนาราม
วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๒๐๗
เด็กหญิงสุพรรษา สมประสงค์

๐๕/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดศรีบุรีรตนาราม
วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๒๐๘
เด็กหญิงอาภัสรา ภู่ทองอ่อน

๐๕/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดศรีบุรีรตนาราม
วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๒๐๙
เด็กหญิงฉัตรสุดา ลาโภ

๐๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดศรีบุรีรตนาราม
วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๒๑๐
เด็กหญิงฤทัยทิพย์ เจนบดินทร์

๑๖/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดศรีบุรีรตนาราม
วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๒๑๑

เด็กหญิงนันธิดา ภูผันผิน
๑๘/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดศรีบุรีรตนาราม

วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๒๑๒

เด็กหญิงอมรรัตน์ ตุ่นสมบัติ
๒๕/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดศรีบุรีรตนาราม

วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๒๑๓

เด็กหญิงสุพรรษา เชืออินทร์

้

๑๓/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดศรีบุรีรตนาราม

วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๒๑๔
เด็กชายอภิรักษ์ สีทอง

๐๙/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดศรีบุรีรตนาราม
วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๒๑๕

เด็กชายอภิสิทธิ

์

แก้วปญญา
๒๐/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดศรีบุรีรตนาราม

วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๒๑๖

เด็กหญิงอาภัสรา จักษุอินทร์
๐๙/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดศรีบุรีรตนาราม

วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๒๑๗

เด็กหญิงพรนภา พรหมดี
๐๔/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดศรีบุรีรตนาราม

วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๒๑๘
เด็กหญิงอรพิณท์ ทิพหา

๑๓/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดศรีบุรีรตนาราม
วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๒๑๙

เด็กหญิงนาฎชนก ศรีจำปา
๒๓/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดศรีบุรีรตนาราม

วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๒๒๐
เด็กหญิงดวงกมล คัมภิรานนท์

๑๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดศรีบุรีรตนาราม
วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๒๒๑

เด็กหญิงสุภาพร ศรีสุข
๑๘/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดศรีบุรีรตนาราม

วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๒๒๒
เด็กชายนพณัฐ เรืองปญญา

๒๓/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดศรีบุรีรตนาราม
วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๒๒๓

เด็กชายศุภกร นครเอม
๐๒/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดศรีบุรีรตนาราม

วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๒๒๔
เด็กหญิงนภัทรภรณ์ เหลาแพง

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบำรุงวิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๒๒๕

เด็กหญิงพรทิพย์ ศรีดาวงศ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบำรุงวิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๒๒๖
เด็กหญิงพลอยชมพู เงางาม

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบำรุงวิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๒๒๗

เด็กหญิงลภัสรดา ใจกล้า
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบำรุงวิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๒๒๘

เด็กชายวรัท ทุมพงษ์
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบำรุงวิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๒๒๙

เด็กหญิงศิริวรรณ ภูสุรินทร์
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบำรุงวิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๒๓๐
เด็กหญิงพรรณิกา อุดมพงษ์

๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 7 วัดแก่งขนุน วัดแก่งขนุน  

สบ ๒๕๕๙/๐๒๓๑

เด็กหญิงนพรัตน์ แก้วเมือง
๒๐/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 7 วัดแก่งขนุน วัดแก่งขนุน  

สบ ๒๕๕๙/๐๒๓๒

เด็กหญิงดวงกมล ปนตานันท์
๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 7 วัดแก่งขนุน วัดแก่งขนุน  

สบ ๒๕๕๙/๐๒๓๓

นางสาวเจนจิรา อ่อนประทุม
๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 7 วัดแก่งขนุน วัดแก่งขนุน  

สบ ๒๕๕๙/๐๒๓๔
เด็กหญิงอนุศรา ละมัยครบุรี

๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 7 วัดแก่งขนุน วัดแก่งขนุน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระบุรี  ๗ / ๘๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๕๕๙/๐๒๓๕

เด็กหญิงณัฐณิชา เงินประสิทธิ

์

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 6 วัดเชิงเขา วัดเชิงเขา  

สบ ๒๕๕๙/๐๒๓๖

เด็กหญิงชนกพร บุญคง
๒๓/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 6 วัดเชิงเขา วัดเชิงเขา  

สบ ๒๕๕๙/๐๒๓๗
เด็กหญิงศิริรัตน์ พะยอมใหม่

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 6 วัดเชิงเขา วัดเชิงเขา  

สบ ๒๕๕๙/๐๒๓๘

เด็กหญิงธารทิพย์ ดวงมณี
๓๐/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 6 วัดเชิงเขา วัดเชิงเขา  

สบ ๒๕๕๙/๐๒๓๙

เด็กหญิงจุฑามาส ปนทอง

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 6 วัดเชิงเขา วัดเชิงเขา  

สบ ๒๕๕๙/๐๒๔๐
เด็กหญิงสุมิตานัน พรหมการ

๒๗/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 วัดเชิงเขา วัดเชิงเขา  

สบ ๒๕๕๙/๐๒๔๑
เด็กหญิงจันจิรา วิเชียรดี

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 6 วัดเชิงเขา วัดเชิงเขา  

สบ ๒๕๕๙/๐๒๔๒

เด็กหญิงวราภาวดี ก้อนทอง
๑๕/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 6 วัดเชิงเขา วัดเชิงเขา  

สบ ๒๕๕๙/๐๒๔๓

เด็กหญิงชลธิชา กล้วยน้อย
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 6 วัดเชิงเขา วัดเชิงเขา  

สบ ๒๕๕๙/๐๒๔๔

เด็กหญิงอรพรรณ เวชกลาง
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 6 วัดเชิงเขา วัดเชิงเขา  

สบ ๒๕๕๙/๐๒๔๕
เด็กหญิงสุภาพร วรจักร

๒๘/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 6 วัดเชิงเขา วัดเชิงเขา  

สบ ๒๕๕๙/๐๒๔๖

เด็กหญิงสุทธิตรา แสนทวี
๑๕/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 6 วัดเชิงเขา วัดเชิงเขา  

สบ ๒๕๕๙/๐๒๔๗

เด็กชายทิวา คำมินเสน
๑๘/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดดาวเรือง วัดดาวเรือง  

สบ ๒๕๕๙/๐๒๔๘

เด็กชายพงศภัศ ขันตรี
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดดาวเรือง วัดดาวเรือง  

สบ ๒๕๕๙/๐๒๔๙
เด็กหญิงธนกาญจน์ ยะสีดา

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดดาวเรือง วัดดาวเรือง  

สบ ๒๕๕๙/๐๒๕๐
เด็กหญิงเบญญาภา ภักดีจอหอ

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดดาวเรือง วัดดาวเรือง  

สบ ๒๕๕๙/๐๒๕๑

เด็กหญิงภทรษร มงคล
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดดาวเรือง วัดดาวเรือง  

สบ ๒๕๕๙/๐๒๕๒

เด็กหญิงสกาวรัตน์ งามดี
๒๖/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดดาวเรือง วัดดาวเรือง  

สบ ๒๕๕๙/๐๒๕๓
เด็กหญิงสิริยากร พันธุ์กุมภา

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดดาวเรือง วัดดาวเรือง  

สบ ๒๕๕๙/๐๒๕๔

เด็กชายจิรายุทธ ลุนสำโรง
๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง วัดทองพุ่มพวง  

สบ ๒๕๕๙/๐๒๕๕

เด็กชายชญานิน ชูพรม
๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง วัดทองพุ่มพวง  

สบ ๒๕๕๙/๐๒๕๖

เด็กชายชัยวัฒน์ บุตรประโคน
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง วัดทองพุ่มพวง  

สบ ๒๕๕๙/๐๒๕๗
เด็กชายณัฐชนน นิยมสวน

๑๘/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง วัดทองพุ่มพวง  

สบ ๒๕๕๙/๐๒๕๘

เด็กชายณัฐชัย ทองนาค

๒๔/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง วัดทองพุ่มพวง  

สบ ๒๕๕๙/๐๒๕๙

เด็กชายณัฐภูมิ พรหมติบ

๊

๐๘/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง วัดทองพุ่มพวง  

สบ ๒๕๕๙/๐๒๖๐
เด็กชายเดชาวัต เนติชัย

๑๕/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง วัดทองพุ่มพวง  

สบ ๒๕๕๙/๐๒๖๑
เด็กชายทรงพล กระแสเทพ

๒๖/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง วัดทองพุ่มพวง  

สบ ๒๕๕๙/๐๒๖๒

เด็กชายทวีพร ภาษิต
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง วัดทองพุ่มพวง  

สบ ๒๕๕๙/๐๒๖๓

เด็กชายธนโรจน์ กันโต

๑๗/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง วัดทองพุ่มพวง  

สบ ๒๕๕๙/๐๒๖๔

เด็กชายภานุกร มาไพศาล
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง วัดทองพุ่มพวง  

สบ ๒๕๕๙/๐๒๖๕
นายราเมศวร์ เปลียนบุญ

่

๑๒/๐๒/๒๕๔๓
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง วัดทองพุ่มพวง  

สบ ๒๕๕๙/๐๒๖๖

เด็กชายวรเชษฐ์ ภูถินโคก
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง วัดทองพุ่มพวง  

สบ ๒๕๕๙/๐๒๖๗

เด็กชายศิวกร งามกระโทก
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง วัดทองพุ่มพวง  

สบ ๒๕๕๙/๐๒๖๘

เด็กชายสนธยา ปนตา

๑๒/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง วัดทองพุ่มพวง  

สบ ๒๕๕๙/๐๒๖๙
เด็กชายเอกลักษณ์ รักขัน

๐๑/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง วัดทองพุ่มพวง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระบุรี  ๘ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๕๕๙/๐๒๗๐
เด็กหญิงกนกพร แย้มรัศมี

๒๖/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง วัดทองพุ่มพวง  

สบ ๒๕๕๙/๐๒๗๑

เด็กหญิงกนกวรรณ แย้มรัศมี
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง วัดทองพุ่มพวง  

สบ ๒๕๕๙/๐๒๗๒
เด็กหญิงกัญญาณัฐ สิทธิจันทร์

์

๐๗/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง วัดทองพุ่มพวง  

สบ ๒๕๕๙/๐๒๗๓

เด็กหญิงจุฑามณี ทองพริง

้

๐๑/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง วัดทองพุ่มพวง  

สบ ๒๕๕๙/๐๒๗๔

เด็กหญิงชฏาพร โพธิคำ

์

๒๗/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง วัดทองพุ่มพวง  

สบ ๒๕๕๙/๐๒๗๕

เด็กหญิงฐิติมา เชียงคำ

๒๒/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง วัดทองพุ่มพวง  

สบ ๒๕๕๙/๐๒๗๖
เด็กหญิงณัตตยา สิงห์ฉลาด

๑๙/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง วัดทองพุ่มพวง  

สบ ๒๕๕๙/๐๒๗๗

เด็กหญิงณิชาภัทร อ่อนคำ
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง วัดทองพุ่มพวง  

สบ ๒๕๕๙/๐๒๗๘

เด็กหญิงทิพาวรรณ เทวงศา
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง วัดทองพุ่มพวง  

สบ ๒๕๕๙/๐๒๗๙

เด็กหญิงนฤมล บังสูงเนิน
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง วัดทองพุ่มพวง  

สบ ๒๕๕๙/๐๒๘๐
เด็กหญิงนิติภา ท่าเรือรักษ์

๐๒/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง วัดทองพุ่มพวง  

สบ ๒๕๕๙/๐๒๘๑

เด็กหญิงปาลวี แก้วมะ
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง วัดทองพุ่มพวง  

สบ ๒๕๕๙/๐๒๘๒

นางสาวพรนภา กำเนิดทรัพย์
๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง วัดทองพุ่มพวง  

สบ ๒๕๕๙/๐๒๘๓

เด็กหญิงพรรณิภา กำเนิดทรัพย์
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง วัดทองพุ่มพวง  

สบ ๒๕๕๙/๐๒๘๔
นางสาวมาริสา สันติปาตี

๒๖/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง วัดทองพุ่มพวง  

สบ ๒๕๕๙/๐๒๘๕

เด็กหญิงเมธาวดี ดีเกตุ
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง วัดทองพุ่มพวง  

สบ ๒๕๕๙/๐๒๘๖

เด็กหญิงรัชนี ศิริราญ
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง วัดทองพุ่มพวง  

สบ ๒๕๕๙/๐๒๘๗

เด็กหญิงรุ่งนภา สยุมพร
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง วัดทองพุ่มพวง  

สบ ๒๕๕๙/๐๒๘๘
เด็กหญิงวันทนี ไชยสิทธิ

์

๐๙/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง วัดทองพุ่มพวง  

สบ ๒๕๕๙/๐๒๘๙

เด็กหญิงศิริประภา ดอกจันทร์
๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง วัดทองพุ่มพวง  

สบ ๒๕๕๙/๐๒๙๐
เด็กหญิงสลินทิพย์ เฉียงอุทิศ

๒๒/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง วัดทองพุ่มพวง  

สบ ๒๕๕๙/๐๒๙๑

เด็กหญิงสิริพร อินทรโชติ
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง วัดทองพุ่มพวง  

สบ ๒๕๕๙/๐๒๙๒
เด็กหญิงสุกัญญา สันติปาตี

๐๒/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง วัดทองพุ่มพวง  

สบ ๒๕๕๙/๐๒๙๓

เด็กหญิงสุทธิดา แก้วไพรแย้ม
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง วัดทองพุ่มพวง  

สบ ๒๕๕๙/๐๒๙๔

เด็กหญิงสุภาพร ขุนทอง
๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง วัดทองพุ่มพวง  

สบ ๒๕๕๙/๐๒๙๕

เด็กหญิงสุภาวรรณ บุญช่วย
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง วัดทองพุ่มพวง  

สบ ๒๕๕๙/๐๒๙๖
เด็กหญิงสุภาวิณี พุทธิ

๓๐/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง วัดทองพุ่มพวง  

สบ ๒๕๕๙/๐๒๙๗

เด็กหญิงอภิสรา ชาสาร
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง วัดทองพุ่มพวง  

สบ ๒๕๕๙/๐๒๙๘

นางสาวชรินรัตน์ ครนาศรี
๑๕/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี วัดศาลาแดง  

สบ ๒๕๕๙/๐๒๙๙

นางสาวชลธิชา มุ่งดี
๒๓/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี วัดศาลาแดง  

สบ ๒๕๕๙/๐๓๐๐
นางสาวนฤมล ขวัญบุญ

๐๘/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี วัดศาลาแดง  

สบ ๒๕๕๙/๐๓๐๑
นางสาวพรพิมล สุดแสวง

๑๒/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี วัดศาลาแดง  

สบ ๒๕๕๙/๐๓๐๒
นางสาวศสิธร วงศ์วิวัฒน์

๒๙/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี วัดศาลาแดง  

สบ ๒๕๕๙/๐๓๐๓
นางสาวสิริวิมล ภูอ่างทอง

๓๐/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี วัดศาลาแดง  

สบ ๒๕๕๙/๐๓๐๔
นางสาวสุชิราภรณ์ ริมแจ้ง

๒๕/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี วัดศาลาแดง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระบุรี  ๙ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๕๕๙/๐๓๐๕
นางสาวสุนันทา นำจันทร์

๐๔/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี วัดศาลาแดง  

สบ ๒๕๕๙/๐๓๐๖
นางสาวอโนชา เผือกสอาด

๓๑/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี วัดศาลาแดง  

สบ ๒๕๕๙/๐๓๐๗
นางสาวโศรดา คำน้อย

๑๑/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี วัดศาลาแดง  

สบ ๒๕๕๙/๐๓๐๘
นายคฑาวุธ หากวี

๒๗/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี วัดศาลาแดง  

สบ ๒๕๕๙/๐๓๐๙
นางสาวณษฐา เขียวน้อย

๒๕/๐๖/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี วัดศาลาแดง  

สบ ๒๕๕๙/๐๓๑๐
นางสาวรัตณา แซ่น้า

๑๙/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี วัดศาลาแดง  

สบ ๒๕๕๙/๐๓๑๑
นางสาววิภาฎา วงวรรชนศิวะ

๓๑/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี วัดศาลาแดง  

สบ ๒๕๕๙/๐๓๑๒

เด็กหญิงกชพร สืบแสน

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๕๙/๐๓๑๓

เด็กหญิงกชพรรณ ดีประหลาด
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๕๙/๐๓๑๔

เด็กหญิงกชพรรณ
ประดับมุขทองคำ ๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๕๙/๐๓๑๕
เด็กหญิงกฤตพร ญาณชาญปรีชา

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๕๙/๐๓๑๖

เด็กชายกฤตภาส อุทุมพิรัตน์
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๕๙/๐๓๑๗

เด็กหญิงกวิสรา อุบลชัย
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๕๙/๐๓๑๘

เด็กชายกษิดิเดช

์

เกตุหอม
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๕๙/๐๓๑๙
เด็กหญิงกิงฉัตร

่

ฉัตรกุล
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๕๙/๐๓๒๐
เด็กหญิงกุลฉัตร ฉัตรกุล

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๕๙/๐๓๒๑

เด็กหญิงกุลชญา จินดาอนันต์ยศ
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๕๙/๐๓๒๒

เด็กหญิงกุลธิดา สวายประโคน
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๕๙/๐๓๒๓
เด็กหญิงจิณห์นิภา ธรณสุนทร

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๕๙/๐๓๒๔

เด็กหญิงจิดาภา บุญไชย
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๕๙/๐๓๒๕

เด็กหญิงชนาภา มานะการ
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๕๙/๐๓๒๖

เด็กหญิงชมพูนุท เนตรปรีชา
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๕๙/๐๓๒๗
เด็กชายชานนท์ อินทรประสงค์

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๕๙/๐๓๒๘

เด็กชายชินวัตร แจ่มเจริญ
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๕๙/๐๓๒๙

เด็กหญิงชุติมา หนูมาทวงศ์
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๕๙/๐๓๓๐
เด็กหญิงฐานิกา สมชัยขจรเดช

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๕๙/๐๓๓๑
เด็กชายณฐกร บัวเงิน

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๕๙/๐๓๓๒

เด็กชายณฐกร อุบลแย้ม
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๕๙/๐๓๓๓

เด็กหญิงณวรา ศรเวช
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๕๙/๐๓๓๔

เด็กหญิงณัชภรณ์ หมายต่อกลาง
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๕๙/๐๓๓๕
เด็กหญิงณัฏฐณิชา จันทะสี

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๕๙/๐๓๓๖

เด็กหญิงณัฏฐนันท์ ซือตรง

่

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๕๙/๐๓๓๗

เด็กหญิงณัฐกฤตา บัวขาว
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๕๙/๐๓๓๘

เด็กหญิงณัฐวรา ศรัทธาอัษฎายุธ
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๕๙/๐๓๓๙
เด็กหญิงธนสุดา สมหวัง

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๐ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๕๕๙/๐๓๔๐
เด็กหญิงธนัญชนก หอมกลินยา

่

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๕๙/๐๓๔๑

เด็กชายธนาคิมต์ ธรรมชัย
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๕๙/๐๓๔๒
เด็กหญิงธัญชนก ปานดำ

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๕๙/๐๓๔๓

เด็กหญิงธัญพิฐชาค์ พรแสน
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๕๙/๐๓๔๔

เด็กหญิงธัญรดา จันจารุ
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๕๙/๐๓๔๕

เด็กชายธันยธรณ์ นิยมฤทธิ

์

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๕๙/๐๓๔๖
เด็กชายนพกร จันทร์รอด

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๕๙/๐๓๔๗

เด็กหญิงนภสร จันทร์ทอง
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๕๙/๐๓๔๘

เด็กหญิงนภสร รัตนวิโรจน์
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๕๙/๐๓๔๙

เด็กหญิงนภัสวรรณ ล้อสุนิรันดร์
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๕๙/๐๓๕๐
เด็กหญิงนรินธรณ์ อินทรโชติ

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๕๙/๐๓๕๑

เด็กหญิงนฤมล จำรัสกุล
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๕๙/๐๓๕๒

เด็กหญิงนวพร บุราณเดช
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๕๙/๐๓๕๓

เด็กชายนัธทวัฒน์ พุกสี
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๕๙/๐๓๕๔
เด็กหญิงนันทพร เสนะ

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๕๙/๐๓๕๕

เด็กหญิงนิจจีรา โพธิสิน

์

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๕๙/๐๓๕๖

เด็กหญิงบวรภัค ปาสานีย์
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๕๙/๐๓๕๗

เด็กหญิงบัณฑิตา ชมสุวรรณ
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๕๙/๐๓๕๘
เด็กชายปภังกร แสงมาก

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๕๙/๐๓๕๙

เด็กชายปวรปรัชญ์ รวยทรัพย์
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๕๙/๐๓๖๐
เด็กหญิงปณณธร ปนโพธิ

์

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๕๙/๐๓๖๑
เด็กชายปุณณัชฌาณ์ รัตน์ตยานุสรน์

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๕๙/๐๓๖๒
เด็กหญิงพรผกา สิงห์โต

๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๕๙/๐๓๖๓

เด็กหญิงพรพรรณ เหมรา
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๕๙/๐๓๖๔

เด็กหญิงพรรัตน์ ปรีชายุทธ
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๕๙/๐๓๖๕

เด็กหญิงพิมพิศา พิมพขันธ์
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๕๙/๐๓๖๖
เด็กชายพีรัชชัย จันทรทิพย์

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๕๙/๐๓๖๗

เด็กหญิงภัทรธิรา ศรีสังข์
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๕๙/๐๓๖๘

เด็กชายภัทรพงษ์ พงษ์เพ็ง
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๕๙/๐๓๖๙

เด็กชายภัทรเศรษฐ์ ศรีบุญเลียง

้

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๕๙/๐๓๗๐
เด็กหญิงภันทิลา ม่วงนิม

่

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๕๙/๐๓๗๑

เด็กหญิงภัศรา จึงพิชาญวณิชย์
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๕๙/๐๓๗๒

เด็กชายภีมภณ ภาคผิน
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๕๙/๐๓๗๓

เด็กชายภูรินทร์ คงเมือง
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๕๙/๐๓๗๔
เด็กชายภูรินท์ มีแสง

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๑ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๕๕๙/๐๓๗๕

เด็กชายภูริพัฒน์ สิงห์รุ่งเรือง
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๕๙/๐๓๗๖

เด็กหญิงภูริภัทร สมบรม
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๕๙/๐๓๗๗
เด็กชายภูริภัทร เทพภูมี

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๕๙/๐๓๗๘

เด็กหญิงภูวษา แสงวณิช
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๕๙/๐๓๗๙

เด็กชายภูเบศ อรรฐาเมศร์

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๕๙/๐๓๘๐
เด็กหญิงมณีรัตน์ เรืองรุ่ง

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๕๙/๐๓๘๑
เด็กหญิงมณีวรรณ เรืองรุ่ง

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๕๙/๐๓๘๒

เด็กหญิงสุชาดา เอียมสอาด

่

๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๕๙/๐๓๘๓

เด็กหญิงมัชฌิมา พรมเจียม
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๕๙/๐๓๘๔

เด็กหญิงมีนา ศิริเขต
๐๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๕๙/๐๓๘๕
เด็กชายยศพัทธ์ อัสราคชาวินันท์

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๕๙/๐๓๘๖

เด็กชายรชต พรหมศร
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๕๙/๐๓๘๗

เด็กหญิงรวิสรา เรือนคง
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๕๙/๐๓๘๘

เด็กหญิงรอมแพง เอกตระกูลชัย
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๕๙/๐๓๘๙
เด็กชายรัก ทองประไพ

๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๕๙/๐๓๙๐
เด็กหญิงรัญชิดา ธนพัฒน์พิศาล

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๕๙/๐๓๙๑

เด็กชายรัฐตะวัณ กอบแป
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๕๙/๐๓๙๒

เด็กหญิงรัตนภรณ์ แตงจวง
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๕๙/๐๓๙๓
เด็กหญิงรัศมีญา รัตนฤดีรมณ์

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๕๙/๐๓๙๔

เด็กหญิงลชินา วชิรศักดิชัย

์

๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๕๙/๐๓๙๕

เด็กหญิงลักขณา ธูปขุนทด
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๕๙/๐๓๙๖
เด็กหญิงลักลภัสรดา จิตต์กระจายแสง

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๕๙/๐๓๙๗
เด็กหญิงลักษิกา กลันจินดาดี

่

๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๕๙/๐๓๙๘

เด็กหญิงวงศ์ชนก เข็มเฉลิม
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๕๙/๐๓๙๙

เด็กหญิงวชิรญาณ์ มะยุรา
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๕๙/๐๔๐๐
เด็กหญิงวธูสิริ วีระเดช

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๕๙/๐๔๐๑
เด็กหญิงวรจิต ณ บางช้าง

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๕๙/๐๔๐๒ เด็กหญิงวรรณประภา
เดชชาญชัย

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๕๙/๐๔๐๓
เด็กชายวริทธิ

์

จันทร์ลาย
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๕๙/๐๔๐๔
เด็กหญิงวรินทร จินดารัตน์

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๕๙/๐๔๐๕
เด็กหญิงวริศรา ศรีจันทร์

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๕๙/๐๔๐๖
เด็กหญิงวริศรา สิทธิ

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๕๙/๐๔๐๗
เด็กหญิงวิมพ์วิภา ภมร

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๕๙/๐๔๐๘
เด็กหญิงศุภิสรา ผู้นิมิต

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๕๙/๐๔๐๙
เด็กชายสุกฤษฎ์ กาษร

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๒ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๕๕๙/๐๔๑๐
เด็กหญิงสุทธินันท์ เปยสันเทียะ

๊

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๕๙/๐๔๑๑

เด็กหญิงหทัยรัตน์ อุตรพงษ์
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๕๙/๐๔๑๒
เด็กหญิงอชิรญา ศรีสุขดี

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๕๙/๐๔๑๓

เด็กชายอนรรฆ จอมทอง
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๕๙/๐๔๑๔

เด็กหญิงอนัตตา นันทไตรทิพย์

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๕๙/๐๔๑๕

เด็กหญิงอนันตญา แสนเย็น
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๕๙/๐๔๑๖
เด็กหญิงอัจจิมา รอดสุข

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๕๙/๐๔๑๗

เด็กหญิงอัจฉริยา ศรีมาลา
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๕๙/๐๔๑๘

เด็กหญิงอัญชิสา เมฆขยาย
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๕๙/๐๔๑๙

เด็กชายอัมรินทร์ แก้วบุญเรือง
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๕๙/๐๔๒๐
เด็กชายอานนท์ณัฏฐ์ ผดุงจันทน์

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๕๙/๐๔๒๑

เด็กชายอินทัช แทนเกษม
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๕๙/๐๔๒๒

เด็กหญิงเบญญา ศักดิชัยสกุลศิริ

์

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๕๙/๐๔๒๓

เด็กหญิงเบญญาภา ขวัญเมือง
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๕๙/๐๔๒๔
เด็กหญิงเบญญาภา มาละวรรณโณ

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๕๙/๐๔๒๕

เด็กหญิงเบญญาภา
ยิงยงสกุลไพบูลย์

่

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๕๙/๐๔๒๖

เด็กหญิงเบญญาภา รัตนะจิตร
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๕๙/๐๔๒๗

เด็กหญิงเปมิกา วงษ์บุตร
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๕๙/๐๔๒๘
เด็กหญิงเปรมศิณี มีศรี

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๕๙/๐๔๒๙ เด็กชายเพชรพรภวิษย์
ตังพิมลจิตต์

้

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๕๙/๐๔๓๐
เด็กหญิงเมธาวิณี ถาพร

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๕๙/๐๔๓๑

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

แจ้งศรี
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๕๙/๐๔๓๒
เด็กชายเศรษฐพัทธ์ สิงห์ไพศาล

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๕๙/๐๔๓๓

เด็กชายเสฎฐวุฒิ สองแปน

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๕๙/๐๔๓๔

เด็กหญิงเอริศา คมศร

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๕๙/๐๔๓๕

เด็กชายแทนคุณ ลอยพูล
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๕๙/๐๔๓๖
เด็กหญิงแพรวา ศิริพล

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๕๙/๐๔๓๗

เด็กชายไรวินทร์ เสริฐพรรณึก
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๕๙/๐๔๓๘

เด็กหญิงกชพร คำแกม
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๕๙/๐๔๓๙

เด็กหญิงกมลชนก ฐิติพึงทอง

่

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๕๙/๐๔๔๐
เด็กหญิงกมลลักษณ์ ขุนพล

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๕๙/๐๔๔๑

เด็กชายกษิเดช หงษ์เผือก
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๕๙/๐๔๔๒

เด็กชายชณัต หัตถรุ่งเรือง
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๕๙/๐๔๔๓

เด็กหญิงชนม์นิภา พรรักษมณี
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๕๙/๐๔๔๔
เด็กหญิงชืนกมล

่

รู้ชอบ
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๓ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๕๕๙/๐๔๔๕

เด็กชายฐนกร ไววรกิจ
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๕๙/๐๔๔๖

เด็กหญิงฐิติกาญจน์ สองจันทร์
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๕๙/๐๔๔๗
เด็กหญิงณภัทร เนตรสุวรรณ์

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๕๙/๐๔๔๘

เด็กหญิงณัชชา ปนมูล
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๕๙/๐๔๔๙

เด็กหญิงณัฐมน ด้วงวิสุทธิ

์

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๕๙/๐๔๕๐
เด็กหญิงตวงตรัย บุญญาลัย

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๕๙/๐๔๕๑
เด็กหญิงธนภรณ์ ธนวงษ์ชัย

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๕๙/๐๔๕๒

เด็กชายนนทชา นาคสุวรรณ
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๕๙/๐๔๕๓

เด็กหญิงนลพรรณ แก้วตาล
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๕๙/๐๔๕๔

เด็กชายบงกชกร พร้อมเพรียง
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๕๙/๐๔๕๕
เด็กชายบรรณสรณ์ ศรีแก้วเกิด

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๕๙/๐๔๕๖

เด็กชายบุญญฤทธิ

์

สะสิงห์
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๕๙/๐๔๕๗

เด็กชายปฐมกานต์ สุวรรณน้อย
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๕๙/๐๔๕๘

เด็กชายประวีร์ รุ่งสัมพันธ์
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๕๙/๐๔๕๙
เด็กชายปวรปรัชญ์ หลักฟา

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๕๙/๐๔๖๐
เด็กชายปญจพล กลินทับทิม

่

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๕๙/๐๔๖๑

เด็กหญิงปาร์รวี รากผักแว่น
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๕๙/๐๔๖๒

เด็กหญิงปุญญรัศมิ

์

แซ่ตัง

้

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๕๙/๐๔๖๓
เด็กหญิงปุญญิศา แซ่ตัง

้

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๕๙/๐๔๖๔

เด็กชายปุระ บุญสุภา

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๕๙/๐๔๖๕

เด็กชายพงศพัฒน์ คำภู

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๕๙/๐๔๖๖
เด็กหญิงพรรณชนก คัมภิรานนท์

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๕๙/๐๔๖๗
เด็กชายพิพัฒน์ ศิริบพิตร

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๕๙/๐๔๖๘

เด็กหญิงภครพร สนิทไชย
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๕๙/๐๔๖๙

เด็กชายภูชิต จันทร์ภิบาล
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๕๙/๐๔๗๐
เด็กชายภูวเนศวร์ กันจันธิระวงศ์

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๕๙/๐๔๗๑
เด็กชายยศกร ธงชัย

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๕๙/๐๔๗๒

เด็กชายวชณาณณ อินทรสุข
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๕๙/๐๔๗๓

เด็กชายวชิรวิชญ์ พงษ์สมถ้อย

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๕๙/๐๔๗๔

เด็กชายวรฤทธิ

์

ศรีสุข
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๕๙/๐๔๗๕
เด็กหญิงวริษา สุวรรณกำไร

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๕๙/๐๔๗๖

เด็กชายวสุทธิพงษ์

์

ปนตะวงค์
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๕๙/๐๔๗๗

เด็กชายวัฒนชัย บุญเหนือ
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๕๙/๐๔๗๘

เด็กชายวิษณุพงษ์ สุวรรณทรัพย์ศิริ
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๕๙/๐๔๗๙
เด็กหญิงวีรญา จิตร์จรูญศรี

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๔ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๕๕๙/๐๔๘๐
เด็กชายวีรภัทร เมทนีกรชัย

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๕๙/๐๔๘๑

เด็กหญิงศุภิสรา เหมจันทึก
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๕๙/๐๔๘๒
เด็กหญิงสุริกานต์ รัตนแสง

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๕๙/๐๔๘๓

เด็กหญิงอรชนก มานิล
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๕๙/๐๔๘๔

เด็กหญิงธนพร จันทรกูล
๑๖/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 9 วัดเขาคูบา วัดเขาคูบา  

สบ ๒๕๕๙/๐๔๘๕

เด็กหญิงกัญญพัชร ศรีไชยมูล
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 9 วัดเขาคูบา วัดเขาคูบา  

สบ ๒๕๕๙/๐๔๘๖
เด็กชายปฏิภาณ เพ็งเพ็ชร

๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 9 วัดเขาคูบา วัดเขาคูบา  

สบ ๒๕๕๙/๐๔๘๗

เด็กชายวีรพงศ์ ขันทอง
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 9 วัดเขาคูบา วัดเขาคูบา  

สบ ๒๕๕๙/๐๔๘๘

เด็กหญิงชุติมา โพธิเพ็ง

์

๑๗/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 9 วัดเขาคูบา วัดเขาคูบา  

สบ ๒๕๕๙/๐๔๘๙

เด็กหญิงกนกพร ถึงลาภ
๑๘/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 9 วัดเขาคูบา วัดเขาคูบา  

สบ ๒๕๕๙/๐๔๙๐
เด็กชายจักรกฤษ ชาวหนองแซง

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 9 วัดเขาคูบา วัดเขาคูบา  

สบ ๒๕๕๙/๐๔๙๑

เด็กชายอดิศักดิ

์

วงษ์ดี
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 9 วัดเขาคูบา วัดเขาคูบา  

สบ ๒๕๕๙/๐๔๙๒

เด็กชายสรยุทธ เดชะเทศ
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 9 วัดเขาคูบา วัดเขาคูบา  

สบ ๒๕๕๙/๐๔๙๓

เด็กชายอนันท์ แก่งเพรียว
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 9 วัดเขาคูบา วัดเขาคูบา  

สบ ๒๕๕๙/๐๔๙๔
เด็กหญิงสุวรรณี พันรัต

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 9 วัดเขาคูบา วัดเขาคูบา  

สบ ๒๕๕๙/๐๔๙๕

เด็กชายนิธิทัศ ฉวีวรรณ
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 9 วัดเขาคูบา วัดเขาคูบา  

สบ ๒๕๕๙/๐๔๙๖

เด็กหญิงกาญจนา โตจวง

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 9 วัดเขาคูบา วัดเขาคูบา  

สบ ๒๕๕๙/๐๔๙๗

เด็กหญิงธิติมา น้อยนาโชติ
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 9 วัดเขาคูบา วัดเขาคูบา  

สบ ๒๕๕๙/๐๔๙๘
เด็กชายอภิรักษ์ ธนาวงศ์

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 9 วัดเขาคูบา วัดเขาคูบา  

สบ ๒๕๕๙/๐๔๙๙

เด็กชายบุลากร จันทร์ตรี
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 9 วัดเขาคูบา วัดเขาคูบา  

สบ ๒๕๕๙/๐๕๐๐
เด็กชายภูเบศร์ หมู่อุบล

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 9 วัดเขาคูบา วัดเขาคูบา  

สบ ๒๕๕๙/๐๕๐๑
เด็กหญิงณัฐกานต์ กล้วยน้อย

๒๙/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 9 วัดเขาคูบา วัดเขาคูบา  

สบ ๒๕๕๙/๐๕๐๒
เด็กหญิงศิริประภา แจ่มหยวก

๑๗/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 9 วัดเขาคูบา วัดเขาคูบา  

สบ ๒๕๕๙/๐๕๐๓
เด็กหญิงพรรณวดี เกตุวรณ์

๒๙/๔/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาล 9 วัดเขาคูบา วัดเขาคูบา  

สบ ๒๕๕๙/๐๕๐๔
เด็กหญิงวิไลพร ดีบุรุษ

๐๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 9 วัดเขาคูบา วัดเขาคูบา  

สบ ๒๕๕๙/๐๕๐๕
เด็กชายมนตรี สุขละมูล

๑๓/๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 9 วัดเขาคูบา วัดเขาคูบา  

สบ ๒๕๕๙/๐๕๐๖
เด็กหญิงวรวรรณ วันแว่น

๑๙/๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 9 วัดเขาคูบา วัดเขาคูบา  

สบ ๒๕๕๙/๐๕๐๗
เด็กหญิงสุธินันท์ ก้อนผูก

๑๘/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 9 วัดเขาคูบา วัดเขาคูบา  

สบ ๒๕๕๙/๐๕๐๘
เด็กหญิงพรรษา ราภัคดี

๒๓/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 9 วัดเขาคูบา วัดเขาคูบา  

สบ ๒๕๕๙/๐๕๐๙
เด็กชายบุญชนะ ชำนาญสอน

๑๓/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 9 วัดเขาคูบา วัดเขาคูบา  

สบ ๒๕๕๙/๐๕๑๐
เด็กชายณัฐวุฒิ รักษาสมัย

๒๐/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 9 วัดเขาคูบา วัดเขาคูบา  

สบ ๒๕๕๙/๐๕๑๑

เด็กชายปชญา ใหม่ปยะ
๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 9 วัดเขาคูบา วัดเขาคูบา  

สบ ๒๕๕๙/๐๕๑๒

เด็กหญิงอภิญญา ศรีขำ
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 9 วัดเขาคูบา วัดเขาคูบา  

สบ ๒๕๕๙/๐๕๑๓

เด็กชายนพรัตน์ แสงน้อย
๒๑/๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 9 วัดเขาคูบา วัดเขาคูบา  

สบ ๒๕๕๙/๐๕๑๔
เด็กหญิงนุชจรี มณีเนียม

๒๒/๙/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาล 9 วัดเขาคูบา วัดเขาคูบา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๕ / ๘๘

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๕๕๙/๐๕๑๕

เด็กชายศักดิรินทร์

์

พรมมณี
๒๖/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 9 วัดเขาคูบา วัดเขาคูบา  

สบ ๒๕๕๙/๐๕๑๖

เด็กหญิงสุกันยา ตองออ่น
๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 9 วัดเขาคูบา วัดเขาคูบา  

สบ ๒๕๕๙/๐๕๑๗
เด็กชายอานนท์ แก่งเพรียว

๒๙/๔/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 9 วัดเขาคูบา วัดเขาคูบา  

สบ ๒๕๕๙/๐๕๑๘

เด็กหญิงพรหมพร แจ่มแจ้ง
๒๐/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 9 วัดเขาคูบา วัดเขาคูบา  

สบ ๒๕๕๙/๐๕๑๙

เด็กชายอาชา สีมากร
๒๐/๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 9 วัดเขาคูบา วัดเขาคูบา  

สบ ๒๕๕๙/๐๕๒๐
เด็กหญิงณัฐนิชา คำมี

๒๒/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 9 วัดเขาคูบา วัดเขาคูบา  

สบ ๒๕๕๙/๐๕๒๑
เด็กหญิงณัฐพร ตุลากันย์

๕/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 9 วัดเขาคูบา วัดเขาคูบา  

สบ ๒๕๕๙/๐๕๒๒

เด็กหญิงศุภิสรา ชมภูพันธ์
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 9 วัดเขาคูบา วัดเขาคูบา  

สบ ๒๕๕๙/๐๕๒๓

เด็กชายพรชัย ถินจำลอง

่

๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 9 วัดเขาคูบา วัดเขาคูบา  

สบ ๒๕๕๙/๐๕๒๔

เด็กชายกิตติคุณ พวงมะลิ
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองบัว วัดตะกุด  

สบ ๒๕๕๙/๐๕๒๕
เด็กชายครรชนะ มลิ

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองบัว วัดตะกุด  

สบ ๒๕๕๙/๐๕๒๖

เด็กหญิงชาลิสา เสนะวัต
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองบัว วัดตะกุด  

สบ ๒๕๕๙/๐๕๒๗

เด็กชายณัฐวุฒิ เจริญสุข
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองบัว วัดตะกุด  

สบ ๒๕๕๙/๐๕๒๘

เด็กหญิงบุตรษกร สิงห์ด้วง
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองบัว วัดตะกุด  

สบ ๒๕๕๙/๐๕๒๙
เด็กหญิงปนัดดา จันทร์เทียง

่

๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองบัว วัดตะกุด  

สบ ๒๕๕๙/๐๕๓๐
เด็กหญิงปนัสยา อุ่นศรี

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองบัว วัดตะกุด  

สบ ๒๕๕๙/๐๕๓๑

เด็กหญิงพรชนก กลีบเมฆ

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองบัว วัดตะกุด  

สบ ๒๕๕๙/๐๕๓๒

เด็กชายพลวัฒน์ เพ็ชรสิงห์
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองบัว วัดตะกุด  

สบ ๒๕๕๙/๐๕๓๓
เด็กชายพัชรพล มณฑา

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองบัว วัดตะกุด  

สบ ๒๕๕๙/๐๕๓๔

เด็กหญิงมณีรัตน์ แน่นหนา
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองบัว วัดตะกุด  

สบ ๒๕๕๙/๐๕๓๕

เด็กหญิงรัตนา ยมจอหอ
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองบัว วัดตะกุด  

สบ ๒๕๕๙/๐๕๓๖

เด็กหญิงรุจิรา มหาวรรณ
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองบัว วัดตะกุด  

สบ ๒๕๕๙/๐๕๓๗
เด็กชายสถิตคุณ อ้นพรหม

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองบัว วัดตะกุด  

สบ ๒๕๕๙/๐๕๓๘

เด็กชายสหภาพ ฤทธิเดช

์

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองบัว วัดตะกุด  

สบ ๒๕๕๙/๐๕๓๙

เด็กหญิงอภิสรา นาดี
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองบัว วัดตะกุด  

สบ ๒๕๕๙/๐๕๔๐
เด็กชายเขมทัต แผ้วสูงเนิน

๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองบัว วัดตะกุด  

สบ ๒๕๕๙/๐๕๔๑
เด็กชายไกรวิทย์ ราศรี

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองบัว วัดตะกุด  

สบ ๒๕๕๙/๐๕๔๒

เด็กหญิงจุฑารัตน์ รัตนตุมหิ
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองบัว วัดตะกุด  

สบ ๒๕๕๙/๐๕๔๓

เด็กชายธิติ สนสกุล
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองบัว วัดตะกุด  

สบ ๒๕๕๙/๐๕๔๔

เด็กชายรัตนากร สร้างนา
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองบัว วัดตะกุด  

สบ ๒๕๕๙/๐๕๔๕
เด็กชายอธิป การอินทร์

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองบัว วัดตะกุด  

สบ ๒๕๕๙/๐๕๔๖

เด็กชายเอกอมร รุจิระอัมพร
๑๒/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๕๕๙/๐๕๔๗

เด็กชายชิตพงษ์ คุ้มพิทักษ์
๑๕/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๕๕๙/๐๕๔๘

เด็กหญิงนวพร แก้วนวล
๒๕/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๕๕๙/๐๕๔๙
เด็กหญิงเปรมมิกา ชีพนุรัตน์

๒๙/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๖ / ๘๘

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๕๕๙/๐๕๕๐
เด็กหญิงพิมพ์วิมล น้อยประดิษฐ์ ๑/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๕๕๙/๐๕๕๑

เด็กหญิงภูริดา มีชอบ
๓๐/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๕๕๙/๐๕๕๒
เด็กหญิงสาธกา ไพศาลพงษ์

๒๘/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๕๕๙/๐๕๕๓

เด็กชายสิริราช คล่องธัญกรณ์
๑๓/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๕๕๙/๐๕๕๔

เด็กหญิงนันทิชา ช้อยวิเชียร
๒๖/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๕๕๙/๐๕๕๕

เด็กหญิงปยภัทร คงสมบัติ
๓๐/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๕๕๙/๐๕๕๖
เด็กหญิงลักขิกา มังสา

๒๓/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๕๕๙/๐๕๕๗

เด็กชายพบพร ศรีบุญเรือง
๑๗/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๕๕๙/๐๕๕๘

เด็กหญิงชนัญญา แซ่อึง

้

๒๒/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๕๕๙/๐๕๕๙

เด็กหญิงพิมพิกา คำมี
๒๑/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๕๕๙/๐๕๖๐
เด็กหญิงสร้อยทิพย์ ทับสาร ๑๐/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๕๕๙/๐๕๖๑

เด็กชายกฤตภาส ครองรักษ์ ๒๐/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๕๕๙/๐๕๖๒

เด็กหญิงณักญ์คนา พฤกษา
๒๔/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๕๕๙/๐๕๖๓

เด็กหญิงศิริปญญา คุ้มเสถียร
๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๕๕๙/๐๕๖๔
เด็กหญิงสิริภัทร ทองนาค

๑๘/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๕๕๙/๐๕๖๕

เด็กชายวิชญ์ภาส อัมราใบ

๒๕/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๕๕๙/๐๕๖๖

เด็กชายอภิชัย แก้วมหิงสา
๒๑/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๕๕๙/๐๕๖๗
เด็กหญิงกมลลักษณ์ ไชยยงค์

๒๙/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๕๕๙/๐๕๖๘
เด็กหญิงสุพิชญา โพธิกสิกร ๓/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๕๕๙/๐๕๖๙
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ อ่อนนา

๑๗/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๕๕๙/๐๕๗๐
เด็กชายไกรวุฒิ กระโห้ทอง

๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๕๕๙/๐๕๗๑

เด็กชายนิติภูมิ เจริญวัย ๔/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๕๕๙/๐๕๗๒
เด็กชายรณพีร์ กูดชาลี ๕/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๕๕๙/๐๕๗๓

เด็กชายสุพะสิน พูเพียร
๑๖/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๕๕๙/๐๕๗๔

เด็กชายราเชน ศรีสุวรรณ์

๑๓/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๕๕๙/๐๕๗๕

เด็กหญิงการะเกด สีท้าว

๑๓/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๕๕๙/๐๕๗๖
เด็กหญิงณัฐกานต์ แก่งกระโทก

๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๕๕๙/๐๕๗๗

เด็กหญิงแพรตะวัน สุขภักดีธนพงศ์ ๓/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๕๕๙/๐๕๗๘ เด็กหญิงเพชรแพรวพราว

กองคำ ๙/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๕๕๙/๐๕๗๙

เด็กหญิงมีนา หนูคำ ๒/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๕๕๙/๐๕๘๐
เด็กหญิงวรรณวิสา วรรณวงษ์

๑๖/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๕๕๙/๐๕๘๑

เด็กหญิงวัลนภัส แตงทองแท้
๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๕๕๙/๐๕๘๒

เด็กชายคุณากร ดูรูปรัมย์ ๔/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๕๕๙/๐๕๘๓

เด็กชายจิรทีปต์ อินจันทร์
๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๕๕๙/๐๕๘๔
เด็กชายเลิศชาย ด้วงงาม

๑๕/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๗ / ๘๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๕๕๙/๐๕๘๕

เด็กชายอัศวิน รอดภัย ๔/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๕๕๙/๐๕๘๖

เด็กหญิงคณัสนันท์ เผ่าสีดา
๑๕/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๕๕๙/๐๕๘๗
เด็กหญิงนภัสนันท์ อินทรอนันต์ ๒/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๕๕๙/๐๕๘๘

เด็กหญิงสโลสิณี อินถา
๑๐/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๕๕๙/๐๕๘๙

เด็กชายกฤตนัย จีนมัง

่

๒๔/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๕๕๙/๐๕๙๐
เด็กชายจีรศักดิ

์

อิมเต็ม

่

๑๔/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๕๕๙/๐๕๙๑
เด็กชายธงชัย มังคะดานะรา

๑๐/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๕๕๙/๐๕๙๒

เด็กชายวรรณพล เพชรกะราช ๕/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๕๕๙/๐๕๙๓

เด็กชายอนุภัทร ชูปญญาเลิศ

๒๘/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๕๕๙/๐๕๙๔

เด็กหญิงกนกขวัญ บัวงาม
๒๕/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๕๕๙/๐๕๙๕
เด็กหญิงธัญชนก ชูปญญาเลิศ ๕/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๕๕๙/๐๕๙๖

เด็กหญิงนพนภัส สมุยน้อย
๑๘/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๕๕๙/๐๕๙๗

เด็กหญิงพัชริญญ์ มีสำลี
๒๘/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๕๕๙/๐๕๙๘

เด็กหญิงวันวิสา อินกันท์
๑๒/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๕๕๙/๐๕๙๙
เด็กหญิงศิริรักษ์ บุญรอด ๑/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๕๕๙/๐๖๐๐
เด็กชายธนภัทร รัตเพชร ๑๐/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๕๕๙/๐๖๐๑
เด็กชายปญณวิชญ์ ยอดบุญหล้า

๒๔/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๕๕๙/๐๖๐๒
เด็กชายอณุวัฒน์ กลินสุคนธ์

่

๒๖/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๕๕๙/๐๖๐๓
เด็กหญิงกัญญาณัฐ เกษมคุณ ๓/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๕๕๙/๐๖๐๔
เด็กหญิงณัฐธิดา อนุรักษ์

๑๔/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๕๕๙/๐๖๐๕
เด็กหญิงธิดาเนตร อาสาคติ

๑๐/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๕๕๙/๐๖๐๖
เด็กหญิงอนงนาฏ จันต๊ะนาเขต

๒๙/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๕๕๙/๐๖๐๗
เด็กหญิงอารียา แก้วประเสริฐ

๒๒/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๕๕๙/๐๖๐๘
เด็กหญิงพิชญาภา อันธพันธ์

๑๗/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๕๕๙/๐๖๐๙
เด็กหญิงอริญชยา บุญเรือน

๒๘/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๕๕๙/๐๖๑๐
เด็กชายณัฐดนัย ภู่วงค์ษา ๖/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๕๕๙/๐๖๑๑
เด็กชายศรณารายณ์ แฟสันเทียะ

๒๙/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๕๕๙/๐๖๑๒

เด็กชายศุกลภัทร รัสมี
๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๕๕๙/๐๖๑๓

เด็กชายจตุรพร วงศ์พันธ์
๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๕๕๙/๐๖๑๔

เด็กชายชนัญู ขันธวิธิ
๒๑/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๕๕๙/๐๖๑๕
เด็กชายไชยพล ศิริมาศ ๔/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๕๕๙/๐๖๑๖

เด็กชายพรเทพ ดีบุรุษ
๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๕๕๙/๐๖๑๗

เด็กชายภูริพงศ์ คงรืนเริง

่

๒๕/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๕๕๙/๐๖๑๘

เด็กหญิงศิริอร ช้างจันทร์
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๕๕๙/๐๖๑๙
เด็กหญิงรุจิราพร อาจอุดม

๑๓/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๘ / ๘๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๕๕๙/๐๖๒๐
เด็กหญิงวชิตา ทศพร

๒๔/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๕๕๙/๐๖๒๑

เด็กชายนิพัฒพงษ์ ดำดี

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านกล้วย วัดสะตือ  

สบ ๒๕๕๙/๐๖๒๒
เด็กหญิงพรธีรา ต่วนฤทธิ

์

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านกล้วย วัดสะตือ  

สบ ๒๕๕๙/๐๖๒๓

เด็กหญิงพิมพ์ชนก อรรคนิมาตร
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านกล้วย วัดสะตือ  

สบ ๒๕๕๙/๐๖๒๔

เด็กชายรัชชานนท์ เทียนไธสง
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านกล้วย วัดสะตือ  

สบ ๒๕๕๙/๐๖๒๕

เด็กชายศรัณยกร สัตยะยุกต์
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านกล้วย วัดสะตือ  

สบ ๒๕๕๙/๐๖๒๖
เด็กชายศรันย์ ทองนวล

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านกล้วย วัดสะตือ  

สบ ๒๕๕๙/๐๖๒๗

เด็กหญิงศิริวรรณ รุ่งกำจัด
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านกล้วย วัดสะตือ  

สบ ๒๕๕๙/๐๖๒๘
เด็กหญิงสุพัฒน์ตรา เพ็ชรจรูญ

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านกล้วย วัดสะตือ  

สบ ๒๕๕๙/๐๖๒๙

เด็กหญิงอชิรญา บรรลือหาญ
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านกล้วย วัดสะตือ  

สบ ๒๕๕๙/๐๖๓๐
เด็กชายอนันต์สิทธิ

์

อักษรรัก
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านกล้วย วัดสะตือ  

สบ ๒๕๕๙/๐๖๓๑

เด็กชายเกรียงไกร กำบัง
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านกล้วย วัดสะตือ  

สบ ๒๕๕๙/๐๖๓๒

เด็กชายกฤตฐาพร ผลสวัสดิ

์

๐๔/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี
วัดพระพุทธฉาย  

สบ ๒๕๕๙/๐๖๓๓

เด็กหญิงจิณัฐตา ร่มรืน

่

๐๘/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี
วัดพระพุทธฉาย  

สบ ๒๕๕๙/๐๖๓๔
เด็กชายธนภัทร เปรมประสิทธิ

์

๐๗/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี
วัดพระพุทธฉาย  

สบ ๒๕๕๙/๐๖๓๕

เด็กหญิงภัทรลภา ฉำเย็น
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี
วัดพระพุทธฉาย  

สบ ๒๕๕๙/๐๖๓๖

เด็กหญิงสุรภา อุทยานิน
๐๒/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี

วัดพระพุทธฉาย  

สบ ๒๕๕๙/๐๖๓๗

เด็กหญิงวัศยา ใสสด
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี
วัดพระพุทธฉาย  

สบ ๒๕๕๙/๐๖๓๘
เด็กหญิงวิลาสินี กลีบเกษร

๐๗/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี
วัดพระพุทธฉาย  

สบ ๒๕๕๙/๐๖๓๙

เด็กหญิงสุวิมล พรมบันดิษ
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี
วัดพระพุทธฉาย  

สบ ๒๕๕๙/๐๖๔๐
เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ จำเริญ

๑๙/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี

วัดพระพุทธฉาย  

สบ ๒๕๕๙/๐๖๔๑

เด็กหญิงจารุวรรณ เรือนจันทร์
๐๙/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี

วัดพระพุทธฉาย  

สบ ๒๕๕๙/๐๖๔๒
เด็กหญิงจุฑามาศ กล่อมใจ

๒๖/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี

วัดพระพุทธฉาย  

สบ ๒๕๕๙/๐๖๔๓

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ผาสุข
๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี
วัดพระพุทธฉาย  

สบ ๒๕๕๙/๐๖๔๔

เด็กหญิงชุตินันท์ ศรีสมโภชน์
๐๑/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี

วัดพระพุทธฉาย  

สบ ๒๕๕๙/๐๖๔๕

เด็กหญิงณัฐนรีย์ ศรีมงคลปทุม
๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี
วัดพระพุทธฉาย  

สบ ๒๕๕๙/๐๖๔๖
เด็กหญิงนันทิกา ขันขาว

๑๒/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี

วัดพระพุทธฉาย  

สบ ๒๕๕๙/๐๖๔๗

นายประพัฒน์ ชมดวง
๒๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี
วัดพระพุทธฉาย  

สบ ๒๕๕๙/๐๖๔๘

นางสาวอรวรรณ ทองรักษ์
๒๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี
วัดพระพุทธฉาย  

สบ ๒๕๕๙/๐๖๔๙ นางสาวปรัศนียาภรณ์
ตะวะนิตย์

๑๐/๐๕/๒๕๔๓ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี
วัดพระพุทธฉาย  

สบ ๒๕๕๙/๐๖๕๐
เด็กชายก้องภพ นุ้ยเพียร

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๕๕๙/๐๖๕๑

เด็กชายก้องภพ แก้วรากมุข
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๕๕๙/๐๖๕๒

เด็กหญิงจิตรลดา ศิลาพัฒน์
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๕๕๙/๐๖๕๓

เด็กหญิงชัชภรณ์ ทัดเทียม
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๕๕๙/๐๖๕๔
เด็กหญิงณัฐกานต์ สังมิ

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๙ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๕๕๙/๐๖๕๕

เด็กชายณัฐดนัย เครือนิล
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๕๕๙/๐๖๕๖

เด็กชายตะวันฉาย สุขเกษม
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๕๕๙/๐๖๕๗
เด็กหญิงธนพร ต้นเกตุแก้ว

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๕๕๙/๐๖๕๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ เทียมจันทร์
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๕๕๙/๐๖๕๙

เด็กชายนนทกร พรมมะนัด

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๕๕๙/๐๖๖๐
เด็กชายนรินทร์ พิมพะ

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๕๕๙/๐๖๖๑
เด็กหญิงนริสา พุทธแก้ว

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๕๕๙/๐๖๖๒

เด็กชายบริพัตร จอนมี
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๕๕๙/๐๖๖๓

เด็กชายปกรณ์ อุตมะ
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๕๕๙/๐๖๖๔
เด็กหญิงพลอยชมพู สมอไทย ๗/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๕๕๙/๐๖๖๕
เด็กชายพัชรพล แจ้งเสนาะ

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๕๕๙/๐๖๖๖

เด็กชายพัชระพงษ์ นาคสุข
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๕๕๙/๐๖๖๗

เด็กหญิงพิชชาภา ทาสมบูรณ์

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๕๕๙/๐๖๖๘

เด็กชายพิพัฒน์ ปนสำรอง
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๕๕๙/๐๖๖๙
เด็กชายพิรชัช ชืนสว่าง

่

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๕๕๙/๐๖๗๐
เด็กชายพีระพัฒน์ เดชแก้ว

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๕๕๙/๐๖๗๑

เด็กชายภูริช อินอ่อน
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๕๕๙/๐๖๗๒

เด็กชายวัชรินทร์ ศรีประเทือง
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๕๕๙/๐๖๗๓
เด็กหญิงศรัณพร บุญสุทธิ

์

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๕๕๙/๐๖๗๔

เด็กหญิงสุพัตรา บ้านพลับ
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๕๕๙/๐๖๗๕
เด็กหญิงเพ็ญประภา พรหมมา

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๕๕๙/๐๖๗๖

เด็กหญิงกนกนิตย์ หนองยาว
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๕๕๙/๐๖๗๗
เด็กหญิงกนกพร แก้วคำภา

๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๕๕๙/๐๖๗๘

เด็กชายกฤษฎา เจริญเง่า
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๕๕๙/๐๖๗๙

เด็กชายคุณวุฒิ ดาขุนทด
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๕๕๙/๐๖๘๐
เด็กชายจิรวัฒน์ ชูทรัพย์

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๕๕๙/๐๖๘๑
เด็กหญิงชุติกาญจน์ เศรษฐะ

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๕๕๙/๐๖๘๒

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

หนูดี
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๕๕๙/๐๖๘๓

นายติณณภพ เมืองแทน
๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่งคอย วัดเขาลาดวนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๖๘๔

เด็กชายนิติพัฒน์ พุกเภา
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแก่งคอย วัดเขาลาดวนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๖๘๕
เด็กชายกิตติธัช เข่งพิมล

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนแก่งคอย วัดเขาลาดวนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๖๘๖
เด็กชายณัฐนันทพล สำเริญรัมย์

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนแก่งคอย วัดเขาลาดวนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๖๘๗

นางสาววิภาดา ศรีคำภา
๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่งคอย วัดเขาลาดวนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๖๘๘

นางสาวจณิสภักดิ

์

เทพไกร
๒๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่งคอย วัดเขาลาดวนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๖๘๙
นางสาวนภัสกร บูรณกิตติ

๐๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่งคอย วัดเขาลาดวนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระบุรี  ๒๐ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๕๕๙/๐๖๙๐
นางสาวสุภาวิณี สุวรรณดี

๐๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนแก่งคอย วัดเขาลาดวนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๖๙๑

นางสาวกัญญารัตน์ รักษาบุญ
๑๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนแก่งคอย วัดเขาลาดวนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๖๙๒
นางสาววชิรญา คมศร

๓๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนแก่งคอย วัดเขาลาดวนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๖๙๓

นางสาวนัฐชา อันโสภา
๓๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนแก่งคอย วัดเขาลาดวนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๖๙๔

นางสาวพัฒนาวดี แก้วมี
๓๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนแก่งคอย วัดเขาลาดวนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๖๙๕

นางสาวเบญญาภา สิริพลายเล็ก
๑๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนแก่งคอย วัดเขาลาดวนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๖๙๖
นางสาวศศิธร โฉมงาม

๒๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนแก่งคอย วัดเขาลาดวนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๖๙๗

นางสิริรัตน์ แสนวัง
๒๔/๐๙/๒๕๒๑

โรงเรียนแก่งคอย วัดเขาลาดวนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๖๙๘

นางสาววันวิสา เหมราช
๑๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนแก่งคอย วัดเขาลาดวนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๖๙๙

นางสาวญาดา เทียนทอง
๒๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแก่งคอย วัดเขาลาดวนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๗๐๐
เด็กหญิงณัฐณิชา สุทธิโชคธนากร

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนแก่งคอย วัดเขาลาดวนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๗๐๑
เด็กหญิงสุพัตรา เทพไกร

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนแก่งคอย วัดเขาลาดวนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๗๐๒
เด็กหญิงพิชญา ชาลี

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนแก่งคอย วัดเขาลาดวนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๗๐๓
เด็กหญิงสุรีรัตน์ เร่งเจริญรัตน์

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนแก่งคอย วัดเขาลาดวนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๗๐๔
เด็กหญิงอรณิชา คำพฤกษ์

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแก่งคอย วัดเขาลาดวนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๗๐๕
เด็กหญิงอาทิตยา เปาศรี

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแก่งคอย วัดเขาลาดวนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๗๐๖
เด็กหญิงศิรกานต์ โทสา

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนแก่งคอย วัดเขาลาดวนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๗๐๗
เด็กหญิงจุฑารัตน์ เปนไทย

๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนแก่งคอย วัดเขาลาดวนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๗๐๘
เด็กหญิงกัลยรัตน์ ด่านทอง

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนแก่งคอย วัดเขาลาดวนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๗๐๙
เด็กหญิงพิมพ์พิมล ขุนพิทักษ์

๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแก่งคอย วัดเขาลาดวนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๗๑๐
เด็กชายกันตภณ มิงมาลี

่

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดแก่งคอย  

สบ ๒๕๕๙/๐๗๑๑
เด็กชายเกริกเกียรติ ธนูศร

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดแก่งคอย  

สบ ๒๕๕๙/๐๗๑๒
เด็กชายวสุรัตน์ แก้วสุข

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดแก่งคอย  

สบ ๒๕๕๙/๐๗๑๓

เด็กชายตฤณ ขุนเณร
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดแก่งคอย  

สบ ๒๕๕๙/๐๗๑๔

เด็กชายนพรัตน์ อินทะมา
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดแก่งคอย  

สบ ๒๕๕๙/๐๗๑๕

เด็กชายจักรินทร์ ไวยุทธ์
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดแก่งคอย  

สบ ๒๕๕๙/๐๗๑๖
เด็กชายโสฬษ สายสุทธิ

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดแก่งคอย  

สบ ๒๕๕๙/๐๗๑๗

เด็กชายศุภวิชญ์ บัวงาม
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดแก่งคอย  

สบ ๒๕๕๙/๐๗๑๘

เด็กหญิงมณีวรรณ ไชยนา
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดแก่งคอย  

สบ ๒๕๕๙/๐๗๑๙

เด็กหญิงศศิวิมล สังขาว
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดแก่งคอย  

สบ ๒๕๕๙/๐๗๒๐
เด็กหญิงจรัสพร ถินวงษ์เกอร์

่

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดแก่งคอย  

สบ ๒๕๕๙/๐๗๒๑

เด็กหญิงชลธิชา ธิอินโต
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดแก่งคอย  

สบ ๒๕๕๙/๐๗๒๒

เด็กหญิงสุพรรษา สายดิง

่

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดแก่งคอย  

สบ ๒๕๕๙/๐๗๒๓

เด็กหญิงสิริยากร คัมภีระพันธ์
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดแก่งคอย  

สบ ๒๕๕๙/๐๗๒๔
เด็กหญิงเมธิณี จอดกลาง

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดแก่งคอย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระบุรี  ๒๑ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๕๕๙/๐๗๒๕

เด็กหญิงธิดารัตน์ บุญเรือน
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดแก่งคอย  

สบ ๒๕๕๙/๐๗๒๖

เด็กหญิงกฤติยา เกตุประดิษฐ์
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดแก่งคอย  

สบ ๒๕๕๙/๐๗๒๗
เด็กหญิงสิริกัญญา แดงแล้ว

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดแก่งคอย  

สบ ๒๕๕๙/๐๗๒๘

เด็กหญิงวรัญญา เทียนขำ
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดแก่งคอย  

สบ ๒๕๕๙/๐๗๒๙

เด็กหญิงกฤตพร ศรีสอาด
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดแก่งคอย  

สบ ๒๕๕๙/๐๗๓๐
เด็กหญิงอรุณโรจน์ ดาวพราย

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดแก่งคอย  

สบ ๒๕๕๙/๐๗๓๑
เด็กหญิงพรนภา อุ่นจิตร

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดแก่งคอย  

สบ ๒๕๕๙/๐๗๓๒

เด็กหญิงอารีรัตน์ พรมมา

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดแก่งคอย  

สบ ๒๕๕๙/๐๗๓๓

เด็กหญิงอัจฉรา จันทร์ดี
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดแก่งคอย  

สบ ๒๕๕๙/๐๗๓๔

เด็กชายศุภชัย ธรคาล
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดแก่งคอย  

สบ ๒๕๕๙/๐๗๓๕
เด็กชายธีรพงษ์ หาญกล้า

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดแก่งคอย  

สบ ๒๕๕๙/๐๗๓๖

เด็กชายธนากรณ์ โพธิชัย

์

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดแก่งคอย  

สบ ๒๕๕๙/๐๗๓๗

เด็กชายนิรุตติ

์

แสงจักษ์
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดแก่งคอย  

สบ ๒๕๕๙/๐๗๓๘

เด็กชายอรรถพล อ้วนสอาด
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดแก่งคอย  

สบ ๒๕๕๙/๐๗๓๙
เด็กชายธนสิษฐ์ พงศ์เชียงเงิน

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดแก่งคอย  

สบ ๒๕๕๙/๐๗๔๐
เด็กหญิงชุติกาญจน์ คำเขือน

่

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดแก่งคอย  

สบ ๒๕๕๙/๐๗๔๑

เด็กหญิงธารนำ ปวนกระโทก
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดแก่งคอย  

สบ ๒๕๕๙/๐๗๔๒

เด็กหญิงพิชชาพร วงษ์ทองคำ

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดแก่งคอย  

สบ ๒๕๕๙/๐๗๔๓
เด็กหญิงกานสินี ทรัพย์แสนยากร

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดแก่งคอย  

สบ ๒๕๕๙/๐๗๔๔

เด็กหญิงเจนจิรา นิยะทัย
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดแก่งคอย  

สบ ๒๕๕๙/๐๗๔๕

เด็กหญิงณัชชา ศรีประยูร
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดแก่งคอย  

สบ ๒๕๕๙/๐๗๔๖

เด็กหญิงกัญญาณัฐ เบาวะนนท์
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดแก่งคอย  

สบ ๒๕๕๙/๐๗๔๗
เด็กหญิงวรานันท์ สิริทรัพย์

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดแก่งคอย  

สบ ๒๕๕๙/๐๗๔๘

เด็กหญิงธันยธรณ์ กลิมจิตร

่

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดแก่งคอย  

สบ ๒๕๕๙/๐๗๔๙

เด็กหญิงวริศรา โพธิวรรณ์
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดแก่งคอย  

สบ ๒๕๕๙/๐๗๕๐
เด็กหญิงอภิญญา หลักแหลม

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดแก่งคอย  

สบ ๒๕๕๙/๐๗๕๑
เด็กหญิงภัทรภรณ์ แก้วเพ็ชร์

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดแก่งคอย  

สบ ๒๕๕๙/๐๗๕๒

เด็กหญิงศศิกานต์ อินทวงค์
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดแก่งคอย  

สบ ๒๕๕๙/๐๗๕๓

เด็กชายพจน์ มหาวีระตระกูล
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดแก่งคอย  

สบ ๒๕๕๙/๐๗๕๔

เด็กหญิงชญาณิษฐ์ เกณฑ์สระคู
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดแก่งคอย  

สบ ๒๕๕๙/๐๗๕๕
เด็กชายกฤษฎา อินทรสำโรง

๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๕๙/๐๗๕๖

เด็กหญิงศุภกร เพชรผ่องศรี
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๕๙/๐๗๕๗

เด็กหญิงแก้วเก้า ธนะเพียร
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๕๙/๐๗๕๘

เด็กหญิงวันวิสา แวงวรรณ
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๕๙/๐๗๕๙
เด็กหญิงสุชานันท์ พิมพ์งาม

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดบ้านม่วง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระบุรี  ๒๒ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๕๕๙/๐๗๖๐
เด็กหญิงสุภาวดี พุ่มไพล

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๕๙/๐๗๖๑

เด็กหญิงพิยดา เหมือนประเสริฐ
๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๕๙/๐๗๖๒
นางสาวธิดาวรรณ หวังพลาย

๐๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๕๙/๐๗๖๓

เด็กชายศุภวิชญ์ บุญมาก
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลพัฒนา วัดราษฎร์พัฒนา  

สบ ๒๕๕๙/๐๗๖๔

เด็กหญิงสิริจำนงค์ มณีนพรัตน์
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพัฒนา วัดราษฎร์พัฒนา  

สบ ๒๕๕๙/๐๗๖๕

เด็กหญิงไอญดา แผลงศร
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลพัฒนา วัดราษฎร์พัฒนา  

สบ ๒๕๕๙/๐๗๖๖
เด็กหญิงทิชาพร จันทร์พระงาม

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองนำเขียว วัดนาดี  

สบ ๒๕๕๙/๐๗๖๗

เด็กหญิงอรัญญา จันทร์สว่าง

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าสีโพธิเหนือ

์

วัดบ้านธาตุเหนือ  

สบ ๒๕๕๙/๐๗๖๘

เด็กชายวิศรุต สะถาปตนนท์

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสองคอนวิทยาคม วัดสองคอนกลาง  

สบ ๒๕๕๙/๐๗๖๙

เด็กชายปรเมษ เดชสีมา
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสองคอนวิทยาคม วัดสองคอนกลาง  

สบ ๒๕๕๙/๐๗๗๐
เด็กหญิงสาวิตรี อำพิสัย

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสองคอนวิทยาคม วัดสองคอนกลาง  

สบ ๒๕๕๙/๐๗๗๑

เด็กหญิงวารีรัตน์ พงษ์ไทย
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสองคอนวิทยาคม วัดสองคอนกลาง  

สบ ๒๕๕๙/๐๗๗๒

เด็กหญิงกนกพร จาดสุวรรณ์
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสองคอนวิทยาคม วัดสองคอนกลาง  

สบ ๒๕๕๙/๐๗๗๓

เด็กหญิงดวงฤทัย หวังดี
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสองคอนวิทยาคม วัดสองคอนกลาง  

สบ ๒๕๕๙/๐๗๗๔
เด็กหญิงศศิธร รุ่งเรือง

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสองคอนวิทยาคม วัดสองคอนกลาง  

สบ ๒๕๕๙/๐๗๗๕ เด็กหญิงอาทิตยาภรณ์
กัวะขุนทด

๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสองคอนวิทยาคม วัดสองคอนกลาง  

สบ ๒๕๕๙/๐๗๗๖

เด็กหญิงอุมาพร ลาลุน
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสองคอนวิทยาคม วัดสองคอนกลาง  

สบ ๒๕๕๙/๐๗๗๗

เด็กหญิงเมธาวี นิมสุวรรณ

่

๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสองคอนวิทยาคม วัดสองคอนกลาง  

สบ ๒๕๕๙/๐๗๗๘
เด็กหญิงสวรินทร์ สุขพัฒน์

๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสองคอนวิทยาคม วัดสองคอนกลาง  

สบ ๒๕๕๙/๐๗๗๙

เด็กหญิงระพีพรรณ เลิศพันธ์
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสองคอนวิทยาคม วัดสองคอนกลาง  

สบ ๒๕๕๙/๐๗๘๐
เด็กชายณัฐพล ดารามาตย์

๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสองคอนวิทยาคม วัดสองคอนกลาง  

สบ ๒๕๕๙/๐๗๘๑

นายทิชากร อินใหญ่
๒๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสองคอนวิทยาคม วัดสองคอนกลาง  

สบ ๒๕๕๙/๐๗๘๒
เด็กชายปกรณ์ ประจวบสุข

๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสองคอนวิทยาคม วัดสองคอนกลาง  

สบ ๒๕๕๙/๐๗๘๓

เด็กชายรัฐศาสตร์ ราชวงศ์
๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสองคอนวิทยาคม วัดสองคอนกลาง  

สบ ๒๕๕๙/๐๗๘๔

เด็กชายศุภกิตติ

์

คลีมานะกิจ
๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสองคอนวิทยาคม วัดสองคอนกลาง  

สบ ๒๕๕๙/๐๗๘๕

เด็กหญิงจิดาภา เนตรสุวรรณ
๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสองคอนวิทยาคม วัดสองคอนกลาง  

สบ ๒๕๕๙/๐๗๘๖
นางสาวพดาชไม พิงโคกกรวด

๒๘/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสองคอนวิทยาคม วัดสองคอนกลาง  

สบ ๒๕๕๙/๐๗๘๗

เด็กหญิงเบญจมาศ สำรวมรัมย์

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสองคอนวิทยาคม วัดสองคอนกลาง  

สบ ๒๕๕๙/๐๗๘๘

เด็กชายณขรินทร์ ชินจอหอ
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกกรุง วัดโคกกรุง  

สบ ๒๕๕๙/๐๗๘๙

เด็กหญิงเม ทองมาลา
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกกรุง วัดโคกกรุง  

สบ ๒๕๕๙/๐๗๙๐
เด็กชายปยะณัฐ สันอาสา

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดชำผักแพว วัดวังแพ  

สบ ๒๕๕๙/๐๗๙๑

เด็กหญิงวรรณรดา บุบผา

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลทับกวาง วัดปาเกษม  

สบ ๒๕๕๙/๐๗๙๒

เด็กหญิงอรยา สังวิเท
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลทับกวาง วัดสามัคคีวราราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๗๙๓

เด็กหญิงเกวลี ไวเชิงค้า
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลทับกวาง วัดสามัคคีวราราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๗๙๔
เด็กหญิงอลิสา โฮมชัยวงค์

๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลทับกวาง วัดสามัคคีวราราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระบุรี  ๒๓ / ๘๘

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๕๕๙/๐๗๙๕
เด็กหญิงปรีญาภรณ์ ทองคำเปลว

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลทับกวาง วัดสามัคคีวราราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๗๙๖

เด็กหญิงณัฐกานต์ เจริญวัย
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลทับกวาง วัดสามัคคีวราราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๗๙๗
เด็กหญิงสวรินทร์ วิตฟลด์

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลทับกวาง วัดสามัคคีวราราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๗๙๘

เด็กหญิงวรรรภา บุญจันทา
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลทับกวาง วัดสามัคคีวราราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๗๙๙

เด็กหญิงจินต์จุฑา มุ่งหมาย
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลทับกวาง วัดสามัคคีวราราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๘๐๐
เด็กชายจอมพล ดวงสุวรรณ

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาไผ่ วัดปาไผ่  

สบ ๒๕๕๙/๐๘๐๑
เด็กชายอภิณฑพงษ์ คำล้าน

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาไผ่ วัดปาไผ่  

สบ ๒๕๕๙/๐๘๐๒
เด็กชายอัครเดช พิมพ์ดี

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาไผ่ วัดปาไผ่  

สบ ๒๕๕๙/๐๘๐๓
เด็กชายณัชชา วารี

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาไผ่ วัดปาไผ่  

สบ ๒๕๕๙/๐๘๐๔
เด็กหญิงธาราทิพย์ ต๊กควรเฮง

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาไผ่ วัดปาไผ่  

สบ ๒๕๕๙/๐๘๐๕
เด็กหญิงประภาภรณ์ ภูมิวินี

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาไผ่ วัดปาไผ่  

สบ ๒๕๕๙/๐๘๐๖
เด็กหญิงพิมพ์ชนก สูงศรี

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาไผ่ วัดปาไผ่  

สบ ๒๕๕๙/๐๘๐๗
เด็กหญิงจุฑาภัทร มุงรัง

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาไผ่ วัดปาไผ่  

สบ ๒๕๕๙/๐๘๐๘
เด็กหญิงเกศินี หงษ์โต

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาไผ่ วัดปาไผ่  

สบ ๒๕๕๙/๐๘๐๙
เด็กหญิงแสงทอง แก้วอยู่

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาไผ่ วัดปาไผ่  

สบ ๒๕๕๙/๐๘๑๐
เด็กหญิงเบญจวรรณ คีรี

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาไผ่ วัดปาไผ่  

สบ ๒๕๕๙/๐๘๑๑

เด็กชายพนาเวศ ประปา
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาไผ่ วัดปาไผ่  

สบ ๒๕๕๙/๐๘๑๒

เด็กชายวายุ แดงสง่า
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาไผ่ วัดปาไผ่  

สบ ๒๕๕๙/๐๘๑๓
เด็กชายอานนท์ บ่อทอง

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาไผ่ วัดปาไผ่  

สบ ๒๕๕๙/๐๘๑๔

เด็กชายชินวัตร แอบครบุรี
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาไผ่ วัดปาไผ่  

สบ ๒๕๕๙/๐๘๑๕

เด็กชายธนพนธ์ เสนาะจำนงค์
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาไผ่ วัดปาไผ่  

สบ ๒๕๕๙/๐๘๑๖

เด็กหญิงกุลกัลยา ทัพพันธ์

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาไผ่ วัดปาไผ่  

สบ ๒๕๕๙/๐๘๑๗
เด็กหญิงเกวลิน ฉัตรกระโทก

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาไผ่ วัดปาไผ่  

สบ ๒๕๕๙/๐๘๑๘

เด็กหญิงทัศนีย์ กลึงกลางดอน
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาไผ่ วัดปาไผ่  

สบ ๒๕๕๙/๐๘๑๙

เด็กหญิงนันทวดี สายบุญมา
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาไผ่ วัดปาไผ่  

สบ ๒๕๕๙/๐๘๒๐
เด็กหญิงลลิตา กลีบพุดซา

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาไผ่ วัดปาไผ่  

สบ ๒๕๕๙/๐๘๒๑
เด็กหญิงศิริวรรณ เกิดทรัพย์

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาไผ่ วัดปาไผ่  

สบ ๒๕๕๙/๐๘๒๒

เด็กหญิงสุดารัตน์ ติสูงเนิน
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาไผ่ วัดปาไผ่  

สบ ๒๕๕๙/๐๘๒๓

เด็กหญิงสุธาทิพย์ ทองเกิน
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาไผ่ วัดปาไผ่  

สบ ๒๕๕๙/๐๘๒๔

เด็กหญิงอภิรดี บานเย็นงาม
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาไผ่ วัดปาไผ่  

สบ ๒๕๕๙/๐๘๒๕
เด็กหญิงชลธิชา เชียรโคกกรวด

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาไผ่ วัดปาไผ่  

สบ ๒๕๕๙/๐๘๒๖

เด็กหญิงสุธิตา สำลีอ่อน
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาไผ่ วัดปาไผ่  

สบ ๒๕๕๙/๐๘๒๗

เด็กหญิงณัฐกานต์ นามตาแสง
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาไผ่ วัดปาไผ่  

สบ ๒๕๕๙/๐๘๒๘

เด็กหญิงพรพรรณ ประทายนอก
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาไผ่ วัดปาไผ่  

สบ ๒๕๕๙/๐๘๒๙
เด็กชายกฤษฎา วงษ์ธัญกร

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาไผ่ วัดปาไผ่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระบุรี  ๒๔ / ๘๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๕๕๙/๐๘๓๐
เด็กชายกำพล วารี

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาไผ่ วัดปาไผ่  

สบ ๒๕๕๙/๐๘๓๑

เด็กชายนัทพงษ์ ปานขาว
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาไผ่ วัดปาไผ่  

สบ ๒๕๕๙/๐๘๓๒
เด็กชายศุภกร ศรีสุนันท์

๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาไผ่ วัดปาไผ่  

สบ ๒๕๕๙/๐๘๓๓

เด็กหญิงรินลณี นางาม
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาไผ่ วัดปาไผ่  

สบ ๒๕๕๙/๐๘๓๔

เด็กชายอัครชา สิงห์วงษ์

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปาไผ่ วัดปาไผ่  

สบ ๒๕๕๙/๐๘๓๕

เด็กหญิงวาสนา จันมาก

่

๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาไผ่ วัดปาไผ่  

สบ ๒๕๕๙/๐๘๓๖
เด็กชายวราวุฒิ ยิมไม

้

๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดปาไผ่ วัดปาไผ่  

สบ ๒๕๕๙/๐๘๓๗

เด็กชายวุฒิพงษ์ สืบตระกูล
๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดปาไผ่ วัดปาไผ่  

สบ ๒๕๕๙/๐๘๓๘

เด็กชายอนุวัฒน์ มันกูล

่

๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดปาไผ่ วัดปาไผ่  

สบ ๒๕๕๙/๐๘๓๙

เด็กชายสุทัศน์ สมบูรณ์
๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดปาไผ่ วัดปาไผ่  

สบ ๒๕๕๙/๐๘๔๐
เด็กชายภัคพล จีนกระโทก

๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปาไผ่ วัดปาไผ่  

สบ ๒๕๕๙/๐๘๔๑

เด็กหญิงสุรีพร กูบกระโทก
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาไผ่ วัดปาไผ่  

สบ ๒๕๕๙/๐๘๔๒

เด็กชายวรัชญ์ เทาหา
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง วัดสามัคคีวราราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๘๔๓

เด็กชายวรเวช ไชยเศษ
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง วัดสามัคคีวราราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๘๔๔
เด็กชายอภิรักษ์ สัมฤทธิ

์

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง วัดสามัคคีวราราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๘๔๕

เด็กชายวีรพล ยืนนาน
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง วัดสามัคคีวราราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๘๔๖

เด็กชายอัศวิน ทองเหลือง
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง วัดสามัคคีวราราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๘๔๗
เด็กหญิงกัญญาภรณ์ แสนทัด

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง วัดสามัคคีวราราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๘๔๘
เด็กหญิงภัทรวดี พันธ์พืช

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง วัดสามัคคีวราราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๘๔๙

เด็กหญิงฐิติมา บัวระภา

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง วัดสามัคคีวราราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๘๕๐
เด็กหญิงชามาวีร์ มาลีแก้ว

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง วัดสามัคคีวราราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๘๕๑
เด็กหญิงพลอยชมพู คำล้วน

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง วัดสามัคคีวราราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๘๕๒
เด็กหญิงอนุธิดา เจริญศรี

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง วัดสามัคคีวราราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๘๕๓

เด็กหญิงวรรณภา สุวรรณดี
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง วัดสามัคคีวราราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๘๕๔

เด็กหญิงอาทิตยา รังชะอำ
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง วัดสามัคคีวราราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๘๕๕

เด็กหญิงบุญฑริกา นาคำมูล
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง วัดสามัคคีวราราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๘๕๖
เด็กชายวรโชติ เอนกบุญ

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา วัดสองคอนกลาง  

สบ ๒๕๕๙/๐๘๕๗

เด็กชายอชิตพล พุทธบาล
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา วัดสองคอนกลาง  

สบ ๒๕๕๙/๐๘๕๘

เด็กชายปญจพล มานะกิจจงกล
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา วัดสองคอนกลาง  

สบ ๒๕๕๙/๐๘๕๙

เด็กชายธรรณธร คำมูล
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา วัดสองคอนกลาง  

สบ ๒๕๕๙/๐๘๖๐
เด็กชายทวีชัย ยีโสดสาลี

่

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา วัดสองคอนกลาง  

สบ ๒๕๕๙/๐๘๖๑

เด็กชายพงษ์ศธร ไกรศรรัตน์
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา วัดสองคอนกลาง  

สบ ๒๕๕๙/๐๘๖๒

เด็กชายเศรษฐพงศ์ โชติมล
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา วัดสองคอนกลาง  

สบ ๒๕๕๙/๐๘๖๓

เด็กชายวรกานต์ แสงนาทร
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา วัดสองคอนกลาง  

สบ ๒๕๕๙/๐๘๖๔
เด็กหญิงปรีณาพรรณ ธงอาสา

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา วัดสองคอนกลาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระบุรี  ๒๕ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๕๕๙/๐๘๖๕

เด็กหญิงชนาพร ศรีวิลัย
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา วัดสองคอนกลาง  

สบ ๒๕๕๙/๐๘๖๖

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ศรีจินดา
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา วัดสองคอนกลาง  

สบ ๒๕๕๙/๐๘๖๗
เด็กหญิงภัสสร ลิมมธุรสกุล

้

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา วัดสองคอนกลาง  

สบ ๒๕๕๙/๐๘๖๘

เด็กหญิงธรรญชนก พรมจันทร์
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา วัดสองคอนกลาง  

สบ ๒๕๕๙/๐๘๖๙

เด็กหญิงชญานิน ขำมี
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา วัดสองคอนกลาง  

สบ ๒๕๕๙/๐๘๗๐
เด็กหญิงชลธิชา สีดา

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา วัดสองคอนกลาง  

สบ ๒๕๕๙/๐๘๗๑
เด็กหญิงปญญศิลป เกตุสนอง

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา วัดสองคอนกลาง  

สบ ๒๕๕๙/๐๘๗๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ ศรีนำอ้อม
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา วัดสองคอนกลาง  

สบ ๒๕๕๙/๐๘๗๓
เด็กหญิงณัฏฐ์ชานันท์

ใยระย้า
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา วัดสองคอนกลาง  

สบ ๒๕๕๙/๐๘๗๔

เด็กหญิงจุฑามณี ทองคำ
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา วัดสองคอนกลาง  

สบ ๒๕๕๙/๐๘๗๕
เด็กหญิงกนกพร จันทร์อุดม

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา วัดสองคอนกลาง  

สบ ๒๕๕๙/๐๘๗๖

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา บุญชาลี
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา วัดสองคอนกลาง  

สบ ๒๕๕๙/๐๘๗๗

เด็กหญิงจิรัชญา ดงสิงห์

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา วัดสองคอนกลาง  

สบ ๒๕๕๙/๐๘๗๘

เด็กหญิงญาดา องอาจ
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา วัดสองคอนกลาง  

สบ ๒๕๕๙/๐๘๗๙
เด็กหญิงศุภิสรา หอกลาง

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา วัดสองคอนกลาง  

สบ ๒๕๕๙/๐๘๘๐
เด็กหญิงวิริญญา โกจันทึก

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา วัดสองคอนกลาง  

สบ ๒๕๕๙/๐๘๘๑

เด็กหญิงภัทชราพร พนมทิพย์
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา วัดสองคอนกลาง  

สบ ๒๕๕๙/๐๘๘๒

เด็กหญิงอัญมณี พิมเสน
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา วัดสองคอนกลาง  

สบ ๒๕๕๙/๐๘๘๓
เด็กชายกษิดิศ ปะกินัง

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา วัดสองคอนกลาง  

สบ ๒๕๕๙/๐๘๘๔

เด็กชายชนัญชัย เพ็ชรริ
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา วัดสองคอนกลาง  

สบ ๒๕๕๙/๐๘๘๕

เด็กชายวันชัย มีสมศักดิ

์

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา วัดสองคอนกลาง  

สบ ๒๕๕๙/๐๘๘๖

เด็กชายปฏิภาณ โสภณ
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา วัดสองคอนกลาง  

สบ ๒๕๕๙/๐๘๘๗
เด็กหญิงศศธร ถาวรเจริญ

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา วัดสองคอนกลาง  

สบ ๒๕๕๙/๐๘๘๘

เด็กหญิงจิดาภา นิยมพงษ์
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา วัดสองคอนกลาง  

สบ ๒๕๕๙/๐๘๘๙

เด็กหญิงเนตรชนก เนาว์ชัย

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา วัดสองคอนกลาง  

สบ ๒๕๕๙/๐๘๙๐
เด็กหญิงพรรณปพร อางอน

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา วัดสองคอนกลาง  

สบ ๒๕๕๙/๐๘๙๑
เด็กหญิงฟาใส ทะสกุล

๑๕/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนแสงวิทยา วัดแก่งคอย  

สบ ๒๕๕๙/๐๘๙๒

เด็กหญิงนภสร รักสองหมืน

่

๓๐/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนแสงวิทยา วัดแก่งคอย  

สบ ๒๕๕๙/๐๘๙๓

เด็กหญิงนริศรา ปานจะอำ
๑๒/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนแสงวิทยา วัดแก่งคอย  

สบ ๒๕๕๙/๐๘๙๔

เด็กหญิงพรวิษาข์ สิมมา ๒/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนแสงวิทยา วัดแก่งคอย  

สบ ๒๕๕๙/๐๘๙๕
เด็กหญิงกัญญาณัฐ โพธิวงษ์ ๔/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนแสงวิทยา วัดแก่งคอย  

สบ ๒๕๕๙/๐๘๙๖

เด็กหญิงกันติศา ทองจรัส
๑๐/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแสงวิทยา วัดแก่งคอย  

สบ ๒๕๕๙/๐๘๙๗

เด็กหญิงอัญชิษฐา มุสิก
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแสงวิทยา วัดแก่งคอย  

สบ ๒๕๕๙/๐๘๙๘

เด็กหญิงพรรผสา เกวขุนทด ๗/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนแสงวิทยา วัดแก่งคอย  

สบ ๒๕๕๙/๐๘๙๙
เด็กชายจักกฤต เปงปญญาคุณ

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแสงวิทยา วัดแก่งคอย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระบุรี  ๒๖ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๕๕๙/๐๙๐๐
เด็กหญิงรวิวรรณ บางสนิท

๑๙/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนแสงวิทยา วัดแก่งคอย  

สบ ๒๕๕๙/๐๙๐๑
เด็กหญิงธนัญญา เสือเหลือง

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย วัดแก่งคอย  

สบ ๒๕๕๙/๐๙๐๒
เด็กหญิงสุวธิดา เวชกามา

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย วัดแก่งคอย  

สบ ๒๕๕๙/๐๙๐๓
เด็กชายเมธา พูนผล

๒๐/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

สบ ๒๕๕๙/๐๙๐๔
เด็กหญิงตรีทิพย์ธิดา ทองสุข

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๕๙/๐๙๐๕
เด็กหญิงณัฐธิชา สิงห์ทอง

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อโศรก
วัดพระพุทธบาทน้อย

 

สบ ๒๕๕๙/๐๙๐๖
นางสาวศิริรัตน์ จนะอินทร์

๐๑/๐๑/๒๕๐๕
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที 69

่

วัดพระพุทธบาทน้อย
 

สบ ๒๕๕๙/๐๙๐๗
นางสาวนิตยา ศรีสรรค์จร

๑๒/๐๕/๒๕๓๒ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที 69

่

วัดพระพุทธบาทน้อย
 

สบ ๒๕๕๙/๐๙๐๘
เด็กหญิงวนิดา อนุพันธ์

๒๖/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที 69

่

วัดพระพุทธบาทน้อย
 

สบ ๒๕๕๙/๐๙๐๙
เด็กหญิงแพรวพรรณ เสือสูงเนิน

๐๘/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที 69

่

วัดพระพุทธบาทน้อย
 

สบ ๒๕๕๙/๐๙๑๐
เด็กหญิงมนัสนันท์ ยินดี

๐๘/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที 69

่

วัดพระพุทธบาทน้อย
 

สบ ๒๕๕๙/๐๙๑๑

เด็กหญิงกฤษณา ดวงสวัสดิ

์

๐๘/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที 69

่

วัดพระพุทธบาทน้อย
 

สบ ๒๕๕๙/๐๙๑๒

เด็กชายจีรพัฒน์ คำจันดี
๑๕/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที 69

่

วัดพระพุทธบาทน้อย
 

สบ ๒๕๕๙/๐๙๑๓

เด็กชายอรุณ มาลา
๐๘/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที 69

่

วัดพระพุทธบาทน้อย
 

สบ ๒๕๕๙/๐๙๑๔
เด็กหญิงกัณธิดา สิงหา

๒๒/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที 69

่

วัดพระพุทธบาทน้อย
 

สบ ๒๕๕๙/๐๙๑๕

เด็กหญิงเธน สุพล
๑๓/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที 69

่

วัดพระพุทธบาทน้อย
 

สบ ๒๕๕๙/๐๙๑๖

เด็กหญิงวรรณภา นันทะพันธ์
๒๗/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที 69

่

วัดพระพุทธบาทน้อย
 

สบ ๒๕๕๙/๐๙๑๗

เด็กหญิงเบ็ญจมาศ จันทะเลิศ
๒๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที 69

่

วัดพระพุทธบาทน้อย
 

สบ ๒๕๕๙/๐๙๑๘
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ เค้าพิมาย

๐๕/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที 69

่

วัดพระพุทธบาทน้อย
 

สบ ๒๕๕๙/๐๙๑๙

เด็กหญิงพัชชา โสภา

๒๓/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที 69

่

วัดพระพุทธบาทน้อย
 

สบ ๒๕๕๙/๐๙๒๐
เด็กหญิงธัญญ์วรัตน์ แก้วสามัคคี

๑๖/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที 69

่

วัดพระพุทธบาทน้อย
 

สบ ๒๕๕๙/๐๙๒๑

เด็กชายณัฐวุฒิ วงษ์มะหิงค์
๑๘/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที 69

่

วัดพระพุทธบาทน้อย
 

สบ ๒๕๕๙/๐๙๒๒
เด็กชายวรัญู พิมนณ์

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสองคอนกลาง วัดสองคอนกลาง  

สบ ๒๕๕๙/๐๙๒๓

เด็กหญิงณัฐวดี สิงห์เล็ก
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสองคอนกลาง วัดสองคอนกลาง  

สบ ๒๕๕๙/๐๙๒๔

เด็กหญิงสุพรรษา เอียมสิทธิ

่ ์

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสองคอนกลาง วัดสองคอนกลาง  

สบ ๒๕๕๙/๐๙๒๕

เด็กชายสรยุทธ จำปาขาว
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสองคอนกลาง วัดสองคอนกลาง  

สบ ๒๕๕๙/๐๙๒๖
นายต่อตระกูล มังขุนทด

๒๒/๑๒/๒๕๒๕

โรงเรียนวัดถำเต่า วัดท่าศาลา  

สบ ๒๕๕๙/๐๙๒๗

เด็กชายสำราญ น้อยสกุล
๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดถำเต่า วัดท่าศาลา  

สบ ๒๕๕๙/๐๙๒๘

เด็กชายทนุธรรม พ่วงบุใหญ่
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดถำเต่า วัดท่าศาลา  

สบ ๒๕๕๙/๐๙๒๙

เด็กชายวิทยา นึกชัยภูมิ
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดถำเต่า วัดท่าศาลา  

สบ ๒๕๕๙/๐๙๓๐
เด็กชายสิทธิพงษ์ จีนกลาง

๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดถำเต่า วัดท่าศาลา  

สบ ๒๕๕๙/๐๙๓๑

เด็กชายชนัช น้อยภูมิ
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดถำเต่า วัดท่าศาลา  

สบ ๒๕๕๙/๐๙๓๒

เด็กชายธนกร ศิริบุญมา
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดถำเต่า วัดท่าศาลา  

สบ ๒๕๕๙/๐๙๓๓

เด็กชายณัฐดนัย อ่อนน้อม
๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดถำเต่า วัดท่าศาลา  

สบ ๒๕๕๙/๐๙๓๔
เด็กหญิงวิภาวี สงวนศิลป

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดถำเต่า วัดท่าศาลา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระบุรี  ๒๗ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๕๕๙/๐๙๓๕

เด็กหญิงฐิภาภรณ์ คงสมทบ
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดถำเต่า วัดท่าศาลา  

สบ ๒๕๕๙/๐๙๓๖

เด็กชายกิตติพงษ์ แก้ววิเศษ
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดถำเต่า วัดท่าศาลา  

สบ ๒๕๕๙/๐๙๓๗
เด็กชายสนทยา เกิดมงคล

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดถำเต่า วัดท่าศาลา  

สบ ๒๕๕๙/๐๙๓๘

เด็กหญิงณัฐญา คนตรง
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดถำเต่า วัดท่าศาลา  

สบ ๒๕๕๙/๐๙๓๙

เด็กหญิงณัฐนันท์ ใจราษฏร์
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดถำเต่า วัดท่าศาลา  

สบ ๒๕๕๙/๐๙๔๐
เด็กหญิงณัฐชา ภู่บำเพ็ญ

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดถำเต่า วัดท่าศาลา  

สบ ๒๕๕๙/๐๙๔๑
เด็กหญิงบุญพริง

้

เจนสาริกิจ
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดถำเต่า วัดท่าศาลา  

สบ ๒๕๕๙/๐๙๔๒

เด็กหญิงสุนทรีญา เหล็กเมฆิน
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดถำเต่า วัดท่าศาลา  

สบ ๒๕๕๙/๐๙๔๓

เด็กหญิงนิรชา แก้วไม้
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดถำเต่า วัดท่าศาลา  

สบ ๒๕๕๙/๐๙๔๔

เด็กหญิงสโรชา หิรัญมูล

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดถำเต่า วัดท่าศาลา  

สบ ๒๕๕๙/๐๙๔๕
เด็กหญิงมัลลิกา งามเนตรแท้

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดถำเต่า วัดท่าศาลา  

สบ ๒๕๕๙/๐๙๔๖

เด็กหญิงปุญญาพร รัตนไชย
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดถำเต่า วัดท่าศาลา  

สบ ๒๕๕๙/๐๙๔๗

เด็กหญิงอภิรดี สุภารักษ์
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดถำเต่า วัดท่าศาลา  

สบ ๒๕๕๙/๐๙๔๘

เด็กหญิงจิราพร ตาอ้าย
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดถำเต่า วัดท่าศาลา  

สบ ๒๕๕๙/๐๙๔๙
นายสิงห์ดง โตมะนิตย์

๒๖/๐๑/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านหินซ้อน วัดหินซ้อนใต้  

สบ ๒๕๕๙/๐๙๕๐
นางสาวจิราพร ทองอินทร์

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่ามะปราง วัดเขาลาดวนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๙๕๑

นางสาวอมราวดี มิลินทจินดา
๒๘/๐๗/๒๕๒๑

โรงเรียนวัดเขาลาดวนาราม วัดเขาลาดวนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๙๕๒

นางสาวรัชนก ตรีเงิน
๒๘/๐๙/๒๕๒๑

โรงเรียนวัดเขาลาดวนาราม วัดเขาลาดวนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๙๕๓
นางสาวภาณิชดา ศรีแพรศรี

๒๒/๐๗/๒๕๒๓

โรงเรียนวัดเขาลาดวนาราม วัดเขาลาดวนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๙๕๔

นายสากล ศรีเดชสุขแสง
๐๒/๐๖/๒๕๐๔

โรงเรียนวัดเขาลาดวนาราม วัดเขาลาดวนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๙๕๕

นายปรเมษฐ์ หมืนมี

่

๐๕/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดเขาลาดวนาราม วัดเขาลาดวนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๙๕๖

นางสาวโกลัญญา สุขแสวงชัย
๑๖/๐๒/๒๕๒๑

โรงเรียนวัดเขาลาดวนาราม วัดเขาลาดวนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๐๙๕๗
เด็กชายเอกสิทธิ

์

สว่างอารมณ์
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโปงมงคล วัดโปงมงคล  

สบ ๒๕๕๙/๐๙๕๘

เด็กชายธันวา ตันไชย

้

๑๓/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดกุ่มหัก(อินทโชติประสิทธิ)

์

วัดกุ่มหัก  

สบ ๒๕๕๙/๐๙๕๙

เด็กชายปยทัศน์ หงษ์สุนา
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกุ่มหัก(อินทโชติประสิทธิ)

์

วัดกุ่มหัก  

สบ ๒๕๕๙/๐๙๖๐
เด็กชายพินิจชัย หงษ์ทอง

๒๗/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดกุ่มหัก(อินทโชติประสิทธิ)

์

วัดกุ่มหัก  

สบ ๒๕๕๙/๐๙๖๑
เด็กชายระพีพัฒน์ เข็มกลัด

๑๕/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดกุ่มหัก(อินทโชติประสิทธิ)

์

วัดกุ่มหัก  

สบ ๒๕๕๙/๐๙๖๒

เด็กชายญาณากร วงษ์ยาแดง

๒๖/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดกุ่มหัก(อินทโชติประสิทธิ)

์

วัดกุ่มหัก  

สบ ๒๕๕๙/๐๙๖๓

เด็กชายปญญาวิทย์ เตียสกุล
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกุ่มหัก(อินทโชติประสิทธิ)

์

วัดกุ่มหัก  

สบ ๒๕๕๙/๐๙๖๔

เด็กหญิงธนัชพร เปยเกียง

๋

๑๔/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดกุ่มหัก(อินทโชติประสิทธิ)

์

วัดกุ่มหัก  

สบ ๒๕๕๙/๐๙๖๕
เด็กหญิงณัฐชา ฤทธิยาน

๑๙/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดกุ่มหัก(อินทโชติประสิทธิ)

์

วัดกุ่มหัก  

สบ ๒๕๕๙/๐๙๖๖

เด็กชายกิตติรัตน์ อบรมชอบ
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๕๙/๐๙๖๗

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

อยู่วัฒนา
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๕๙/๐๙๖๘

เด็กชายพิสิษฐ์ ทรัพย์เจริญ

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๕๙/๐๙๖๙
เด็กชายพงศ์ศิริ โพธิสุวรรณ์

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระบุรี  ๒๘ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๕๕๙/๐๙๗๐
เด็กชายอุดมศักดิ

์

น้อยสนิท
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๕๙/๐๙๗๑

เด็กชายกฤษณพงศ์ บุญมา
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๕๙/๐๙๗๒
เด็กชายณัฐนนท์ อ่อนอาจ

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๕๙/๐๙๗๓

เด็กชายเจตนิพัทธ์ เอกยะติ
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๕๙/๐๙๗๔

เด็กชายอธิชาติ สืบชาติ

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๕๙/๐๙๗๕

เด็กชายธนากร ขอกันกลาง

้

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๕๙/๐๙๗๖
เด็กชายปฏิพัทธิ

์

ม่วงศิริกุล
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๕๙/๐๙๗๗

เด็กชายอนวัต กาฬภักดี
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๕๙/๐๙๗๘

เด็กชายภวิศ อาษาพันธ์
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๕๙/๐๙๗๙

เด็กชายอภิรักษ์ สดใส
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๕๙/๐๙๘๐
เด็กชายกันณภัทร มุขสิกาเวก

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๕๙/๐๙๘๑

เด็กชายวรรณพล ผ่องเผือก
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๕๙/๐๙๘๒

เด็กชายธารา ศิริหิรัญ
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๕๙/๐๙๘๓

เด็กชายชิติพัทธ์ ปฏิมาวดี
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๕๙/๐๙๘๔
เด็กชายพลพล เมืองประดิษฐ์

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๕๙/๐๙๘๕

เด็กชายกฤษณะ จันทร์เกิด
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๕๙/๐๙๘๖

เด็กชายธนวัฒน์ ขนทอง
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๕๙/๐๙๘๗

เด็กชายวิศรุต ชาติพจน์
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๕๙/๐๙๘๘
เด็กชายอภิวิชญ์ องอาจ

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๕๙/๐๙๘๙

เด็กชายเมธาเกียรติ นายช่าง
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๕๙/๐๙๙๐
เด็กชายจักรพงษ์ งามจรัส

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๕๙/๐๙๙๑

เด็กชายธเนศพล เชวงสุข
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๕๙/๐๙๙๒
เด็กชายธีร์สุทธิ คำอยู่

๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๕๙/๐๙๙๓

เด็กชายเกริกชัย สุริยะ
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๕๙/๐๙๙๔

เด็กชายธณกฤษ
แกล้วเกษตรกรณ์ ๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๕๙/๐๙๙๕

เด็กชายอัฐพล ริมหนองอ่าง
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๕๙/๐๙๙๖
เด็กชายจิรวัฒน์ สุดเต้

๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๕๙/๐๙๙๗

เด็กชายชาคริต สีนาคล้วน

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๕๙/๐๙๙๘

เด็กชายฐิติพันธ์ มาศทอง
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๕๙/๐๙๙๙

เด็กชายอภิเดช รวงผึง

้

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๕๙/๑๐๐๐
เด็กชายทิวากรณ์ ลีไพศาลวงศ์

้

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๕๙/๑๐๐๑
เด็กชายอภิวัฒน์ พุ่มโฮก

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๕๙/๑๐๐๒
เด็กชายพัชรพล สว่างอารมย์

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๕๙/๑๐๐๓
เด็กชายณัฐพงศ์ ไชยไธสง

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๕๙/๑๐๐๔
เด็กชายทิวทัศน์ ตังเตรียมใจ

้

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระบุรี  ๒๙ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๕๕๙/๑๐๐๕
เด็กชายธุวานันท์ บุญอำ

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๕๙/๑๐๐๖
เด็กชายภูริพัฒน์ ขวัญเจริญศรี

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๕๙/๑๐๐๗
เด็กชายปฏิภาณ

อำนาจสมบูรณ์สุข ๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๕๙/๑๐๐๘
เด็กชายกิตติศักดิ

์

สุตนนท์
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๕๙/๑๐๐๙
เด็กชายธนวัฒน์ ไทยเจริญ

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๕๙/๑๐๑๐
เด็กชายภูมิดณัย ยอดเทศ

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๕๙/๑๐๑๑
เด็กชายศุภกร โคกครุฑ

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๕๙/๑๐๑๒

เด็กชายปยะ อันเนตร์
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๕๙/๑๐๑๓

เด็กชายอนรรฆ นารอง
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๕๙/๑๐๑๔

เด็กชายอนันดา เปลียนสอาด

่

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๕๙/๑๐๑๕
เด็กชายอัคคัญญ์ แช่มช้อย

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๕๙/๑๐๑๖

เด็กหญิงกาญติมา ทับทอง
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๕๙/๑๐๑๗

เด็กหญิงชมพูนุท แก้วฟา
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๕๙/๑๐๑๘

เด็กหญิงณัฐรินีย์ อาจองค์
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๕๙/๑๐๑๙
เด็กหญิงพรรพษา พยัคกุล

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๕๙/๑๐๒๐
เด็กหญิงพิชชาพร กอสนาน

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๕๙/๑๐๒๑

เด็กหญิงสุภควดี คิดควร

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๕๙/๑๐๒๒

เด็กหญิงอัปสรศิริ สถิตย์
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๕๙/๑๐๒๓
เด็กหญิงทิพย์วรรณ เรืองดาว

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๕๙/๑๐๒๔

เด็กหญิงเนตรนภา คงปาน
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๕๙/๑๐๒๕

เด็กหญิงวรัญญา กุลปญญาพินิจ
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๕๙/๑๐๒๖

เด็กหญิงภัทรธิดา สุดแสวง
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๕๙/๑๐๒๗
เด็กหญิงญาณิศา ตาเสือ

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๕๙/๑๐๒๘

เด็กหญิงนภสร แสนใจ

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๕๙/๑๐๒๙

เด็กหญิงอรวรรณ ห่วงสกุลรัตน์
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๕๙/๑๐๓๐
เด็กหญิงธนพร ใจจรูญ

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๕๙/๑๐๓๑
เด็กหญิงอนัญญา จิวพงษ์เจริญ

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๕๙/๑๐๓๒

เด็กหญิงวรัทยา บุญยัง
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๕๙/๑๐๓๓

เด็กหญิงสุกฤตา ศิริพันธ์
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๕๙/๑๐๓๔

เด็กหญิงนิภาพร ฤทธิอร่าม

์

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๕๙/๑๐๓๕
เด็กหญิงทัชชา บัวทอง

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๕๙/๑๐๓๖

เด็กหญิงพิชชาธร มะโน
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๕๙/๑๐๓๗

เด็กหญิงอัยลดา บำรุงถิน

่

๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๕๙/๑๐๓๘

เด็กหญิงญาราภรณ์ บุตทชน
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๕๙/๑๐๓๙
เด็กหญิงบุญสิตา หาเรือนมิตร

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระบุรี  ๓๐ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๕๕๙/๑๐๔๐
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ กมลพันธ์

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๕๙/๑๐๔๑

เด็กหญิงสุฑาทิพย์ เกิดมากมี
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๕๙/๑๐๔๒
เด็กหญิงสู่ฝน อยู่สบาย

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๕๙/๑๐๔๓

เด็กหญิงฐิติรัตน์ ผู้เลียง

้

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๕๙/๑๐๔๔

เด็กหญิงธนภัทร พรหมปรีดี
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๕๙/๑๐๔๕

เด็กหญิงกรพิน ขำชู
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๕๙/๑๐๔๖
เด็กหญิงภริตพร วงค์อุด

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๕๙/๑๐๔๗

เด็กหญิงปยะภรณ์ ทองขาว
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๕๙/๑๐๔๘

เด็กหญิงธนิดา ชัยชุมศักดิ

์

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๕๙/๑๐๔๙

เด็กหญิงอลิสา ขันแก้ว
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๕๙/๑๐๕๐
เด็กหญิงปภาภัทร เทพสุเพ็ญ

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๕๙/๑๐๕๑

เด็กหญิงกัญนิจ สลัดทุกข์
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๕๙/๑๐๕๒

เด็กหญิงจิณห์นิภา แสนคำราง
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๕๙/๑๐๕๓

เด็กหญิงธัญลักษณ์ พันชมภู
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๕๙/๑๐๕๔
เด็กหญิงพัชราภรณ์ สุขสิงห์

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๕๙/๑๐๕๕

เด็กหญิงสิรินยา อบรมชอบ
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๕๙/๑๐๕๖

เด็กหญิงฐิติมา หาเรือนมิตร

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๕๙/๑๐๕๗

เด็กหญิงธัชพรรณ ราชบุตร
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๕๙/๑๐๕๘
เด็กหญิงปวันรัตน์ กีบุญมี

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๕๙/๑๐๕๙
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา ไร่ผล

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๕๙/๑๐๖๐
เด็กหญิงเขมจิรา ร่มบัวแก้ว

๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๕๙/๑๐๖๑

เด็กหญิงฐานะพร แก้วอุดร
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๕๙/๑๐๖๒
เด็กหญิงณัฎฐกฤตา อินทร์บุญช่วย

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๕๙/๑๐๖๓

เด็กหญิงลลิตา แพรัตนดิลก
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๕๙/๑๐๖๔

เด็กหญิงชนมล จิตร์เอือ

้

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๕๙/๑๐๖๕

เด็กหญิงนฤมล รืนทรัพย์

่

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๕๙/๑๐๖๖
เด็กหญิงอาริดา อึงปอง

่

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๕๙/๑๐๖๗

เด็กหญิงณชา
วิโรจน์ปญญาภรณ์ ๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๕๙/๑๐๖๘

เด็กหญิงณัฐวดี ศิริครุฑ
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๕๙/๑๐๖๙

เด็กหญิงเบญญาภา เขียนแม้น
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๕๙/๑๐๗๐
เด็กหญิงวิภาภรณ์ ผูกอารมณ์

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๕๙/๑๐๗๑

เด็กชายบดินทร เนืองมัจฉา

่

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๕๙/๑๐๗๒

เด็กชายอาทิตย์ หารสิทธิ

์

๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๕๙/๑๐๗๓

เด็กชายศราวุต เพิมไธสง

่

๑๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๕๙/๑๐๗๔
เด็กชายธีรภัทร เปงเรียน

๐๒/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง วัดโคกมะตูม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระบุรี  ๓๑ / ๘๘

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๕๕๙/๑๐๗๕

เด็กชายนัฐพล อินทร์ถา
๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๕๙/๑๐๗๖

เด็กชายนัทธพงศ์ มัชแมน
๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๕๙/๑๐๗๗
เด็กชายภาคภูมิ วงชารี

๐๒/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๕๙/๑๐๗๘

เด็กชายบวรวิชญ์ อรุณรืน

่

๐๘/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๕๙/๑๐๗๙

เด็กชายสมบัติ แก้วประเสริฐ
๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๕๙/๑๐๘๐
เด็กชายณัฐวุฒิ วุ้นก้อน

๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๕๙/๑๐๘๑
เด็กหญิงนทีกานต์ พรมโคตร

๑๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๕๙/๑๐๘๒

เด็กหญิงวนิดา จันทรสวาท
๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๕๙/๑๐๘๓

เด็กหญิงอาภาภัทร บุญยะเพ็ญ
๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๕๙/๑๐๘๔

เด็กหญิงสุภารัตทร์ สัตพันธ์
๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๕๙/๑๐๘๕
เด็กหญิงณัฐวดี เอียมสอาด

่

๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๕๙/๑๐๘๖

เด็กหญิงวรารัตน์ จันตดิษฐ
๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๕๙/๑๐๘๗

เด็กหญิงปรียานุช วงษ์พิมพา
๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๕๙/๑๐๘๘

เด็กหญิงศิริพร บุญรัตนพันธ์
๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๕๙/๑๐๘๙
เด็กหญิงพรชิตา มันคง

่

๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๕๙/๑๐๙๐
เด็กหญิงอริชา สาลีวัล

๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๕๙/๑๐๙๑

เด็กหญิงรัตน์สิณา คาดสันเทียะ
๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๕๙/๑๐๙๒

เด็กหญิงวันวิสาข์ อุตมะแสงจันทร์
๐๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๕๙/๑๐๙๓
เด็กหญิงศิรประภา แสงกุดเลาะ

๐๙/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๕๙/๑๐๙๔

เด็กชายธนวัฒน์ สีลา
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิอุปถัมภ์)

์

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๕๙/๑๐๙๕

เด็กชายอรรถชัย ชารีผาย
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิอุปถัมภ์)

์

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๕๙/๑๐๙๖

เด็กชายศูภกร จันโทแสง
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิอุปถัมภ์)

์

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๕๙/๑๐๙๗
เด็กหญิงกันทิมา ถนอมพวก

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิอุปถัมภ์)

์

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๕๙/๑๐๙๘

เด็กหญิงปริยากร เจิมชัย
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิอุปถัมภ์)

์

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๕๙/๑๐๙๙

เด็กหญิงสุภัคษา หาญชัย

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิอุปถัมภ์)

์

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๕๙/๑๑๐๐
เด็กหญิงอุมากรณ์ เพ็งวัน

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิอุปถัมภ์)

์

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๕๙/๑๑๐๑
เด็กหญิงเกสราภรณ์ เพ็ชรไสดี

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิอุปถัมภ์)

์

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๕๙/๑๑๐๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ สุขประเสริฐ
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิอุปถัมภ์)

์

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๕๙/๑๑๐๓

เด็กหญิงนิศากร ทองทับทิม
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิอุปถัมภ์)

์

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๕๙/๑๑๐๔
เด็กชายเจษฎากรณ์ พรมทัตร์

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

วัดบ้านลาด วัดบ้านลาด  

สบ ๒๕๕๙/๑๑๐๕
เด็กชายวรวุฒิ ดวงเนตร

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

วัดบ้านลาด วัดบ้านลาด  

สบ ๒๕๕๙/๑๑๐๖

เด็กหญิงอารยา จันทวัฒน์
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

วัดบ้านลาด วัดบ้านลาด  

สบ ๒๕๕๙/๑๑๐๗

เด็กหญิงสุพัตรา มณีแก้ว
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

วัดบ้านลาด วัดบ้านลาด  

สบ ๒๕๕๙/๑๑๐๘

เด็กชายธนิก สนสังวาล
๑๐/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์1

วัดมุจลินทสราราม  

สบ ๒๕๕๙/๑๑๐๙
เด็กชายวายุภักษ์ สายรอด

๑๔/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์1

วัดมุจลินทสราราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระบุรี  ๓๒ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๕๕๙/๑๑๑๐

เด็กชายวารินทร์ พรมรุ่งโรจน์
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์1

วัดมุจลินทสราราม  

สบ ๒๕๕๙/๑๑๑๑

เด็กชายยุทธนา ศาลางาม
๑๑/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์1

วัดมุจลินทสราราม  

สบ ๒๕๕๙/๑๑๑๒

เด็กหญิงอารีรัตน์ สีสว่าง
๑๒/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์1

วัดมุจลินทสราราม  

สบ ๒๕๕๙/๑๑๑๓

เด็กหญิงจุฑารัตน์ มารักษา ๓/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์1

วัดมุจลินทสราราม  

สบ ๒๕๕๙/๑๑๑๔
เด็กชายพงศ์ธนพัฒน์ ลมูลภักตร์ ๓/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนหนองแค 'สรกิจพิทยา' วัดมุจลินทสราราม  

สบ ๒๕๕๙/๑๑๑๕

เด็กชายอภิพงษ์ สาสาร
๒๐/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแค 'สรกิจพิทยา' วัดมุจลินทสราราม  

สบ ๒๕๕๙/๑๑๑๖

เด็กชายอิสระ เชียงพิมาย
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแค 'สรกิจพิทยา' วัดมุจลินทสราราม  

สบ ๒๕๕๙/๑๑๑๗

เด็กชายธนชัย ยิงเจริญ

่

๒/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนหนองแค 'สรกิจพิทยา' วัดมุจลินทสราราม  

สบ ๒๕๕๙/๑๑๑๘

เด็กชายสมเดช สมแฮ ๓/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) วัดมุจลินทสราราม  

สบ ๒๕๕๙/๑๑๑๙

เด็กชายศรณ์ บำรุงราษฎร์

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) วัดมุจลินทสราราม  

สบ ๒๕๕๙/๑๑๒๐
เด็กหญิงปยรัตน์ โพนโต

๒๑/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) วัดมุจลินทสราราม  

สบ ๒๕๕๙/๑๑๒๑

เด็กชายสิทธิพร บุญยะมี
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง

วัดราษฎร์บำรุงวนาราม

 

สบ ๒๕๕๙/๑๑๒๒

เด็กชายอนันตสิทธิ

์

เรืองเกษา
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง

วัดราษฎร์บำรุงวนาราม

 

สบ ๒๕๕๙/๑๑๒๓

เด็กหญิงนัฐกรานต์ อ่อนประทุม
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง

วัดราษฎร์บำรุงวนาราม

 

สบ ๒๕๕๙/๑๑๒๔

เด็กหญิงทิฆัมพร มาให้ทรัพย์
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง

วัดราษฎร์บำรุงวนาราม

 

สบ ๒๕๕๙/๑๑๒๕

เด็กหญิงไพลิน กองภูเขียว
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง

วัดราษฎร์บำรุงวนาราม

 

สบ ๒๕๕๙/๑๑๒๖

เด็กหญิงสุปราณี มากมี
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง

วัดราษฎร์บำรุงวนาราม

 

สบ ๒๕๕๙/๑๑๒๗

เด็กหญิงพภัสสรณ์ อินทร์น้อย
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง

วัดราษฎร์บำรุงวนาราม

 

สบ ๒๕๕๙/๑๑๒๘

เด็กชายพงศ์ศักดิ

์

หมอศาสตร์
๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี

วัดขอนชะโงก  

สบ ๒๕๕๙/๑๑๒๙

เด็กชายณรงค์ชัย โพธิงาม

์

๒๘/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี

วัดขอนชะโงก  

สบ ๒๕๕๙/๑๑๓๐

เด็กชายนรภัทร จันทร์เกิด
๐๒/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี

วัดขอนชะโงก  

สบ ๒๕๕๙/๑๑๓๑

เด็กชายธนพล คำสันเทียะ
๒๗/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี

วัดขอนชะโงก  

สบ ๒๕๕๙/๑๑๓๒

เด็กชายนิธิ สายเมือง
๑๘/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี

วัดขอนชะโงก  

สบ ๒๕๕๙/๑๑๓๓

เด็กชายณัฐวุฒิ หนูน้อย
๑๖/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี

วัดขอนชะโงก  

สบ ๒๕๕๙/๑๑๓๔

เด็กชายอนุวัฒฯ ด้วงจันโท
๒๗/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี

วัดขอนชะโงก  

สบ ๒๕๕๙/๑๑๓๕

เด็กชายสุรสิทธิ

์

จิตรนิยม
๒๓/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี

วัดขอนชะโงก  

สบ ๒๕๕๙/๑๑๓๖

เด็กชายอดุรภรณ์ เอ็นทา
๑๓/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี

วัดขอนชะโงก  

สบ ๒๕๕๙/๑๑๓๗

เด็กชายปารเมศ นัยสดับ
๑๖/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี

วัดขอนชะโงก  

สบ ๒๕๕๙/๑๑๓๘

เด็กชายจักษ์กพล ปญญา
๒๘/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี

วัดขอนชะโงก  

สบ ๒๕๕๙/๑๑๓๙

เด็กชายอัครชา คงสมบุตร
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี

วัดขอนชะโงก  

สบ ๒๕๕๙/๑๑๔๐
เด็กชายบัญชา สวัสดี

๑๒/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี

วัดขอนชะโงก  

สบ ๒๕๕๙/๑๑๔๑

เด็กชายณัฐพล บางยิม

้

๑๐/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี

วัดขอนชะโงก  

สบ ๒๕๕๙/๑๑๔๒

เด็กหญิงวรรณวิสา คงสมนวน
๑๕/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี

วัดขอนชะโงก  

สบ ๒๕๕๙/๑๑๔๓

เด็กหญิงจุลทกานต์ บุญจันทร์
๑๔/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี

วัดขอนชะโงก  

สบ ๒๕๕๙/๑๑๔๔

เด็กหญิงภรณ์ชนก พรหมศาสตร์
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี

วัดขอนชะโงก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระบุรี  ๓๓ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๕๕๙/๑๑๔๕

เด็กหญิงอังคณา เปริบรัมย์

๑๕/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี

วัดขอนชะโงก  

สบ ๒๕๕๙/๑๑๔๖

เด็กหญิงวราพร คงสุขโข
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี

วัดขอนชะโงก  

สบ ๒๕๕๙/๑๑๔๗

เด็กหญิงชนาพร เดชพงษ์
๒๗/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี

วัดขอนชะโงก  

สบ ๒๕๕๙/๑๑๔๘

เด็กชายอิทธิพล รุ่งเรือง
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดขอนชะโงก  

สบ ๒๕๕๙/๑๑๔๙

เด็กชายอาทิตย์ คงสมฤทธิ

์

๓๐/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดขอนชะโงก  

สบ ๒๕๕๙/๑๑๕๐

เด็กชายศุภกร สุดชะฏา
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดขอนชะโงก  

สบ ๒๕๕๙/๑๑๕๑

เด็กชายสุทธิพงศ์ บุญร้าย
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดขอนชะโงก  

สบ ๒๕๕๙/๑๑๕๒

เด็กชายศุวรรณชัย มนต์ชัยภูมิ
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดขอนชะโงก  

สบ ๒๕๕๙/๑๑๕๓

เด็กชายพงษ์พานิช ผดุงศิริพานิชย์
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดขอนชะโงก  

สบ ๒๕๕๙/๑๑๕๔

เด็กชายธีระชัย วงษ์ขำ
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดขอนชะโงก  

สบ ๒๕๕๙/๑๑๕๕

เด็กชายพลวสันต์ จันทร์ศรี
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดขอนชะโงก  

สบ ๒๕๕๙/๑๑๕๖

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

ชูราศรี
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดขอนชะโงก  

สบ ๒๕๕๙/๑๑๕๗

เด็กชายภานุพงศ์ สุนทร
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดขอนชะโงก  

สบ ๒๕๕๙/๑๑๕๘

เด็กชายธนภูมิ นารีบุตร
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดขอนชะโงก  

สบ ๒๕๕๙/๑๑๕๙

เด็กชายวราเทพ เรณูหอม

๑๔/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดขอนชะโงก  

สบ ๒๕๕๙/๑๑๖๐

เด็กชายพีรพล ชืนอ่อน

่

๑๖/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดขอนชะโงก  

สบ ๒๕๕๙/๑๑๖๑

เด็กชายธรรมรัตน์ สมพงษ์
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดขอนชะโงก  

สบ ๒๕๕๙/๑๑๖๒

เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

อยู่สบาย
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดขอนชะโงก  

สบ ๒๕๕๙/๑๑๖๓

เด็กชายศิริศิลป ภูษิต
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดขอนชะโงก  

สบ ๒๕๕๙/๑๑๖๔

เด็กชายอดิลักษณ์ คีรีฉัตรทันฑ์
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดขอนชะโงก  

สบ ๒๕๕๙/๑๑๖๕

เด็กชายรัฐศาสตร์ ราชวงษ์
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดขอนชะโงก  

สบ ๒๕๕๙/๑๑๖๖
เด็กหญิงสุพรรณทิพย์

ศิริพานิช
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดขอนชะโงก  

สบ ๒๕๕๙/๑๑๖๗

เด็กหญิงพิมลวรรณ รืนเริง

่

๒๖/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดขอนชะโงก  

สบ ๒๕๕๙/๑๑๖๘

เด็กหญิงนัทธมน คำอยู่
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดขอนชะโงก  

สบ ๒๕๕๙/๑๑๖๙

เด็กหญิงเจนจิรา คงสมเลิก
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดขอนชะโงก  

สบ ๒๕๕๙/๑๑๗๐

เด็กหญิงภัทรนันท์ จันโท
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดขอนชะโงก  

สบ ๒๕๕๙/๑๑๗๑

เด็กหญิงกัญญารัตน์ บุญร้าย
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดขอนชะโงก  

สบ ๒๕๕๙/๑๑๗๒

เด็กหญิงนิภาภร แถมจำเริญ
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดขอนชะโงก  

สบ ๒๕๕๙/๑๑๗๓

เด็กหญิงพิมพิพาพร พูลสวัสดิ

์

๑๓/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดขอนชะโงก  

สบ ๒๕๕๙/๑๑๗๔

เด็กหญิงผ่องนภา แสงทอง
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดขอนชะโงก  

สบ ๒๕๕๙/๑๑๗๕

เด็กหญิงณัฐกานต์ แจ้งจิตร
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดขอนชะโงก  

สบ ๒๕๕๙/๑๑๗๖

เด็กหญิงชมพูนุช เฟองวงษ์
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดขอนชะโงก  

สบ ๒๕๕๙/๑๑๗๗

เด็กหญิงสุชาพันธ์ สุขจิตร
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดขอนชะโงก  

สบ ๒๕๕๙/๑๑๗๘
เด็กหญิงมณฑการณ์ วงษ์พนัด

๐๕/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดขอนชะโงก  

สบ ๒๕๕๙/๑๑๗๙

เด็กหญิงชุติมา ตากิมนอก

่

๑๙/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดขอนชะโงก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระบุรี  ๓๔ / ๘๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๕๕๙/๑๑๘๐

เด็กหญิงพัชรา คำทองสุข

๒๒/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดขอนชะโงก  

สบ ๒๕๕๙/๑๑๘๑

เด็กหญิงศิริภรณ์ หมอศาสตร์

๒๖/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดขอนชะโงก  

สบ ๒๕๕๙/๑๑๘๒

เด็กหญิงธนพร มรกฏ
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดขอนชะโงก  

สบ ๒๕๕๙/๑๑๘๓

เด็กหญิงภคพร มรกฏ
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดขอนชะโงก  

สบ ๒๕๕๙/๑๑๘๔

เด็กหญิงกานติมา ปนกันอินทร์
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดขอนชะโงก  

สบ ๒๕๕๙/๑๑๘๕

เด็กหญิงชุติภา บุญเพ็ง
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดขอนชะโงก  

สบ ๒๕๕๙/๑๑๘๖

เด็กหญิงรพิดา เมียนม่า
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดขอนชะโงก  

สบ ๒๕๕๙/๑๑๘๗

เด็กหญิงกนกวรรณ จันทวะรี
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดขอนชะโงก  

สบ ๒๕๕๙/๑๑๘๘

เด็กหญิงอมรรัตน์ งามสมพล
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดขอนชะโงก  

สบ ๒๕๕๙/๑๑๘๙

เด็กหญิงบงกชกร ก้อนทอง
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดขอนชะโงก  

สบ ๒๕๕๙/๑๑๙๐
เด็กชายนิติภัทร งามวงษ์

๑๒/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดขอนชะโงก  

สบ ๒๕๕๙/๑๑๙๑

เด็กหญิงดวงกมล สวนเพ็ชร
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดขอนชะโงก  

สบ ๒๕๕๙/๑๑๙๒

เด็กหญิงกรนันท์ แก้ววิเชียร
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดขอนชะโงก  

สบ ๒๕๕๙/๑๑๙๓

เด็กหญิงพิริสา เทียงตรง

่

๐๑/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดขอนชะโงก  

สบ ๒๕๕๙/๑๑๙๔

เด็กหญิงธัญย์ชนก ทัดสิทธิ

์

๓๐/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดขอนชะโงก  

สบ ๒๕๕๙/๑๑๙๕

เด็กชายเกรียงไกร เทียวประสงค์
๐๗/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดชัยเฉลิมมิตร(ไพศาลวิทยาคม)

วัดชัยเฉลิมมิตร  

สบ ๒๕๕๙/๑๑๙๖

เด็กชายธนวินท์ แช่มช้อย

๒๑/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดชัยเฉลิมมิตร(ไพศาลวิทยาคม)

วัดชัยเฉลิมมิตร  

สบ ๒๕๕๙/๑๑๙๗

เด็กชายประเสริฐ คำสุทธิ
๐๘/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดชัยเฉลิมมิตร(ไพศาลวิทยาคม)

วัดชัยเฉลิมมิตร  

สบ ๒๕๕๙/๑๑๙๘

เด็กชายวรนัท เพ็งศิล
๑๙/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดชัยเฉลิมมิตร(ไพศาลวิทยาคม)

วัดชัยเฉลิมมิตร  

สบ ๒๕๕๙/๑๑๙๙

เด็กชายสรศักดิ

์

สุขขีรส
๐๕/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดชัยเฉลิมมิตร(ไพศาลวิทยาคม)

วัดชัยเฉลิมมิตร  

สบ ๒๕๕๙/๑๒๐๐
เด็กชายเอกลักษณ์ ดวงพระคลัง

๐๖/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดชัยเฉลิมมิตร(ไพศาลวิทยาคม)

วัดชัยเฉลิมมิตร  

สบ ๒๕๕๙/๑๒๐๑

เด็กหญิงสุนันทา ณะครแสน

๒๔/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดชัยเฉลิมมิตร(ไพศาลวิทยาคม)

วัดชัยเฉลิมมิตร  

สบ ๒๕๕๙/๑๒๐๒
เด็กหญิงฐิตารีย์ ดียิง

่

๑๒/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดชัยเฉลิมมิตร(ไพศาลวิทยาคม)

วัดชัยเฉลิมมิตร  

สบ ๒๕๕๙/๑๒๐๓

เด็กหญิงบัณฑิตา น้อยโฮม
๒๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดชัยเฉลิมมิตร(ไพศาลวิทยาคม)

วัดชัยเฉลิมมิตร  

สบ ๒๕๕๙/๑๒๐๔
เด็กหญิงพิมพ์ญาดา พูลสวัสดิ

์

๐๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดชัยเฉลิมมิตร(ไพศาลวิทยาคม)

วัดชัยเฉลิมมิตร  

สบ ๒๕๕๙/๑๒๐๕

เด็กหญิงวารี บุญมี
๑๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดชัยเฉลิมมิตร(ไพศาลวิทยาคม)

วัดชัยเฉลิมมิตร  

สบ ๒๕๕๙/๑๒๐๖
เด็กหญิงสุทธิมนต์ พิมพ์ทอง

๐๘/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดชัยเฉลิมมิตร(ไพศาลวิทยาคม)

วัดชัยเฉลิมมิตร  

สบ ๒๕๕๙/๑๒๐๗

เด็กหญิงปวีณา พึงสุวรรณ์

่

๑๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดชัยเฉลิมมิตร(ไพศาลวิทยาคม)

วัดชัยเฉลิมมิตร  

สบ ๒๕๕๙/๑๒๐๘

เด็กหญิงณัฐยา ทะวงษ์
๑๐/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดชัยเฉลิมมิตร(ไพศาลวิทยาคม)

วัดชัยเฉลิมมิตร  

สบ ๒๕๕๙/๑๒๐๙

เด็กชายเทพศิวะ ประทุมวงศ์ ๓/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์)

วัดบัวลอย  

สบ ๒๕๕๙/๑๒๑๐
เด็กชายภัทรพล ไทรอ้าย

๒๓/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์)
วัดบัวลอย  

สบ ๒๕๕๙/๑๒๑๑

เด็กชายปภาณ เปรินกุล

๑๙/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์)

วัดบัวลอย  

สบ ๒๕๕๙/๑๒๑๒

เด็กชายณัฐพงษ์ เหนือเกาะหวาย
๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์)
วัดบัวลอย  

สบ ๒๕๕๙/๑๒๑๓

เด็กชายพีรพัฒน์ มะโนรี
๒๒/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์)

วัดบัวลอย  

สบ ๒๕๕๙/๑๒๑๔

เด็กชายชัยณรัตน์ เฟองสาคร ๑/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์)

วัดบัวลอย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระบุรี  ๓๕ / ๘๘
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๕๕๙/๑๒๑๕

เด็กชายวุฒิพงษ์ คำชมภู
๑๗/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์)

วัดบัวลอย  

สบ ๒๕๕๙/๑๒๑๖

เด็กชายปฐมพร รักภักดี ๓/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์)

วัดบัวลอย  

สบ ๒๕๕๙/๑๒๑๗

เด็กชายพงษ์สกร ยับสันเทียะ
๑๔/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์)

วัดบัวลอย  

สบ ๒๕๕๙/๑๒๑๘

เด็กหญิงยุวดี โพดเฟอง
๑๙/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์)

วัดบัวลอย  

สบ ๒๕๕๙/๑๒๑๙

เด็กหญิงทักษอร น้อยเหล็ก
๒๑/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์)

วัดบัวลอย  

สบ ๒๕๕๙/๑๒๒๐

เด็กหญิงพัชรินทร์ รุ่งเรือง
๒๔/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์)

วัดบัวลอย  

สบ ๒๕๕๙/๑๒๒๑

เด็กหญิงนพรัตน์ อุระนันท์
๑๒/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์)

วัดบัวลอย  

สบ ๒๕๕๙/๑๒๒๒

เด็กหญิงมาธวี มิสุนา
๒๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์)

วัดบัวลอย  

สบ ๒๕๕๙/๑๒๒๓

เด็กหญิงภัทรียา ปทมะพรม

๑๖/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์)

วัดบัวลอย  

สบ ๒๕๕๙/๑๒๒๔

เด็กหญิงทิพย์จินดา กล้วยปา

๑๘/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์)

วัดบัวลอย  

สบ ๒๕๕๙/๑๒๒๕

เด็กชายอนาคิน หมวกไสว
๙/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์)

วัดบัวลอย  

สบ ๒๕๕๙/๑๒๒๖

เด็กชายธีรพร เกตุชยันต์ ๙/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์)

วัดบัวลอย  

สบ ๒๕๕๙/๑๒๒๗

เด็กชายณัฐนิชา ยางทอง
๑๒/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์)

วัดบัวลอย  

สบ ๒๕๕๙/๑๒๒๘

เด็กหญิงมัณฑนา คำมี
๒๓/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์)

วัดบัวลอย  

สบ ๒๕๕๙/๑๒๒๙

เด็กหญิงศิริวิมล ไข่มุก
๒๗/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์)

วัดบัวลอย  

สบ ๒๕๕๙/๑๒๓๐

เด็กหญิงศิริขวัญ ไข่มุก
๒๗/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์)

วัดบัวลอย  

สบ ๒๕๕๙/๑๒๓๑

เด็กหญิงไปรยา หมวกไสว

๒๖/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์)

วัดบัวลอย  

สบ ๒๕๕๙/๑๒๓๒

เด็กหญิงมัจทิกาล เพียะผาบ ๘/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์)

วัดบัวลอย  

สบ ๒๕๕๙/๑๒๓๓

เด็กชายภัทรพล ยอดดี
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกกลาง วัดบ้านบกน้อย  

สบ ๒๕๕๙/๑๒๓๔

เด็กหญิงภคนันท์ ยอดดี
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกกลาง วัดบ้านบกน้อย  

สบ ๒๕๕๙/๑๒๓๕

เด็กหญิงพิมลรัตน์ จำปาทอง
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกกลาง วัดบ้านบกน้อย  

สบ ๒๕๕๙/๑๒๓๖

เด็กหญิงตติยาภรณ์ อินาลา
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกกลาง วัดบ้านบกน้อย  

สบ ๒๕๕๙/๑๒๓๗

เด็กหญิงวรัญญา สงขำ
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกกลาง วัดบ้านบกน้อย  

สบ ๒๕๕๙/๑๒๓๘

เด็กชายทรงยศ บุญประทุม

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพนทอง วัดโพนทอง  

สบ ๒๕๕๙/๑๒๓๙

เด็กชายอดิสรณ์ เซียงฝุง

่

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพนทอง วัดโพนทอง  

สบ ๒๕๕๙/๑๒๔๐

เด็กชายเมธา สอนแก้ว
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพนทอง วัดโพนทอง  

สบ ๒๕๕๙/๑๒๔๑

เด็กชายไพรินทร์ ปนตาพวง
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพนทอง วัดโพนทอง  

สบ ๒๕๕๙/๑๒๔๒

เด็กชายนันทวัฒน์ บุญมา
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพนทอง วัดโพนทอง  

สบ ๒๕๕๙/๑๒๔๓

เด็กชายวุฒินันท์ ลำสัน
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพนทอง วัดโพนทอง  

สบ ๒๕๕๙/๑๒๔๔

เด็กชายเกษม ท่วงทีดี
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์)

วัดสันติวิหาร  

สบ ๒๕๕๙/๑๒๔๕

เด็กชายวสันต์ บุสดีวรรณ
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์)

วัดสันติวิหาร  

สบ ๒๕๕๙/๑๒๔๖

เด็กชายยุทธกร ภู่ขาว
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์)

วัดสันติวิหาร  

สบ ๒๕๕๙/๑๒๔๗

เด็กชายไท ศรีทองใส
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์)

วัดสันติวิหาร  

สบ ๒๕๕๙/๑๒๔๘

เด็กชายสุรศักดิ

์

คงสมบูรณ์
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์)

วัดสันติวิหาร  

สบ ๒๕๕๙/๑๒๔๙

เด็กชายประทีป แซ่ตัง

้

๒๓/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์)

วัดสันติวิหาร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระบุรี  ๓๖ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๕๕๙/๑๒๕๐

เด็กชายนพกร เตอุตะลวง
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์)

วัดสันติวิหาร  

สบ ๒๕๕๙/๑๒๕๑

เด็กหญิงนิลญา นามสอน
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์)

วัดสันติวิหาร  

สบ ๒๕๕๙/๑๒๕๒

เด็กหญิงธนัชชา อ่อนบุญพงษ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์)

วัดสันติวิหาร  

สบ ๒๕๕๙/๑๒๕๓

เด็กหญิงเกศกนก ประเสริฐ
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์)

วัดสันติวิหาร  

สบ ๒๕๕๙/๑๒๕๔

เด็กหญิงสุชานัน คราประยูร
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์)

วัดสันติวิหาร  

สบ ๒๕๕๙/๑๒๕๕

เด็กหญิงปณฑิตา สุนทรสุข
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์)

วัดสันติวิหาร  

สบ ๒๕๕๙/๑๒๕๖

เด็กหญิงจีรนันท์ แสงทอง
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์)

วัดสันติวิหาร  

สบ ๒๕๕๙/๑๒๕๗

เด็กหญิงจิราพรรณ งามจรัสศรีวิชัย
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์)

วัดสันติวิหาร  

สบ ๒๕๕๙/๑๒๕๘

เด็กหญิงบัณฑิตา ท่วงทีดี
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์)

วัดสันติวิหาร  

สบ ๒๕๕๙/๑๒๕๙
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ เจริญสุข

๒๖/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์)

วัดสันติวิหาร  

สบ ๒๕๕๙/๑๒๖๐
เด็กหญิงเยาวพา เจริญสุข

๒๖/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์)

วัดสันติวิหาร  

สบ ๒๕๕๙/๑๒๖๑

เด็กหญิงสุภนิดา สุมาลย์
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์)

วัดสันติวิหาร  

สบ ๒๕๕๙/๑๒๖๒

เด็กหญิงกนกวรรณ วังแก

๑๕/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์)

วัดสันติวิหาร  

สบ ๒๕๕๙/๑๒๖๓

เด็กหญิงนันทิชา จุลประเสริฐ
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์)

วัดสันติวิหาร  

สบ ๒๕๕๙/๑๒๖๔

เด็กชายชาคริต สันติ
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์)

วัดสันติวิหาร  

สบ ๒๕๕๙/๑๒๖๕

เด็กชายสยาม งามศักดิ

์

๐๓/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์)

วัดสันติวิหาร  

สบ ๒๕๕๙/๑๒๖๖

เด็กชายพงศกร สถาผล
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์)

วัดสันติวิหาร  

สบ ๒๕๕๙/๑๒๖๗

เด็กชายพีรพล สมเพ็ญ
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์)

วัดสันติวิหาร  

สบ ๒๕๕๙/๑๒๖๘

เด็กชายนครินทร์ สุขอร่าม

๑๘/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์)

วัดสันติวิหาร  

สบ ๒๕๕๙/๑๒๖๙

เด็กชายปณิธาน มาอำ

๑๖/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์)

วัดสันติวิหาร  

สบ ๒๕๕๙/๑๒๗๐

เด็กชายปฏิพงษ์ หล้าชิด

๒๕/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์)

วัดสันติวิหาร  

สบ ๒๕๕๙/๑๒๗๑

เด็กชายปฏิภาณ หล้าชิด

๒๕/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์)

วัดสันติวิหาร  

สบ ๒๕๕๙/๑๒๗๒

เด็กชายเจษฎา เปยทอง ๖/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์)

วัดสันติวิหาร  

สบ ๒๕๕๙/๑๒๗๓

เด็กชายอังกูร มนฑารัตน์
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์)

วัดสันติวิหาร  

สบ ๒๕๕๙/๑๒๗๔

เด็กชายวรากร ภู่ขาว
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์)

วัดสันติวิหาร  

สบ ๒๕๕๙/๑๒๗๕

เด็กชายอัษฎายุธ แดงปอม
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์)

วัดสันติวิหาร  

สบ ๒๕๕๙/๑๒๗๖

เด็กหญิงพัชราภรณ์ นาทศรีทา
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์)

วัดสันติวิหาร  

สบ ๒๕๕๙/๑๒๗๗

เด็กหญิงชลลฎา คำผ่อง
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์)

วัดสันติวิหาร  

สบ ๒๕๕๙/๑๒๗๘

เด็กหญิงกัลยาณี ร่วมมิตรไมตรี

๒๓/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์)

วัดสันติวิหาร  

สบ ๒๕๕๙/๑๒๗๙

เด็กหญิงจิรวรรธ ท่วงทีดี
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์)

วัดสันติวิหาร  

สบ ๒๕๕๙/๑๒๘๐
เด็กหญิงพรทิพย์ ขำเขียว

๑๓/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์)

วัดสันติวิหาร  

สบ ๒๕๕๙/๑๒๘๑

เด็กหญิงสุพัตชา นาฬกา
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสันมะค่าบกน้อยสามัคคี วัดสันมะค่า  

สบ ๒๕๕๙/๑๒๘๒

เด็กชายภัทรพล สุทธิชัง
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองครก วัดหนองครก  

สบ ๒๕๕๙/๑๒๘๓

เด็กหญิงกนกวรรณ ทับเคลียว
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองครก วัดหนองครก  

สบ ๒๕๕๙/๑๒๘๔

เด็กหญิงศศิวิมล แสนคำ
๑๕/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล)

วัดหนองจิก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระบุรี  ๓๗ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๕๕๙/๑๒๘๕

เด็กหญิงปรียานุช พรมศร
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) วัดห้วยขมิน

้

 

สบ ๒๕๕๙/๑๒๘๖

เด็กหญิงวริษฐา ตันพงษ์
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) วัดห้วยขมิน

้

 

สบ ๒๕๕๙/๑๒๘๗

เด็กหญิงณัฐธิดา นามแก้ว
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) วัดห้วยขมิน

้

 

สบ ๒๕๕๙/๑๒๘๘

เด็กหญิงสุดารัตน์ ภู่สุข
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) วัดห้วยขมิน

้

 

สบ ๒๕๕๙/๑๒๘๙

เด็กชายเขมพัฒน์ สังวาลย์เพ็ชร์
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)
วัดบัวลอย  

สบ ๒๕๕๙/๑๒๙๐

เด็กชายอนุชา จันทร์แจ่ม
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)
วัดบัวลอย  

สบ ๒๕๕๙/๑๒๙๑

เด็กชายคชภูมิ กันพิทักษ์
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)
วัดบัวลอย  

สบ ๒๕๕๙/๑๒๙๒

เด็กชายนวกฤต คงปราโมด
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)
วัดบัวลอย  

สบ ๒๕๕๙/๑๒๙๓

เด็กชายรัฐภูมิ ศรีจรูญ
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)
วัดบัวลอย  

สบ ๒๕๕๙/๑๒๙๔

เด็กชายจักรพรรณ อยู่พร้อม
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)
วัดบัวลอย  

สบ ๒๕๕๙/๑๒๙๕

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

สิงหา
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)
วัดบัวลอย  

สบ ๒๕๕๙/๑๒๙๖

เด็กชายสุรนิชญ์ ยอดแก้ว
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)
วัดบัวลอย  

สบ ๒๕๕๙/๑๒๙๗

เด็กชายพิทักษ์ กิจงาม
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)
วัดบัวลอย  

สบ ๒๕๕๙/๑๒๙๘

เด็กชายปญญา เหลามี
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)
วัดบัวลอย  

สบ ๒๕๕๙/๑๒๙๙

เด็กชายวัชรินทร์ แก้วโสภา
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)
วัดบัวลอย  

สบ ๒๕๕๙/๑๓๐๐
เด็กชายธีรพงษ์ วงค์เสน

๒๙/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)

วัดบัวลอย  

สบ ๒๕๕๙/๑๓๐๑

เด็กชายศิวัช รูมะปาน
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)
วัดบัวลอย  

สบ ๒๕๕๙/๑๓๐๒

เด็กชายพงศกร อดทน
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)
วัดบัวลอย  

สบ ๒๕๕๙/๑๓๐๓
เด็กชายนนทกฤษ สุขเกษม

๐๕/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)

วัดบัวลอย  

สบ ๒๕๕๙/๑๓๐๔

เด็กชายแก้ว โคกณรงค์
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)
วัดบัวลอย  

สบ ๒๕๕๙/๑๓๐๕

เด็กชายพัชพล สิงห์กล้า
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)
วัดบัวลอย  

สบ ๒๕๕๙/๑๓๐๖

เด็กชายธนพล วงศ์ใหญ่
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)
วัดบัวลอย  

สบ ๒๕๕๙/๑๓๐๗
เด็กชายศุภกิตติ

์

กิงกลางดอน

่

๒๘/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)

วัดบัวลอย  

สบ ๒๕๕๙/๑๓๐๘

เด็กชายต้นตะวัน คำแหง
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)
วัดบัวลอย  

สบ ๒๕๕๙/๑๓๐๙

เด็กชายพงษ์อนันต์ วงษ์สุวรรณ์
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)
วัดบัวลอย  

สบ ๒๕๕๙/๑๓๑๐

เด็กหญิงตรีนุช ปริเวทัง
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)
วัดบัวลอย  

สบ ๒๕๕๙/๑๓๑๑

เด็กชายศตพร อบเชย
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)
วัดบัวลอย  

สบ ๒๕๕๙/๑๓๑๒

เด็กชายกิตติพงศ์ แจ่มชม
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)
วัดบัวลอย  

สบ ๒๕๕๙/๑๓๑๓

เด็กชายธนวัต ประทุมวงษ์
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)
วัดบัวลอย  

สบ ๒๕๕๙/๑๓๑๔

เด็กชายศุภชัย ภาเรือง
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)
วัดบัวลอย  

สบ ๒๕๕๙/๑๓๑๕

เด็กชายนะชาตรี ดีผิว
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)
วัดบัวลอย  

สบ ๒๕๕๙/๑๓๑๖

เด็กชายศุภณัฐ ชัยสิทธิ

์

๑๑/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)

วัดบัวลอย  

สบ ๒๕๕๙/๑๓๑๗

เด็กชายณัฐภัทร วันทะมาตร
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)
วัดบัวลอย  

สบ ๒๕๕๙/๑๓๑๘

เด็กหญิงจันทิมา พันผูก
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)
วัดบัวลอย  

สบ ๒๕๕๙/๑๓๑๙

เด็กหญิงวาเลนรักษ์ พูลเพ็ง
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)
วัดบัวลอย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระบุรี  ๓๘ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๕๕๙/๑๓๒๐

เด็กหญิงวาสนา เปยนยวน

๒๗/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)

วัดบัวลอย  

สบ ๒๕๕๙/๑๓๒๑

เด็กหญิงณัฐธิดา ศรีพุทธา
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)
วัดบัวลอย  

สบ ๒๕๕๙/๑๓๒๒

เด็กหญิงสุนิศา เจริญสุข

๑๘/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)

วัดบัวลอย  

สบ ๒๕๕๙/๑๓๒๓

เด็กหญิงสุพิชญา สุนทโรทก
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)
วัดบัวลอย  

สบ ๒๕๕๙/๑๓๒๔

เด็กหญิงกาญจนา วิลาวรรณ์
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)
วัดบัวลอย  

สบ ๒๕๕๙/๑๓๒๕

เด็กหญิงภัทรธิดา แดงฉาน
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)
วัดบัวลอย  

สบ ๒๕๕๙/๑๓๒๖

เด็กหญิงสุมิตรา แก่นสากล
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)
วัดบัวลอย  

สบ ๒๕๕๙/๑๓๒๗

เด็กหญิงกนกพร ฤกษ์จำนงค์
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)
วัดบัวลอย  

สบ ๒๕๕๙/๑๓๒๘

เด็กหญิงสรัญญา ทองจันทร์
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)
วัดบัวลอย  

สบ ๒๕๕๙/๑๓๒๙

เด็กหญิงนภัสสร พงษ์ภมร

๒๘/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)

วัดบัวลอย  

สบ ๒๕๕๙/๑๓๓๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ วิมานทอง

๐๗/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)

วัดบัวลอย  

สบ ๒๕๕๙/๑๓๓๑

เด็กหญิงศศิกานต์ ก้านเหลือง
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)
วัดบัวลอย  

สบ ๒๕๕๙/๑๓๓๒

เด็กหญิงณิชกานต์ ภูสำรอง
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)
วัดบัวลอย  

สบ ๒๕๕๙/๑๓๓๓

เด็กหญิงนำฝน ประทุมวงษ์
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)
วัดบัวลอย  

สบ ๒๕๕๙/๑๓๓๔

เด็กหญิงบัณฑิตา สุวรรณศร

๑๗/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)

วัดบัวลอย  

สบ ๒๕๕๙/๑๓๓๕

เด็กหญิงสุรางคนา คงภักดี
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)
วัดบัวลอย  

สบ ๒๕๕๙/๑๓๓๖

เด็กหญิงกันตา ทาคูณ
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)
วัดบัวลอย  

สบ ๒๕๕๙/๑๓๓๗

เด็กหญิงปทมา ยอดประสาท
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)
วัดบัวลอย  

สบ ๒๕๕๙/๑๓๓๘

เด็กหญิงวราภรณ์ พานทอง
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)
วัดบัวลอย  

สบ ๒๕๕๙/๑๓๓๙

เด็กหญิงชลธิชา ปาสิงห์
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)
วัดบัวลอย  

สบ ๒๕๕๙/๑๓๔๐
เด็กหญิงทิพย์อัมพร ชมเชย

๑๕/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)

วัดบัวลอย  

สบ ๒๕๕๙/๑๓๔๑

เด็กหญิงสุชานุช ปริเวทัง
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)
วัดบัวลอย  

สบ ๒๕๕๙/๑๓๔๒

เด็กหญิงมินตรา โสภณ
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)
วัดบัวลอย  

สบ ๒๕๕๙/๑๓๔๓

เด็กหญิงทิพยฉัตร ชมเชย
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)
วัดบัวลอย  

สบ ๒๕๕๙/๑๓๔๔

เด็กชายภัคธร เทพวงษ์
๒๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม วัดสนมไทย  

สบ ๒๕๕๙/๑๓๔๕

เด็กชายวุฒิชัย พลศักดิ

์

๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม วัดสนมไทย  

สบ ๒๕๕๙/๑๓๔๖

เด็กชายเอกพงษ์ อามาตย์ชาดี

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม วัดสนมไทย  

สบ ๒๕๕๙/๑๓๔๗

เด็กชายภูธเนศ แพรสุรินทร์

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม วัดสนมไทย  

สบ ๒๕๕๙/๑๓๔๘

เด็กชายสืบสกุล พลหนองหลวง
๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม วัดสนมไทย  

สบ ๒๕๕๙/๑๓๔๙

เด็กชายภารดร บัวขาว
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม วัดสนมไทย  

สบ ๒๕๕๙/๑๓๕๐
เด็กชายเกริกชัย โสระวงศ์

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม วัดสนมไทย  

สบ ๒๕๕๙/๑๓๕๑

เด็กชายภานุวัตน์ นาลอย
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม วัดสนมไทย  

สบ ๒๕๕๙/๑๓๕๒

เด็กชายเพชรเงิน บัวขาว
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม วัดสนมไทย  

สบ ๒๕๕๙/๑๓๕๓

เด็กชายพีรภัท กระออมแก้ว
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม วัดสนมไทย  

สบ ๒๕๕๙/๑๓๕๔

เด็กชายเอกภูมิ โถสนิท
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม วัดสนมไทย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระบุรี  ๓๙ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๕๕๙/๑๓๕๕

เด็กชายปฏิวัติ สุภาพร
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม วัดสนมไทย  

สบ ๒๕๕๙/๑๓๕๖

เด็กชายวีรภัทร แสงสอาด
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ วัดหนองจอกใหญ่  

สบ ๒๕๕๙/๑๓๕๗

เด็กหญิงไอซ์ลดา จันแดง
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ วัดหนองจอกใหญ่  

สบ ๒๕๕๙/๑๓๕๘

เด็กหญิงณัฐกานต์ ยาแก้ว
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ วัดหนองจอกใหญ่  

สบ ๒๕๕๙/๑๓๕๙

เด็กหญิงธัญชนก เอียมสอาด

่

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ วัดหนองจอกใหญ่  

สบ ๒๕๕๙/๑๓๖๐

เด็กหญิงปวิตรา ปาหล้า
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ วัดหนองจอกใหญ่  

สบ ๒๕๕๙/๑๓๖๑

เด็กหญิงชนันธร หาญสอน
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ วัดหนองจอกใหญ่  

สบ ๒๕๕๙/๑๓๖๒

เด็กหญิงญานิศา ทองสีมา
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ วัดหนองจอกใหญ่  

สบ ๒๕๕๙/๑๓๖๓

เด็กชายธีรพล เจนปรุ
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ วัดหนองจอกใหญ่  

สบ ๒๕๕๙/๑๓๖๔

เด็กชายรัฐศาสตร์ จันทร์สา
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ วัดหนองจอกใหญ่  

สบ ๒๕๕๙/๑๓๖๕

เด็กหญิงลัดดา จอมเกาะ
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ วัดหนองจอกใหญ่  

สบ ๒๕๕๙/๑๓๖๖

เด็กหญิงวิราวัณย์ วันทาแก้ว
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองผักชี วัดหนองผักชีเหนือ  

สบ ๒๕๕๙/๑๓๖๗

เด็กชายจักรกฤษณ์ สุทธาดล

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองผักชี วัดหนองผักชีเหนือ  

สบ ๒๕๕๙/๑๓๖๘

เด็กชายกฤษฎา โคตรคำ
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองผักชี วัดหนองผักชีเหนือ  

สบ ๒๕๕๙/๑๓๖๙

เด็กชายธนภัทร สุทธาดล
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองผักชี วัดหนองผักชีเหนือ  

สบ ๒๕๕๙/๑๓๗๐

เด็กชายณัฐวุฒิ ภาระกุมาร
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองผักชี วัดหนองผักชีเหนือ  

สบ ๒๕๕๙/๑๓๗๑

เด็กชายธีรเดช สุทธาดล
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองผักชี วัดหนองผักชีเหนือ  

สบ ๒๕๕๙/๑๓๗๒

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ จันทร์เจริญ
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองผักชี วัดหนองผักชีเหนือ  

สบ ๒๕๕๙/๑๓๗๓

เด็กหญิงวันวิสา ศรีเชียงสา
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองผักชี วัดหนองผักชีเหนือ  

สบ ๒๕๕๙/๑๓๗๔

เด็กหญิงภัทชรัตร บำรุงราษฎร์
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

วัดหนองสมัคร  

สบ ๒๕๕๙/๑๓๗๕

เด็กหญิงธิดารัตน์ มอญไหม
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

วัดหนองสมัคร  

สบ ๒๕๕๙/๑๓๗๖
เด็กหญิงกัญญาภัทร กลันแก้ว

่

๒๙/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

วัดหนองสมัคร  

สบ ๒๕๕๙/๑๓๗๗

เด็กหญิงธันวรินทร์ แสงจุ้ยวงษ์ธา

๑๖/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

วัดหนองสมัคร  

สบ ๒๕๕๙/๑๓๗๘

เด็กหญิงสุธิดา อยู่พร้อม
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

วัดหนองสมัคร  

สบ ๒๕๕๙/๑๓๗๙

เด็กหญิงปุณยาพร เมธา
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

วัดหนองสมัคร  

สบ ๒๕๕๙/๑๓๘๐

เด็กชายวิรุจณ์ กลีบเมฆ
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

วัดหนองสมัคร  

สบ ๒๕๕๙/๑๓๘๑

เด็กชายศุภวัฒน์ เอียมสะอาด

่

๐๔/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านใหม่ทุ่งดินขอ(เรืองฉายอุปถัมภ์)

วัดทุ่งดินขอ  

สบ ๒๕๕๙/๑๓๘๒

เด็กหญิงนฤวรรณ อรุณศรี

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ วัดราษฎร์เจริญ  

สบ ๒๕๕๙/๑๓๘๓

เด็กหญิงพัชรินทร์ เกตุแก้ว
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำแดง วัดหนองอ่างทอง  

สบ ๒๕๕๙/๑๓๘๔

เด็กหญิงนาตอนงค์ ศรีบรรจง

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวิเชียรกลินสุคนธ์อุปถัมภ์

่

วัดหนองอ่างทอง  

สบ ๒๕๕๙/๑๓๘๕

เด็กหญิงตอง วงษ์รักญาติ
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองอ่างทอง วัดหนองอ่างทอง  

สบ ๒๕๕๙/๑๓๘๖

เด็กหญิงอณัฐอร นาคเจือ
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแค 'สรกิจพิทยา' วัดหนองอ่างทอง  

สบ ๒๕๕๙/๑๓๘๗

เด็กชายสันติชัย คามวิชิต
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลำบัว วัดศรีปทุม  

สบ ๒๕๕๙/๑๓๘๘

เด็กชายพีรพัฒน์ โชติช่วง
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลำบัว วัดศรีปทุม  

สบ ๒๕๕๙/๑๓๘๙

เด็กชายสิทธิพงษ์ ทัพทอง
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลำบัว วัดศรีปทุม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระบุรี  ๔๐ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๕๕๙/๑๓๙๐

เด็กชายภูษณะ สงวนพรรค
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลำบัว วัดศรีปทุม  

สบ ๒๕๕๙/๑๓๙๑

เด็กชายอภิรักษ์ ช่วยนา
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลำบัว วัดศรีปทุม  

สบ ๒๕๕๙/๑๓๙๒

เด็กชายกฎการณ์ วัฒนคุณ

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลำบัว วัดศรีปทุม  

สบ ๒๕๕๙/๑๓๙๓

เด็กชายนรากรณ์ มีสุข
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลำบัว วัดศรีปทุม  

สบ ๒๕๕๙/๑๓๙๔

เด็กชายฐิติพันธ์ พงษ์จิบนิตย์
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลำบัว วัดศรีปทุม  

สบ ๒๕๕๙/๑๓๙๕

เด็กชายมนัส เขียวมณีนิล
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลำบัว วัดศรีปทุม  

สบ ๒๕๕๙/๑๓๙๖

เด็กชายณัฐนันท์ ทัดตะเขียน
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลำบัว วัดศรีปทุม  

สบ ๒๕๕๙/๑๓๙๗

เด็กชายสกุณ เขียวมณีนิล
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลำบัว วัดศรีปทุม  

สบ ๒๕๕๙/๑๓๙๘

เด็กชายปยวัฒน์ สมสาย
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลำบัว วัดศรีปทุม  

สบ ๒๕๕๙/๑๓๙๙

เด็กชายไกรวิชญ์ หรังกรุ่น

่

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลำบัว วัดศรีปทุม  

สบ ๒๕๕๙/๑๔๐๐
เด็กชายธนิสร หมู่ขำ

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลำบัว วัดศรีปทุม  

สบ ๒๕๕๙/๑๔๐๑

เด็กชายกมล ศรีเมฆ
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลำบัว วัดศรีปทุม  

สบ ๒๕๕๙/๑๔๐๒

เด็กหญิงพรแก้ว ไทยอ่อน
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลำบัว วัดศรีปทุม  

สบ ๒๕๕๙/๑๔๐๓

เด็กหญิงนลพรรณ หอยสังข์
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลำบัว วัดศรีปทุม  

สบ ๒๕๕๙/๑๔๐๔
เด็กหญิงณัฐนันท์ พนารินทร์

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลำบัว วัดศรีปทุม  

สบ ๒๕๕๙/๑๔๐๕

เด็กหญิงชนิดาภา เชยชืน

่

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลำบัว วัดศรีปทุม  

สบ ๒๕๕๙/๑๔๐๖

เด็กหญิงสุวิมล จันทร์ละมูล
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลำบัว วัดศรีปทุม  

สบ ๒๕๕๙/๑๔๐๗

เด็กหญิงนาลิตา แสงเพ็ง
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลำบัว วัดศรีปทุม  

สบ ๒๕๕๙/๑๔๐๘
เด็กหญิงณัฐณิชา มีสัตย์

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลำบัว วัดศรีปทุม  

สบ ๒๕๕๙/๑๔๐๙

เด็กหญิงตวงรัตน์ จันทร์ชัยฉัตร
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลำบัว วัดศรีปทุม  

สบ ๒๕๕๙/๑๔๑๐

เด็กหญิงสไบทิพย์ ชืนใจฉำ

่

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลำบัว วัดศรีปทุม  

สบ ๒๕๕๙/๑๔๑๑

เด็กหญิงนนทิญา เขียวมณีนิล
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลำบัว วัดศรีปทุม  

สบ ๒๕๕๙/๑๔๑๒

เด็กหญิงทศพร ศักดิเฉลิมพล

์

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลำบัว วัดศรีปทุม  

สบ ๒๕๕๙/๑๔๑๓

เด็กหญิงอรจิรา ลาตวงษ์
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลำบัว วัดศรีปทุม  

สบ ๒๕๕๙/๑๔๑๔

เด็กหญิงชญานิษฐ์ กิติรัชโภคิน
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลำบัว วัดศรีปทุม  

สบ ๒๕๕๙/๑๔๑๕

เด็กชายณัฐพงษ์ อินพันธ์
๒๙/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริงราษฎร์บำรุง

่

วัดสหมิตรมงคล  

สบ ๒๕๕๙/๑๔๑๖

เด็กชายธนบัตร จิตรเพียรค้า
๑๓/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริงราษฎร์บำรุง

่

วัดสหมิตรมงคล  

สบ ๒๕๕๙/๑๔๑๗

เด็กชายภูริภัทร จันทร์สอน

๒๘/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริงราษฎร์บำรุง

่

วัดสหมิตรมงคล  

สบ ๒๕๕๙/๑๔๑๘

เด็กชายพรเทพ ใจแช่ม
๐๓/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริงราษฎร์บำรุง

่

วัดสหมิตรมงคล  

สบ ๒๕๕๙/๑๔๑๙

เด็กชายอภิรักษ์ มารัตตะ
๓๑/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริงราษฎร์บำรุง

่

วัดสหมิตรมงคล  

สบ ๒๕๕๙/๑๔๒๐
เด็กชายพสิษฐ์ ช่างเรือนกุล

๑๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริงราษฎร์บำรุง

่

วัดสหมิตรมงคล  

สบ ๒๕๕๙/๑๔๒๑

เด็กชายอภิชิต ศรีมันตะ
๒๑/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริงราษฎร์บำรุง

่

วัดสหมิตรมงคล  

สบ ๒๕๕๙/๑๔๒๒

เด็กชายธนวัฒน์ เกิดรี
๐๒/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริงราษฎร์บำรุง

่

วัดสหมิตรมงคล  

สบ ๒๕๕๙/๑๔๒๓

เด็กชายณัฐพงษ์ ผมหอม
๑๐/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริงราษฎร์บำรุง

่

วัดสหมิตรมงคล  

สบ ๒๕๕๙/๑๔๒๔

เด็กชายพันรบ รามอ้น

๒๖/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริงราษฎร์บำรุง

่

วัดสหมิตรมงคล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระบุรี  ๔๑ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๕๕๙/๑๔๒๕

เด็กชายอติศักดิ

์

แสงมณี
๒๓/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริงราษฎร์บำรุง

่

วัดสหมิตรมงคล  

สบ ๒๕๕๙/๑๔๒๖

เด็กชายอนุวัฒน์ จำปาน้อย

๑๕/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริงราษฎร์บำรุง

่

วัดสหมิตรมงคล  

สบ ๒๕๕๙/๑๔๒๗

เด็กชายภัทรพงศ์ อสุนี ณ อยุธยา
๑๘/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริงราษฎร์บำรุง

่

วัดสหมิตรมงคล  

สบ ๒๕๕๙/๑๔๒๘

เด็กชายชุติพนธ์ บุญชูช่วย
๑๓/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริงราษฎร์บำรุง

่

วัดสหมิตรมงคล  

สบ ๒๕๕๙/๑๔๒๙
เด็กหญิงปภาวรินทร์ พรมมา

๑๗/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริงราษฎร์บำรุง

่

วัดสหมิตรมงคล  

สบ ๒๕๕๙/๑๔๓๐

เด็กหญิงวชิรญาณ์ ธรรมสุรักษ์
๐๘/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริงราษฎร์บำรุง

่

วัดสหมิตรมงคล  

สบ ๒๕๕๙/๑๔๓๑

เด็กหญิงปย์รดา สมสวัสดิ

์

๒๓/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริงราษฎร์บำรุง

่

วัดสหมิตรมงคล  

สบ ๒๕๕๙/๑๔๓๒

เด็กหญิงชนิกานต์ สมประสงค์
๒๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริงราษฎร์บำรุง

่

วัดสหมิตรมงคล  

สบ ๒๕๕๙/๑๔๓๓

เด็กหญิงวนันชนก ศรีวิลัย
๐๒/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริงราษฎร์บำรุง

่

วัดสหมิตรมงคล  

สบ ๒๕๕๙/๑๔๓๔

เด็กหญิงวันวิสา อนุรักษ์
๐๒/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริงราษฎร์บำรุง

่

วัดสหมิตรมงคล  

สบ ๒๕๕๙/๑๔๓๕

เด็กหญิงชมพูนุช ปรึกษา
๐๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริงราษฎร์บำรุง

่

วัดสหมิตรมงคล  

สบ ๒๕๕๙/๑๔๓๖

เด็กหญิงนิรชา แก้วเสถียร
๐๒/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริงราษฎร์บำรุง

่

วัดสหมิตรมงคล  

สบ ๒๕๕๙/๑๔๓๗

เด็กหญิงจินดาดาว เทพารักษ์

๒๖/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริงราษฎร์บำรุง

่

วัดสหมิตรมงคล  

สบ ๒๕๕๙/๑๔๓๘
เด็กหญิงกัญญารัตน์ คงสมปรี

๑๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริงราษฎร์บำรุง

่

วัดสหมิตรมงคล  

สบ ๒๕๕๙/๑๔๓๙

เด็กหญิงณัฎฐณิชา ธวัชชัยวิรุตษ์
๑๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริงราษฎร์บำรุง

่

วัดสหมิตรมงคล  

สบ ๒๕๕๙/๑๔๔๐

เด็กหญิงปยะพร รางแดง

๑๖/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริงราษฎร์บำรุง

่

วัดสหมิตรมงคล  

สบ ๒๕๕๙/๑๔๔๑

เด็กหญิงรัชนก โคบุตร
๒๒/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริงราษฎร์บำรุง

่

วัดสหมิตรมงคล  

สบ ๒๕๕๙/๑๔๔๒

เด็กหญิงฐิติรัตน์ เฟองวงษ์
๐๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริงราษฎร์บำรุง

่

วัดสหมิตรมงคล  

สบ ๒๕๕๙/๑๔๔๓

เด็กหญิงดวงมาลา ช่วยนา
๐๘/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริงราษฎร์บำรุง

่

วัดสหมิตรมงคล  

สบ ๒๕๕๙/๑๔๔๔

เด็กหญิงปทมวรรณ ปองชาลี
๒๓/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริงราษฎร์บำรุง

่

วัดสหมิตรมงคล  

สบ ๒๕๕๙/๑๔๔๕

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ผาสุขศาสตร์
๒๖/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริงราษฎร์บำรุง

่

วัดสหมิตรมงคล  

สบ ๒๕๕๙/๑๔๔๖

เด็กหญิงรัชนี ลำเลิศ
๒๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริงราษฎร์บำรุง

่

วัดสหมิตรมงคล  

สบ ๒๕๕๙/๑๔๔๗

เด็กหญิงอนุธิดา บุญเลิศ
๒๖/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริงราษฎร์บำรุง

่

วัดสหมิตรมงคล  

สบ ๒๕๕๙/๑๔๔๘

เด็กชายสุรเชษฐ์ พลพันธ์
๓๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริงราษฎร์บำรุง

่

วัดสหมิตรมงคล  

สบ ๒๕๕๙/๑๔๔๙

เด็กชายทักษิณ ศรีปดถา

๒๗/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริงราษฎร์บำรุง

่

วัดสหมิตรมงคล  

สบ ๒๕๕๙/๑๔๕๐

เด็กชายณัฐตินน มากวงษ์

๒๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริงราษฎร์บำรุง

่

วัดสหมิตรมงคล  

สบ ๒๕๕๙/๑๔๕๑

เด็กชายพชร มหามนตรี
๐๓/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริงราษฎร์บำรุง

่

วัดสหมิตรมงคล  

สบ ๒๕๕๙/๑๔๕๒

เด็กชายนพดล แสงศรีจันทร์
๒๔/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริงราษฎร์บำรุง

่

วัดสหมิตรมงคล  

สบ ๒๕๕๙/๑๔๕๓

เด็กชายณวัฒนา ฐิติโสภณ
๒๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริงราษฎร์บำรุง

่

วัดสหมิตรมงคล  

สบ ๒๕๕๙/๑๔๕๔

เด็กชายปยวัฒน์ โปทาหนัก
๒๗/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริงราษฎร์บำรุง

่

วัดสหมิตรมงคล  

สบ ๒๕๕๙/๑๔๕๕

เด็กชายเกรียงไกร ทองฉาย
๑๐/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริงราษฎร์บำรุง

่

วัดสหมิตรมงคล  

สบ ๒๕๕๙/๑๔๕๖

เด็กชายประเมศฐ์ อนันท์ธนศาล
๓๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริงราษฎร์บำรุง

่

วัดสหมิตรมงคล  

สบ ๒๕๕๙/๑๔๕๗
เด็กหญิงอรัศญารัตน์ ระโหฐาน

๐๙/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริงราษฎร์บำรุง

่

วัดสหมิตรมงคล  

สบ ๒๕๕๙/๑๔๕๘

เด็กหญิงณัฐสุดา วันชูเชิด
๓๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริงราษฎร์บำรุง

่

วัดสหมิตรมงคล  

สบ ๒๕๕๙/๑๔๕๙

เด็กหญิงณัฐณิชา กองลำเจียก
๐๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริงราษฎร์บำรุง

่

วัดสหมิตรมงคล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระบุรี  ๔๒ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๕๕๙/๑๔๖๐

เด็กหญิงสุธาสินี ศรีพิทักษ์

๑๗/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริงราษฎร์บำรุง

่

วัดสหมิตรมงคล  

สบ ๒๕๕๙/๑๔๖๑

เด็กหญิงปภัสรา ศรีส่ง
๑๙/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริงราษฎร์บำรุง

่

วัดสหมิตรมงคล  

สบ ๒๕๕๙/๑๔๖๒

เด็กหญิงวรีภรณ์ แดงพัด
๐๒/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริงราษฎร์บำรุง

่

วัดสหมิตรมงคล  

สบ ๒๕๕๙/๑๔๖๓
เด็กหญิงสกุลกาญจน์ เลือมใส

่

๓๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริงราษฎร์บำรุง

่

วัดสหมิตรมงคล  

สบ ๒๕๕๙/๑๔๖๔

เด็กหญิงสุนิสา วันทาพงษ์
๓๐/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริงราษฎร์บำรุง

่

วัดสหมิตรมงคล  

สบ ๒๕๕๙/๑๔๖๕

เด็กหญิงอัมพรรัตน์ คงสมฤทธิ

์

๑๕/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริงราษฎร์บำรุง

่

วัดสหมิตรมงคล  

สบ ๒๕๕๙/๑๔๖๖

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ปาร์มวงค์
๒๓/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริงราษฎร์บำรุง

่

วัดสหมิตรมงคล  

สบ ๒๕๕๙/๑๔๖๗

เด็กหญิงเบญญาภา พันหาบ
๑๔/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริงราษฎร์บำรุง

่

วัดสหมิตรมงคล  

สบ ๒๕๕๙/๑๔๖๘

เด็กหญิงรัชภรณ์ จันคำ
๑๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริงราษฎร์บำรุง

่

วัดสหมิตรมงคล  

สบ ๒๕๕๙/๑๔๖๙

เด็กหญิงศศินันท์ มาศวิเชียร
๑๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริงราษฎร์บำรุง

่

วัดสหมิตรมงคล  

สบ ๒๕๕๙/๑๔๗๐
เด็กหญิงสุภัคจิรา บุญธรรมช่วย

๑๘/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริงราษฎร์บำรุง

่

วัดสหมิตรมงคล  

สบ ๒๕๕๙/๑๔๗๑

เด็กหญิงอารีญาณ์ เรืองยุบล
๑๕/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริงราษฎร์บำรุง

่

วัดสหมิตรมงคล  

สบ ๒๕๕๙/๑๔๗๒

เด็กหญิงพัชราพร หาเคน
๐๗/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริงราษฎร์บำรุง

่

วัดสหมิตรมงคล  

สบ ๒๕๕๙/๑๔๗๓

เด็กชายอานนท์ เดือนสวัสดิ

์

๑๖/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์
วัดสหมิตรมงคล  

สบ ๒๕๕๙/๑๔๗๔

เด็กหญิงกชกร เรืองทอง
๗/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

วัดสหมิตรมงคล  

สบ ๒๕๕๙/๑๔๗๕

เด็กหญิงจันทร์จิรา เนียมบุญเจือ
๒๔/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

วัดสหมิตรมงคล  

สบ ๒๕๕๙/๑๔๗๖

เด็กชายณัฐภูมิ นาคพญา
๑๘/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

วัดสหมิตรมงคล  

สบ ๒๕๕๙/๑๔๗๗

เด็กชายอธิบดี จันทรินทร์
๒๓/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

วัดสหมิตรมงคล  

สบ ๒๕๕๙/๑๔๗๘

เด็กหญิงพัชรีญา ใจกรด
๒๔/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

วัดสหมิตรมงคล  

สบ ๒๕๕๙/๑๔๗๙

เด็กหญิงจตุพร เอียมมาตร์

่

๒๕/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์
วัดสหมิตรมงคล  

สบ ๒๕๕๙/๑๔๘๐

เด็กชายศุภชัย จันทร์สว่าง
๒/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

วัดสหมิตรมงคล  

สบ ๒๕๕๙/๑๔๘๑

เด็กชายพัฒนันท์ มังกร ๗/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

วัดสหมิตรมงคล  

สบ ๒๕๕๙/๑๔๘๒

เด็กหญิงถิรพร ปนทอง

๑๗/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

วัดสหมิตรมงคล  

สบ ๒๕๕๙/๑๔๘๓ เด็กหญิงกัญญาลักษณ์
เพ็งลี ๘/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์
วัดสหมิตรมงคล  

สบ ๒๕๕๙/๑๔๘๔

เด็กหญิงจินดาภรณ์ บุญรืน

่

๑๒/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์
วัดสหมิตรมงคล  

สบ ๒๕๕๙/๑๔๘๕

เด็กหญิงอิสรีย์ อบรมวัน
๓๐/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

วัดสหมิตรมงคล  

สบ ๒๕๕๙/๑๔๘๖

เด็กหญิงเบญญาภา มณฑาทิพย์
๒/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

วัดสหมิตรมงคล  

สบ ๒๕๕๙/๑๔๘๗

เด็กหญิงเสาวรัตน์ กระจ่างศรี
๑๒/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

วัดสหมิตรมงคล  

สบ ๒๕๕๙/๑๔๘๘

เด็กหญิงภาวิณี แสงใส
๑๙/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

วัดสหมิตรมงคล  

สบ ๒๕๕๙/๑๔๘๙

เด็กชายธีรพงศ์ อุ่นธง
๑๔/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

วัดสหมิตรมงคล  

สบ ๒๕๕๙/๑๔๙๐
เด็กชายสงกรานต์ แก้วสังวาลย์

๑๔/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์
วัดสหมิตรมงคล  

สบ ๒๕๕๙/๑๔๙๑

เด็กชายวีรชัย คนขำ ๓/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

วัดสหมิตรมงคล  

สบ ๒๕๕๙/๑๔๙๒

เด็กชายอมรเทพ มีหมดจด
๑๘/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

วัดสหมิตรมงคล  

สบ ๒๕๕๙/๑๔๙๓

เด็กชายพิชิต สุดนิยม
๑๔/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

วัดสหมิตรมงคล  

สบ ๒๕๕๙/๑๔๙๔

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

ทัพตะเขียน

๑๔/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

วัดสหมิตรมงคล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระบุรี  ๔๓ / ๘๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๕๕๙/๑๔๙๕

เด็กชายกัมปนาท ใบเตย
๒๙/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

วัดสหมิตรมงคล  

สบ ๒๕๕๙/๑๔๙๖

เด็กชายศิลา สวนจัน

่

๑๐/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์
วัดสหมิตรมงคล  

สบ ๒๕๕๙/๑๔๙๗

เด็กหญิงกรกนก ลายกระบิล
๒๕/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

วัดสหมิตรมงคล  

สบ ๒๕๕๙/๑๔๙๘

เด็กหญิงกมลวรรณ วราหล

๑๓/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

วัดสหมิตรมงคล  

สบ ๒๕๕๙/๑๔๙๙

เด็กหญิงรุ่งไพลิน ศรแก้ว
๒๓/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

วัดสหมิตรมงคล  

สบ ๒๕๕๙/๑๕๐๐
เด็กหญิงอาทิตญา เทียนศรี

๒๗/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์
วัดสหมิตรมงคล  

สบ ๒๕๕๙/๑๕๐๑
เด็กหญิงปณิษา ล่าชิด

๒๙/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์
วัดสหมิตรมงคล  

สบ ๒๕๕๙/๑๕๐๒

เด็กหญิงอนันตญา บุตดาพันธ์
๒๔/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

วัดสหมิตรมงคล  

สบ ๒๕๕๙/๑๕๐๓

เด็กหญิงธนัชชา กิจนิยม
๗/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

วัดสหมิตรมงคล  

สบ ๒๕๕๙/๑๕๐๔

เด็กหญิงนิสิตา ลำเลิศ
๒๙/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

วัดสหมิตรมงคล  

สบ ๒๕๕๙/๑๕๐๕
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ แก้วนิล

๑๓/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์
วัดสหมิตรมงคล  

สบ ๒๕๕๙/๑๕๐๖

เด็กหญิงกิติยา เข็มทอง ๒/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

วัดสหมิตรมงคล  

สบ ๒๕๕๙/๑๕๐๗

เด็กหญิงณิชาพร เลิศพูมใจ
๒๓/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

วัดสหมิตรมงคล  

สบ ๒๕๕๙/๑๕๐๘

เด็กชายอภิรักษ์ ศรีวิเศษ ๔/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

วัดสหมิตรมงคล  

สบ ๒๕๕๙/๑๕๐๙
เด็กชายโภคิน อดุลยศักดิ

์

๖/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

วัดสหมิตรมงคล  

สบ ๒๕๕๙/๑๕๑๐

เด็กชายฉันทะ หวังสุข ๑/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

วัดสหมิตรมงคล  

สบ ๒๕๕๙/๑๕๑๑

เด็กชายอชิรวัตติ

์

แจ้งหิรัญ
๑๓/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

วัดสหมิตรมงคล  

สบ ๒๕๕๙/๑๕๑๒

เด็กชายกิตติพจน์ กระดิงทอง

่

๑๖/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์
วัดสหมิตรมงคล  

สบ ๒๕๕๙/๑๕๑๓

เด็กชายชัยณรงค์ ใบกะเบา ๘/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

วัดสหมิตรมงคล  

สบ ๒๕๕๙/๑๕๑๔

เด็กหญิงชุติกาญจน์ พลสันต์
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์
วัดสหมิตรมงคล  

สบ ๒๕๕๙/๑๕๑๕

เด็กหญิงจิรสิตา เตโช ๕/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

วัดสหมิตรมงคล  

สบ ๒๕๕๙/๑๕๑๖

เด็กหญิงกำไลทอง ทองนที
๒๒/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

วัดสหมิตรมงคล  

สบ ๒๕๕๙/๑๕๑๗

เด็กหญิงวราลักษ์ แก่งวัง
๑๘/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

วัดสหมิตรมงคล  

สบ ๒๕๕๙/๑๕๑๘

เด็กหญิงณภัทรฌา บุญเรือง
๒๐/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

วัดสหมิตรมงคล  

สบ ๒๕๕๙/๑๕๑๙

เด็กหญิงณาตรี ปลืมมนัส

้

๒๗/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

วัดสหมิตรมงคล  

สบ ๒๕๕๙/๑๕๒๐

เด็กหญิงวรินธร บุญสุวรรณ์ ๔/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

วัดสหมิตรมงคล  

สบ ๒๕๕๙/๑๕๒๑

เด็กหญิงสุธาสินี ฆ้องอ่อน

๑๑/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

วัดสหมิตรมงคล  

สบ ๒๕๕๙/๑๕๒๒

เด็กหญิงศิรัญญา บุญแต้ม
๔/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

วัดสหมิตรมงคล  

สบ ๒๕๕๙/๑๕๒๓

เด็กหญิงปวันรัตน์ คนขำ

๒๘/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

วัดสหมิตรมงคล  

สบ ๒๕๕๙/๑๕๒๔

เด็กหญิงณัฐวดี เรืองยุบล
๒๖/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

วัดสหมิตรมงคล  

สบ ๒๕๕๙/๑๕๒๕

เด็กหญิงกริษฐา สู้ศึก
๒๕/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

วัดสหมิตรมงคล  

สบ ๒๕๕๙/๑๕๒๖

เด็กหญิงอาทิตยา บุญเพียร ๕/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

วัดสหมิตรมงคล  

สบ ๒๕๕๙/๑๕๒๗

เด็กชายสุริยา อบรมวัน ๖/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

วัดสหมิตรมงคล  

สบ ๒๕๕๙/๑๕๒๘

เด็กชายจิระพงศ์ มีเนตรทิพย์
๒๐/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

วัดสหมิตรมงคล  

สบ ๒๕๕๙/๑๕๒๙

เด็กชายณัฐพงษ์ หอมละออ ๕/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

วัดสหมิตรมงคล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระบุรี  ๔๔ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๕๕๙/๑๕๓๐

เด็กชายนันทพัทธ์ หนูฉิม
๒๔/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

วัดสหมิตรมงคล  

สบ ๒๕๕๙/๑๕๓๑

เด็กชายวิพากษ์ กลำเชย
๒๑/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

วัดสหมิตรมงคล  

สบ ๒๕๕๙/๑๕๓๒

เด็กชายปญจวุฒิ ศิลาสุวรรณ ๒/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

วัดสหมิตรมงคล  

สบ ๒๕๕๙/๑๕๓๓

เด็กหญิงณัฐธิดา บุญภักดี
๑๕/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

วัดสหมิตรมงคล  

สบ ๒๕๕๙/๑๕๓๔

เด็กหญิงเบญจมาศ อุโต
๒๕/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

วัดสหมิตรมงคล  

สบ ๒๕๕๙/๑๕๓๕
เด็กหญิงสายสัมพันธ์ จันทร์นอก

๑๔/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์
วัดสหมิตรมงคล  

สบ ๒๕๕๙/๑๕๓๖

เด็กหญิงอริศรา หอมจันทร์
๑๗/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

วัดสหมิตรมงคล  

สบ ๒๕๕๙/๑๕๓๗

เด็กหญิงรัชฎา ปองคำสอน
๑๒/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

วัดสหมิตรมงคล  

สบ ๒๕๕๙/๑๕๓๘

เด็กหญิงสุพรรษา ศรีปาย่า
๑๙/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

วัดสหมิตรมงคล  

สบ ๒๕๕๙/๑๕๓๙

เด็กหญิงธัญชนก ทองใบ
๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

วัดสหมิตรมงคล  

สบ ๒๕๕๙/๑๕๔๐
เด็กหญิงปภาวินี แสนปราบ

๒๙/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

วัดสหมิตรมงคล  

สบ ๒๕๕๙/๑๕๔๑

เด็กชายจันทรา หมืนเขียว

่

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ วัดหนองตะเฆ่  

สบ ๒๕๕๙/๑๕๔๒

เด็กชายวสันต์ บุญมี
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ วัดหนองตะเฆ่  

สบ ๒๕๕๙/๑๕๔๓

เด็กชายอภิรักษ์ ประสมเพิม

่

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ วัดหนองตะเฆ่  

สบ ๒๕๕๙/๑๕๔๔

เด็กชายอาทิตย์ มังมี

่

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ วัดหนองตะเฆ่  

สบ ๒๕๕๙/๑๕๔๕

เด็กหญิงชลธิชา แอ้มอุตม์
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ วัดหนองตะเฆ่  

สบ ๒๕๕๙/๑๕๔๖

เด็กหญิงณัฐวดี แท่นทอง

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ วัดหนองตะเฆ่  

สบ ๒๕๕๙/๑๕๔๗

เด็กหญิงเอ็งจี

้

.-.
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ วัดหนองตะเฆ่  

สบ ๒๕๕๙/๑๕๔๘

เด็กหญิงชฎาพร มูลกาง
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ วัดหนองตะเฆ่  

สบ ๒๕๕๙/๑๕๔๙

นายพิพัฒน์ อุทรศรี
๒๐/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ วัดหนองตะเฆ่  

สบ ๒๕๕๙/๑๕๕๐

นายพร้อมพงศ์ พรมไคร้
๐๓/๐๓/๒๕๒๙

โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ วัดหนองตะเฆ่  

สบ ๒๕๕๙/๑๕๕๑

นางนิภาพร ต่ายทอง
๑๘/๐๕/๒๕๐๒

โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ วัดหนองตะเฆ่  

สบ ๒๕๕๙/๑๕๕๒

นางสาวกมลวรรณ บุญวัง
๐๗/๑๐/๒๕๐๖

โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ วัดหนองตะเฆ่  

สบ ๒๕๕๙/๑๕๕๓

เด็กหญิงปานทิพย์ ยิมลำใย

้

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ วัดหนองตะเฆ่  

สบ ๒๕๕๙/๑๕๕๔

เด็กหญิงพิจิตรา ทองอุ่น
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ วัดหนองตะเฆ่  

สบ ๒๕๕๙/๑๕๕๕

เด็กหญิงณัฐธิดา บุญสาร ๙/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหนองโรง วัดหนองโรง  

สบ ๒๕๕๙/๑๕๕๖

เด็กชายจีรศักดิ

์

มุ่งยิมกลาง

้

๒๐/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดหนองโรง วัดหนองโรง  

สบ ๒๕๕๙/๑๕๕๗

เด็กชายศิวกร ฉิมวัย
๑๑/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองโรง วัดหนองโรง  

สบ ๒๕๕๙/๑๕๕๘

เด็กชายเมษา จันทร์สำอางค์
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองโรง วัดหนองโรง  

สบ ๒๕๕๙/๑๕๕๙

เด็กชายสหร็ฐ สุทินนังคะตะ
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองห้า(ราษฎร์บำรุง) วัดใหม่เทพนิมิตร  

สบ ๒๕๕๙/๑๕๖๐
เด็กชายวันเฉลิม รักษี

๐๕/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านคลองห้า(ราษฎร์บำรุง) วัดใหม่เทพนิมิตร  

สบ ๒๕๕๙/๑๕๖๑

เด็กหญิงสิริพร กระจ่างศรี
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองห้า(ราษฎร์บำรุง) วัดใหม่เทพนิมิตร  

สบ ๒๕๕๙/๑๕๖๒

เด็กหญิงอชิรญาณ์ ชูขวัญ
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองห้า(ราษฎร์บำรุง) วัดใหม่เทพนิมิตร  

สบ ๒๕๕๙/๑๕๖๓

เด็กหญิงศศิกาญน์ สุขแดง
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านจาน วัดบ้านจาน  

สบ ๒๕๕๙/๑๕๖๔

เด็กหญิงจิรภัทร์ ลายหัตถ์
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านจาน วัดบ้านจาน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระบุรี  ๔๕ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๕๕๙/๑๕๖๕

เด็กหญิงกัณฑิราณ์ ประภาสวัสดิ

์

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านจาน วัดบ้านจาน  

สบ ๒๕๕๙/๑๕๖๖

เด็กชายกฤษฎา เจกเกตุ
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านจาน วัดบ้านจาน  

สบ ๒๕๕๙/๑๕๖๗

เด็กหญิงนภัสสร แสงหิรัญ
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยขมิน

้

วัดห้วยขมิน

้

 

สบ ๒๕๕๙/๑๕๖๘

เด็กหญิงปนิตา พุดไทย
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยขมิน

้

วัดห้วยขมิน

้

 

สบ ๒๕๕๙/๑๕๖๙

เด็กหญิงศศิธร แซ่หล้า
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยขมิน

้

วัดห้วยขมิน

้

 

สบ ๒๕๕๙/๑๕๗๐

เด็กหญิงนันทพร เฉลิมกลาง
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยขมิน

้

วัดห้วยขมิน

้

 

สบ ๒๕๕๙/๑๕๗๑

เด็กหญิงนิภาพร เฉลิมกลาง
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยขมิน

้

วัดห้วยขมิน

้

 

สบ ๒๕๕๙/๑๕๗๒

เด็กหญิงแองจี

้

กาดำ
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยขมิน

้

วัดห้วยขมิน

้

 

สบ ๒๕๕๙/๑๕๗๓

เด็กหญิงอนุสรา สารีมน
๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยขมิน

้

วัดห้วยขมิน

้

 

สบ ๒๕๕๙/๑๕๗๔

เด็กชายณัฐวุฒิ ลีพุด
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์)

วัดห้วยทราย  

สบ ๒๕๕๙/๑๕๗๕

เด็กชายมาธวี เรืองลาภ
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์)

วัดห้วยทราย  

สบ ๒๕๕๙/๑๕๗๖

เด็กหญิงบัณฑิตา อัศวชัยสัจจา
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์)

วัดห้วยทราย  

สบ ๒๕๕๙/๑๕๗๗

เด็กชายณัฐวุฒิ ญาดาพงศ์พันธ์
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์)

วัดห้วยทราย  

สบ ๒๕๕๙/๑๕๗๘

เด็กหญิงกฤษณา ลีพุด
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์)

วัดห้วยทราย  

สบ ๒๕๕๙/๑๕๗๙

เด็กชายธนบดี แย้มชัยยะ
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์)

วัดห้วยทราย  

สบ ๒๕๕๙/๑๕๘๐

เด็กหญิงจิรวรรณ มาเหล็ก
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์)

วัดห้วยทราย  

สบ ๒๕๕๙/๑๕๘๑

เด็กหญิงสุพรรษา เชืออภัย

้

๑๐/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์)

วัดห้วยทราย  

สบ ๒๕๕๙/๑๕๘๒

เด็กหญิงพิยดา มากมี
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยทองหลาง วัดห้วยทองหลาง  

สบ ๒๕๕๙/๑๕๘๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ พยัฆกุล

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยทองหลาง วัดห้วยทองหลาง  

สบ ๒๕๕๙/๑๕๘๔

เด็กชายนฤพล บุญจันทร์
๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหินกองวิทยาคม
วัดพัชรบรรพตวราราม

 

สบ ๒๕๕๙/๑๕๘๕

เด็กชายชัยมงคล สุขหลง
๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหินกองวิทยาคม
วัดพัชรบรรพตวราราม

 

สบ ๒๕๕๙/๑๕๘๖

เด็กชายภาณุเดช รืนอายุ

่

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหินกองวิทยาคม
วัดพัชรบรรพตวราราม

 

สบ ๒๕๕๙/๑๕๘๗

เด็กชายอิศวะ สิงห์กล้า
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหินกองวิทยาคม
วัดพัชรบรรพตวราราม

 

สบ ๒๕๕๙/๑๕๘๘

เด็กชายนเรศ ทำนา

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหินกองวิทยาคม
วัดพัชรบรรพตวราราม

 

สบ ๒๕๕๙/๑๕๘๙

เด็กชายธนวัฒน์ บุญกลิน

่

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหินกองวิทยาคม
วัดพัชรบรรพตวราราม

 

สบ ๒๕๕๙/๑๕๙๐

เด็กชายวิสุทธิ หัตถะมา
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหินกองวิทยาคม
วัดพัชรบรรพตวราราม

 

สบ ๒๕๕๙/๑๕๙๑

เด็กหญิงธัญสิริ นิมนวล

่

๒๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนหินกองวิทยาคม
วัดพัชรบรรพตวราราม

 

สบ ๒๕๕๙/๑๕๙๒

เด็กหญิงภรภัทร มิตรพัฒน์
๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหินกองวิทยาคม
วัดพัชรบรรพตวราราม

 

สบ ๒๕๕๙/๑๕๙๓

เด็กหญิงธนัตถ์ศรณ์ เจริญโล่ห์ทอง
๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหินกองวิทยาคม
วัดพัชรบรรพตวราราม

 

สบ ๒๕๕๙/๑๕๙๔

เด็กหญิงทยิดา มิสุนา
๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหินกองวิทยาคม
วัดพัชรบรรพตวราราม

 

สบ ๒๕๕๙/๑๕๙๕

เด็กหญิงฃลทิชา กินเสน
๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหินกองวิทยาคม
วัดพัชรบรรพตวราราม

 

สบ ๒๕๕๙/๑๕๙๖

เด็กหญิงกาญมณี อาจณรงค์
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหินกองวิทยาคม
วัดพัชรบรรพตวราราม

 

สบ ๒๕๕๙/๑๕๙๗

เด็กหญิงอภิญญา บุญคง
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหินกองวิทยาคม
วัดพัชรบรรพตวราราม

 

สบ ๒๕๕๙/๑๕๙๘

เด็กหญิงเบญญา อ่อนคำ
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหินกองวิทยาคม
วัดพัชรบรรพตวราราม

 

สบ ๒๕๕๙/๑๕๙๙

เด็กหญิงกาญจนา เทียมลม
๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหินกองวิทยาคม
วัดพัชรบรรพตวราราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระบุรี  ๔๖ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๕๕๙/๑๖๐๐
เด็กหญิงสุวิมล ภูธร

๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหินกองวิทยาคม
วัดพัชรบรรพตวราราม

 

สบ ๒๕๕๙/๑๖๐๑

เด็กหญิงนงนภัส สุขเกษม

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหินกองวิทยาคม
วัดพัชรบรรพตวราราม

 

สบ ๒๕๕๙/๑๖๐๒
เด็กหญิงสุพิชยา พันธุ์ดี

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหินกองวิทยาคม
วัดพัชรบรรพตวราราม

 

สบ ๒๕๕๙/๑๖๐๓

เด็กหญิงศิริกัญญา วรชีพ
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหินกองวิทยาคม
วัดพัชรบรรพตวราราม

 

สบ ๒๕๕๙/๑๖๐๔

เด็กหญิงชนิสรา สีไพร
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหินกองวิทยาคม
วัดพัชรบรรพตวราราม

 

สบ ๒๕๕๙/๑๖๐๕

เด็กหญิงหทัยรัตน์ บุญแปะ
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหินกองวิทยาคม
วัดพัชรบรรพตวราราม

 

สบ ๒๕๕๙/๑๖๐๖
เด็กหญิงณัชชญา เมทาด้วง

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหินกองวิทยาคม
วัดพัชรบรรพตวราราม

 

สบ ๒๕๕๙/๑๖๐๗

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

จันทร์โยธา
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกงาม วัดโคกงาม  

สบ ๒๕๕๙/๑๖๐๘

เด็กชายคมสัน ปอมทะเล
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกงาม วัดโคกงาม  

สบ ๒๕๕๙/๑๖๐๙

เด็กหญิงสุมาริณ สินคำคูณ
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกงาม วัดโคกงาม  

สบ ๒๕๕๙/๑๖๑๐
เด็กหญิงสุวภรณ์ จันทร์คำ

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกงาม วัดโคกงาม  

สบ ๒๕๕๙/๑๖๑๑

เด็กหญิงชลธิชา วงษ์เหมือน
๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกมะขามจันเสือสามัคคี

่

วัดโคกมะขาม  

สบ ๒๕๕๙/๑๖๑๒

เด็กหญิงศิริพร บุญคง
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกมะขามจันเสือสามัคคี

่

วัดโคกมะขาม  

สบ ๒๕๕๙/๑๖๑๓

เด็กหญิงปนัดดา อยู่ประเสริฐ
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกมะขามจันเสือสามัคคี

่

วัดโคกมะขาม  

สบ ๒๕๕๙/๑๖๑๔

เด็กหญิงบุณยาพร เทศสวัสดิ

์

๒๙/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านตลาดน้อย(ประชานุกูล)

วัดโบสถ์แจ้ง  

สบ ๒๕๕๙/๑๖๑๕

เด็กชายวรโชติ นันทภู
๓๐/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกใหญ่ วัดมะขามเรียง  

สบ ๒๕๕๙/๑๖๑๖

เด็กชายกฤษณะ เอมอมร
๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมะขามเรียง วัดมะขามเรียง  

สบ ๒๕๕๙/๑๖๑๗

เด็กหญิงอัญธิกา บัวชุมพล
๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมะขามเรียง วัดมะขามเรียง  

สบ ๒๕๕๙/๑๖๑๘
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ อาจหาญ

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะขามเรียง วัดมะขามเรียง  

สบ ๒๕๕๙/๑๖๑๙

เด็กชายสนธยา มังมูล

่

๑๓/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนหรเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี)
วัดมะขามเรียง  

สบ ๒๕๕๙/๑๖๒๐

นายศักดิครินทร์

์

แจ่มแจ้ง
๑๗/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนหรเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี)

วัดมะขามเรียง  

สบ ๒๕๕๙/๑๖๒๑

เด็กชายณัฐพล อาลัยสุข
๐๕/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนหรเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี)

วัดมะขามเรียง  

สบ ๒๕๕๙/๑๖๒๒

เด็กชายพิรพัฒน์ สุภธรรม

๑๒/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนหรเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี)
วัดมะขามเรียง  

สบ ๒๕๕๙/๑๖๒๓

เด็กชายนนทพัทร์ เจริญสุข

๒๗/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนหรเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี)
วัดมะขามเรียง  

สบ ๒๕๕๙/๑๖๒๔

เด็กหญิงปนัดดา จันขัว

่ ่

๒๕/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนหรเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี)
วัดมะขามเรียง  

สบ ๒๕๕๙/๑๖๒๕

เด็กหญิงบวรรัตน์ ดาวลอย
๑๕/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนหรเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี)

วัดมะขามเรียง  

สบ ๒๕๕๙/๑๖๒๖

เด็กชายวัชระ กลินขาว

่

๒๘/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ 'พัฒนราษฎร์'
วัดบ้านหมอ  

สบ ๒๕๕๙/๑๖๒๗

เด็กหญิงกนกพิชญ์ โชคเกิด
๒๐/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ 'พัฒนราษฎร์'

วัดบ้านหมอ  

สบ ๒๕๕๙/๑๖๒๘

เด็กหญิงเมขลา แสนอภัย
๑๙/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ 'พัฒนราษฎร์'

วัดบ้านหมอ  

สบ ๒๕๕๙/๑๖๒๙

เด็กหญิงมุกตาภา รามัญกิต ๘/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ 'พัฒนราษฎร์'

วัดบ้านหมอ  

สบ ๒๕๕๙/๑๖๓๐
เด็กหญิงกัลยา สิงห์ประเสริฐ ๒/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ 'พัฒนราษฎร์'
วัดบ้านหมอ  

สบ ๒๕๕๙/๑๖๓๑

เด็กหญิงพิยดา แสงภา
๒๗/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ 'พัฒนราษฎร์'

วัดบ้านหมอ  

สบ ๒๕๕๙/๑๖๓๒
เด็กชายกรรณภิรมย์ รัตนสุวรรณ

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" วัดมะขามเรียง  

สบ ๒๕๕๙/๑๖๓๓

เด็กชายนทีธร ศรขจร
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" วัดมะขามเรียง  

สบ ๒๕๕๙/๑๖๓๔

เด็กหญิงอารียา นกยาง
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" วัดมะขามเรียง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระบุรี  ๔๗ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๕๕๙/๑๖๓๕

เด็กหญิงวาสนา สุขชัง

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" วัดมะขามเรียง  

สบ ๒๕๕๙/๑๖๓๖

เด็กหญิงวิชญาพร มโนเย็น

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" วัดมะขามเรียง  

สบ ๒๕๕๙/๑๖๓๗

เด็กหญิงอนุสรา มูลทอง
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" วัดมะขามเรียง  

สบ ๒๕๕๙/๑๖๓๘

เด็กหญิงช่อทิพย์ แปลกกลาง
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" วัดมะขามเรียง  

สบ ๒๕๕๙/๑๖๓๙

เด็กหญิงสุนันศา จำปาสุข
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" วัดมะขามเรียง  

สบ ๒๕๕๙/๑๖๔๐

เด็กชายกิตติคุณ ศรีตะปญญะ
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" วัดมะขามเรียง  

สบ ๒๕๕๙/๑๖๔๑

เด็กชายณัฐพล ทองสูงเนิน
๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" วัดมะขามเรียง  

สบ ๒๕๕๙/๑๖๔๒

เด็กชายบุรินทร์ มะโนเย็น

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" วัดมะขามเรียง  

สบ ๒๕๕๙/๑๖๔๓

เด็กชายสิทธิพงษ์ เชือมงคล

้

๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" วัดมะขามเรียง  

สบ ๒๕๕๙/๑๖๔๔
เด็กหญิงฟาประทาน กวิกุล

๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" วัดมะขามเรียง  

สบ ๒๕๕๙/๑๖๔๕

เด็กชายพรเลิศ สุขมณี

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" วัดมะขามเรียง  

สบ ๒๕๕๙/๑๖๔๖

เด็กชายวิรุจ ราชสีห์
๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" วัดมะขามเรียง  

สบ ๒๕๕๙/๑๖๔๗

เด็กหญิงกฤษณา คงสอน
๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" วัดมะขามเรียง  

สบ ๒๕๕๙/๑๖๔๘

เด็กหญิงฐานิสรา บุสดี
๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" วัดมะขามเรียง  

สบ ๒๕๕๙/๑๖๔๙

เด็กหญิงธนวรรณ พวงทอง
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" วัดมะขามเรียง  

สบ ๒๕๕๙/๑๖๕๐

เด็กหญิงปาลิดา บุญนาค
๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" วัดมะขามเรียง  

สบ ๒๕๕๙/๑๖๕๑

เด็กหญิงพรพรรณ บรรดาศักดิ

์

๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" วัดมะขามเรียง  

สบ ๒๕๕๙/๑๖๕๒

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ อินทรเทศ
๑๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" วัดมะขามเรียง  

สบ ๒๕๕๙/๑๖๕๓

เด็กหญิงศิริกัญญา ทองบุญ
๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" วัดมะขามเรียง  

สบ ๒๕๕๙/๑๖๕๔

เด็กชายจักรรินทร์ อ่อนสันเทียะ
๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" วัดมะขามเรียง  

สบ ๒๕๕๙/๑๖๕๕

นายกิตติพันธ์ รอดปดสะเวก

๑๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" วัดมะขามเรียง  

สบ ๒๕๕๙/๑๖๕๖

นางสาวศศิวิมล ตุงคะศิริ
๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" วัดมะขามเรียง  

สบ ๒๕๕๙/๑๖๕๗

นางสาวศิริลักษณ์ พงษ์ไทย
๑๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" วัดมะขามเรียง  

สบ ๒๕๕๙/๑๖๕๘

นางสาวกันต์ โพธิมูล
๐๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" วัดมะขามเรียง  

สบ ๒๕๕๙/๑๖๕๙

นายพงศกร แก้วต่าย
๒๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" วัดมะขามเรียง  

สบ ๒๕๕๙/๑๖๖๐

นางสาวกมลฤทัย ซักไทร์
๑๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" วัดมะขามเรียง  

สบ ๒๕๕๙/๑๖๖๑

นางสาวจิดาภา หนูอิม

่

๑๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" วัดมะขามเรียง  

สบ ๒๕๕๙/๑๖๖๒

นางสาวพัชริดา กะพงษ์ทอง
๒๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" วัดมะขามเรียง  

สบ ๒๕๕๙/๑๖๖๓

นางสาววิไลลักษณ์ พักสอน
๐๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" วัดมะขามเรียง  

สบ ๒๕๕๙/๑๖๖๔

นางสาวบุษราภรณ์ เพ็ชรมณี
๐๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" วัดมะขามเรียง  

สบ ๒๕๕๙/๑๖๖๕

นายทวีชัย สงค์รอด
๐๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" วัดมะขามเรียง  

สบ ๒๕๕๙/๑๖๖๖

นายกิตติกร มณี
๒๔/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านครัว(ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์)

วัดบ้านครัว  

สบ ๒๕๕๙/๑๖๖๗

เด็กหญิงภาคินา ชูก้าน

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สบ ๒๕๕๙/๑๖๖๘

เด็กหญิงอภิญญา นนทะ
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระลำใย วัดโกมลกิติ  

สบ ๒๕๕๙/๑๖๖๙

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

สิงคเวหน
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับครก วัดซับครก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระบุรี  ๔๘ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๕๕๙/๑๖๗๐

เด็กหญิงศรัญญา ประเสริฐศิลป
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับครก วัดซับครก  

สบ ๒๕๕๙/๑๖๗๑
เด็กหญิงศุภลักษณา บุญเกือ

้

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับครก วัดซับครก  

สบ ๒๕๕๙/๑๖๗๒

เด็กชายกิตติ จัตุรัส
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตรีบุญญาราม วัดตรีบุญญาราม  

สบ ๒๕๕๙/๑๖๗๓

เด็กหญิงเจนนิเฟอร์ จอห์นสัน
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนายาว(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 411)

วัดนายาว  

สบ ๒๕๕๙/๑๖๗๔

นายธนพล สีดาดวง
๐๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสุธีวิทยา วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๕๙/๑๖๗๕

นายศิรเมศร์ ปานคล้าย

๓๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสุธีวิทยา วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๕๙/๑๖๗๖

เด็กชายกฤษณพงศ์ อึงผิว

่

๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสุธีวิทยา วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๕๙/๑๖๗๗

เด็กชายณัฐพล ศรีประสม
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสุธีวิทยา วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๕๙/๑๖๗๘

นางสาวสุภามาศ แก้วทองคำ
๐๘/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนสุธีวิทยา วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๕๙/๑๖๗๙

นางสาวนีรชา ดวงมณี
๑๔/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนสุธีวิทยา วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๕๙/๑๖๘๐
นางสาวจันทนา กองลำเจียก

๐๗/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนสุธีวิทยา วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๕๙/๑๖๘๑

นางสาวศุภมาส ต่อมแก้ว
๑๑/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนสุธีวิทยา วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๕๙/๑๖๘๒

นางสาวหิรัณยา มีเจริญ
๒๘/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสุธีวิทยา วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๕๙/๑๖๘๓

นางสาวหทโยบล แก้วสองศรี
๐๒/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนสุธีวิทยา วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๕๙/๑๖๘๔

นางสาวเบ็ญจพร รวงผึงทอง

้

๐๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนสุธีวิทยา วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๕๙/๑๖๘๕

นางสาวจารุวรรณ หมวดมหิงษ์
๑๕/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนสุธีวิทยา วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๕๙/๑๖๘๖

นางสาวสุวัจนีย์ คำประพันธ์
๒๖/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนสุธีวิทยา วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๕๙/๑๖๘๗

นางสาวสิริขวัญ นพตากูล
๒๗/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนสุธีวิทยา วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๕๙/๑๖๘๘

นางสาวธีระพร สุ่มมาตร
๐๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสุธีวิทยา วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๕๙/๑๖๘๙

นางสาวศศินา สิงห์ทอง
๐๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสุธีวิทยา วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๕๙/๑๖๙๐

นางสาวณัฏฐ์นรี นิลย์ฤทธิ

์

๐๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสุธีวิทยา วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๕๙/๑๖๙๑

นางสาวจุฑาธิป วงษ์พันธ์
๐๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสุธีวิทยา วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๕๙/๑๖๙๒

นางสาวกมลวรรณ ขุนอินทร์
๑๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสุธีวิทยา วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๕๙/๑๖๙๓

นางสาวสุภัทรา บุญนาที
๒๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสุธีวิทยา วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๕๙/๑๖๙๔

นางสาวพัชรีภรณ์ รัตนชูศรี
๑๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสุธีวิทยา วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๕๙/๑๖๙๕

นางสาวอมรรัตน์ นาคินทร์
๑๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสุธีวิทยา วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๕๙/๑๖๙๖

นางสาวณัฏฐณิชา หอมสนัน

่

๒๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสุธีวิทยา วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๕๙/๑๖๙๗

เด็กหญิงอณรรขอร จงกลาง
๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสุธีวิทยา วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๕๙/๑๖๙๘

เด็กหญิงอรวิน สังขพงษ์
๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสุธีวิทยา วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๕๙/๑๖๙๙
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ ยิงพิพัฒน์

่

๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสุธีวิทยา วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๕๙/๑๗๐๐
เด็กหญิงพรรณษา ศิริประเสริฐ

๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสุธีวิทยา วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๕๙/๑๗๐๑
เด็กหญิงศุภกาญจน์ จันทะบุรี

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุธีวิทยา วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๕๙/๑๗๐๒

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส เพชรรัตน์
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุธีวิทยา วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๕๙/๑๗๐๓

เด็กหญิงกันติชา บุญธรรม
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุธีวิทยา วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๕๙/๑๗๐๔
เด็กหญิงอนุสรา หนูทองแดง

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุธีวิทยา วัดพระพุทธบาท  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระบุรี  ๔๙ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๕๕๙/๑๗๐๕
เด็กหญิงจตุระวรรณ สอนสา

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุธีวิทยา วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๕๙/๑๗๐๖

เด็กหญิงจันทิมา จันธนู
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุธีวิทยา วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๕๙/๑๗๐๗
เด็กหญิงเกศิณี วงษ์วิสุทธิขจร

์

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุธีวิทยา วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๕๙/๑๗๐๘

เด็กหญิงณัฎฐธิดา นบนอบ
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุธีวิทยา วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๕๙/๑๗๐๙

เด็กหญิงศรัณยา ทิพย์ธรรมมา
๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสุธีวิทยา วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๕๙/๑๗๑๐

เด็กหญิงปนัดดา วงค์ดวงจันทร์
๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสุธีวิทยา วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๕๙/๑๗๑๑

เด็กหญิงณัฐริณี กิงสันเทียะ

่

๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุธีวิทยา วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๕๙/๑๗๑๒

เด็กหญิงนันทวัน แสงประเสริฐ
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสงเคราะห์รังสรรค์ วัดสวนมุตโตทัย  

สบ ๒๕๕๙/๑๗๑๓

เด็กชายภาสกร บุญเรือง
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสงเคราะห์รังสรรค์ วัดสวนมุตโตทัย  

สบ ๒๕๕๙/๑๗๑๔

เด็กหญิงสุพิชฌาย์ มีบุญ
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสงเคราะห์รังสรรค์ วัดสวนมุตโตทัย  

สบ ๒๕๕๙/๑๗๑๕

เด็กหญิงนันทฉัตร นุกูลมิตร
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาสงเคราะห์รังสรรค์ วัดสวนมุตโตทัย  

สบ ๒๕๕๙/๑๗๑๖

เด็กหญิงศิริวรรณ วงษ์แดง
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีจอมทอง วัดเขตสว่าง  

สบ ๒๕๕๙/๑๗๑๗

เด็กหญิงเขมิกา สมประสงค์
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีจอมทอง วัดเขตสว่าง  

สบ ๒๕๕๙/๑๗๑๘

เด็กหญิงวรรณวิษา เกษรครบุรี
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีจอมทอง วัดเขตสว่าง  

สบ ๒๕๕๙/๑๗๑๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ ฉุนหอม
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีจอมทอง วัดเขตสว่าง  

สบ ๒๕๕๙/๑๗๒๐

เด็กหญิงอัจฉรา จันทาสร
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีจอมทอง วัดเขตสว่าง  

สบ ๒๕๕๙/๑๗๒๑

เด็กหญิงขนิษฐา สันโน
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีจอมทอง วัดเขตสว่าง  

สบ ๒๕๕๙/๑๗๒๒

เด็กหญิงเกวรินทร์ แซ่ลิม

้

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีจอมทอง วัดเขตสว่าง  

สบ ๒๕๕๙/๑๗๒๓

เด็กชายธนวัฒน์ เอียมสงคราม

่

๑๒/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดเขาวง พระพรหมสิทธิอุปถัมภ์

วัดเขาวง  

สบ ๒๕๕๙/๑๗๒๔

เด็กหญิงยลดา บุญสง
๐๕/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดเขาวง พระพรหมสิทธิอุปถัมภ์

วัดเขาวง  

สบ ๒๕๕๙/๑๗๒๕

เด็กหญิงเสาวภา สุส่าง
๑๓/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเขาวง พระพรหมสิทธิอุปถัมภ์

วัดเขาวง  

สบ ๒๕๕๙/๑๗๒๖

เด็กหญิงญาณิศา วงษ์ตา
๒๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเขาวง พระพรหมสิทธิอุปถัมภ์

วัดเขาวง  

สบ ๒๕๕๙/๑๗๒๗

เด็กหญิงนิชานาถ กออำไพ
๒๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเขาวง พระพรหมสิทธิอุปถัมภ์

วัดเขาวง  

สบ ๒๕๕๙/๑๗๒๘

เด็กหญิงพนิดา ชมภูนุช
๑๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเขาวง พระพรหมสิทธิอุปถัมภ์

วัดเขาวง  

สบ ๒๕๕๙/๑๗๒๙

เด็กหญิงวรพิน ถาวร
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาพลัด วัดบ้านน้อย  

สบ ๒๕๕๙/๑๗๓๐

นายเมธี สุทธิประภา
๑๑/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนพระพุทธบาท(พลานุกูลวิทยา)

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๕๙/๑๗๓๑

เด็กชายวิชาญ วงษาหาร
๐๑/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนพระพุทธบาท(พลานุกูลวิทยา)

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๕๙/๑๗๓๒

เด็กชายศิริโชค อินทร์วงษ์
๐๔/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนพระพุทธบาท(พลานุกูลวิทยา)

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๕๙/๑๗๓๓

เด็กชายกฤษณะ เฉลยวิมาร

๒๓/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนพระพุทธบาท(พลานุกูลวิทยา)
วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๕๙/๑๗๓๔

เด็กชายรัชชานนท์ เปยมแทน
๓๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนพระพุทธบาท(พลานุกูลวิทยา)

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๕๙/๑๗๓๕

เด็กชายปณิธาน ชัยภูมิ
๐๒/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนพระพุทธบาท(พลานุกูลวิทยา)

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๕๙/๑๗๓๖

นางสาวบุษบา เมืองแมน
๒๕/๐๒/๒๕๔๓ โรงเรียนพระพุทธบาท(พลานุกูลวิทยา)

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๕๙/๑๗๓๗

นางสาวลัดดาวัลย์ เพชรักษ์
๑๔/๐๔/๒๕๔๓ โรงเรียนพระพุทธบาท(พลานุกูลวิทยา)

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๕๙/๑๗๓๘

นางสาวนุชจรี ใจธรรม
๒๓/๐๗/๒๕๔๓ โรงเรียนพระพุทธบาท(พลานุกูลวิทยา)

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๕๙/๑๗๓๙

นางสาวสายพิณ พรมมา
๐๖/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนพระพุทธบาท(พลานุกูลวิทยา)

วัดพระพุทธบาท  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระบุรี  ๕๐ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๕๕๙/๑๗๔๐

เด็กหญิงสุพรรษา สุชีชิต
๐๕/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนพระพุทธบาท(พลานุกูลวิทยา)

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๕๙/๑๗๔๑

เด็กหญิงฉัตรสุดา หงษ์นิมิตร

๒๓/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนพระพุทธบาท(พลานุกูลวิทยา)

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๕๙/๑๗๔๒

เด็กหญิงนราทิพย์ เทพอำสา

๑๑/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนพระพุทธบาท(พลานุกูลวิทยา)

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๕๙/๑๗๔๓

เด็กหญิงภัชราภรณ์ จำเนียรบุญ

๒๕/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนพระพุทธบาท(พลานุกูลวิทยา)

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๕๙/๑๗๔๔

เด็กหญิงวราวรรณ ปญญา

๒๗/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนพระพุทธบาท(พลานุกูลวิทยา)
วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๕๙/๑๗๔๕

เด็กหญิงนรมน วงษ์ทอง
๑๑/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนพระพุทธบาท(พลานุกูลวิทยา)

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๕๙/๑๗๔๖

เด็กหญิงรสสุคนธ์ บุดารมย์
๑๐/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนพระพุทธบาท(พลานุกูลวิทยา)

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๕๙/๑๗๔๗

เด็กหญิงพรชนะ ละพงษ์
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีจอมทอง วัดศรีจอมทอง  

สบ ๒๕๕๙/๑๗๔๘

เด็กหญิงสุมิตา คำสุทธิ
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีจอมทอง วัดหนองโปง  

สบ ๒๕๕๙/๑๗๔๙

เด็กหญิงจิราพร แสนโสตร

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีจอมทอง วัดหนองโปง  

สบ ๒๕๕๙/๑๗๕๐
เด็กหญิงมาลิษา บรรดาศักดิ

์

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีจอมทอง วัดหนองโปง  

สบ ๒๕๕๙/๑๗๕๑

เด็กหญิงภานุชนาถ บุญนิยม
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีจอมทอง วัดหนองโปง  

สบ ๒๕๕๙/๑๗๕๒

เด็กชายวรฉัตร จีบมาลัย
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล) วัดหนองสองตอน  

สบ ๒๕๕๙/๑๗๕๓

เด็กชายสายฝน วงษ์ล้อม
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล) วัดหนองสองตอน  

สบ ๒๕๕๙/๑๗๕๔

เด็กชายธนวุฒิ สังเกตกิจ
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล) วัดหนองสองตอน  

สบ ๒๕๕๙/๑๗๕๕

เด็กชายชญานนท์ เกิดปาน
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล) วัดหนองสองตอน  

สบ ๒๕๕๙/๑๗๕๖

เด็กชายรฐนนท์ ชัยยะ
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล) วัดหนองสองตอน  

สบ ๒๕๕๙/๑๗๕๗

เด็กชายคุณากร ร้อยสอน
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล) วัดหนองสองตอน  

สบ ๒๕๕๙/๑๗๕๘

เด็กชายกฤษดา พงษ์พันธ์
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล) วัดหนองสองตอน  

สบ ๒๕๕๙/๑๗๕๙

เด็กชายธีรภัทร วงษ์ละคร
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล) วัดหนองสองตอน  

สบ ๒๕๕๙/๑๗๖๐

เด็กชายกิตตินันท์ กุมภะ
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล) วัดหนองสองตอน  

สบ ๒๕๕๙/๑๗๖๑

เด็กชายวีรภัทร สุขเจริญ
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล) วัดหนองสองตอน  

สบ ๒๕๕๙/๑๗๖๒

เด็กชายพงศ์พล คำมี
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล) วัดหนองสองตอน  

สบ ๒๕๕๙/๑๗๖๓

เด็กชายไวกูณฐ์ วงษ์ล้อม
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล) วัดหนองสองตอน  

สบ ๒๕๕๙/๑๗๖๔

เด็กชายรชานนท์ เปยมแทน
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล) วัดหนองสองตอน  

สบ ๒๕๕๙/๑๗๖๕

เด็กชายปยะ มธุรส
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล) วัดหนองสองตอน  

สบ ๒๕๕๙/๑๗๖๖

เด็กชายพีรภัทร ไชยเชติ
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล) วัดหนองสองตอน  

สบ ๒๕๕๙/๑๗๖๗

เด็กชายพิรัชย์ เทียนทอง
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล) วัดหนองสองตอน  

สบ ๒๕๕๙/๑๗๖๘

เด็กชายธีรภัทร พินสา

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล) วัดหนองสองตอน  

สบ ๒๕๕๙/๑๗๖๙

เด็กชายกฤตภาส เปยมแทน
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล) วัดหนองสองตอน  

สบ ๒๕๕๙/๑๗๗๐
เด็กชายพรชัย แสนชอบ

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล) วัดหนองสองตอน  

สบ ๒๕๕๙/๑๗๗๑

เด็กชายวีระยุทธ พรรณโอสถ
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล) วัดหนองสองตอน  

สบ ๒๕๕๙/๑๗๗๒

เด็กหญิงจุฑามาศ ทองละมูล
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล) วัดหนองสองตอน  

สบ ๒๕๕๙/๑๗๗๓

เด็กหญิงพลอยชมพู ใจธรรม
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล) วัดหนองสองตอน  

สบ ๒๕๕๙/๑๗๗๔

เด็กหญิงรสสุคนธ์ พันธิเดช

์

๐๖/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล) วัดหนองสองตอน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระบุรี  ๕๑ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๕๕๙/๑๗๗๕

เด็กชายนิพล ภูทอง
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองสุทธะ วัดหนองสุทธะ  

สบ ๒๕๕๙/๑๗๗๖

เด็กชายคมกริช คำนวณ
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองสุทธะ วัดหนองสุทธะ  

สบ ๒๕๕๙/๑๗๗๗

เด็กชายภาณุวัฒน์ สุดสวาท
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองสุทธะ วัดหนองสุทธะ  

สบ ๒๕๕๙/๑๗๗๘

เด็กชายบุญยกร ศรีโมรา
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองสุทธะ วัดหนองสุทธะ  

สบ ๒๕๕๙/๑๗๗๙

เด็กชายกฤษฎา เหรัญญิก
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองสุทธะ วัดหนองสุทธะ  

สบ ๒๕๕๙/๑๗๘๐

เด็กชายกฤษดา กองวงษ์
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองสุทธะ วัดหนองสุทธะ  

สบ ๒๕๕๙/๑๗๘๑

เด็กชายจิรวัฒน์ ตุ่มทอง
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองสุทธะ วัดหนองสุทธะ  

สบ ๒๕๕๙/๑๗๘๒

เด็กชายทักษิณ เรือนงาม
๑๔/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองสุทธะ วัดหนองสุทธะ  

สบ ๒๕๕๙/๑๗๘๓

เด็กชายสรยุทธ อุปมัย
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองสุทธะ วัดหนองสุทธะ  

สบ ๒๕๕๙/๑๗๘๔

เด็กชายพิพัฒน์ เกษอังษา
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองสุทธะ วัดหนองสุทธะ  

สบ ๒๕๕๙/๑๗๘๕

เด็กหญิงธนพร แย้มศิริ
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองสุทธะ วัดหนองสุทธะ  

สบ ๒๕๕๙/๑๗๘๖

เด็กหญิงสุนิสา แพงสวัสดิ

์

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองสุทธะ วัดหนองสุทธะ  

สบ ๒๕๕๙/๑๗๘๗

เด็กชายชลธิศ เศษวิสัย
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2 วัดนิคมเขมาราม  

สบ ๒๕๕๙/๑๗๘๘

นายยงยุทธ บุษบก
๑๐/๐๔/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านธารทองแดง วัดนิคมวาสี  

สบ ๒๕๕๙/๑๗๘๙

นายไพฑูลย์ แซ่ว่าง
๑๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านธารทองแดง วัดนิคมวาสี  

สบ ๒๕๕๙/๑๗๙๐

นายไพบูลย์ แซ่ว่าง
๑๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านธารทองแดง วัดนิคมวาสี  

สบ ๒๕๕๙/๑๗๙๑

เด็กชายเจษฎา เนตรจินดา
๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านธารทองแดง วัดนิคมวาสี  

สบ ๒๕๕๙/๑๗๙๒

เด็กชายพิพัฒน์พงษ์ หมืนสา

่

๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านธารทองแดง วัดนิคมวาสี  

สบ ๒๕๕๙/๑๗๙๓

เด็กชายธวัชชัย ทิพพะโม
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านธารทองแดง วัดนิคมวาสี  

สบ ๒๕๕๙/๑๗๙๔

นางสาวอุทัยวรรณ นุ่มฤทธิ

์

๑๘/๐๔/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านธารทองแดง วัดนิคมวาสี  

สบ ๒๕๕๙/๑๗๙๕

นางสาวลี แซเล่า
๑๔/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านธารทองแดง วัดนิคมวาสี  

สบ ๒๕๕๙/๑๗๙๖

เด็กหญิงสุนันทา หงสา
๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านธารทองแดง วัดนิคมวาสี  

สบ ๒๕๕๙/๑๗๙๗

เด็กหญิงสุรินทร์ธร เนตรจินดา
๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านธารทองแดง วัดนิคมวาสี  

สบ ๒๕๕๙/๑๗๙๘

เด็กหญิงสุพัตรา เจริญนาวี
๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านธารทองแดง วัดนิคมวาสี  

สบ ๒๕๕๙/๑๗๙๙

เด็กหญิงหัถยา อ่อนภูเขา
๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านธารทองแดง วัดนิคมวาสี  

สบ ๒๕๕๙/๑๘๐๐
เด็กหญิงวันดี พวงทวาย

๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านธารทองแดง วัดนิคมวาสี  

สบ ๒๕๕๙/๑๘๐๑
เด็กหญิงมินจิราภรณ์ ช้างเผือก

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านธารทองแดง วัดนิคมวาสี  

สบ ๒๕๕๙/๑๘๐๒

แม่ชีจรรยพร บานสันเทียะ

๒๑/๑๑/๒๕๑๔

วัดเบญจคีรี วัดเบญจคีรี  

สบ ๒๕๕๙/๑๘๐๓

เด็กหญิงเขมิกา ศรีโสภา
๒๐/๑๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธารเกษม
วัดปราสาททรงธรรม

 

สบ ๒๕๕๙/๑๘๐๔

เด็กหญิงรัตนาวดี หมืนหาญ

่

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดสระบุรี (พิบูลสงเคราะห์ 2)

วัดพรหมประสิทธิ

์

 

สบ ๒๕๕๙/๑๘๐๕
เด็กหญิงพัชนีกร บุญมา

๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพุซาง วัดพุซาง  

สบ ๒๕๕๙/๑๘๐๖

เด็กหญิงชุติกาญจน์ กุลวงษ์น้อย
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพุซาง วัดพุซาง  

สบ ๒๕๕๙/๑๘๐๗

เด็กชายวาที สุนทรพิพัฒน์

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 68)

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๕๙/๑๘๐๘

เด็กชายภูวดล เกตุมะณี
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 68)

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๕๙/๑๘๐๙
เด็กหญิงพิมพ์พิไล ฤกษ์พยับ

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 68)

วัดพระพุทธบาท  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระบุรี  ๕๒ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๕๕๙/๑๘๑๐

นายสันติสุข หนูแสง
๑๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๕๙/๑๘๑๑

เด็กชายนิลพัชร์ ภิญโญ
๒๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๕๙/๑๘๑๒

เด็กชายนนธวัช บุญรอด
๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๕๙/๑๘๑๓

เด็กชายหิรัญ หมีหมอน
๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๕๙/๑๘๑๔

เด็กชายวีรพัฒน์ วงษ์ตา
๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๕๙/๑๘๑๕

เด็กชายณัฐพล เนาว์ศรีสอน
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๕๙/๑๘๑๖

เด็กชายอาทินันท์ มิงสมร

่

๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๕๙/๑๘๑๗

เด็กชายนพนนท์ แก้วชาติ
๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๕๙/๑๘๑๘

เด็กชายปวเรศ ผลมะขาม
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๕๙/๑๘๑๙

เด็กชายอนุวัตร คำแก้ว
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๕๙/๑๘๒๐
เด็กชายศราวุฒิ หงษ์ทอง

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๕๙/๑๘๒๑

เด็กชายณัฐภัทร จันทร์ขิน

่

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๕๙/๑๘๒๒

เด็กชายทันรัตน์ พุขุนทด
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๕๙/๑๘๒๓

เด็กหญิงปภัสสร อ่อนเงิน
๒๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๕๙/๑๘๒๔
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ กรบุตร

๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๕๙/๑๘๒๕

เด็กหญิงสุกัญญา ไชยพัฒน์

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๕๙/๑๘๒๖

เด็กหญิงพัชรินทร์ เลียบกระโทก
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๕๙/๑๘๒๗

เด็กหญิงกรรณิกาณ์ ฉำมาก
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๕๙/๑๘๒๘

เด็กหญิงจุฑามาศ แก้วอรัญญิก
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๕๙/๑๘๒๙

เด็กชายภูตะวัน ภูมินา
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒนานุกูลวิทยา วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๕๙/๑๘๓๐

เด็กชายฉัตรบดิณฑ์ ตันเจริญ

๊

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒนานุกูลวิทยา วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๕๙/๑๘๓๑
เด็กชายปกรณ์เกียรติ พลเภา

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒนานุกูลวิทยา วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๕๙/๑๘๓๒

เด็กชายณัฐภูมิ วงษ์ทองดี
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒนานุกูลวิทยา วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๕๙/๑๘๓๓

เด็กชายปุญญพัฒน์ ถิรวัฒน์
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒนานุกูลวิทยา วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๕๙/๑๘๓๔

เด็กชายสรยุทธ มาแสวง
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒนานุกูลวิทยา วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๕๙/๑๘๓๕

เด็กชายธนสิทธิ

์

วงศ์ยอด
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒนานุกูลวิทยา วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๕๙/๑๘๓๖

เด็กชายวีรภัทร์ สุชาติสกุลชัย

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒนานุกูลวิทยา วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๕๙/๑๘๓๗

เด็กชายภานุวัฒน์ บุตรนำเพ็ชร

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒนานุกูลวิทยา วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๕๙/๑๘๓๘

เด็กชายณัฐพล ทาอูด
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒนานุกูลวิทยา วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๕๙/๑๘๓๙

เด็กชายวัชรวีร์ หนูอ่อนศรี
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒนานุกูลวิทยา วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๕๙/๑๘๔๐
เด็กชายพีระพัฒน์ เนียมหอม

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒนานุกูลวิทยา วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๕๙/๑๘๔๑

เด็กชายภูพิพัฒน์ ชูทับทิม
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒนานุกูลวิทยา วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๕๙/๑๘๔๒

เด็กชายสิรภัทร แสงกระจาย
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒนานุกูลวิทยา วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๕๙/๑๘๔๓

เด็กชายภาสินทร์ ไทยจำนงค์ศิลป
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒนานุกูลวิทยา วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๕๙/๑๘๔๔

เด็กชายณัฐกฤต ขุนฤทธิ

์

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัฒนานุกูลวิทยา วัดพระพุทธบาท  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระบุรี  ๕๓ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๕๕๙/๑๘๔๕

เด็กหญิงธารวิมล ดาบสันเทียะ
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒนานุกูลวิทยา วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๕๙/๑๘๔๖

เด็กหญิงกฤษรี พ่งเฟยม
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒนานุกูลวิทยา วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๕๙/๑๘๔๗

เด็กหญิงมินท์ธิตา อนันต์รุ่งฤทธิ

์

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒนานุกูลวิทยา วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๕๙/๑๘๔๘

เด็กหญิงศศิกร จึงเกษมโชคชัย
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒนานุกูลวิทยา วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๕๙/๑๘๔๙

เด็กหญิงนภัสวรรณ โกมลจันทร์
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒนานุกูลวิทยา วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๕๙/๑๘๕๐

เด็กหญิงนิตยา เจริญหลาย
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒนานุกูลวิทยา วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๕๙/๑๘๕๑

เด็กหญิงพิมญาดา โตสมบุญ
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัฒนานุกูลวิทยา วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๕๙/๑๘๕๒
เด็กหญิงชญานันทน์ มีสกุล

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒนานุกูลวิทยา วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๕๙/๑๘๕๓

เด็กชายปฐมพงศ์ มากมูล
๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๕๙/๑๘๕๔

เด็กชายณัฐพล
สมบูรณ์อำนาจเสรี ๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๕๙/๑๘๕๕

เด็กชายณัฐภัทร เสวก
๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๕๙/๑๘๕๖

เด็กชายพีรวิชญ์ บุญอนันต์
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๕๙/๑๘๕๗

เด็กชายศุภกร อ่อนดี
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๕๙/๑๘๕๘

เด็กชายอัษฎาวุฒิ แจ่มคง
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๕๙/๑๘๕๙

เด็กชายภูมิภัทร มาสิงห์
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๕๙/๑๘๖๐

เด็กชายสมบูรณ์ วุฒิพิศาลสาตร์
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๕๙/๑๘๖๑

เด็กชายปฏิภาณ ประกาสิทธิ

์

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๕๙/๑๘๖๒

เด็กชายณัฐวัฒน์ เฮงศิริไพศาล

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๕๙/๑๘๖๓

เด็กชายวรัญู ก้อนเงิน

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๕๙/๑๘๖๔

เด็กชายธนวรรษ กุลพฤกษ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๕๙/๑๘๖๕

เด็กชายไชยเดช มัฆพาน
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๕๙/๑๘๖๖

เด็กชายธีรศักดิ

์

แซ่โง้ว
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๕๙/๑๘๖๗

เด็กชายอนันต์ชัย คชสาร
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๕๙/๑๘๖๘

เด็กชายปฐมมงคล จันทร์เจริญ
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๕๙/๑๘๖๙

เด็กชายปย์ลัญจ์
เอือจิระพงษ์พันธ์

้

๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๕๙/๑๘๗๐

เด็กชายรัชพล ด่านชัยมงคล
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๕๙/๑๘๗๑

เด็กชายเจษฎากรณ์ ผาผุย
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๕๙/๑๘๗๒

เด็กชายพนาสันต์ ตริตรอง
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๕๙/๑๘๗๓

เด็กชายเตชพัฒน์ คลังเจริญ
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๕๙/๑๘๗๔

เด็กชายอภิสิทธิ

์

คำมี
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๕๙/๑๘๗๕

เด็กชายสุวพรรษา จตุรัตนา
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๕๙/๑๘๗๖

เด็กหญิงศุภนิดา นิมน้อย

่

๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๕๙/๑๘๗๗

เด็กหญิงรวิวรรณ มงคลชัย
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๕๙/๑๘๗๘

เด็กหญิงจิราพรรณ สมงาม
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๕๙/๑๘๗๙

เด็กหญิงวิรัลญา เรืองนิม

่

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระบุรี  ๕๔ / ๘๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๕๕๙/๑๘๘๐

เด็กหญิงอภิญญา ละออศรี
๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๕๙/๑๘๘๑

เด็กหญิงสิริรัตน์ เจริญพันธ์
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๕๙/๑๘๘๒

เด็กหญิงวราภร แหล่งหล้า
๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๕๙/๑๘๘๓

เด็กหญิงวิศรุตา อ่อนชลี
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๕๙/๑๘๘๔

เด็กหญิงนลินนิภา เวินเสียง

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๕๙/๑๘๘๕

เด็กหญิงณัฐนรี จุลจันทร์
๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๕๙/๑๘๘๖

เด็กหญิงณัฐนันท์ กุศลการณ์
๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๕๙/๑๘๘๗

เด็กหญิงพรรณแพร ทรงกัมพล
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๕๙/๑๘๘๘

เด็กหญิงหัตถ์ชนก ขันธกร
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๕๙/๑๘๘๙

เด็กหญิงมนรดา มนตรี
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๕๙/๑๘๙๐
เด็กหญิงดารารัตน์ ไกรยา

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๕๙/๑๘๙๑

เด็กหญิงรัชดาภรณ์ จันทะ
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๕๙/๑๘๙๒

เด็กหญิงจุฬารัตน์ เอนกวัฒน์
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๕๙/๑๘๙๓

เด็กหญิงณัฐวรรณ ศสินันทนานุกูล
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๕๙/๑๘๙๔

เด็กหญิงชญานิศ เลียงสุวรรณ์

่

๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๕๙/๑๘๙๕

เด็กหญิงศวรรยา โชติรัตน์
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๕๙/๑๘๙๖

เด็กหญิงวิภาวดี วิทสระน้อย
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๕๙/๑๘๙๗

เด็กหญิงวิภา จิรังดา
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๕๙/๑๘๙๘

เด็กหญิงขวัญแก้ว เพียรการนา
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๕๙/๑๘๙๙

เด็กหญิงสุทธิดา วงษ์ใหญ่
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๕๙/๑๙๐๐
เด็กหญิงวริศรา ศิริพูน

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๕๙/๑๙๐๑

เด็กหญิงคุณัญญา กลินแก้ว

่

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๕๙/๑๙๐๒
เด็กหญิงเกิดเนตร สุขเพ็ชร

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๕๙/๑๙๐๓

เด็กหญิงทิพธัญญา ชะยะ
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๕๙/๑๙๐๔

เด็กหญิงธาราทิพย์ มูลวงศรี
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๕๙/๑๙๐๕

นายขวัญชัย เข็มพงษ์
๓๐/๐๘/๒๕๑๙

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๕๕๙/๑๙๐๖
เด็กหญิงกนกกานต์ ศรีวิบูลย์

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๕๕๙/๑๙๐๗

เด็กหญิงกมลนันท์ ม่วงศรี
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๕๕๙/๑๙๐๘

เด็กหญิงกัญญาวีร์ หมอโอสถ

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๕๕๙/๑๙๐๙

เด็กชายกันตพงศ์ คำศรีไพร
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๕๕๙/๑๙๑๐
เด็กหญิงกานต์ธิดา พัสดุ

๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๕๕๙/๑๙๑๑

เด็กชายเกษม เนตรสว่าง
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๕๕๙/๑๙๑๒

เด็กชายคณาธิป ปนแก้ว
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๕๕๙/๑๙๑๓

เด็กชายจิรา ทุยหา
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๕๕๙/๑๙๑๔

เด็กหญิงจิราภรณ์ บัวคำ
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระบุรี  ๕๕ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๕๕๙/๑๙๑๕

เด็กหญิงจิราภรณ์ วงมาเกตุ
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๕๕๙/๑๙๑๖

เด็กชายจีรศักดิ

์

โพธิศรี

์

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๕๕๙/๑๙๑๗

เด็กหญิงชมพูนุช ขุนประสุข
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๕๕๙/๑๙๑๘

เด็กหญิงชยานันต์ สุมารทอง
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๕๕๙/๑๙๑๙

เด็กชายชัยณรงค์ โสณาย

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๕๕๙/๑๙๒๐

เด็กชายชัยพงษ์ ศุภวงศ์
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๕๕๙/๑๙๒๑

เด็กหญิงชุดาภา จันทชาติ
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๕๕๙/๑๙๒๒

เด็กหญิงชุติกาญจน์ แดงสมสอาด
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๕๕๙/๑๙๒๓

เด็กชายญาณวิทย์ วงษ์สัมฤทธิ

์

๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๕๕๙/๑๙๒๔

เด็กหญิงฐิติมา พูลสวัสดิ

์

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๕๕๙/๑๙๒๕

เด็กชายณัฐกิจต์ สำราญลักษณ์
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๕๕๙/๑๙๒๖

เด็กชายณัฐวุฒิ จำนง
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๕๕๙/๑๙๒๗

เด็กชายทรงพล ฆ้องนาค
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๕๕๙/๑๙๒๘

เด็กหญิงทัศนีย์ สมจิตร
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๕๕๙/๑๙๒๙

เด็กชายธนพล ขุนเทา

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๕๕๙/๑๙๓๐

เด็กชายธนพัฒน์ วงษาเวียง
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๕๕๙/๑๙๓๑

เด็กชายธนวัชร์ ทองอ่อน
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๕๕๙/๑๙๓๒

เด็กหญิงธนัชพร ชมโฉม
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๕๕๙/๑๙๓๓

เด็กหญิงธิชานันท์ น้อยญาโน
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๕๕๙/๑๙๓๔

เด็กชายนัฐดนัย จุลภาพ
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๕๕๙/๑๙๓๕

เด็กหญิงนันทัชพร จันทร
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๕๕๙/๑๙๓๖

เด็กชายนิพนธ์ ซังคล้าย
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๕๕๙/๑๙๓๗

เด็กหญิงนิภาภรณ์ สุริยะ
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๕๕๙/๑๙๓๘

เด็กหญิงนิสารัตน์ วุ้นก้อน
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๕๕๙/๑๙๓๙

เด็กหญิงบัวชมพู บัวพันธ์
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๕๕๙/๑๙๔๐

เด็กชายปฎิภัสณ์ วงษ์สัมฤทธิ

์

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๕๕๙/๑๙๔๑ เด็กหญิงประกายกานต์
ราชสีห์

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๕๕๙/๑๙๔๒

เด็กหญิงประริชาติ ซานนท์
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๕๕๙/๑๙๔๓

เด็กหญิงปยพร มะสิงห์
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๕๕๙/๑๙๔๔

เด็กหญิงพรนภา ทองอ่อน
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๕๕๙/๑๙๔๕

เด็กชายพีรภัทร เวชสิทธิ

์

๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๕๕๙/๑๙๔๖

เด็กหญิงเพชรรัตน์ ชัยดี
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๕๕๙/๑๙๔๗

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา บุษบงค์

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๕๕๙/๑๙๔๘

เด็กหญิงภัสสร เจ็กน้อย

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๕๕๙/๑๙๔๙

เด็กหญิงภาพิมล สนธิพงษ์
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระบุรี  ๕๖ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๕๕๙/๑๙๕๐

เด็กชายภูริพัทธ์ ขันตรี
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๕๕๙/๑๙๕๑

เด็กชายภูวเดช เข็มสูงเนิน
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๕๕๙/๑๙๕๒

เด็กหญิงมัทนา อินณรงค์
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๕๕๙/๑๙๕๓

เด็กหญิงมาริษา ขันธนิธิ
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๕๕๙/๑๙๕๔

เด็กหญิงวรัญญา ตะเพียนทอง
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๕๕๙/๑๙๕๕

เด็กชายวัฒนชัย ชลสินธุ์
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๕๕๙/๑๙๕๖

เด็กหญิงวาสนา
ประสิทธิไพรศาล

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๕๕๙/๑๙๕๗

เด็กหญิงวิชชาพร สุวรรณรัตน์
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๕๕๙/๑๙๕๘

เด็กหญิงศศิธร แปลงศรี
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๕๕๙/๑๙๕๙

เด็กหญิงศิริพรรณ รุกขชาติ

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๕๕๙/๑๙๖๐
เด็กชายสิทธิชาณุ หน่องพงษ์

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๕๕๙/๑๙๖๑

เด็กหญิงสิริวิมล ไชยปญญา
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๕๕๙/๑๙๖๒

เด็กหญิงสุณิสา เย็นทรวง
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๕๕๙/๑๙๖๓

เด็กหญิงสุรีรัตน์ บุญมา
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๕๕๙/๑๙๖๔

เด็กหญิงสุวรรณี ไกยะ

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๕๕๙/๑๙๖๕
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ แซ่เตียว

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๕๕๙/๑๙๖๖

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ภาคอารมย์
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๕๕๙/๑๙๖๗

เด็กหญิงอานัสนัน กลีบกลาง
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๕๕๙/๑๙๖๘

เด็กชายอิศรา เรืองศรี
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๕๕๙/๑๙๖๙

เด็กชายอุกฤษฏ์ หมืนสีเขียว

่

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๕๕๙/๑๙๗๐

เด็กชายจักรพงศ์ พานิชสมบัติกิจ
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๕๕๙/๑๙๗๑

เด็กหญิงฐานิต สาสุข
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๕๕๙/๑๙๗๒

เด็กชายณัฐพงศ์ เปสูงเนิน
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๕๕๙/๑๙๗๓

เด็กชายตุลา เยิงรัมย์
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๕๕๙/๑๙๗๔

เด็กชายธารธรรม อิมสมัย

่

๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๕๕๙/๑๙๗๕

เด็กหญิงประภัสสร เมฆขลา
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๕๕๙/๑๙๗๖

เด็กหญิงผกามาศ นราพิทักษ์

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๕๕๙/๑๙๗๗

เด็กชายพชรพล ถนอมพวก
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๕๕๙/๑๙๗๘

เด็กชายภาณุพันธ์ แซ่เฮง
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๕๕๙/๑๙๗๙

เด็กหญิงมนัสชนก เย็นทรวง
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๕๕๙/๑๙๘๐
เด็กหญิงระวีวรรณ กองละคร

๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๕๕๙/๑๙๘๑

เด็กหญิงวราภรณ์ บัวคำ
๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๕๕๙/๑๙๘๒

เด็กหญิงวีญารัตน์ สมยะ
๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๕๕๙/๑๙๘๓

เด็กชายสิทธิพงษ์ เกียรตินิยมรุ่ง
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๕๕๙/๑๙๘๔

เด็กหญิงสิรินทรณ์ สะอาดจิตร์
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระบุรี  ๕๗ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๕๕๙/๑๙๘๕

เด็กหญิงสุนิสา เพ็ชรบังเกิด

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๕๕๙/๑๙๘๖

เด็กชายอาณัฐกาล วงษ์ทับทิม

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๕๕๙/๑๙๘๗

เด็กชายอานนท์ พึงเทศ

่

๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๕๕๙/๑๙๘๘

เด็กหญิงอาริยา สุคนธี
๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๕๕๙/๑๙๘๙

เด็กหญิงกชกร โคตรพรรษา
๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๕๕๙/๑๙๙๐

เด็กหญิงกนกพร อรัญมาลา
๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๕๕๙/๑๙๙๑

เด็กหญิงกัญญารัตน์ คุ้มครอง
๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๕๕๙/๑๙๙๒

เด็กชายจิราณ์ ดวงสอน
๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๕๕๙/๑๙๙๓

เด็กหญิงจีระพรรณ จันทาวิมล
๒๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๕๕๙/๑๙๙๔

เด็กหญิงชลธิชา จันอินทร์
๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๕๕๙/๑๙๙๕

เด็กหญิงดารารัตน์ นาราฎร์
๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๕๕๙/๑๙๙๖

เด็กหญิงธัญญา ภูราศรี
๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๕๕๙/๑๙๙๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ จีนา
๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๕๕๙/๑๙๙๘

เด็กหญิงปวิตรา เข้นเขตกิจ
๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๕๕๙/๑๙๙๙

เด็กหญิงวรรณภา สุขเกษม
๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๕๕๙/๒๐๐๐
เด็กหญิงวัชรา คุ้มครอง

๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๕๕๙/๒๐๐๑
เด็กชายศุภชัย กลินยา

่

๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๕๕๙/๒๐๐๒
เด็กหญิงศุภรัตน์ วงค์ชารี

๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๕๕๙/๒๐๐๓
เด็กหญิงสริญญา ดวงเพ็ชร

๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๕๕๙/๒๐๐๔
เด็กหญิงอิสราภรณ์ หอมนวล

๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๕๕๙/๒๐๐๕
นายภัคพล ฉัตรชัยสุริยา

๒๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๕๕๙/๒๐๐๖
นางสาวภาวรินทร์ พรมปก

๒๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๕๕๙/๒๐๐๗
เด็กชายคมกฤตย์ เทพศิลวิริยะ

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบำรุงปญญา วัดบ้านดอน  

สบ ๒๕๕๙/๒๐๐๘
เด็กชายจิรภัทร อินท์ทอง

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบำรุงปญญา วัดบ้านดอน  

สบ ๒๕๕๙/๒๐๐๙
เด็กชายจุฬาวิทย์ เจริญสุข

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบำรุงปญญา วัดบ้านดอน  

สบ ๒๕๕๙/๒๐๑๐
เด็กชายชนะสิทธิ

์

อินไผ่
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบำรุงปญญา วัดบ้านดอน  

สบ ๒๕๕๙/๒๐๑๑
เด็กชายชนาธิป อุโคตร

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบำรุงปญญา วัดบ้านดอน  

สบ ๒๕๕๙/๒๐๑๒

เด็กชายชัยวัฒน์ สีดาฟอง
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบำรุงปญญา วัดบ้านดอน  

สบ ๒๕๕๙/๒๐๑๓

เด็กชายชาคริต ศรีรักษา
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบำรุงปญญา วัดบ้านดอน  

สบ ๒๕๕๙/๒๐๑๔

เด็กชายชิษณุพงศ์ แฮนเช่น
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบำรุงปญญา วัดบ้านดอน  

สบ ๒๕๕๙/๒๐๑๕
เด็กหญิงชุติมาพร แต้โนนฝาว

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบำรุงปญญา วัดบ้านดอน  

สบ ๒๕๕๙/๒๐๑๖

เด็กหญิงญาณิศา คำชัย
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบำรุงปญญา วัดบ้านดอน  

สบ ๒๕๕๙/๒๐๑๗

เด็กหญิงณฐศร พรหมเกษร
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบำรุงปญญา วัดบ้านดอน  

สบ ๒๕๕๙/๒๐๑๘

เด็กหญิงณัฐธิดา ชวนแดง
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบำรุงปญญา วัดบ้านดอน  

สบ ๒๕๕๙/๒๐๑๙
เด็กชายณัฐพล พรหมมาลัย

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบำรุงปญญา วัดบ้านดอน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระบุรี  ๕๘ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๕๕๙/๒๐๒๐
เด็กหญิงปวีณภัทร สินหมู่

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบำรุงปญญา วัดบ้านดอน  

สบ ๒๕๕๙/๒๐๒๑

เด็กหญิงณิชา มหิธิธรรมธร
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบำรุงปญญา วัดบ้านดอน  

สบ ๒๕๕๙/๒๐๒๒
เด็กชายธนาธิป คล้ายทิม

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบำรุงปญญา วัดบ้านดอน  

สบ ๒๕๕๙/๒๐๒๓

เด็กหญิงธาริสา ชีวีชีวิน
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบำรุงปญญา วัดบ้านดอน  

สบ ๒๕๕๙/๒๐๒๔

เด็กชายธีรภัทร ศรีแก้ว
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบำรุงปญญา วัดบ้านดอน  

สบ ๒๕๕๙/๒๐๒๕

เด็กหญิงนิตยา คงศรี
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบำรุงปญญา วัดบ้านดอน  

สบ ๒๕๕๙/๒๐๒๖
เด็กชายปฐมทรรศน์ ปดทอง

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบำรุงปญญา วัดบ้านดอน  

สบ ๒๕๕๙/๒๐๒๗

เด็กชายปณชัย พิพัฒน์ชลธี
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบำรุงปญญา วัดบ้านดอน  

สบ ๒๕๕๙/๒๐๒๘
เด็กหญิงปภาณิตศา บัวขาว

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบำรุงปญญา วัดบ้านดอน  

สบ ๒๕๕๙/๒๐๒๙

เด็กชายปณณวัฒน์ เข็มแก้ว
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบำรุงปญญา วัดบ้านดอน  

สบ ๒๕๕๙/๒๐๓๐
เด็กหญิงปาริฉัตร หงษ์ไทร

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบำรุงปญญา วัดบ้านดอน  

สบ ๒๕๕๙/๒๐๓๑

เด็กชายพีรวิชญ์ อินทร
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบำรุงปญญา วัดบ้านดอน  

สบ ๒๕๕๙/๒๐๓๒

เด็กหญิงภาณุมาศ สุขประสงค์
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบำรุงปญญา วัดบ้านดอน  

สบ ๒๕๕๙/๒๐๓๓
เด็กหญิงกมลลักษณ์ ลุพุด

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบำรุงปญญา วัดบ้านดอน  

สบ ๒๕๕๙/๒๐๓๔
เด็กหญิงชนิดาภา มีบุบผา

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบำรุงปญญา วัดบ้านดอน  

สบ ๒๕๕๙/๒๐๓๕
เด็กหญิงถนิมกาญจน์ พรปกเกล้า

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบำรุงปญญา วัดบ้านดอน  

สบ ๒๕๕๙/๒๐๓๖

เด็กชายนพณัฐ อินทรถา
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบำรุงปญญา วัดบ้านดอน  

สบ ๒๕๕๙/๒๐๓๗

เด็กหญิงพัชมน แก้วบุญเมือง
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบำรุงปญญา วัดบ้านดอน  

สบ ๒๕๕๙/๒๐๓๘
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา ฉัตรพันธารัตน์

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบำรุงปญญา วัดบ้านดอน  

สบ ๒๕๕๙/๒๐๓๙

เด็กหญิงพิมพ์ชนก สังกิตติวรรณ
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบำรุงปญญา วัดบ้านดอน  

สบ ๒๕๕๙/๒๐๔๐
เด็กหญิงภัทราพร คำภิราช

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบำรุงปญญา วัดบ้านดอน  

สบ ๒๕๕๙/๒๐๔๑

เด็กหญิงภัทรียา พินิชกชกร
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบำรุงปญญา วัดบ้านดอน  

สบ ๒๕๕๙/๒๐๔๒
เด็กชายภูคา วิชัยต๊ะ

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบำรุงปญญา วัดบ้านดอน  

สบ ๒๕๕๙/๒๐๔๓

เด็กชายรพีพัฒน์ พงษ์ใหญ่
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบำรุงปญญา วัดบ้านดอน  

สบ ๒๕๕๙/๒๐๔๔

เด็กหญิงรวิพร สุระกุล
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบำรุงปญญา วัดบ้านดอน  

สบ ๒๕๕๙/๒๐๔๕

เด็กชายรันเวย์ ไชยวร
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบำรุงปญญา วัดบ้านดอน  

สบ ๒๕๕๙/๒๐๔๖
เด็กหญิงวนิดา แหยมนก

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบำรุงปญญา วัดบ้านดอน  

สบ ๒๕๕๙/๒๐๔๗

เด็กชายวัฒนสิฐ ศรีใส
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบำรุงปญญา วัดบ้านดอน  

สบ ๒๕๕๙/๒๐๔๘

เด็กชายวาสุเทพ จันทร์ขวาง
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบำรุงปญญา วัดบ้านดอน  

สบ ๒๕๕๙/๒๐๔๙

เด็กชายวิชากรณ์ เหมโก
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบำรุงปญญา วัดบ้านดอน  

สบ ๒๕๕๙/๒๐๕๐
เด็กหญิงวิลาสินี หุ่นพงษ์

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบำรุงปญญา วัดบ้านดอน  

สบ ๒๕๕๙/๒๐๕๑

เด็กหญิงศศิกานต์ เอียมสอาด

่

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบำรุงปญญา วัดบ้านดอน  

สบ ๒๕๕๙/๒๐๕๒

เด็กหญิงศิริวิภา อ่องบุญมี
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบำรุงปญญา วัดบ้านดอน  

สบ ๒๕๕๙/๒๐๕๓

เด็กหญิงสุพิชญา บุญเพ็ง
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบำรุงปญญา วัดบ้านดอน  

สบ ๒๕๕๙/๒๐๕๔
เด็กชายสุรพัศ สุขเสริม

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบำรุงปญญา วัดบ้านดอน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระบุรี  ๕๙ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๕๕๙/๒๐๕๕

เด็กหญิงสุวาร สุขประเสริฐ
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบำรุงปญญา วัดบ้านดอน  

สบ ๒๕๕๙/๒๐๕๖

เด็กชายอัมรันทร์ วุฒิอุทัย
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบำรุงปญญา วัดบ้านดอน  

สบ ๒๕๕๙/๒๐๕๗
เด็กชายเมธาวัต กิมเฉียง

้ ้

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบำรุงปญญา วัดบ้านดอน  

สบ ๒๕๕๙/๒๐๕๘

เด็กหญิงจิราพัชร ประพริก
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านดอน วัดบ้านดอน  

สบ ๒๕๕๙/๒๐๕๙

เด็กชายชินวัตร ขุนทอง
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านดอน วัดบ้านดอน  

สบ ๒๕๕๙/๒๐๖๐
เด็กชายทนงศักดิ

์

สำราญ
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านดอน วัดบ้านดอน  

สบ ๒๕๕๙/๒๐๖๑
เด็กหญิงนันทิดา ท้าวเขต

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านดอน วัดบ้านดอน  

สบ ๒๕๕๙/๒๐๖๒

เด็กชายปาณวัช สีละออง
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านดอน วัดบ้านดอน  

สบ ๒๕๕๙/๒๐๖๓

เด็กชายสุพจน์ ชาวภูเขียว
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านดอน วัดบ้านดอน  

สบ ๒๕๕๙/๒๐๖๔

เด็กชายภนุพงศ์ ปรีเปรม

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านดอน วัดบ้านดอน  

สบ ๒๕๕๙/๒๐๖๕
เด็กชายวิเชษฐ สาตารมย์

๑๒/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนแสนจำหน่ายวิทยา

วัดเกาะแก้วอรุณคาม
 

สบ ๒๕๕๙/๒๐๖๖

เด็กชายพงศธร สุขเจริญ ๘/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนแสนจำหน่ายวิทยา
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๕๕๙/๒๐๖๗

เด็กชายวุฒิชัย เสวกพธ์
๒๔/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนแสนจำหน่ายวิทยา
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๕๕๙/๒๐๖๘

เด็กชายปยวัต อินทะนัย
๑๒/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนแสนจำหน่ายวิทยา
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๕๕๙/๒๐๖๙
เด็กชายปราโมทย์ ขวัญสุข

๘/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนแสนจำหน่ายวิทยา

วัดเกาะแก้วอรุณคาม
 

สบ ๒๕๕๙/๒๐๗๐
เด็กหญิงกนกวรรณ เลิศณรงค์

๑๑/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านบางกง วัดบางกง  

สบ ๒๕๕๙/๒๐๗๑

เด็กหญิงกัญญาณัฐ สุขประเสริฐ
๑๙/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางกง วัดบางกง  

สบ ๒๕๕๙/๒๐๗๒

เด็กหญิงกาญจนา อรรคภัทร์
๑๗/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางกง วัดบางกง  

สบ ๒๕๕๙/๒๐๗๓
เด็กชายการิน สินไพบูลย์เลิศ ๙/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านบางกง วัดบางกง  

สบ ๒๕๕๙/๒๐๗๔

เด็กชายจักรภพ โภคานิตย์
๑๑/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางกง วัดบางกง  

สบ ๒๕๕๙/๒๐๗๕

เด็กชายจิรพัฒน์ ฤทธิยา
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางกง วัดบางกง  

สบ ๒๕๕๙/๒๐๗๖

เด็กชายชุติพงษ์ บินยะรงค์
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางกง วัดบางกง  

สบ ๒๕๕๙/๒๐๗๗
เด็กหญิงทิภาวัลย์ มะลิทอง

๒๐/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านบางกง วัดบางกง  

สบ ๒๕๕๙/๒๐๗๘

เด็กชายธนัชชา เมืองแมน
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางกง วัดบางกง  

สบ ๒๕๕๙/๒๐๗๙

เด็กหญิงนภัสร ฝงนิล
๒๐/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางกง วัดบางกง  

สบ ๒๕๕๙/๒๐๘๐
เด็กหญิงนภารัตน์ สุขเจริญ

๒/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านบางกง วัดบางกง  

สบ ๒๕๕๙/๒๐๘๑
เด็กชายนัฐพล บุญพา

๑๕/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านบางกง วัดบางกง  

สบ ๒๕๕๙/๒๐๘๒

เด็กหญิงนัฐรี ลาดบาศรี ๕/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบางกง วัดบางกง  

สบ ๒๕๕๙/๒๐๘๓

เด็กหญิงบุศราพร ขวัญสุข ๓/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบางกง วัดบางกง  

สบ ๒๕๕๙/๒๐๘๔

เด็กหญิงปภานัน เกตุสุวรรณ์
๓๑/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางกง วัดบางกง  

สบ ๒๕๕๙/๒๐๘๕
เด็กหญิงปรมาภรณ์ สุริยา

๑๐/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านบางกง วัดบางกง  

สบ ๒๕๕๙/๒๐๘๖

เด็กชายพงศกร ขันทะชา
๓๐/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางกง วัดบางกง  

สบ ๒๕๕๙/๒๐๘๗

เด็กชายพงษ์พิศักดิ

์

โคตรโสภา
๒๗/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางกง วัดบางกง  

สบ ๒๕๕๙/๒๐๘๘

เด็กหญิงพัฒนพร ตุ่นเฮ้า
๑๙/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางกง วัดบางกง  

สบ ๒๕๕๙/๒๐๘๙
เด็กหญิงณัฐกฤดา ปานดำ

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสร้างบุญ วัดสร้างบุญ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระบุรี  ๖๐ / ๘๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๕๕๙/๒๐๙๐
เด็กชายธร บรรเทาทกข์

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสหกรณ์รังสรรค์ วัดสหกรณ์รังสรรค์  

สบ ๒๕๕๙/๒๐๙๑

เด็กชายสงกรานต์ พิลา
๑๐/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสหกรณ์รังสรรค์ วัดสหกรณ์รังสรรค์  

สบ ๒๕๕๙/๒๐๙๒
เด็กหญิงอรุณี พวงพันธ์

๑๑/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสหกรณ์รังสรรค์ วัดสหกรณ์รังสรรค์  

สบ ๒๕๕๙/๒๐๙๓

เด็กชายวิชรพล เกตุเพ็ชร
๑๕/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสหกรณ์รังสรรค์ วัดสหกรณ์รังสรรค์  

สบ ๒๕๕๙/๒๐๙๔

เด็กชายสาโรจน์ ตันมี
๒๐/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสหกรณ์รังสรรค์ วัดสหกรณ์รังสรรค์  

สบ ๒๕๕๙/๒๐๙๕

เด็กชายศิวัฒน์ เชือนุ่น

้

๑๙/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสหกรณ์รังสรรค์ วัดสหกรณ์รังสรรค์  

สบ ๒๕๕๙/๒๐๙๖
เด็กชายพิสิฐ นามมาหาวงษ์

๒๑/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสหกรณ์รังสรรค์ วัดสหกรณ์รังสรรค์  

สบ ๒๕๕๙/๒๐๙๗
เด็กหญิงกฤษฎินภัส

์

เสนารักษ์ ๑/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดคลองใหม่ วัดหนองหมูใต้  

สบ ๒๕๕๙/๒๐๙๘

เด็กหญิงมาลัย สุทธิชัง ๗/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดคลองใหม่ วัดหนองหมูใต้  

สบ ๒๕๕๙/๒๐๙๙

เด็กหญิงศศิธร ทองทิพย์
๑๙/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองใหม่ วัดหนองหมูใต้  

สบ ๒๕๕๙/๒๑๐๐
เด็กชายเกรียงไกร คุ้มภัย

๒๒/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดคลองใหม่ วัดหนองหมูใต้  

สบ ๒๕๕๙/๒๑๐๑

เด็กหญิงพรกมล ชนิดพจน์
๒๐/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร)

วัดหนองหมูใต้  

สบ ๒๕๕๙/๒๑๐๒

เด็กชายรัชชานนท์ เหมทานนทื
๒๕/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร)

วัดหนองหมูใต้  

สบ ๒๕๕๙/๒๑๐๓

เด็กชายณัฐธิดา ฉิมฉาย
๑๒/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร)

วัดหนองหมูใต้  

สบ ๒๕๕๙/๒๑๐๔
เด็กชายธิติ แพน้อย

๑๐/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร)

วัดหนองหมูใต้  

สบ ๒๕๕๙/๒๑๐๕

เด็กหญิงศศิวิมล โพธาราม
๑๔/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร)

วัดหนองหมูใต้  

สบ ๒๕๕๙/๒๑๐๖

เด็กชายสรวิชญ์ แซ่เบ๊
๒๐/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร)

วัดหนองหมูใต้  

สบ ๒๕๕๙/๒๑๐๗

เด็กหญิงสุภาวดี แก้วเกตุ
๑๔/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร)

วัดหนองหมูใต้  

สบ ๒๕๕๙/๒๑๐๘
เด็กหญิงอภิชยา นามมาหาวงษ์

๗/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร)

วัดหนองหมูใต้  

สบ ๒๕๕๙/๒๑๐๙

เด็กชายชาติชาย อ่องลออ ๓/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร)

วัดหนองหมูใต้  

สบ ๒๕๕๙/๒๑๑๐

เด็กหญิงพรไพลิน นาลาด

๑๑/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร)

วัดหนองหมูใต้  

สบ ๒๕๕๙/๒๑๑๑

เด็กชายชาญณรงค์ สะใบบาง
๑๙/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร)

วัดหนองหมูใต้  

สบ ๒๕๕๙/๒๑๑๒

เด็กชายธรรพ์ณธร นามมาหาวงษ์
๓๐/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร)

วัดหนองหมูใต้  

สบ ๒๕๕๙/๒๑๑๓

เด็กหญิงสุรรัตน์ คตประสิทธิ

์

๑๓/๘/๒๕๔๔
โรงเรียนวัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร)

วัดหนองหมูใต้  

สบ ๒๕๕๙/๒๑๑๔

เด็กชายอนัต์สิทธิ

์

ถะเกิงสุข ๘/๕/๒๕๔๔
โรงเรียนวัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร)

วัดหนองหมูใต้  

สบ ๒๕๕๙/๒๑๑๕

เด็กชายสิริชัย สุดใจ
๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

วัดคลองไทร  

สบ ๒๕๕๙/๒๑๑๖

เด็กชายพีรวิทย์ แจ้งสว่าง
๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

วัดคลองไทร  

สบ ๒๕๕๙/๒๑๑๗

เด็กชายกฤษฎา จะปะกิยา
๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

วัดคลองไทร  

สบ ๒๕๕๙/๒๑๑๘

เด็กชายอณุศร วิลัยทอง
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

วัดคลองไทร  

สบ ๒๕๕๙/๒๑๑๙

เด็กชายธีรภัทร ขันธวุฒิ
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

วัดคลองไทร  

สบ ๒๕๕๙/๒๑๒๐
เด็กชายเปลียมเชาว์

่

เบ้าศรี
๒๙/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

วัดคลองไทร  

สบ ๒๕๕๙/๒๑๒๑

เด็กชายธิชานนท์ บัวช่วง
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

วัดคลองไทร  

สบ ๒๕๕๙/๒๑๒๒

เด็กชายเจษฎา เรือนเงิน
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

วัดคลองไทร  

สบ ๒๕๕๙/๒๑๒๓

เด็กชายไพลิน แตงเจริญ
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

วัดคลองไทร  

สบ ๒๕๕๙/๒๑๒๔

เด็กหญิงรวิวรรณ ลายทอง
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

วัดคลองไทร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระบุรี  ๖๑ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๕๕๙/๒๑๒๕

เด็กหญิงเบญจมาศ นิยะบุตร
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองไทร วัดหนองไทร  

สบ ๒๕๕๙/๒๑๒๖

เด็กหญิงสวรินทร์ วงษ์สัมฤทธิ

์

๓/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเกาะเซิงหวาย วัดเกาะเซิงหวาย  

สบ ๒๕๕๙/๒๑๒๗

เด็กหญิงอรทัย สิงห์บุบผา
๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะเซิงหวาย วัดเกาะเซิงหวาย  

สบ ๒๕๕๙/๒๑๒๘

เด็กหญิงพันดาว ลีกุล

้

๒๐/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดโคกกระต่าย(วารราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดโคกกระต่าย  

สบ ๒๕๕๙/๒๑๒๙

เด็กหญิงพิมพ์ญาดา อุปสิทธิ

์

๘/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกกระต่าย(วารราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดโคกกระต่าย  

สบ ๒๕๕๙/๒๑๓๐

เด็กหญิงวีณา สวัสดี
๒๐/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกกระต่าย(วารราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดโคกกระต่าย  

สบ ๒๕๕๙/๒๑๓๑

เด็กชายสราวุธ แย้มเพ็ชร
๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองโพธิ

์

วัดหนองโพธิ

์

 

สบ ๒๕๕๙/๒๑๓๒

เด็กหญิงปรานิศา อำพราม
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง วัดหนองโพธิ

์

 

สบ ๒๕๕๙/๒๑๓๓

เด็กหญิงวรรณา สาดทรัพย์
๑๖/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง วัดหนองโพธิ

์

 

สบ ๒๕๕๙/๒๑๓๔

เด็กหญิงนราเกตุ บุญน้อม
๒๔/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง วัดหนองโพธิ

์

 

สบ ๒๕๕๙/๒๑๓๕

เด็กหญิงพรริสา พลธะนะ
๒๙/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง วัดหนองโพธิ

์

 

สบ ๒๕๕๙/๒๑๓๖

เด็กหญิงกนกอร กลินหอม

่

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง วัดหนองโพธิ

์

 

สบ ๒๕๕๙/๒๑๓๗

เด็กหญิงพิจิตตรา จงจิตรกลาง
๒๘/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง วัดหนองโพธิ

์

 

สบ ๒๕๕๙/๒๑๓๘

เด็กหญิงวรัญญา ฉวีวรรณ์ ๕/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง วัดหนองโพธิ

์

 

สบ ๒๕๕๙/๒๑๓๙

เด็กหญิงเจริญรัตน์ จันทร์พงษ์
๑๘/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง วัดหนองโพธิ

์

 

สบ ๒๕๕๙/๒๑๔๐

เด็กหญิงปยวรรณ คำแก้ว ๒/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง วัดหนองโพธิ

์

 

สบ ๒๕๕๙/๒๑๔๑

เด็กหญิงพิมพ์ลดา วงศ์บริพัฒน์
๑๙/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง วัดหนองโพธิ

์

 

สบ ๒๕๕๙/๒๑๔๒

เด็กหญิงศิรประภา เจริญนา
๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง วัดหนองโพธิ

์

 

สบ ๒๕๕๙/๒๑๔๓

เด็กหญิงสุนันทา สุดสงวน ๒/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง วัดหนองโพธิ

์

 

สบ ๒๕๕๙/๒๑๔๔

เด็กหญิงนรีกานต์ สุวรรณ์
๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง วัดหนองโพธิ

์

 

สบ ๒๕๕๙/๒๑๔๕

เด็กหญิงชญาณัชชา ทองดา
๑๓/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง วัดหนองโพธิ

์

 

สบ ๒๕๕๙/๒๑๔๖

เด็กหญิงสนัชพร ไม้แดง ๒/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง วัดหนองโพธิ

์

 

สบ ๒๕๕๙/๒๑๔๗

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ กิงนอก

่

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง วัดหนองโพธิ

์

 

สบ ๒๕๕๙/๒๑๔๘

เด็กหญิงวรารัตน์ ทองใหม่
๑๘/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง วัดหนองโพธิ

์

 

สบ ๒๕๕๙/๒๑๔๙

เด็กหญิงอมรรัตน์ แซ่ลี

้

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง วัดหนองโพธิ

์

 

สบ ๒๕๕๙/๒๑๕๐
เด็กหญิงบุษราภรณ์ อินทร์อำ ๘/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง วัดหนองโพธิ

์

 

สบ ๒๕๕๙/๒๑๕๑

เด็กหญิงภัณฑิรา เขียมสันเทียะ
๑๑/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง วัดหนองโพธิ

์

 

สบ ๒๕๕๙/๒๑๕๒

เด็กหญิงปยะพร ใจซือ

่

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง วัดหนองโพธิ

์

 

สบ ๒๕๕๙/๒๑๕๓

เด็กหญิงเกสร สายเมือง
๒๖/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง วัดหนองโพธิ

์

 

สบ ๒๕๕๙/๒๑๕๔

เด็กหญิงวริศรา ผาพิน
๑๙/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง วัดหนองโพธิ

์

 

สบ ๒๕๕๙/๒๑๕๕

เด็กหญิงสุณิสา สุดบัณฑิต
๑๓/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง วัดหนองโพธิ

์

 

สบ ๒๕๕๙/๒๑๕๖

เด็กหญิงอชิรญา สืบสงวนวงศ์
๒๓/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง วัดหนองโพธิ

์

 

สบ ๒๕๕๙/๒๑๕๗

เด็กหญิงภิญญาดา ภู่ดี
๒๔/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง วัดหนองโพธิ

์

 

สบ ๒๕๕๙/๒๑๕๘

เด็กหญิงเยาวภา จันเก
๑๓/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง วัดหนองโพธิ

์

 

สบ ๒๕๕๙/๒๑๕๙

เด็กหญิงอินทุนิภา สกุลสิทธานนท์ ๑/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง วัดหนองโพธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระบุรี  ๖๒ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๕๕๙/๒๑๖๐

เด็กหญิงวรดา คงสุวรรณ
๑๙/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง วัดหนองโพธิ

์

 

สบ ๒๕๕๙/๒๑๖๑

เด็กหญิงพรนภา ศรีดวง
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง วัดหนองโพธิ

์

 

สบ ๒๕๕๙/๒๑๖๒

เด็กหญิงชลันดา ทองคำ
๒๐/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง วัดหนองโพธิ

์

 

สบ ๒๕๕๙/๒๑๖๓

เด็กหญิงวัชราภรณ์ โอ๊วเจริญ
๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง วัดหนองโพธิ

์

 

สบ ๒๕๕๙/๒๑๖๔

เด็กหญิงศศิประภา ศรีสุข

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง วัดหนองโพธิ

์

 

สบ ๒๕๕๙/๒๑๖๕

เด็กหญิงสุชาสินี มีแปน
๑๘/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง วัดหนองโพธิ

์

 

สบ ๒๕๕๙/๒๑๖๖

เด็กหญิงสินีนาฎ ศิริตัน ๘/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง วัดหนองโพธิ

์

 

สบ ๒๕๕๙/๒๑๖๗

เด็กหญิงพรชิตา มะลิวัลย์ ๔/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง วัดหนองโพธิ

์

 

สบ ๒๕๕๙/๒๑๖๘

เด็กหญิงวรรณรดา ศรีบุศราคัม ๕/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง วัดหนองโพธิ

์

 

สบ ๒๕๕๙/๒๑๖๙

เด็กหญิงปาณิสรา ศรีทอง ๔/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง วัดหนองโพธิ

์

 

สบ ๒๕๕๙/๒๑๗๐
เด็กหญิงภัคจิรา สำแดงศรี

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง วัดหนองโพธิ

์

 

สบ ๒๕๕๙/๒๑๗๑

เด็กหญิงพัชราภรณ์ หลักคำ ๖/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง วัดหนองโพธิ

์

 

สบ ๒๕๕๙/๒๑๗๒

เด็กหญิงกมลชนก ชาบุญมา
๒๐/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง วัดหนองโพธิ

์

 

สบ ๒๕๕๙/๒๑๗๓

เด็กหญิงปรารถนา คงกิติมานนท์
๑๔/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง วัดหนองโพธิ

์

 

สบ ๒๕๕๙/๒๑๗๔

เด็กหญิงสุธาทิพย์ ทิพย์ศรีหา ๕/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง วัดหนองโพธิ

์

 

สบ ๒๕๕๙/๒๑๗๕

เด็กหญิงรัตนาวดี สมแฮ
๒๓/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง วัดหนองโพธิ

์

 

สบ ๒๕๕๙/๒๑๗๖

เด็กหญิงอุมาภรณ์ พรเณร ๒/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง วัดหนองโพธิ

์

 

สบ ๒๕๕๙/๒๑๗๗

เด็กหญิงเปมิกา สุบิน ๑/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง วัดหนองโพธิ

์

 

สบ ๒๕๕๙/๒๑๗๘

เด็กชายมนุเชษฐ์ อินทร์อำ
๑๘/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองสรวง(ถิรอุทิศ) วัดหนองสรวง  

สบ ๒๕๕๙/๒๑๗๙

เด็กหญิงภิริษา สมพงษ์ ๑/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเจริญธรรม วัดเจริญธรรม  

สบ ๒๕๕๙/๒๑๘๐

นางพิมพา เพ็ชรพราว
๒๗/๔/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ วัดราษฎร์เจริญ  

สบ ๒๕๕๙/๒๑๘๑

เด็กหญิงวนันศิภรณ์ สุขถาวร
๑๐/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดจันทบุรี(พิมพ์ประชานุเคราะห์)

วัดจันทบุรี  

สบ ๒๕๕๙/๒๑๘๒

เด็กหญิงชนาพร น้อยยาโน
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบุญเกือวิทยา

้

วัดสมุหประดิษฐาราม
 

สบ ๒๕๕๙/๒๑๘๓

เด็กหญิงธฤษวรรณ สุขเกษม
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบุญเกือวิทยา

้

วัดสมุหประดิษฐาราม
 

สบ ๒๕๕๙/๒๑๘๔

เด็กชายปฐมพร พิมพ์สา
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบุญเกือวิทยา

้

วัดสมุหประดิษฐาราม
 

สบ ๒๕๕๙/๒๑๘๕

เด็กหญิงปวริศา ชอบคุย
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบุญเกือวิทยา

้

วัดสมุหประดิษฐาราม
 

สบ ๒๕๕๙/๒๑๘๖

เด็กชายพัสกร พยัพเมฆ
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบุญเกือวิทยา

้

วัดสมุหประดิษฐาราม
 

สบ ๒๕๕๙/๒๑๘๗

เด็กหญิงมินตรา เสือใหญ่สกุล

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบุญเกือวิทยา

้

วัดสมุหประดิษฐาราม
 

สบ ๒๕๕๙/๒๑๘๘

เด็กหญิงรัชฎาพร สายสอน
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบุญเกือวิทยา

้

วัดสมุหประดิษฐาราม
 

สบ ๒๕๕๙/๒๑๘๙

เด็กชายชญานนท์ วีระเดช
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบุญเกือวิทยา

้

วัดสมุหประดิษฐาราม
 

สบ ๒๕๕๙/๒๑๙๐
เด็กหญิงชยาภรณ์ วงศ์มณี

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบุญเกือวิทยา

้

วัดสมุหประดิษฐาราม
 

สบ ๒๕๕๙/๒๑๙๑

เด็กหญิงธนภรณ์ อรุณเพ็ง
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบุญเกือวิทยา

้

วัดสมุหประดิษฐาราม
 

สบ ๒๕๕๙/๒๑๙๒

เด็กหญิงปองแก้ว บุญกลิน

่

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบุญเกือวิทยา

้

วัดสมุหประดิษฐาราม
 

สบ ๒๕๕๙/๒๑๙๓

เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ ชาลีน้อย

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบุญเกือวิทยา

้

วัดสมุหประดิษฐาราม
 

สบ ๒๕๕๙/๒๑๙๔

เด็กหญิงศิริวรรณ แก่นเมือง
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบุญเกือวิทยา

้

วัดสมุหประดิษฐาราม
 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระบุรี  ๖๓ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๕๕๙/๒๑๙๕

เด็กหญิงสุชานาถ บัวเจริญ

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบุญเกือวิทยา

้

วัดสมุหประดิษฐาราม
 

สบ ๒๕๕๙/๒๑๙๖

เด็กหญิงเจนจิรา รืนกลิน

่ ่

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบุญเกือวิทยา

้

วัดสมุหประดิษฐาราม
 

สบ ๒๕๕๙/๒๑๙๗

เด็กชายเตชิต จุลอำพันธุ์
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบุญเกือวิทยา

้

วัดสมุหประดิษฐาราม
 

สบ ๒๕๕๙/๒๑๙๘

เด็กชายไวภพ ดอกจันทร์
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบุญเกือวิทยา

้

วัดสมุหประดิษฐาราม
 

สบ ๒๕๕๙/๒๑๙๙

เด็กชายจิราธิวัตน์ คลิกคลาย

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ วัดสูง  

สบ ๒๕๕๙/๒๒๐๐
เด็กหญิงธีราธิดา สุขเม่า

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ วัดสูง  

สบ ๒๕๕๙/๒๒๐๑
เด็กหญิงนันท์นภัส ภูถมศรี

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ วัดสูง  

สบ ๒๕๕๙/๒๒๐๒
เด็กหญิงปภัทสนันท์ พูลทรัพย์

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ วัดสูง  

สบ ๒๕๕๙/๒๒๐๓

เด็กหญิงรพีพรรณ วงษ์นิล
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ วัดสูง  

สบ ๒๕๕๙/๒๒๐๔

เด็กหญิงศุภัชญา มุกดา

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ วัดสูง  

สบ ๒๕๕๙/๒๒๐๕
เด็กหญิงสรัลรัตน์ มุกดา

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ วัดสูง  

สบ ๒๕๕๙/๒๒๐๖

เด็กหญิงจริยา คำนูเอนก
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ วัดสูง  

สบ ๒๕๕๙/๒๒๐๗

เด็กหญิงธีรยา หมัดอ่าดัม
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ วัดสูง  

สบ ๒๕๕๙/๒๒๐๘

เด็กหญิงณัฏฐณิชา อิมเกษม

่

๓/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ วัดสูง  

สบ ๒๕๕๙/๒๒๐๙
เด็กหญิงณัฑชริกานต์ โสภาน้อย

๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยหวาย วัดห้วยหวาย  

สบ ๒๕๕๙/๒๒๑๐

เด็กหญิงญาตาวี คำพัน
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยหวาย วัดห้วยหวาย  

สบ ๒๕๕๙/๒๒๑๑

เด็กหญิงวิไลวรรณ ขันโท
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยหวาย วัดห้วยหวาย  

สบ ๒๕๕๙/๒๒๑๒

นางสาวสุณิสา ธรรมกูล
๑๙/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา วัดโคกกระท้อน  

สบ ๒๕๕๙/๒๒๑๓

นายภาคิน เขียวหวาน
๐๖/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา วัดโคกกระท้อน  

สบ ๒๕๕๙/๒๒๑๔

นายนรินทร์ สิงห์คำ
๑๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา วัดโคกกระท้อน  

สบ ๒๕๕๙/๒๒๑๕

นายสุวชาย บรรพเชิด

๑๓/๑๑/๒๕๔๒
โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา วัดโคกกระท้อน  

สบ ๒๕๕๙/๒๒๑๖

นายรัตนชัย ขำละม้าย
๑๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา วัดโคกกระท้อน  

สบ ๒๕๕๙/๒๒๑๗

นางสาวปนัดดา ศรีทอง

๒๒/๑๒/๒๕๔๒
โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา วัดโคกกระท้อน  

สบ ๒๕๕๙/๒๒๑๘

นางสาวบุญรักษา กำแซง
๒๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา วัดโคกกระท้อน  

สบ ๒๕๕๙/๒๒๑๙

เด็กชายวีระจักร สาระเดช
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา วัดโคกกะพี

้

 

สบ ๒๕๕๙/๒๒๒๐

นางสาววรินทร์ กลีบสมุทร
๐๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา วัดต้นตาล  

สบ ๒๕๕๙/๒๒๒๑

นายจักรพันธ์ แก่นสากล
๒๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา วัดต้นตาล  

สบ ๒๕๕๙/๒๒๒๒

นางสาวสุพิชญา ตระกูลฤทธิ

์

๒๒/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา วัดต้นตาล  

สบ ๒๕๕๙/๒๒๒๓

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

ศรีบัว
๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา วัดม่วงฝาย  

สบ ๒๕๕๙/๒๒๒๔

เด็กชายรัตนกร ร้อยต๊ะ
๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา วัดศรีอุทัย  

สบ ๒๕๕๙/๒๒๒๕

เด็กชายจตุพล ไผทรัตน์
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา วัดสวนดอกไม้  

สบ ๒๕๕๙/๒๒๒๖

เด็กหญิงวรรณิภา กุสูงเนิน
๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา วัดสวนดอกไม้  

สบ ๒๕๕๙/๒๒๒๗

เด็กหญิงขวัญพร คำติบ

๊

๒๘/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา วัดสวนดอกไม้  

สบ ๒๕๕๙/๒๒๒๘

เด็กหญิงกัลยณัฐ ภุมมา
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา วัดสวนดอกไม้  

สบ ๒๕๕๙/๒๒๒๙

นายวันชัย สุ่มแก่น
๐๖/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดเขาแก้ว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระบุรี  ๖๔ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๕๕๙/๒๒๓๐

นางสาวนันทกานต์ ชัยวัฒน์
๒๐/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดเขาแก้ว  

สบ ๒๕๕๙/๒๒๓๑

เด็กหญิงอนัญชา แย้มกลิน

่

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดเขาแก้ว  

สบ ๒๕๕๙/๒๒๓๒

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

สันทิตย์
๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดเขาแก้ว  

สบ ๒๕๕๙/๒๒๓๓

เด็กหญิงนลินยา วิเศษ
๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดเขาแก้ว  

สบ ๒๕๕๙/๒๒๓๔

เด็กชายพิพัฒน์ เมรินทร์
๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดเขาแก้ว  

สบ ๒๕๕๙/๒๒๓๕

เด็กหญิงบุษยมาศ หมายขุน
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดเขาแก้ว  

สบ ๒๕๕๙/๒๒๓๖

เด็กชายบารมี บัวขำ
๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดเขาแก้ว  

สบ ๒๕๕๙/๒๒๓๗

เด็กชายภัสกร อันโน
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดเขาแก้ว  

สบ ๒๕๕๙/๒๒๓๘

เด็กหญิงมาวิกา แก้วแพงพันธ์
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดเขาแก้ว  

สบ ๒๕๕๙/๒๒๓๙

เด็กชายวันชนะ รอดกระจับ
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดเขาแก้ว  

สบ ๒๕๕๙/๒๒๔๐
เด็กหญิงพีรดา ดอกจันทร์

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดเขาแก้ว  

สบ ๒๕๕๙/๒๒๔๑
เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ ปญญาไว

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดเขาแก้ว  

สบ ๒๕๕๙/๒๒๔๒

เด็กหญิงอุบลวรรณ สังฆะมัย
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดเขาแก้ว  

สบ ๒๕๕๙/๒๒๔๓

เด็กหญิงณัฐกฤตา ชมภูพันธ์
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดเขาแก้ว  

สบ ๒๕๕๙/๒๒๔๔

เด็กชายณัฐนันท์ พันเลียว
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดเขาแก้ว  

สบ ๒๕๕๙/๒๒๔๕

เด็กชายสหรัฐ พุ่มหิรัญ
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดเจ้าฟา  

สบ ๒๕๕๙/๒๒๔๖

เด็กชายปรีดา คำแพงดี
๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดเจ้าฟา  

สบ ๒๕๕๙/๒๒๔๗

เด็กหญิงนริศรา มากมี
๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดเจ้าฟา  

สบ ๒๕๕๙/๒๒๔๘

เด็กหญิงมรรลิกา หาเรือนจันทร์
๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดเจ้าฟา  

สบ ๒๕๕๙/๒๒๔๙

นางสาวปยาภรณ์ สังข์งาม
๑๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดไผ่ล้อม  

สบ ๒๕๕๙/๒๒๕๐

นางสาวอาฑิตญา ศรีสุวรรณ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดไผ่ล้อม  

สบ ๒๕๕๙/๒๒๕๑

นายธนวุฒิ สอนตัว
๐๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดไผ่ล้อม  

สบ ๒๕๕๙/๒๒๕๒

นายนวภัทร ภักผสม
๑๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดไผ่ล้อม  

สบ ๒๕๕๙/๒๒๕๓

นางสาวจิราลักษณ์ บุญภักดี

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดไผ่ล้อม  

สบ ๒๕๕๙/๒๒๕๔

นายทศพล สุขประเสริฐ
๑๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดไผ่ล้อม  

สบ ๒๕๕๙/๒๒๕๕

นายธนกฤต ชูเชิด
๐๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดไผ่ล้อม  

สบ ๒๕๕๙/๒๒๕๖

นายปริญญากร โรจนาศรีรัตน์
๓๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดไผ่ล้อม  

สบ ๒๕๕๙/๒๒๕๗

นางสาวศรัณย์พร สังวาลรัตน์
๐๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดไผ่ล้อม  

สบ ๒๕๕๙/๒๒๕๘

เด็กหญิงจันทิมา สุขเลิศ
๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดไผ่ล้อม  

สบ ๒๕๕๙/๒๒๕๙

เด็กชายพงศกร เครืองรัมย์

่

๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดไผ่ล้อม  

สบ ๒๕๕๙/๒๒๖๐
เด็กชายสุทิวัส โพธิทอง

์

๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดไผ่ล้อม  

สบ ๒๕๕๙/๒๒๖๑

เด็กชายนพรัตน์ เรืองสุวรรณ
๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดไผ่ล้อม  

สบ ๒๕๕๙/๒๒๖๒

เด็กหญิงอริสา วงษ์มอญ
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดไผ่ล้อม  

สบ ๒๕๕๙/๒๒๖๓

เด็กชายพุทธิพงศ์ บุญมา

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดไผ่ล้อม  

สบ ๒๕๕๙/๒๒๖๔

เด็กหญิงเทพเลขา เจริญอริยทรัพย์
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดไผ่ล้อม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระบุรี  ๖๕ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๕๕๙/๒๒๖๕

เด็กหญิงขัตติยา หน่อนาคำ
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดไผ่ล้อม  

สบ ๒๕๕๙/๒๒๖๖

เด็กหญิงพรไพลิน มะลิวัลย์
๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดไผ่ล้อม  

สบ ๒๕๕๙/๒๒๖๗

เด็กชายพงศภัค กีบุญมี
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดไผ่ล้อม  

สบ ๒๕๕๙/๒๒๖๘

เด็กชายณัฐวุธ ทิมสังข์
๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดไผ่ล้อม  

สบ ๒๕๕๙/๒๒๖๙

เด็กหญิงธนัชพร พลทหาร
๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดไผ่ล้อม  

สบ ๒๕๕๙/๒๒๗๐

เด็กชายคุณานันท์ โสภา
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดไผ่ล้อม  

สบ ๒๕๕๙/๒๒๗๑

เด็กหญิงจิรวรรณ แก่นวงษ์

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดไผ่ล้อม  

สบ ๒๕๕๙/๒๒๗๒

เด็กหญิงสิริภัทร จันทรา

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดไผ่ล้อม  

สบ ๒๕๕๙/๒๒๗๓

เด็กหญิงณัฐกานต์ รัตนานนท์

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดไผ่ล้อม  

สบ ๒๕๕๙/๒๒๗๔

เด็กหญิงวิชญาดา เคร่งครัด
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดไผ่ล้อม  

สบ ๒๕๕๙/๒๒๗๕

เด็กหญิงศศิวรรณ ธีระทัศน์ศิริพจน์
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดไผ่ล้อม  

สบ ๒๕๕๙/๒๒๗๖

เด็กหญิงจารุภา จันทร์กระจ่าง
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดไผ่ล้อม  

สบ ๒๕๕๙/๒๒๗๗

เด็กหญิงจิรสุดา เชียวชาญ

่

๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดไผ่ล้อม  

สบ ๒๕๕๙/๒๒๗๘

เด็กชายพงศกร ทองเทศ
๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดไผ่ล้อม  

สบ ๒๕๕๙/๒๒๗๙

เด็กชายปุณยวัจน์ จักษุอินทร์
๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดไผ่ล้อม  

สบ ๒๕๕๙/๒๒๘๐

เด็กหญิงวิภาวี วิทักขะ
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดไผ่ล้อม  

สบ ๒๕๕๙/๒๒๘๑

เด็กหญิงกนกพร สุขเกษม
๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดไผ่ล้อม  

สบ ๒๕๕๙/๒๒๘๒

เด็กชายกิตติธัช เผ่าแสนเมือง
๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดไผ่ล้อม  

สบ ๒๕๕๙/๒๒๘๓

เด็กหญิงสิริญภรณ์ มุสิกไชย
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดไผ่ล้อม  

สบ ๒๕๕๙/๒๒๘๔

เด็กหญิงวรีวัลย์ รูแปง
๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดไผ่ล้อม  

สบ ๒๕๕๙/๒๒๘๕

เด็กหญิงบุษยมาศ ปาสีวงษ์
๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดไผ่ล้อม  

สบ ๒๕๕๙/๒๒๘๖

เด็กหญิงสมิตา คำนึงผล
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดไผ่ล้อม  

สบ ๒๕๕๙/๒๒๘๗

เด็กชายยุทธการ บัวศรี
๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดไผ่ล้อม  

สบ ๒๕๕๙/๒๒๘๘

เด็กชายศิรัฐกรณ์ วงแวง
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดไผ่ล้อม  

สบ ๒๕๕๙/๒๒๘๙

เด็กหญิงณัฐธิชา มหาทอง
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดไผ่ล้อม  

สบ ๒๕๕๙/๒๒๙๐

เด็กชายนวพล ศรีชูวงศ์
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดไผ่ล้อม  

สบ ๒๕๕๙/๒๒๙๑

เด็กหญิงปุณยาพร พิริยะสถิต
๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดไผ่ล้อม  

สบ ๒๕๕๙/๒๒๙๒

เด็กหญิงปาณิสรา ศุจิสมิต
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดไผ่ล้อม  

สบ ๒๕๕๙/๒๒๙๓

เด็กหญิงนิศารัตน์ วุฒิโส
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดไผ่ล้อม  

สบ ๒๕๕๙/๒๒๙๔

เด็กหญิงผกามาศ นันตา
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดไผ่ล้อม  

สบ ๒๕๕๙/๒๒๙๕

เด็กชายนนทวัฒน์ ไตรพรม
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดไผ่ล้อม  

สบ ๒๕๕๙/๒๒๙๖

เด็กหญิงหฤทัย ราชดา
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดไผ่ล้อม  

สบ ๒๕๕๙/๒๒๙๗

เด็กหญิงนิลปตร สังกาเกตุ
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดไผ่ล้อม  

สบ ๒๕๕๙/๒๒๙๘

เด็กหญิงนุชลี เขิงภูเขียว

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดไผ่ล้อม  

สบ ๒๕๕๙/๒๒๙๙

เด็กหญิงมุธิตา อินปรุณ
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดไผ่ล้อม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระบุรี  ๖๖ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๕๕๙/๒๓๐๐
เด็กหญิงปวันรัตน์ เลิศปริยานันท์

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดไผ่ล้อม  

สบ ๒๕๕๙/๒๓๐๑

เด็กหญิงธัญลักษณ์ การบุญ
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดไผ่ล้อม  

สบ ๒๕๕๙/๒๓๐๒
เด็กหญิงภาวินี จันตรา

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดไผ่ล้อม  

สบ ๒๕๕๙/๒๓๐๓

เด็กหญิงกุสุมา นาคุณ
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดไผ่ล้อม  

สบ ๒๕๕๙/๒๓๐๔

เด็กหญิงปาริชาติ ชูเฉลิม
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดไผ่ล้อม  

สบ ๒๕๕๙/๒๓๐๕

เด็กหญิงวีรยา ต้นกันยา
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดไผ่ล้อม  

สบ ๒๕๕๙/๒๓๐๖
เด็กหญิงเจนจิรา บัวหลวง

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดไผ่ล้อม  

สบ ๒๕๕๙/๒๓๐๗

เด็กหญิงจารุวรรณ วุธโส
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดไผ่ล้อม  

สบ ๒๕๕๙/๒๓๐๘

เด็กชายทัยพัตเมธี ศิริทรัพย์
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดไผ่ล้อม  

สบ ๒๕๕๙/๒๓๐๙

เด็กหญิงกานต์ธิดา อินตาพวง
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดไผ่ล้อม  

สบ ๒๕๕๙/๒๓๑๐
เด็กชายชินพัฒน์ เมยขุนทด

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดไผ่ล้อม  

สบ ๒๕๕๙/๒๓๑๑

เด็กหญิงกัลยรัตน์ สายเนตรงาม
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดไผ่ล้อม  

สบ ๒๕๕๙/๒๓๑๒

เด็กชายณัฐพนธ์ นาคเกิด
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดไผ่ล้อม  

สบ ๒๕๕๙/๒๓๑๓

เด็กหญิงณัฎฐณิชา วงษ์สิงห์
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดไผ่ล้อม  

สบ ๒๕๕๙/๒๓๑๔

เด็กชายสิทธิชัย จันลา
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดไผ่ล้อม  

สบ ๒๕๕๙/๒๓๑๕

เด็กหญิงอธิติยา ลิมมาลัย

้

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดไผ่ล้อม  

สบ ๒๕๕๙/๒๓๑๖

นายธนชัย พรมบุตร
๒๐/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดพะเยาว์  

สบ ๒๕๕๙/๒๓๑๗

นางสาวพรชิตา มงคลจินดา
๐๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดมะกรูด  

สบ ๒๕๕๙/๒๓๑๘

นางสาวฐาณมาศ เหมัน
๒๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดมะกรูด  

สบ ๒๕๕๙/๒๓๑๙

นายสหัสวรรษ เผือกหอม
๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดมะกรูด  

สบ ๒๕๕๙/๒๓๒๐

นายกาญจนชัย เยาวรัตน์
๐๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล'
วัดสมุหประดิษฐาราม

 

สบ ๒๕๕๙/๒๓๒๑

นายธีรภัทร์ ว่องไว
๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล'
วัดสมุหประดิษฐาราม

 

สบ ๒๕๕๙/๒๓๒๒

นายพัทธดนย์ มะลิวัลย์

๑๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล'
วัดสมุหประดิษฐาราม

 

สบ ๒๕๕๙/๒๓๒๓

นายธนโชติ ตุรงค์เรือง
๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล'
วัดสมุหประดิษฐาราม

 

สบ ๒๕๕๙/๒๓๒๔

นางสาวสุภิสราวัลย์ เชิดชูศิลป
๑๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล'
วัดสมุหประดิษฐาราม

 

สบ ๒๕๕๙/๒๓๒๕

เด็กชายสุกฤษฎิ

์

แช่มชืน

่

๐๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล'
วัดสมุหประดิษฐาราม

 

สบ ๒๕๕๙/๒๓๒๖

เด็กหญิงอริญธยา วงศ์โสภา
๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล'
วัดสมุหประดิษฐาราม

 

สบ ๒๕๕๙/๒๓๒๗

เด็กหญิงกรรณิการ์ นาคกิง

่

๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล'
วัดสมุหประดิษฐาราม

 

สบ ๒๕๕๙/๒๓๒๘

เด็กชายนราธร สุขสนอง

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล'
วัดสมุหประดิษฐาราม

 

สบ ๒๕๕๙/๒๓๒๙

เด็กหญิงนันทิยา ภักดีชุมพล
๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล'
วัดสมุหประดิษฐาราม

 

สบ ๒๕๕๙/๒๓๓๐
เด็กชายศุภกร ประทุมวงษ์

๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล'
วัดสมุหประดิษฐาราม

 

สบ ๒๕๕๙/๒๓๓๑

เด็กหญิงรุ่งนภา กล่อมจิต

๑๑๓/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล'
วัดสมุหประดิษฐาราม

 

สบ ๒๕๕๙/๒๓๓๒
เด็กชายกฤษณ์ติณณ์ เจิมจำรูญ

๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล'
วัดสมุหประดิษฐาราม

 

สบ ๒๕๕๙/๒๓๓๓

เด็กชายอัครวัฒน์ แปนแก้ว
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล'
วัดสมุหประดิษฐาราม

 

สบ ๒๕๕๙/๒๓๓๔

เด็กหญิงกิติพร ขิงโพธิ

์

๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล'
วัดสมุหประดิษฐาราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระบุรี  ๖๗ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๕๕๙/๒๓๓๕

เด็กหญิงณัฐกานต์ กรงกลาง
๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล'
วัดสมุหประดิษฐาราม

 

สบ ๒๕๕๙/๒๓๓๖

เด็กหญิงปริศนา เทพทอง
๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล'
วัดสมุหประดิษฐาราม

 

สบ ๒๕๕๙/๒๓๓๗

เด็กชายรัฐภูมิ ม่วงไทย
๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล'
วัดสมุหประดิษฐาราม

 

สบ ๒๕๕๙/๒๓๓๘

เด็กหญิงสุกัญญา กำเหนิดนนท์
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล'
วัดสมุหประดิษฐาราม

 

สบ ๒๕๕๙/๒๓๓๙

เด็กหญิงนันทชา ทาคำ
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล'
วัดสมุหประดิษฐาราม

 

สบ ๒๕๕๙/๒๓๔๐

เด็กหญิงไอลดา เมทาด้วง
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล'
วัดสมุหประดิษฐาราม

 

สบ ๒๕๕๙/๒๓๔๑

เด็กหญิงปวริษา นำตาล
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล'
วัดสมุหประดิษฐาราม

 

สบ ๒๕๕๙/๒๓๔๒ เด็กหญิงพรรณกาญจน์
ขวัญเพ็ง

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล'
วัดสมุหประดิษฐาราม

 

สบ ๒๕๕๙/๒๓๔๓
เด็กหญิงภรณ์ณรินทร์

สิงห์แก้ว
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล'
วัดสมุหประดิษฐาราม

 

สบ ๒๕๕๙/๒๓๔๔

เด็กชายธนพล จิตรน้อม
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล'
วัดสมุหประดิษฐาราม

 

สบ ๒๕๕๙/๒๓๔๕

เด็กหญิงชลดา นาชัยเพชร
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล'
วัดสมุหประดิษฐาราม

 

สบ ๒๕๕๙/๒๓๔๖

เด็กหญิงณัฐชา รอดพ้นทุกข์
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล'
วัดสมุหประดิษฐาราม

 

สบ ๒๕๕๙/๒๓๔๗

เด็กหญิงสิตา มันกตัญู

่

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล'
วัดสมุหประดิษฐาราม

 

สบ ๒๕๕๙/๒๓๔๘

เด็กหญิงสุธัชณา มะลิลัย
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล'
วัดสมุหประดิษฐาราม

 

สบ ๒๕๕๙/๒๓๔๙

เด็กหญิงธนพร ทิพย์ประเทือง
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล'
วัดสมุหประดิษฐาราม

 

สบ ๒๕๕๙/๒๓๕๐

เด็กชายศรัณย์ภัทร บารมี
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล'
วัดสมุหประดิษฐาราม

 

สบ ๒๕๕๙/๒๓๕๑

เด็กหญิงนริศรา สงเคราะห์
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล'
วัดสมุหประดิษฐาราม

 

สบ ๒๕๕๙/๒๓๕๒

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ควรชม
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล'
วัดสมุหประดิษฐาราม

 

สบ ๒๕๕๙/๒๓๕๓

เด็กหญิงพิยะดา โพธิวัฒน์

์

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล'
วัดสมุหประดิษฐาราม

 

สบ ๒๕๕๙/๒๓๕๔

เด็กชายภูริธัช ธนูศร
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล'
วัดสมุหประดิษฐาราม

 

สบ ๒๕๕๙/๒๓๕๕

เด็กหญิงยุวดี โพงขุนทด
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล'
วัดสมุหประดิษฐาราม

 

สบ ๒๕๕๙/๒๓๕๖

เด็กหญิงคณิศร ธนเขมภัทร
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล'
วัดสมุหประดิษฐาราม

 

สบ ๒๕๕๙/๒๓๕๗

เด็กหญิงณัฐญา ผาแสง
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล'
วัดสมุหประดิษฐาราม

 

สบ ๒๕๕๙/๒๓๕๘

เด็กชายทิวากร แปนแก้ว
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล'
วัดสมุหประดิษฐาราม

 

สบ ๒๕๕๙/๒๓๕๙

เด็กหญิงศิริวรรณ ปจมะแก่นทราย
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล'
วัดสมุหประดิษฐาราม

 

สบ ๒๕๕๙/๒๓๖๐

เด็กหญิงภัทราภรณ์ ศรีสมโภชน์
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล'
วัดสมุหประดิษฐาราม

 

สบ ๒๕๕๙/๒๓๖๑

เด็กหญิงณัฏฐณิชา สีลาเขตต์
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล'
วัดสมุหประดิษฐาราม

 

สบ ๒๕๕๙/๒๓๖๒

เด็กหญิงภัทรนันท์ รอดมะลิ
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล'
วัดสมุหประดิษฐาราม

 

สบ ๒๕๕๙/๒๓๖๓

เด็กหญิงจณิสตา อินทโมรา
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล'
วัดสมุหประดิษฐาราม

 

สบ ๒๕๕๙/๒๓๖๔

เด็กหญิงปทมพร คำแสน
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล'
วัดสมุหประดิษฐาราม

 

สบ ๒๕๕๙/๒๓๖๕
เด็กหญิงสุพรรณ์วิภา มานะกุล

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล'
วัดสมุหประดิษฐาราม

 

สบ ๒๕๕๙/๒๓๖๖

เด็กหญิงศุภิสรา ทิพย์สังวาลย์
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล'
วัดสมุหประดิษฐาราม

 

สบ ๒๕๕๙/๒๓๖๗

เด็กชายนวมินทร์ ม่วงศิริ
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล'
วัดสมุหประดิษฐาราม

 

สบ ๒๕๕๙/๒๓๖๘

เด็กหญิงภัณฑิรา จันทราช
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล'
วัดสมุหประดิษฐาราม

 

สบ ๒๕๕๙/๒๓๖๙

เด็กหญิงธมนวรรณ ศศิบุตร
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล'
วัดสมุหประดิษฐาราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระบุรี  ๖๘ / ๘๘
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๕๕๙/๒๓๗๐

เด็กหญิงปรียาภรณ์ ดิษแสง

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล'
วัดสมุหประดิษฐาราม

 

สบ ๒๕๕๙/๒๓๗๑

เด็กชายวรชาติ ราชบัวโคตร

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล'
วัดสมุหประดิษฐาราม

 

สบ ๒๕๕๙/๒๓๗๒

เด็กหญิงศุภานัน เกิดหลำ
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล'
วัดสมุหประดิษฐาราม

 

สบ ๒๕๕๙/๒๓๗๓

เด็กหญิงอรรสรา เทียงธรรม

่

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล'
วัดสมุหประดิษฐาราม

 

สบ ๒๕๕๙/๒๓๗๔

เด็กหญิงศิริรัตน์ เอืองเงิน

้

๒๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดสวนดอกไม้  

สบ ๒๕๕๙/๒๓๗๕

เด็กชายวิชญ์พล วาโย
๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดสวนดอกไม้  

สบ ๒๕๕๙/๒๓๗๖

เด็กชายปรัชญา อุ่มน้อย
๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดสวนดอกไม้  

สบ ๒๕๕๙/๒๓๗๗

เด็กหญิงสิรามล มณีศิริ
๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดสวนดอกไม้  

สบ ๒๕๕๙/๒๓๗๘

เด็กชายพิพัฒน์พงศ์ ชัยเกิด
๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดสวนดอกไม้  

สบ ๒๕๕๙/๒๓๗๙

เด็กหญิงธวัลรัตน์ เย็นสุข
๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดสวนดอกไม้  

สบ ๒๕๕๙/๒๓๘๐
เด็กหญิงนราวิชญ์ ศรีศิริ

๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดสวนดอกไม้  

สบ ๒๕๕๙/๒๓๘๑

เด็กหญิงสิริรัตน์ โยธา
๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดสวนดอกไม้  

สบ ๒๕๕๙/๒๓๘๒

เด็กชายปรีชา สุขประเสริฐ
๑๐/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเจ้าฟา(ยอดวิทยานุกูล) วัดเจ้าฟา  

สบ ๒๕๕๙/๒๓๘๓

เด็กหญิงกัลยาณี ตังเกียรติกำธร

้

๒๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดท่าช้าง(ท่าช้างประกฤติศึกษา)

วัดท่าช้างเหนือ  

สบ ๒๕๕๙/๒๓๘๔

เด็กหญิงชนาภา โพธิมูล
๐๘/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดท่าช้าง(ท่าช้างประกฤติศึกษา)

วัดท่าช้างเหนือ  

สบ ๒๕๕๙/๒๓๘๕

เด็กชายณัฐชนนท์ ศรีสินธุ์

๑๔/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดท่าช้าง(ท่าช้างประกฤติศึกษา)

วัดท่าช้างเหนือ  

สบ ๒๕๕๙/๒๓๘๖

เด็กชายธีรดนย์ อินาลา
๓๐/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดท่าช้าง(ท่าช้างประกฤติศึกษา)

วัดท่าช้างเหนือ  

สบ ๒๕๕๙/๒๓๘๗

เด็กหญิงพีรยา ฉุนกระโทก
๑๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดท่าช้าง(ท่าช้างประกฤติศึกษา)

วัดท่าช้างเหนือ  

สบ ๒๕๕๙/๒๓๘๘

เด็กหญิงสุวรรณี ดับร้อน
๑๙/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดท่าช้าง(ท่าช้างประกฤติศึกษา)

วัดท่าช้างเหนือ  

สบ ๒๕๕๙/๒๓๘๙

เด็กหญิงเมริษา อุดมนา
๑๑/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดท่าช้าง(ท่าช้างประกฤติศึกษา)

วัดท่าช้างเหนือ  

สบ ๒๕๕๙/๒๓๙๐

เด็กหญิงจีราพรรณ แก้วสุริวงษ์
๐๖/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดท่าช้าง(ท่าช้างประกฤติศึกษา)

วัดท่าช้างเหนือ  

สบ ๒๕๕๙/๒๓๙๑

เด็กหญิงนิศาชล ได้ระเบียบ
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง(อิสระวิทยา) วัดบ้านชุ้ง  

สบ ๒๕๕๙/๒๓๙๒

เด็กหญิงแพรวนภา ผิวเนียม
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงฝาย วัดปาสัก  

สบ ๒๕๕๙/๒๓๙๓

เด็กหญิงณิชา แสนเสนาะ
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระยาทด(สุชลิตวิทยา) วัดพระยาทด  

สบ ๒๕๕๙/๒๓๙๔

เด็กหญิงธิญาดา คุ้มเถือน

่

๐๒/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดพระยาทด(สุชลิตวิทยา) วัดพระยาทด  

สบ ๒๕๕๙/๒๓๙๕

เด็กหญิงวัลภา แก้วกระจ่าง
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระยาทด(สุชลิตวิทยา) วัดพระยาทด  

สบ ๒๕๕๙/๒๓๙๖

เด็กหญิงอนิตยา โคโคกสูง
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระยาทด(สุชลิตวิทยา) วัดพระยาทด  

สบ ๒๕๕๙/๒๓๙๗

เด็กหญิงศรุตา เครือละม้าย
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไก่เส่า (พันธุ์พิทยาคาร) วัดไก่เส่า  

สบ ๒๕๕๙/๒๓๙๘

เด็กหญิงกิงรัก

่

ล้อมงคลทอง
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองโดนวิทยา วัดตอยาง  

สบ ๒๕๕๙/๒๓๙๙

เด็กหญิงมุฑิตา สารบุญ
๒๘/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลหนองโดน (สนิทประชากร)

วัดปาแหน  

สบ ๒๕๕๙/๒๔๐๐
เด็กหญิงจุติพร บุญอ่วม

๑๘/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหนองโดน (สนิทประชากร)

วัดปาแหน  

สบ ๒๕๕๙/๒๔๐๑

เด็กหญิงจุฑามาศ สาลี
๑๑/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลหนองโดน (สนิทประชากร)

วัดปาแหน  

สบ ๒๕๕๙/๒๔๐๒

เด็กหญิงวารุณี ดีแพง

๑๖/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์)
วัดสองคอน  

สบ ๒๕๕๙/๒๔๐๓

เด็กหญิงรุ่งธิดา อ่างคำ
๐๗/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์)

วัดสองคอน  

สบ ๒๕๕๙/๒๔๐๔
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ชูยา

๑๓/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์)
วัดสองคอน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระบุรี  ๖๙ / ๘๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๕๕๙/๒๔๐๕

เด็กหญิงรัตนสุดา จิตรา
๐๒/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์)

วัดสองคอน  

สบ ๒๕๕๙/๒๔๐๖

เด็กหญิงณัทติกาล โคกกระเทียม
๐๑/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์)

วัดสองคอน  

สบ ๒๕๕๙/๒๔๐๗
เด็กหญิงวธิดา สิงห์ทา

๒๙/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์)
วัดสองคอน  

สบ ๒๕๕๙/๒๔๐๘

เด็กหญิงสุดารัตน์ สารี
๐๑/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์)

วัดสองคอน  

สบ ๒๕๕๙/๒๔๐๙

เด็กหญิงอัญชลี ขันตี
๒๒/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์)

วัดสองคอน  

สบ ๒๕๕๙/๒๔๑๐

เด็กหญิงสุรัดดา วงษ์เคียม

่

๓๐/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์)
วัดสองคอน  

สบ ๒๕๕๙/๒๔๑๑

เด็กหญิงสุธิตา ผากา
๑๖/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์)

วัดสองคอน  

สบ ๒๕๕๙/๒๔๑๒

เด็กหญิงวันนิษา บุญญะ
๐๘/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์)

วัดสองคอน  

สบ ๒๕๕๙/๒๔๑๓

เด็กหญิงพิมประไพ ปาละพันธ์
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก วัดถำธรรมโอสถ  

สบ ๒๕๕๙/๒๔๑๔

เด็กหญิงยลดา พันจันทึก
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก วัดถำธรรมโอสถ  

สบ ๒๕๕๙/๒๔๑๕

เด็กหญิงสุนิษฐา สังข์พุทธทอง
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก วัดถำธรรมโอสถ  

สบ ๒๕๕๙/๒๔๑๖

เด็กหญิงอดิศา ทองจันทึก
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก วัดถำธรรมโอสถ  

สบ ๒๕๕๙/๒๔๑๗

เด็กหญิงอภิญญา เชิดกลาง
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก วัดถำธรรมโอสถ  

สบ ๒๕๕๙/๒๔๑๘

เด็กหญิงนิชานันท์ ภูมิศักดิธนสาร

์

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก วัดถำธรรมโอสถ  

สบ ๒๕๕๙/๒๔๑๙

เด็กหญิงรัตติกาล เงียบพลกรัง
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก วัดถำธรรมโอสถ  

สบ ๒๕๕๙/๒๔๒๐

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ชับขุนทด
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก วัดถำธรรมโอสถ  

สบ ๒๕๕๙/๒๔๒๑

เด็กหญิงณัฎฐพร ศรีคำภา

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก วัดถำธรรมโอสถ  

สบ ๒๕๕๙/๒๔๒๒

เด็กหญิงสิรินทรา สายวุฒิ
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก วัดถำธรรมโอสถ  

สบ ๒๕๕๙/๒๔๒๓

เด็กหญิงวชิราภา เอมกมล
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก วัดถำธรรมโอสถ  

สบ ๒๕๕๙/๒๔๒๔

เด็กหญิงสิริจันทร์ ประมูลสิน
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก วัดถำธรรมโอสถ  

สบ ๒๕๕๙/๒๔๒๕
เด็กหญิงอุษณียาภรณ์

ณ พัทลุง
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก วัดถำธรรมโอสถ  

สบ ๒๕๕๙/๒๔๒๖

เด็กหญิงกัลญา กองเนตร
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก วัดถำธรรมโอสถ  

สบ ๒๕๕๙/๒๔๒๗

เด็กหญิงปาลินี วิเศษ
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก วัดถำธรรมโอสถ  

สบ ๒๕๕๙/๒๔๒๘

เด็กหญิงลลนา สุวรรณสิงห์
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก วัดถำธรรมโอสถ  

สบ ๒๕๕๙/๒๔๒๙

เด็กหญิงลริตา สายสุดตา
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก วัดถำธรรมโอสถ  

สบ ๒๕๕๙/๒๔๓๐

เด็กหญิงศรีสุภา อินทร์งาม
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก วัดถำธรรมโอสถ  

สบ ๒๕๕๙/๒๔๓๑

เด็กหญิงมัลลิกา พันธุ์วงษ์
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก วัดถำธรรมโอสถ  

สบ ๒๕๕๙/๒๔๓๒

เด็กหญิงณัฐพร พลภาณุมาศ
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก วัดถำธรรมโอสถ  

สบ ๒๕๕๙/๒๔๓๓

เด็กหญิงสุภาวดี นวลทิม
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด)
วัดบ้านหินลับ  

สบ ๒๕๕๙/๒๔๓๔

เด็กหญิงอรดา ตะโกสี
๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด)
วัดบ้านหินลับ  

สบ ๒๕๕๙/๒๔๓๕

เด็กชายเมฆา ตังใจดี

้

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน วัดบ้านหินลับ  

สบ ๒๕๕๙/๒๔๓๖

เด็กชายเชิดชัย สิทธิการ
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน วัดบ้านหินลับ  

สบ ๒๕๕๙/๒๔๓๗

เด็กชายถุชา ดวงศร
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน วัดบ้านหินลับ  

สบ ๒๕๕๙/๒๔๓๘

เด็กหญิงอรอุมา ดวงมณีย์
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน วัดบ้านหินลับ  

สบ ๒๕๕๙/๒๔๓๙

เด็กหญิงปทมา ปนโสภา
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน วัดบ้านหินลับ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระบุรี  ๗๐ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๕๕๙/๒๔๔๐

เด็กหญิงเกณิกา จบเจนไพร
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน วัดบ้านหินลับ  

สบ ๒๕๕๙/๒๔๔๑

เด็กชายธนพล บุตรดีโสดา
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลังเขา วัดหลังเขาวนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๒๔๔๒

เด็กชายวรินทร สุภาพ
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลังเขา วัดหลังเขาวนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๒๔๔๓

เด็กชายสิทธิชัย จันทา
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลังเขา วัดหลังเขาวนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๒๔๔๔

เด็กชายณัฐวุฒิ เทียนศิริ

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลังเขา วัดหลังเขาวนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๒๔๔๕

เด็กหญิงจตุพร อุ่นจันทร์
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลังเขา วัดหลังเขาวนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๒๔๔๖

เด็กหญิงจิราวรรณ เกสร
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลังเขา วัดหลังเขาวนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๒๔๔๗

เด็กชายอนุวัฒน์ ดีธรรม
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด) วัดเหวลาดวนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๒๔๔๘

เด็กชายหนึงตะวัน

่

แพ่งสวัสดิ

์

๒๕/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด) วัดเหวลาดวนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๒๔๔๙

เด็กชายชินวัตร โพธิปญญะ

๒๔/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด) วัดเหวลาดวนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๒๔๕๐
เด็กชายภูริพงษ์ วิเศษวงษา

๒๖/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด) วัดเหวลาดวนาราม  

สบ ๒๕๕๙/๒๔๕๑

เด็กชายจิตรเกษม แสงสืบ
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดคันตะเคียน

่

 

สบ ๒๕๕๙/๒๔๕๒

เด็กหญิงประภัสสร สันยะขัน
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดคันตะเคียน

่

 

สบ ๒๕๕๙/๒๔๕๓

เด็กหญิงรวีวรรณ เฉลย
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดคันตะเคียน

่

 

สบ ๒๕๕๙/๒๔๕๔

เด็กหญิงจอมขวัญ บุญกอง
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดคันตะเคียน

่

 

สบ ๒๕๕๙/๒๔๕๕

เด็กหญิงพัททราพร บัวทอง
๑๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดคันตะเคียน

่

 

สบ ๒๕๕๙/๒๔๕๖

เด็กหญิงภัทรวดี แก้วกันหา
๑๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดคันตะเคียน

่

 

สบ ๒๕๕๙/๒๔๕๗

เด็กหญิงภัครมัย พุ่มศิริ
๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดคันตะเคียน

่

 

สบ ๒๕๕๙/๒๔๕๘

เด็กหญิงจิราวรรณ สืบสวน
๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดคันตะเคียน

่

 

สบ ๒๕๕๙/๒๔๕๙

เด็กหญิงอนุชสรา จันทร์เทพ
๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดคันตะเคียน

่

 

สบ ๒๕๕๙/๒๔๖๐

เด็กหญิงวิชุดา ภูเทียมศรี
๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดคันตะเคียน

่

 

สบ ๒๕๕๙/๒๔๖๑

เด็กหญิงภวิษย์พร กลางประดิษฐ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดคันตะเคียน

่

 

สบ ๒๕๕๙/๒๔๖๒

เด็กหญิงพิยดา จินดา

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดคันตะเคียน

่

 

สบ ๒๕๕๙/๒๔๖๓

เด็กหญิงพิมพิลาศ แพ่งสวัสดิ

์

๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดคันตะเคียน

่

 

สบ ๒๕๕๙/๒๔๖๔

เด็กหญิงชนิสรา รอดชืน

่

๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดคันตะเคียน

่

 

สบ ๒๕๕๙/๒๔๖๕

เด็กหญิงกนกวรรณ แผงเดชา

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดคันตะเคียน

่

 

สบ ๒๕๕๙/๒๔๖๖

เด็กชายชนกนันท์ เผินสูงเนิน
๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดคันตะเคียน

่

 

สบ ๒๕๕๙/๒๔๖๗

เด็กชายเจตวีร์ สุวรรณสิงห์
๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดคันตะเคียน

่

 

สบ ๒๕๕๙/๒๔๖๘

เด็กหญิงอุรัสยา ดวงวรรณะ

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดคันตะเคียน

่

 

สบ ๒๕๕๙/๒๔๖๙

เด็กหญิงพิมพกานต์ ฮอกระวัด
๐๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดคันตะเคียน

่

 

สบ ๒๕๕๙/๒๔๗๐
นายนครินทร์ ผลพิมาย

๑๖/๑๐/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านซับพริก วัดประชาวิจิตร  

สบ ๒๕๕๙/๒๔๗๑

เด็กชายสิทธิพร ไทยพวน
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับพริก วัดประชาวิจิตร  

สบ ๒๕๕๙/๒๔๗๒

เด็กชายณัฐวุฒิ ไชยอวน
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับพริก วัดประชาวิจิตร  

สบ ๒๕๕๙/๒๔๗๓
เด็กหญิงธัญญาภรณ์ บรรเทา

๐๓/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลียงโคนม

้

วัดมวกเหล็กใน  

สบ ๒๕๕๙/๒๔๗๔

เด็กหญิงนำฝน จันทร์สุคนธ์
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลียงโคนม

้

วัดมวกเหล็กใน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระบุรี  ๗๑ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๕๕๙/๒๔๗๕

เด็กหญิงบุษรัตน์ พงษ์พรรณ
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลียงโคนม

้

วัดมวกเหล็กใน  

สบ ๒๕๕๙/๒๔๗๖

เด็กหญิงภูษิตา พรมทองสุข
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลียงโคนม

้

วัดมวกเหล็กใน  

สบ ๒๕๕๙/๒๔๗๗

เด็กหญิงศิรประภา ชฏาจิตร
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลียงโคนม

้

วัดมวกเหล็กใน  

สบ ๒๕๕๙/๒๔๗๘

เด็กหญิงมาริษา แพงพันตอง
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลียงโคนม

้

วัดมวกเหล็กใน  

สบ ๒๕๕๙/๒๔๗๙

เด็กหญิงจารวี พรหมมาลี
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลียงโคนม

้

วัดมวกเหล็กใน  

สบ ๒๕๕๙/๒๔๘๐

นางประมวล ไปนอก
๑๙/๐๖/๒๕๐๑

โรงเรียนบ้านซับพริก วัดมวกเหล็กใน  

สบ ๒๕๕๙/๒๔๘๑

นางเพ็ญแข บำรุงจิตร์
๒๐/๐๔/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านซับพริก วัดมวกเหล็กใน  

สบ ๒๕๕๙/๒๔๘๒

นางศุจินธรา ไพรเขียว
๐๕/๑๒/๒๕๑๓

โรงเรียนบ้านซับพริก วัดมวกเหล็กใน  

สบ ๒๕๕๙/๒๔๘๓

นางจุฬารัตน์ แสนแก้ว
๑๓/๐๕/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านซับพริก วัดมวกเหล็กใน  

สบ ๒๕๕๙/๒๔๘๔

นางสาวธนภรณ์ น้อยบ้านโง้ง
๒๐/๐๒/๒๕๐๙

โรงเรียนบ้านซับพริก วัดมวกเหล็กใน  

สบ ๒๕๕๙/๒๔๘๕

เด็กหญิงอาทิตยา บุญสงค์
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับพริก วัดมวกเหล็กใน  

สบ ๒๕๕๙/๒๔๘๖

เด็กหญิงพิมพ์พีรา สรสิทธิ

์

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับพริก วัดมวกเหล็กใน  

สบ ๒๕๕๙/๒๔๘๗

นางสาวเกศรินทร์ ระยับศรี
๐๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านซับพริก วัดมวกเหล็กใน  

สบ ๒๕๕๙/๒๔๘๘

เด็กหญิงสุวรรณี หนูแดง
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับพริก วัดมวกเหล็กใน  

สบ ๒๕๕๙/๒๔๘๙

เด็กหญิงเจนจิรา เพ็ชรภา
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับพริก วัดมวกเหล็กใน  

สบ ๒๕๕๙/๒๔๙๐

เด็กหญิงวราภรณ์ พวงทับทิม
๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดมวกเหล็กใน  

สบ ๒๕๕๙/๒๔๙๑

เด็กหญิงกำไลทอง เตียยะกุล
๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดมวกเหล็กใน  

สบ ๒๕๕๙/๒๔๙๒

เด็กหญิงญาดา วัฒนเศรษฐ
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดมวกเหล็กใน  

สบ ๒๕๕๙/๒๔๙๓

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ศิริบุรี
๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดมวกเหล็กใน  

สบ ๒๕๕๙/๒๔๙๔

เด็กหญิงณาราทิพย์ สิงคร
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดมวกเหล็กใน  

สบ ๒๕๕๙/๒๔๙๕

เด็กหญิงธิติสุดา รักชาติเจริญ
๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดมวกเหล็กใน  

สบ ๒๕๕๙/๒๔๙๖

เด็กหญิงนภาพร กองมณี
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดมวกเหล็กใน  

สบ ๒๕๕๙/๒๔๙๗
เด็กหญิงปภาวรินทร์ ปญญาดี

๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดมวกเหล็กใน  

สบ ๒๕๕๙/๒๔๙๘

เด็กหญิงพรโสภา บาซอรี
๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดมวกเหล็กใน  

สบ ๒๕๕๙/๒๔๙๙
เด็กหญิงพัสตราภรณ์ ห้วยหงษ์ทอง

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดมวกเหล็กใน  

สบ ๒๕๕๙/๒๕๐๐
เด็กหญิงภัชนันท์ ชัยยะ

๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดมวกเหล็กใน  

สบ ๒๕๕๙/๒๕๐๑
เด็กหญิงภัทรวดี เดชสิงห์

๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดมวกเหล็กใน  

สบ ๒๕๕๙/๒๕๐๒

เด็กหญิงศรัญญา วงกาศรี
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดมวกเหล็กใน  

สบ ๒๕๕๙/๒๕๐๓

เด็กชายกวีกร หงษ์ทอง
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดมวกเหล็กใน  

สบ ๒๕๕๙/๒๕๐๔

เด็กหญิงกมลชนก เนาว์ชัย
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดมวกเหล็กใน  

สบ ๒๕๕๙/๒๕๐๕
เด็กหญิงณัชชา อำดวลตาล

๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดมวกเหล็กใน  

สบ ๒๕๕๙/๒๕๐๖

เด็กหญิงปนัดดา โพนวิบูลย์
๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดมวกเหล็กใน  

สบ ๒๕๕๙/๒๕๐๗
เด็กหญิงรัตติยาภรณ์ ระเวงจิตร

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดมวกเหล็กใน  

สบ ๒๕๕๙/๒๕๐๘

เด็กหญิงวชิรญาณ์ สร้อยระย้า
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดมวกเหล็กใน  

สบ ๒๕๕๙/๒๕๐๙
เด็กหญิงอนันตญา ขุมคำ

๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดมวกเหล็กใน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระบุรี  ๗๒ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๕๕๙/๒๕๑๐

เด็กชายจิรภัทร เสาวภา
๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดมวกเหล็กใน  

สบ ๒๕๕๙/๒๕๑๑

เด็กหญิงพรทิพย์ เฉลยรถ
๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดมวกเหล็กใน  

สบ ๒๕๕๙/๒๕๑๒
เด็กหญิงภัทรวรินทร์ ศรีจันทร์

๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดมวกเหล็กใน  

สบ ๒๕๕๙/๒๕๑๓

เด็กหญิงณัฐณิชา จาดสุวรรณ์
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดมวกเหล็กใน  

สบ ๒๕๕๙/๒๕๑๔

เด็กหญิงนิภาพร คำขวัญ

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดมวกเหล็กใน  

สบ ๒๕๕๙/๒๕๑๕

เด็กหญิงสุภัค สัมพันธ์งาม
๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดมวกเหล็กใน  

สบ ๒๕๕๙/๒๕๑๖

เด็กชายวรโชติ มานะโส
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดมวกเหล็กใน  

สบ ๒๕๕๙/๒๕๑๗

เด็กชายสนธยา เสียวสุข
๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดมวกเหล็กใน  

สบ ๒๕๕๙/๒๕๑๘

เด็กหญิงณัฐวดี รูปชัยภูมิ
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดมวกเหล็กใน  

สบ ๒๕๕๙/๒๕๑๙

เด็กหญิงธีราพร บุญจรัส

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดมวกเหล็กใน  

สบ ๒๕๕๙/๒๕๒๐
เด็กหญิงพราวรวี ท้าวคำศร

๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดมวกเหล็กใน  

สบ ๒๕๕๙/๒๕๒๑

เด็กหญิงธัญชนก ราศี
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมวกเหล็กใน วัดมวกเหล็กใน  

สบ ๒๕๕๙/๒๕๒๒
เด็กหญิงเบญจวรรณ ผลอ้อ

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับกระดาน วัดซับกระดาน  

สบ ๒๕๕๙/๒๕๒๓

เด็กหญิงโสรยา สมบูรณ์
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับสนุ่น วัดซับขาม  

สบ ๒๕๕๙/๒๕๒๔

เด็กหญิงสุชานุช มะลิวัตร
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับสนุ่น วัดซับขาม  

สบ ๒๕๕๙/๒๕๒๕

เด็กหญิงนิตย์รดี ศรีภูวงษ์
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับสนุ่น วัดซับขาม  

สบ ๒๕๕๙/๒๕๒๖

เด็กหญิงส้ม แยกสันเทียะ
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับสนุ่น วัดซับขาม  

สบ ๒๕๕๙/๒๕๒๗

เด็กชายพีรภัทร มีเคล้า

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับสนุ่น วัดซับขาม  

สบ ๒๕๕๙/๒๕๒๘

เด็กชายภาคภูมิ กิงนอก

่

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับสนุ่น วัดซับขาม  

สบ ๒๕๕๙/๒๕๒๙

เด็กชายบัณฑิต เยียงกลาง

่

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับสนุ่น วัดซับขาม  

สบ ๒๕๕๙/๒๕๓๐

เด็กชายชาญชัย
แสงเทียนฤกษ์ชัย

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับสนุ่น วัดซับขาม  

สบ ๒๕๕๙/๒๕๓๑

เด็กชายนัฏตพล เหลาชัย
๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านซับสนุ่น วัดซับขาม  

สบ ๒๕๕๙/๒๕๓๒

เด็กหญิงอารียา ยิมโกทับ

้

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับสนุ่น วัดซับขาม  

สบ ๒๕๕๙/๒๕๓๓

เด็กหญิงศิราชินี เทียนงาม
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงเกตุ วัดซับตะเคียน  

สบ ๒๕๕๙/๒๕๓๔

เด็กชายธีระเดช พลทอง
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงเกตุ วัดซับตะเคียน  

สบ ๒๕๕๙/๒๕๓๕

เด็กชายหนึงตะวัน

่

แดงมะเริง
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงเกตุ วัดซับตะเคียน  

สบ ๒๕๕๙/๒๕๓๖

เด็กชายชัยนุวัช ช้อนคำ
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงเกตุ วัดซับตะเคียน  

สบ ๒๕๕๙/๒๕๓๗

เด็กหญิงจุฑามาศ ฟูนัน
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงเกตุ วัดซับตะเคียน  

สบ ๒๕๕๙/๒๕๓๘

เด็กชายณัฐวุฒิ ครุธแก้ว
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงเกตุ วัดซับตะเคียน  

สบ ๒๕๕๙/๒๕๓๙

เด็กชายอดิเทพ สุดแสง
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงเกตุ วัดซับตะเคียน  

สบ ๒๕๕๙/๒๕๔๐
เด็กชายธนายุทธ ครุธแก้ว

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงเกตุ วัดซับตะเคียน  

สบ ๒๕๕๙/๒๕๔๑

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

สิบปา
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงเกตุ วัดซับตะเคียน  

สบ ๒๕๕๙/๒๕๔๒

เด็กชายพีรวัส อินปาน
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงเกตุ วัดซับตะเคียน  

สบ ๒๕๕๙/๒๕๔๓

เด็กชายสมพล กอกกกลาง
๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านซับสนุ่น วัดซับสนุ่น  

สบ ๒๕๕๙/๒๕๔๔

เด็กหญิงวณิดา ทองแสง
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับสนุ่น วัดซับสนุ่น  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระบุรี  ๗๓ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๕๕๙/๒๕๔๕

เด็กหญิงอภิสรา การัตน์

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับสนุ่น วัดซับสนุ่น  

สบ ๒๕๕๙/๒๕๔๖

เด็กหญิงสุวรรณา เลิศพรสุทธิรัตน์
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับสนุ่น วัดซับสนุ่น  

สบ ๒๕๕๙/๒๕๔๗

เด็กหญิงวาสนา วิเชียร
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับสนุ่น วัดซับสนุ่น  

สบ ๒๕๕๙/๒๕๔๘

เด็กหญิงพิกุลทอง จินวงษ์
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับสนุ่น วัดซับสนุ่น  

สบ ๒๕๕๙/๒๕๔๙

เด็กหญิงวริศรา เทพดารักษ์
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ วัดซับดินดำ  

สบ ๒๕๕๙/๒๕๕๐

เด็กหญิงวรพร อินทราช
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ วัดซับดินดำ  

สบ ๒๕๕๙/๒๕๕๑

เด็กหญิงวริศรีย์ เทพดารักษ์
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ วัดซับดินดำ  

สบ ๒๕๕๙/๒๕๕๒

เด็กหญิงวรัญณิฎา บุญเพลิง
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ วัดซับดินดำ  

สบ ๒๕๕๙/๒๕๕๓

เด็กหญิงบุราณัน อาษาพิมพ์
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ วัดซับดินดำ  

สบ ๒๕๕๙/๒๕๕๔

เด็กหญิงณัฐนรี กงกาหน
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ วัดซับดินดำ  

สบ ๒๕๕๙/๒๕๕๕

เด็กหญิงวรรณสา กันนุลา
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ วัดซับดินดำ  

สบ ๒๕๕๙/๒๕๕๖

เด็กหญิงวรรณวิสา ผสมจันทร์
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ วัดซับดินดำ  

สบ ๒๕๕๙/๒๕๕๗

เด็กชายสุรเดช ขาวงาม

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม วัดซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๕๕๙/๒๕๕๘

เด็กชายคฑาวุฒิ เยือกลาง

้

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม วัดซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๕๕๙/๒๕๕๙

เด็กหญิงณัฐณิชา โฉมจังหรีด
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม วัดซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๕๕๙/๒๕๖๐

นางสาวอัยรา กระจายแสง
๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม วัดซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๕๕๙/๒๕๖๑

เด็กหญิงรัตติกาล แกนสันเทียะ
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม วัดซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๕๕๙/๒๕๖๒

เด็กหญิงสถาพร แก้ววงศ์ศา

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม วัดซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๕๕๙/๒๕๖๓

เด็กชายวรางกูล หวังคู้กลาง
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม วัดซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๕๕๙/๒๕๖๔

เด็กหญิงธิดารัตน์ มีสัจ
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม วัดซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๕๕๙/๒๕๖๕

เด็กหญิงพัชรินทร์ มาคา
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม วัดซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๕๕๙/๒๕๖๖

เด็กหญิงพรรณภัทร บุญทองโต
๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม วัดซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๕๕๙/๒๕๖๗

เด็กหญิงเบญจมาศ เรืองพิมาย
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม วัดซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๕๕๙/๒๕๖๘

เด็กหญิงสายฝน เอ็กอุ่น
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม วัดซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๕๕๙/๒๕๖๙

นางสาวณัชริญา บุญรัตนภิญโญ
๑๕/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม วัดซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๕๕๙/๒๕๗๐

เด็กหญิงเกศินี สระจันทึก
๒๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม วัดซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๕๕๙/๒๕๗๑

เด็กชายเจษฏาพงษ์ คล่องใจ
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม วัดซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๕๕๙/๒๕๗๒

เด็กหญิงวีรวรรณ กุหลาบโพธิทอง

์

๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม วัดซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๕๕๙/๒๕๗๓

เด็กชายโชติการ พ่วงพี
๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม วัดซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๕๕๙/๒๕๗๔

เด็กหญิงกรณิษาภา รงสันเทียะ
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม วัดซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๕๕๙/๒๕๗๕

เด็กหญิงธัญวัตน์ คำจันสี
๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม วัดซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๕๕๙/๒๕๗๖

เด็กชายวิษณุ แพวขุนทด
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซับปลากัง

้

วัดซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๕๕๙/๒๕๗๗

เด็กชายณัฐฏกิตติ

์

จงกลาง
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับปลากัง

้

วัดซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๕๕๙/๒๕๗๘

เด็กชายปวิณ สุกมะดัน

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซับปลากัง

้

วัดซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๕๕๙/๒๕๗๙

เด็กชายพรเทพ วิมาร
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซับปลากัง

้

วัดซับน้อยเหนือ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระบุรี  ๗๔ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๕๕๙/๒๕๘๐

เด็กชายวุฒิชัย จันกรุด
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับปลากัง

้

วัดซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๕๕๙/๒๕๘๑

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

หีบสำโรง
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับปลากัง

้

วัดซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๕๕๙/๒๕๘๒

เด็กชายพลชัย เฉยขุนทด
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซับปลากัง

้

วัดซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๕๕๙/๒๕๘๓

เด็กชายอาทิตย์ พรมบุตร
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับปลากัง

้

วัดซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๕๕๙/๒๕๘๔

เด็กชายณัฐพงศ์ ปลังปญญา

่

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับปลากัง

้

วัดซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๕๕๙/๒๕๘๕

เด็กชายธีรพงศ์ ครัวกลาง
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับปลากัง

้

วัดซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๕๕๙/๒๕๘๖

เด็กชายธีรพัฒน์ ครัวกลาง
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับปลากัง

้

วัดซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๕๕๙/๒๕๘๗

เด็กชายธีรพงศ์ ครึมกลาง

้

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับปลากัง

้

วัดซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๕๕๙/๒๕๘๘

เด็กชายภูชิต สุขมักดัน
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับปลากัง

้

วัดซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๕๕๙/๒๕๘๙

เด็กหญิงสลิลทิพย์ จันกรุด
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซับปลากัง

้

วัดซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๕๕๙/๒๕๙๐
เด็กหญิงสุวรรณา แสงอาทิตย์

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซับปลากัง

้

วัดซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๕๕๙/๒๕๙๑

เด็กหญิงอนุสรา นักธรรม
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซับปลากัง

้

วัดซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๕๕๙/๒๕๙๒

เด็กหญิงจิราภรณ์ ผุดผ่อง
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับปลากัง

้

วัดซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๕๕๙/๒๕๙๓
เด็กหญิงปภาวรินทร์ พรมจันทึก

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงไทร วัดซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๕๕๙/๒๕๙๔

เด็กหญิงนวรินทร์ มุ่งกลาง
๑๓/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำสมพุง วัดลำสมพุง  

สบ ๒๕๕๙/๒๕๙๕

เด็กหญิงวนัสนันท์ ขอร่มกลาง
๑๐/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำสมพุง วัดลำสมพุง  

สบ ๒๕๕๙/๒๕๙๖

เด็กหญิงวันวิษา บุญนัก
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตอตะเคียน
วัดหนองตอตะเคียน

 

สบ ๒๕๕๙/๒๕๙๗

เด็กหญิงอภิชญา เปลียจันทึก

้

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตอตะเคียน
วัดหนองตอตะเคียน

 

สบ ๒๕๕๙/๒๕๙๘

เด็กหญิงสิริกร พัดโพธิ

์

๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตอตะเคียน
วัดหนองตอตะเคียน

 

สบ ๒๕๕๙/๒๕๙๙

เด็กชายเอกรัตน์ ยิงนอก

่

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตอตะเคียน
วัดหนองตอตะเคียน

 

สบ ๒๕๕๙/๒๖๐๐
เด็กหญิงมุกดา ขอมอบกลาง

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตอตะเคียน
วัดหนองตอตะเคียน

 

สบ ๒๕๕๙/๒๖๐๑

เด็กชายนิติธร ยอดเพชร
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตอตะเคียน
วัดหนองตอตะเคียน

 

สบ ๒๕๕๙/๒๖๐๒
เด็กหญิงสโรชา ต้วมสูงเนิน

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตอตะเคียน
วัดหนองตอตะเคียน

 

สบ ๒๕๕๙/๒๖๐๓

นางสาวขวัญกมล วิวัฒน์วรธรรม
๓๑/๑๒/๒๕๓๐

โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร
วัดสวนทองรวมมิตร

 

สบ ๒๕๕๙/๒๖๐๔

เด็กหญิงจีรนันท์ เกษมกิจเจริญ
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร
วัดสวนทองรวมมิตร

 

สบ ๒๕๕๙/๒๖๐๕

นางสาวอรุณี ทองสุข
๑๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก วัดหนองผักหนอก  

สบ ๒๕๕๙/๒๖๐๖
เด็กหญิงเกสรา จิตรกลาง

๒๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก วัดหนองผักหนอก  

สบ ๒๕๕๙/๒๖๐๗

นายปฏิภาณ ไพยพัตร
๒๔/๐๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก วัดมวกเหล็กนอก  

สบ ๒๕๕๙/๒๖๐๘

นายเจษฎา อู๊ดน้อย
๑๘/๐๓/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก วัดมวกเหล็กนอก  

สบ ๒๕๕๙/๒๖๐๙

นางสาวกิตติยา สุโพธิแก้ว

์

๐๕/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก วัดมวกเหล็กนอก  

สบ ๒๕๕๙/๒๖๑๐
นางสาวอารีย์รักษ์ ทาหา

๒๑/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก วัดมวกเหล็กนอก  

สบ ๒๕๕๙/๒๖๑๑

นายเจษฎาภรณ์ จามะนุ
๐๗/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก วัดมวกเหล็กนอก  

สบ ๒๕๕๙/๒๖๑๒

นางสาวสุจิตรา ภูนาโคก
๐๒/๐๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก วัดมวกเหล็กนอก  

สบ ๒๕๕๙/๒๖๑๓

นายภูชิสส์ ไต้ไธสง
๒๑/๐๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก วัดมวกเหล็กนอก  

สบ ๒๕๕๙/๒๖๑๔

นายณรงค์ชัย คำพุ่ม
๒๔/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก วัดมวกเหล็กนอก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระบุรี  ๗๕ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๕๕๙/๒๖๑๕

นายภานุสรณ์ ประกอบทรัพย์
๒๗/๐๔/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก วัดมวกเหล็กนอก  

สบ ๒๕๕๙/๒๖๑๖

นายสุเมฆ คำภูษา
๒๖/๐๔/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก วัดมวกเหล็กนอก  

สบ ๒๕๕๙/๒๖๑๗

นายบัญญพนต์ ใจกล้า

๑๘/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก วัดมวกเหล็กนอก  

สบ ๒๕๕๙/๒๖๑๘

นายวิทยา บุญมี

๑๒/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก วัดมวกเหล็กนอก  

สบ ๒๕๕๙/๒๖๑๙

นายบอย สุดแสง
๑๘/๐๖/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก วัดมวกเหล็กนอก  

สบ ๒๕๕๙/๒๖๒๐

นางสาวปภาวรินท์ โกจินอก
๐๙/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก วัดมวกเหล็กนอก  

สบ ๒๕๕๙/๒๖๒๑

นายอาทิตย์ ทองหลุบเลา
๐๗/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก วัดมวกเหล็กนอก  

สบ ๒๕๕๙/๒๖๒๒

นายภูวลิน เม่ามีศรี
๑๐/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก วัดมวกเหล็กนอก  

สบ ๒๕๕๙/๒๖๒๓

นายไชยวุฒิ เข็มทอง

๑๔/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก วัดมวกเหล็กนอก  

สบ ๒๕๕๙/๒๖๒๔

นายพีระพล แพรเขียว
๐๓/๐๑/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก วัดมวกเหล็กนอก  

สบ ๒๕๕๙/๒๖๒๕

นายนายวีรเดช หมันพัฒนาการ

่

๒๐/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก วัดมวกเหล็กนอก  

สบ ๒๕๕๙/๒๖๒๖
เด็กหญิงปรารัตน์ดา เกตุสุข

๐๘/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง)

วัดโคกโพธิ

์

 

สบ ๒๕๕๙/๒๖๒๗

เด็กหญิงญาณิศา สาลีสุขทรัพย์
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง)

วัดโคกโพธิ

์

 

สบ ๒๕๕๙/๒๖๒๘

เด็กหญิงนันทิดา มาสอน
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง)

วัดโคกโพธิ

์

 

สบ ๒๕๕๙/๒๖๒๙

เด็กหญิงอินทิรา เฉลิมบุญ
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง)

วัดโคกโพธิ

์

 

สบ ๒๕๕๙/๒๖๓๐

เด็กหญิงณัฏยา อ่อนละมูล
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง)

วัดโคกโพธิ

์

 

สบ ๒๕๕๙/๒๖๓๑

เด็กหญิงลลีดา จำนียรบุญ
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง)

วัดโคกโพธิ

์

 

สบ ๒๕๕๙/๒๖๓๒

เด็กหญิงจิราพร สิทธาจารย์
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง)

วัดโคกโพธิ

์

 

สบ ๒๕๕๙/๒๖๓๓

เด็กหญิงปยะนุช สรโยธิน
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง)

วัดโคกโพธิ

์

 

สบ ๒๕๕๙/๒๖๓๔
เด็กหญิงสุพรรณิการ์ เฉลิมถ้อย

๑๑/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง)

วัดโคกโพธิ

์

 

สบ ๒๕๕๙/๒๖๓๕

เด็กชายปรัญชัย สุขประสิทธิ

์

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดช้าง วัดช้าง  

สบ ๒๕๕๙/๒๖๓๖

เด็กชายจิรกิตติ

์

แก้วแสง
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดช้าง วัดช้าง  

สบ ๒๕๕๙/๒๖๓๗

เด็กหญิงวนิดา ปนแก้ว
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดช้าง วัดช้าง  

สบ ๒๕๕๙/๒๖๓๘

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ผลหมู่
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดช้าง วัดช้าง  

สบ ๒๕๕๙/๒๖๓๙

เด็กหญิงปทุมวดี นิมทอง

่

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดช้าง วัดช้าง  

สบ ๒๕๕๙/๒๖๔๐

เด็กหญิงกุลณัฐณ์ สุขศาลา
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดช้าง วัดช้าง  

สบ ๒๕๕๙/๒๖๔๑

เด็กหญิงพัชราภรณ์ อินเนียม
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดช้าง วัดช้าง  

สบ ๒๕๕๙/๒๖๔๒

เด็กชายธรรมรัตน์ วงษ์เขียว
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนทอง(ราษฎร์ร่วมจิต)
วัดดอนทอง  

สบ ๒๕๕๙/๒๖๔๓

เด็กชายนรุตม์ชัย วงศ์พิพิธ
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรังสฤษฎิสองภาษา

์

วัดดอนทอง  

สบ ๒๕๕๙/๒๖๔๔

เด็กหญิงรัตมณี วงศ์พิพิธ
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี

วัดดอนทอง  

สบ ๒๕๕๙/๒๖๔๕

เด็กหญิงชุติกาญจน์ สว่างภักดี
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง)

วัดดอนพุด  

สบ ๒๕๕๙/๒๖๔๖

เด็กหญิงบัณฑิตา แพรพับ
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง)

วัดบ้านรี  

สบ ๒๕๕๙/๒๖๔๗

เด็กชายธงไชย วรรณประจิตร
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนพุดวิทยา วัดไผ่หลิว

่

 

สบ ๒๕๕๙/๒๖๔๘

เด็กชายณภัทร วงศ์คำ
๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนพุดวิทยา วัดไผ่หลิว

่

 

สบ ๒๕๕๙/๒๖๔๙

เด็กชายอธิพงษ์ จันปุม
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนพุดวิทยา วัดไผ่หลิว

่

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระบุรี  ๗๖ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๕๕๙/๒๖๕๐

เด็กชายพงศธร บัวลอย
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนพุดวิทยา วัดไผ่หลิว

่

 

สบ ๒๕๕๙/๒๖๕๑

เด็กหญิงเกตุแก้ว พรมศรีจันทร์
๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนพุดวิทยา วัดไผ่หลิว

่

 

สบ ๒๕๕๙/๒๖๕๒

เด็กหญิงปานไพลิน อึงตึดใช้

้ ๊

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนพุดวิทยา วัดไผ่หลิว

่

 

สบ ๒๕๕๙/๒๖๕๓

เด็กหญิงโสภิตชา บัวลอย
๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนพุดวิทยา วัดไผ่หลิว

่

 

สบ ๒๕๕๙/๒๖๕๔

เด็กหญิงสุกัญญา ยุกิจภูติ
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนพุดวิทยา วัดไผ่หลิว

่

 

สบ ๒๕๕๙/๒๖๕๕

เด็กชายธนากร เหลืองอ่อน
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนพุดวิทยา วัดไผ่หลิว

่

 

สบ ๒๕๕๙/๒๖๕๖

เด็กชายธวัฒน์ เย็นกุล
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนพุดวิทยา วัดไผ่หลิว

่

 

สบ ๒๕๕๙/๒๖๕๗

เด็กชายเทิดพงษ์ โกมุทพันธ์
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนพุดวิทยา วัดไผ่หลิว

่

 

สบ ๒๕๕๙/๒๖๕๘

เด็กชายพิชัยภูษิต จำเนียรธรรม

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนพุดวิทยา วัดไผ่หลิว

่

 

สบ ๒๕๕๙/๒๖๕๙

เด็กชายธราธร ปานาเกลียว

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนพุดวิทยา วัดไผ่หลิว

่

 

สบ ๒๕๕๙/๒๖๖๐
เด็กชายรัชชานนท์ ทัพทวี

๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนพุดวิทยา วัดไผ่หลิว

่

 

สบ ๒๕๕๙/๒๖๖๑

เด็กชายเรืองศักดิ

์

เสมพิพัฒน์
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนพุดวิทยา วัดไผ่หลิว

่

 

สบ ๒๕๕๙/๒๖๖๒

เด็กชายชาคริต ประพันธ์ทรัพย์
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนพุดวิทยา วัดไผ่หลิว

่

 

สบ ๒๕๕๙/๒๖๖๓

เด็กชายศักดาฤทธิ

์

เรือนงาม
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนพุดวิทยา วัดไผ่หลิว

่

 

สบ ๒๕๕๙/๒๖๖๔

เด็กชายธีรภัทร์ จอมเศียร
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนพุดวิทยา วัดไผ่หลิว

่

 

สบ ๒๕๕๙/๒๖๖๕

เด็กหญิงลัทธวรรณ บุญมา
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนพุดวิทยา วัดไผ่หลิว

่

 

สบ ๒๕๕๙/๒๖๖๖

เด็กหญิงศิริธาริณี โคตรคลัง
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนพุดวิทยา วัดหนองกะทะ  

สบ ๒๕๕๙/๒๖๖๗

เด็กหญิงปวันรัตน์ หอมจันทร์
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนพุดวิทยา วัดหนองกะทะ  

สบ ๒๕๕๙/๒๖๖๘

นางสาวปาลิตา บุญลือ
๒๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนดอนพุดวิทยา วัดหนองกะทะ  

สบ ๒๕๕๙/๒๖๖๙

เด็กชายธนธิษณ์ เอียมสุดใจ

่

๒๑/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง)

วัดหนองกะทะ  

สบ ๒๕๕๙/๒๖๗๐

เด็กชายเอกชัย ขุนอำไพ

๑๒/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง)

วัดหนองกะทะ  

สบ ๒๕๕๙/๒๖๗๑

เด็กชายวิรัส ฉำศรี
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง)

วัดหนองกะทะ  

สบ ๒๕๕๙/๒๖๗๒

เด็กชายระพีพัฒน์ นวลจันทร์
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง)

วัดหนองกะทะ  

สบ ๒๕๕๙/๒๖๗๓ เด็กหญิงกฤตติยาภรณ์
มาลาพิทักษ์

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม วัดหลังเขา  

สบ ๒๕๕๙/๒๖๗๔

เด็กหญิงณัฐริกา มีช่วย
๐๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม วัดหลังเขา  

สบ ๒๕๕๙/๒๖๗๕

นายเสฏฐวุฒิ อรัญโสติ
๐๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม วัดหลังเขา  

สบ ๒๕๕๙/๒๖๗๖

นายธานี แช่มแล่ม
๒๗/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม วัดหลังเขา  

สบ ๒๕๕๙/๒๖๗๗

นายปรีดา ศรีตำแย
๒๐/๑๑/๒๕๒๕

โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม วัดหลังเขา  

สบ ๒๕๕๙/๒๖๗๘

เด็กหญิงฤทัยรัตน์ ใบชา
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวนมะเดือสามัคคี

่

วัดหลังเขา  

สบ ๒๕๕๙/๒๖๗๙

เด็กหญิงสรารัตน์ ดาวสิงห์
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวนมะเดือสามัคคี

่

วัดหลังเขา  

สบ ๒๕๕๙/๒๖๘๐
เด็กชายอรรถพล ชูสาคร

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวนมะเดือสามัคคี

่

วัดหลังเขา  

สบ ๒๕๕๙/๒๖๘๑

เด็กหญิงอริยา เขียวสมอ
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวนมะเดือสามัคคี

่

วัดหลังเขา  

สบ ๒๕๕๙/๒๖๘๒

เด็กชายชนะพล อุ่นคำ
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสวนมะเดือสามัคคี

่

วัดหลังเขา  

สบ ๒๕๕๙/๒๖๘๓

เด็กชายพงศกร ภักดีผล
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสวนมะเดือสามัคคี

่

วัดหลังเขา  

สบ ๒๕๕๙/๒๖๘๔

เด็กหญิงพิยดา สุนยะราช
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสวนมะเดือสามัคคี

่

วัดหลังเขา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระบุรี  ๗๗ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๕๕๙/๒๖๘๕
เด็กหญิงสร้อยสวรรค์ เทียนมาลี

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวนมะเดือสามัคคี

่

วัดหลังเขา  

สบ ๒๕๕๙/๒๖๘๖

เด็กหญิงณัฏฐพร เชียงศรี
๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลวังม่วง วัดวังม่วง  

สบ ๒๕๕๙/๒๖๘๗

เด็กหญิงพรวิลัย เหล่าภู

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลวังม่วง วัดวังม่วง  

สบ ๒๕๕๙/๒๖๘๘

เด็กชายพัฒนพงษ์ หนุนเงิน
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลวังม่วง วัดวังม่วง  

สบ ๒๕๕๙/๒๖๘๙

เด็กหญิงสุจิตรา อาจหาญ
๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลวังม่วง วัดวังม่วง  

สบ ๒๕๕๙/๒๖๙๐

เด็กหญิงวาสนา พันทึก
๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลวังม่วง วัดวังม่วง  

สบ ๒๕๕๙/๒๖๙๑

เด็กหญิงกชกร สอาดภูมิ
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี วัดดงนำฉ่า  

สบ ๒๕๕๙/๒๖๙๒

เด็กชายประณต พูนทวี
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี วัดดงนำฉ่า  

สบ ๒๕๕๙/๒๖๙๓

เด็กหญิงมาลัย ทองเพ็ง
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี วัดดงนำฉ่า  

สบ ๒๕๕๙/๒๖๙๔

เด็กหญิงลักษิกา สวัสดี
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี วัดดงนำฉ่า  

สบ ๒๕๕๙/๒๖๙๕

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

แปนแก้ว
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี วัดดงนำฉ่า  

สบ ๒๕๕๙/๒๖๙๖

เด็กชายสมปราชญ์ แย้มเกษร
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี วัดดงนำฉ่า  

สบ ๒๕๕๙/๒๖๙๗

เด็กชายอนุวัฒน์ สิงห์พันธ์
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี วัดดงนำฉ่า  

สบ ๒๕๕๙/๒๖๙๘

เด็กหญิงอัปสร เมคิน

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี วัดดงนำฉ่า  

สบ ๒๕๕๙/๒๖๙๙

เด็กชายอัศวพล เหล็กดี
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี วัดดงนำฉ่า  

สบ ๒๕๕๙/๒๗๐๐
เด็กหญิงเกวลิน คำทอง

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี วัดดงนำฉ่า  

สบ ๒๕๕๙/๒๗๐๑

เด็กหญิงเจนจิรา ชาวนา
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี วัดดงนำฉ่า  

สบ ๒๕๕๙/๒๗๐๒

เด็กชายเจษฎาพร สุภาพ
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี วัดดงนำฉ่า  

สบ ๒๕๕๙/๒๗๐๓
เด็กชายนพรชัย ดีบุกคำ

๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี วัดดงนำฉ่า  

สบ ๒๕๕๙/๒๗๐๔

เด็กชายนาคินทร์ จันทร์สุ
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี วัดดงนำฉ่า  

สบ ๒๕๕๙/๒๗๐๕

เด็กหญิงศิริรัตน์ สุขแก้ว
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี วัดดงนำฉ่า  

สบ ๒๕๕๙/๒๗๐๖

เด็กหญิงปนัดดา ทองปน
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี วัดมณีโชติ  

สบ ๒๕๕๙/๒๗๐๗
เด็กหญิงปญญารัตน์ ประเสริฐ

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี วัดมณีโชติ  

สบ ๒๕๕๙/๒๗๐๘

เด็กหญิงภีมพิชญา ปญญาจันทร์
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี วัดมณีโชติ  

สบ ๒๕๕๙/๒๗๐๙

เด็กหญิงมณีวรรณ แช่มเมือง
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี วัดมณีโชติ  

สบ ๒๕๕๙/๒๗๑๐

เด็กชายศุภกร เปนดี
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี วัดมณีโชติ  

สบ ๒๕๕๙/๒๗๑๑

เด็กชายสุวโรจน์ นักรบ
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี วัดมณีโชติ  

สบ ๒๕๕๙/๒๗๑๒

เด็กชายธัญธร แก้วโพธิคำ

์

๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี วัดมณีโชติ  

สบ ๒๕๕๙/๒๗๑๓

เด็กหญิงพิจิตตา นาดี
๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี วัดมณีโชติ  

สบ ๒๕๕๙/๒๗๑๔

เด็กชายภัทรภูมิ ชำนาญกิจ
๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี วัดมณีโชติ  

สบ ๒๕๕๙/๒๗๑๕

เด็กชายอดิศร แสนกาวิน
๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี วัดมณีโชติ  

สบ ๒๕๕๙/๒๗๑๖

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ทองอ้ม
๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี วัดมณีโชติ  

สบ ๒๕๕๙/๒๗๑๗

เด็กหญิงกัลย์สุดา วงษ์ทอง
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกรดสามัคคี
วัดหนองกรดสามัคคี

 

สบ ๒๕๕๙/๒๗๑๘

เด็กหญิงปณิตา วงษ์ทอง
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกรดสามัคคี
วัดหนองกรดสามัคคี

 

สบ ๒๕๕๙/๒๗๑๙

เด็กชายภานพ ยันสิงหะ
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกรดสามัคคี
วัดหนองกรดสามัคคี

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระบุรี  ๗๘ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๕๕๙/๒๗๒๐

เด็กชายนรายุทธ พรหมณี
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกรดสามัคคี
วัดหนองกรดสามัคคี

 

สบ ๒๕๕๙/๒๗๒๑

เด็กชายยุทธนา พรหมณี
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกรดสามัคคี
วัดหนองกรดสามัคคี

 

สบ ๒๕๕๙/๒๗๒๒

เด็กชายอดิศักดิ

์

แปนแก้ว

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกรดสามัคคี
วัดหนองกรดสามัคคี

 

สบ ๒๕๕๙/๒๗๒๓

เด็กชายกฤษฎา สุขแก้ว
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดดงมะเกลือ  

สบ ๒๕๕๙/๒๗๒๔

เด็กชายกฤษณะ ผาสุข
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดดงมะเกลือ  

สบ ๒๕๕๙/๒๗๒๕

เด็กชายจิณณวัตร ทองวอน
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดดงมะเกลือ  

สบ ๒๕๕๙/๒๗๒๖

เด็กหญิงจิราภรณ์ แจ่มจันทร์
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดดงมะเกลือ  

สบ ๒๕๕๙/๒๗๒๗

เด็กหญิงชนมล วงษ์กลาง
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดดงมะเกลือ  

สบ ๒๕๕๙/๒๗๒๘

เด็กหญิงชนิดาภา จงใจลาน
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดดงมะเกลือ  

สบ ๒๕๕๙/๒๗๒๙

เด็กหญิงชนิตสิรี จงใจลาน
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดดงมะเกลือ  

สบ ๒๕๕๙/๒๗๓๐
เด็กชายณัฏฐากร หมู่ทอง

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดดงมะเกลือ  

สบ ๒๕๕๙/๒๗๓๑

เด็กหญิงณัฐกานต์ งานสลุง
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดดงมะเกลือ  

สบ ๒๕๕๙/๒๗๓๒

เด็กหญิงณัฐณิชา ตุ้มจอหอ
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดดงมะเกลือ  

สบ ๒๕๕๙/๒๗๓๓

เด็กหญิงดารารัตน์ บำเรอวงษ์
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดดงมะเกลือ  

สบ ๒๕๕๙/๒๗๓๔

เด็กชายธนกร ไชยหงส์สา
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดดงมะเกลือ  

สบ ๒๕๕๙/๒๗๓๕

เด็กหญิงธนดล เล็กทรัพย์
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดดงมะเกลือ  

สบ ๒๕๕๙/๒๗๓๖

เด็กหญิงนิศามน วงค์อุดดี
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดดงมะเกลือ  

สบ ๒๕๕๙/๒๗๓๗

เด็กหญิงบัณฑิตา ฤทธิบุรี

์

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดดงมะเกลือ  

สบ ๒๕๕๙/๒๗๓๘

เด็กชายปณณ์ณธีร์ พันธ์แก้ว
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดดงมะเกลือ  

สบ ๒๕๕๙/๒๗๓๙

เด็กหญิงปทมวรรณ ชฎาจิตร
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดดงมะเกลือ  

สบ ๒๕๕๙/๒๗๔๐

เด็กหญิงพรชิตา จินดาลักษณ์
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดดงมะเกลือ  

สบ ๒๕๕๙/๒๗๔๑

เด็กหญิงวณิชยา จำปาศรี
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดดงมะเกลือ  

สบ ๒๕๕๙/๒๗๔๒

เด็กหญิงสิมิลัน ดุษฎี
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดดงมะเกลือ  

สบ ๒๕๕๙/๒๗๔๓

เด็กหญิงสิริกิตยา แสงแดง
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดดงมะเกลือ  

สบ ๒๕๕๙/๒๗๔๔

เด็กหญิงสุชานันท์ เหล็กดี
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดดงมะเกลือ  

สบ ๒๕๕๙/๒๗๔๕

เด็กหญิงสุธินันท์ เถือนวงษ์

่

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดดงมะเกลือ  

สบ ๒๕๕๙/๒๗๔๖

เด็กหญิงสุพิชชา มณีอินทร์
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดดงมะเกลือ  

สบ ๒๕๕๙/๒๗๔๗

เด็กชายเปรมินทร์ เอกาบูรณ์
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดดงมะเกลือ  

สบ ๒๕๕๙/๒๗๔๘

เด็กหญิงธัญวรรณ อินทร์สม
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดภิบาลวังม่วง  

สบ ๒๕๕๙/๒๗๔๙

เด็กหญิงอรนภา เปยสุข
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดภิบาลวังม่วง  

สบ ๒๕๕๙/๒๗๕๐
เด็กหญิงจันทิมา ศรีไพศาล

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดภิบาลวังม่วง  

สบ ๒๕๕๙/๒๗๕๑

เด็กหญิงธัญสิริ พลชารี
๑๘/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดภิบาลวังม่วง  

สบ ๒๕๕๙/๒๗๕๒

เด็กชายธีรพงศ์ สายโรจน์
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดภิบาลวังม่วง  

สบ ๒๕๕๙/๒๗๕๓

เด็กชายธีระเมธ วายาโม
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดภิบาลวังม่วง  

สบ ๒๕๕๙/๒๗๕๔

เด็กหญิงปรารถนา เสียงลำ

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดภิบาลวังม่วง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระบุรี  ๗๙ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๕๕๙/๒๗๕๕

เด็กหญิงพิชญาภา คำมี

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดภิบาลวังม่วง  

สบ ๒๕๕๙/๒๗๕๖

เด็กหญิงพิมพ์ญาดา แสงอ่วม
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดภิบาลวังม่วง  

สบ ๒๕๕๙/๒๗๕๗

เด็กหญิงศศลักษณ์ สอนดี
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดภิบาลวังม่วง  

สบ ๒๕๕๙/๒๗๕๘

เด็กหญิงศิริขวัญ หอมหวาน

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดภิบาลวังม่วง  

สบ ๒๕๕๙/๒๗๕๙

เด็กหญิงศิริพร แซ่เอียว

้

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดภิบาลวังม่วง  

สบ ๒๕๕๙/๒๗๖๐

เด็กหญิงศิริลักษณ์ พิมนนท์

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดภิบาลวังม่วง  

สบ ๒๕๕๙/๒๗๖๑

เด็กหญิงสาริสา รองแหยม
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดภิบาลวังม่วง  

สบ ๒๕๕๙/๒๗๖๒
เด็กหญิงสุพัฒฑาภรณ์

เอมมะ
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดภิบาลวังม่วง  

สบ ๒๕๕๙/๒๗๖๓

เด็กหญิงสุพีรยา ธรรมนาม
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดภิบาลวังม่วง  

สบ ๒๕๕๙/๒๗๖๔

เด็กหญิงสุภัททิยา พันธุ์ออน
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดภิบาลวังม่วง  

สบ ๒๕๕๙/๒๗๖๕

เด็กหญิงสุภาภรณ์ กล้าหาญ
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดภิบาลวังม่วง  

สบ ๒๕๕๙/๒๗๖๖

เด็กชายสุรศักดิ

์

คมพานิช
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดภิบาลวังม่วง  

สบ ๒๕๕๙/๒๗๖๗

เด็กหญิงสโรชา แปงจ้อง
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดภิบาลวังม่วง  

สบ ๒๕๕๙/๒๗๖๘

เด็กหญิงหทัยรัตน์ หมวกเหล็ก
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดภิบาลวังม่วง  

สบ ๒๕๕๙/๒๗๖๙

เด็กชายอชิรวัฒน์ เรืองหิรัญ
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดภิบาลวังม่วง  

สบ ๒๕๕๙/๒๗๗๐

เด็กหญิงอณิชญา ทองใบ
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดภิบาลวังม่วง  

สบ ๒๕๕๙/๒๗๗๑

เด็กหญิงอธิศรา หมวกเหล็กนา
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดภิบาลวังม่วง  

สบ ๒๕๕๙/๒๗๗๒

เด็กชายอภิรักษ์ มณีแย้ม
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดภิบาลวังม่วง  

สบ ๒๕๕๙/๒๗๗๓

เด็กชายอรรถพร สุขสวัสดิ

์

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดภิบาลวังม่วง  

สบ ๒๕๕๙/๒๗๗๔

เด็กหญิงอัญชิษฐา สอนหอม
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดภิบาลวังม่วง  

สบ ๒๕๕๙/๒๗๗๕

เด็กชายอัษฎายุธ ดาวงค์
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดภิบาลวังม่วง  

สบ ๒๕๕๙/๒๗๗๖

เด็กชายอานนท์ พวงกุหลาบ
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดภิบาลวังม่วง  

สบ ๒๕๕๙/๒๗๗๗

เด็กชายอิทธิกร ล้วนพร
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดภิบาลวังม่วง  

สบ ๒๕๕๙/๒๗๗๘

เด็กหญิงอินทราณี วรรณสุทธิ

์

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดภิบาลวังม่วง  

สบ ๒๕๕๙/๒๗๗๙

เด็กหญิงเกวลิน กลางเนตร
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดภิบาลวังม่วง  

สบ ๒๕๕๙/๒๗๘๐

เด็กหญิงเบญญาภา ชอบลำ
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดภิบาลวังม่วง  

สบ ๒๕๕๙/๒๗๘๑

เด็กชายเมธาวี เหว่าสำเนียง
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดภิบาลวังม่วง  

สบ ๒๕๕๙/๒๗๘๒

เด็กชายเอกกวี จากโคกสูง
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดภิบาลวังม่วง  

สบ ๒๕๕๙/๒๗๘๓

เด็กชายเอกรักษ์ คล้ายโต

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดภิบาลวังม่วง  

สบ ๒๕๕๙/๒๗๘๔

เด็กชายไตรทิพย์ เกิดศรีมา
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดภิบาลวังม่วง  

สบ ๒๕๕๙/๒๗๘๕

เด็กชายกิติชัย โยตะสิงห์
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดมณีขวัญชัย  

สบ ๒๕๕๙/๒๗๘๖

เด็กชายวุฒิชัย แปนแก้ว

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดมณีขวัญชัย  

สบ ๒๕๕๙/๒๗๘๗

เด็กชายศุภกร แน่งน้อย
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดมณีขวัญชัย  

สบ ๒๕๕๙/๒๗๘๘

เด็กชายสุนิติ ไชยหงส์สา
๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดมณีขวัญชัย  

สบ ๒๕๕๙/๒๗๘๙

เด็กชายสุรสิทธิ

์

สอนศรี
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดมณีขวัญชัย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระบุรี  ๘๐ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๕๕๙/๒๗๙๐

เด็กชายอติวุทธ ปจจังคะตา
๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดมณีขวัญชัย  

สบ ๒๕๕๙/๒๗๙๑

เด็กหญิงอาทิฐติญา ท่าสาคร

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดมณีขวัญชัย  

สบ ๒๕๕๙/๒๗๙๒

เด็กชายปรเมศ ศรีผา
๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดมณีขวัญชัย  

สบ ๒๕๕๙/๒๗๙๓

เด็กหญิงแก้ว รัตนพรมมาชัย

๒๔/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคุ้งเขาเขียว (สำเภาราษฎร์บำรุง)

วัดคุ้งเขาเขียว  

สบ ๒๕๕๙/๒๗๙๔

นายธนากร บุญยัง
๑๗/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๕๕๙/๒๗๙๕

นายรัชพล แร่กาสินธุ์
๑๙/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๕๕๙/๒๗๙๖

เด็กชายสหรัฐ ชืนชม

่

๐๑/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๕๕๙/๒๗๙๗

เด็กชายภัครพงษ์ ชอบธรรม
๑๘/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๕๕๙/๒๗๙๘

เด็กชายสุวรรณ จำจิตร
๒๗/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๕๕๙/๒๗๙๙

เด็กชายพินิจชัย เมืองคำ
๑๓/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๕๕๙/๒๘๐๐
เด็กชายธวัชชัย สลับเชือ

้

๑๙/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๕๕๙/๒๘๐๑

เด็กชายนันทวัฒน์ พึงนวม

่

๐๒/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๕๕๙/๒๘๐๒

เด็กชายจารุพัฒน์ ยอดคำ
๐๙/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๕๕๙/๒๘๐๓

เด็กชายธนดล บัวใหญ่

๑๑/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๕๕๙/๒๘๐๔
เด็กชายชินกร สุขวะดี

๒๗/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๕๕๙/๒๘๐๕

เด็กชายเฉลิมพล สุวรรณะ
๐๖/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๕๕๙/๒๘๐๖

เด็กชายเอกราช จันทร์มี
๐๓/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๕๕๙/๒๘๐๗

เด็กชายวรินทร์ พุแค
๑๕/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๕๕๙/๒๘๐๘
เด็กชายสุธิชัย โสภา

๑๖/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๕๕๙/๒๘๐๙

เด็กชายวาคิม เอียมสำอางค์

่

๒๘/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๕๕๙/๒๘๑๐

เด็กชายวรเมฆ
เปรมปราชญ์ชยันต์ ๑๒/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๕๕๙/๒๘๑๑

เด็กชายชลรินทร์ ภูวบัณฑิตสิน
๒๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๕๕๙/๒๘๑๒

เด็กชายธวัชชัย ชูติมัลตานนท์
๒๐/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๕๕๙/๒๘๑๓

นางสาวสุพัชชา คล้ายสีเงิน
๐๗/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๕๕๙/๒๘๑๔

นางสาวบุญญานุช เทียวประสงค์
๐๘/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๕๕๙/๒๘๑๕

นางสาววราภรณ์ บุญมีมา
๑๐/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๕๕๙/๒๘๑๖

นางสาวสุพัตรา ประกอบการ
๑๙/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๕๕๙/๒๘๑๗

นางสาวธิดารัตน์ แผงงาม
๒๔/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๕๕๙/๒๘๑๘

นางสาวฟารีดา จันทร์พิทักษ์
๒๐/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๕๕๙/๒๘๑๙

นางสาวกฤษณา เพือนร่วมจิต

่

๓๐/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๕๕๙/๒๘๒๐
นางสาวภัชราภรณ์ แก้วศรี

๐๒/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๕๕๙/๒๘๒๑

นางสาวจุฑามาศ สุทธิพงศ์
๓๐/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๕๕๙/๒๘๒๒

นางสาวบงกช รอบรู้
๐๘/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๕๕๙/๒๘๒๓

เด็กหญิงสุนิสา แก้วสุริวงค์
๒๕/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๕๕๙/๒๘๒๔

เด็กหญิงสุรัชวดี อถาพัด
๐๖/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

วัดหน้าพระลาน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระบุรี  ๘๑ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๕๕๙/๒๘๒๕

เด็กหญิงดวงใจ กุหลาบ
๐๓/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๕๕๙/๒๘๒๖

เด็กหญิงสุมินตรา ยาเดป
๐๓/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๕๕๙/๒๘๒๗

เด็กหญิงกานต์สินี อิมอุระ

่

๑๕/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๕๕๙/๒๘๒๘

เด็กหญิงธนิดา สมพร
๒๒/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๕๕๙/๒๘๒๙

เด็กหญิงอรวรรณ วงษ์แดง
๒๒/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๕๕๙/๒๘๓๐ เด็กหญิงเมษญาวรรณ
คำไล้

๐๒/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๕๕๙/๒๘๓๑

เด็กหญิงวรรณวิสา พันธ์มาลี
๒๔/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๕๕๙/๒๘๓๒

เด็กหญิงวราลักษณ์ บุญทัศน์
๒๓/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๕๕๙/๒๘๓๓

เด็กหญิงจีรานันท์ จันทร์ฉลอง
๒๖/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๕๕๙/๒๘๓๔

เด็กหญิงสุวรรณี แจ่มเอม
๐๘/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๕๕๙/๒๘๓๕

เด็กหญิงสุทธิดา สมีเพชร

๑๓/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๕๕๙/๒๘๓๖

เด็กหญิงสุวิมล เดชบำรุง
๐๑/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๕๕๙/๒๘๓๗

เด็กหญิงสุชาดา คำนุช
๐๘/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๕๕๙/๒๘๓๘

เด็กหญิงกาญจนา เม่นน้อย
๒๓/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๕๕๙/๒๘๓๙

เด็กหญิงนิธิพร ประดาจี
๐๓/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๕๕๙/๒๘๔๐

เด็กหญิงนิภาพร สิงห์เพ็ง
๓๑/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๕๕๙/๒๘๔๑

เด็กหญิงนิติยา แข็งขัน
๐๙/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๕๕๙/๒๘๔๒

เด็กหญิงแพรวา โสภา
๑๑/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๕๕๙/๒๘๔๓

เด็กหญิงรัตนา ขลุ่ยนาค
๒๓/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๕๕๙/๒๘๔๔

เด็กหญิงพัชราภา ประสิทธิพร

์

๓๐/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๕๕๙/๒๘๔๕

เด็กหญิงวิไลวรรณ ศรีวะวงศ์
๓๐/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๕๕๙/๒๘๔๖

เด็กหญิงยุพา ชะโลทอน
๑๔/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๕๕๙/๒๘๔๗

เด็กหญิงณัฐการ คานนท์
๐๗/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๕๕๙/๒๘๔๘

เด็กหญิงสุกัญญา ชมปอม
๑๑/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๕๕๙/๒๘๔๙

เด็กหญิงพิมลวรรณ ม่วงพันธุ์
๑๗/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๕๕๙/๒๘๕๐

เด็กหญิงนิภาพร เดชพล
๒๕/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๕๕๙/๒๘๕๑

เด็กหญิงณัฐวรา สุวรรณรังษี
๒๖/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๕๕๙/๒๘๕๒

เด็กหญิงฟา ขามชัย
๒๙/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๕๕๙/๒๘๕๓

เด็กหญิงพนิดา ทาดี
๑๖/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๕๕๙/๒๘๕๔

เด็กหญิงสุภาภรณ์ เทศทอง
๐๑/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๕๕๙/๒๘๕๕

เด็กหญิงกุลสตรี สิงห์ทอง

๒๘/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๕๕๙/๒๘๕๖

เด็กหญิงกนกวรรณ ณ วิจิตร
๐๒/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๕๕๙/๒๘๕๗

เด็กหญิงขนิษฐา ผาสุข
๑๒/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๕๕๙/๒๘๕๘

เด็กหญิงอริสา เกิดทอง
๐๕/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๕๕๙/๒๘๕๙

เด็กหญิงอารียา อินทร์คล้าย
๑๑/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

วัดหน้าพระลาน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระบุรี  ๘๒ / ๘๘

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๕๕๙/๒๘๖๐

เด็กหญิงธัญลักษณ์ พุกพุ่ม
๒๑/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๕๕๙/๒๘๖๑

เด็กหญิงศศิธร ทิพย์สุทัศน์
๒๑/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๕๕๙/๒๘๖๒

เด็กหญิงกันยารัตน์ หนูแดง
๐๗/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๕๕๙/๒๘๖๓

เด็กหญิงสุดารัตน์ บริบาล
๒๓/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๕๕๙/๒๘๖๔

เด็กหญิงนิสาทร ทรงงาม
๒๔/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๕๕๙/๒๘๖๕

เด็กหญิงชดาวัลย์ โคกทอง
๓๐/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๕๕๙/๒๘๖๖

เด็กหญิงชุฎาพร สวัสดี
๒๔/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๕๕๙/๒๘๖๗

เด็กหญิงธันยธรณ์ สมฤทธิ

์

๒๖/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๕๕๙/๒๘๖๘

เด็กหญิงชนันดา เตมียศิลปน
๒๙/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๕๕๙/๒๘๖๙

เด็กหญิงณัฐตะวัน ม่วงทอง
๓๑/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๕๕๙/๒๘๗๐
เด็กหญิงชลธิชา พิมพ์ทราย

๑๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๕๕๙/๒๘๗๑

เด็กหญิงชนาภา โภคอุดม
๐๙/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๕๕๙/๒๘๗๒

เด็กหญิงมนัสนันท์ หนูแดง
๐๙/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๕๕๙/๒๘๗๓

เด็กหญิงสุพิชชา วิรุณ
๑๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๕๕๙/๒๘๗๔

เด็กหญิงธิชาพรรณ จันทา
๑๙/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๕๕๙/๒๘๗๕

เด็กหญิงภัทรา เถือนสท้าน

่

๑๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๕๕๙/๒๘๗๖

เด็กหญิงภาขวัญ วิไลวรรณ
๓๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๕๕๙/๒๘๗๗

เด็กหญิงอรวรรณ จรลี
๑๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๕๕๙/๒๘๗๘

เด็กหญิงสุนิสา แสงหัวช้าง
๒๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๕๕๙/๒๘๗๙

เด็กหญิงแก้วมาริศา ศิลปศร
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจาน วัดคีรีวง  

สบ ๒๕๕๙/๒๘๘๐

นายฉัตรมงคล ศรีสวัสดิ

์

๐๕/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดโคกดินแดง  

สบ ๒๕๕๙/๒๘๘๑

นายสหัสวรรษ แก้วสอางค์
๓๑/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดโคกดินแดง  

สบ ๒๕๕๙/๒๘๘๒

นายพงศธร จีนดา
๐๘/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดโคกดินแดง  

สบ ๒๕๕๙/๒๘๘๓

นายชลธี จิวอยู่

๋

๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดโคกดินแดง  

สบ ๒๕๕๙/๒๘๘๔

เด็กชายกฤตนัย กองแปง
๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดโคกดินแดง  

สบ ๒๕๕๙/๒๘๘๕

เด็กชายฉัตรชัย ดวงสุวรรณ์
๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดโคกดินแดง  

สบ ๒๕๕๙/๒๘๘๖

เด็กชายสิทธิชัย คำภาค
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดซอย ๖ ขวา  

สบ ๒๕๕๙/๒๘๘๗

เด็กชายสายันต์ อินทรพรหม
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดซอย ๖ ขวา  

สบ ๒๕๕๙/๒๘๘๘

เด็กชายเจษฎากร สุรัตนะ
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดซอย ๖ ขวา  

สบ ๒๕๕๙/๒๘๘๙

เด็กชายดนัย จันทร์กลิน

่

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดซอย ๖ ขวา  

สบ ๒๕๕๙/๒๘๙๐
เด็กชายวีรพล มันหมาย

่

๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดซอย ๖ ขวา  

สบ ๒๕๕๙/๒๘๙๑

เด็กชายปญญา สิงห์สถาน

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดซอย ๖ ขวา  

สบ ๒๕๕๙/๒๘๙๒

เด็กชายวุฒิชัย ทองกลัด

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดซอย ๖ ขวา  

สบ ๒๕๕๙/๒๘๙๓

เด็กชายสุชาครีย์ ภู่สวรรค์
๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดซอย ๖ ขวา  

สบ ๒๕๕๙/๒๘๙๔

เด็กชายพศิน บุญฤทธิธนากูล

์

๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดซอย ๖ ขวา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระบุรี  ๘๓ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๕๕๙/๒๘๙๕

เด็กชายทิณรัตน์ ยุทธศาสตร์
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดซอย ๖ ขวา  

สบ ๒๕๕๙/๒๘๙๖

เด็กชายนัฐนนท์ การบรรจง
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดซอยสิบ  

สบ ๒๕๕๙/๒๘๙๗

เด็กชายปริญญา เนตรวิลาศ
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดซอยสิบ  

สบ ๒๕๕๙/๒๘๙๘

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

สันธินาค
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดซอยสิบ  

สบ ๒๕๕๙/๒๘๙๙

เด็กชายปารณ ศรีวิชัย
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดซอยสิบ  

สบ ๒๕๕๙/๒๙๐๐
นางสาวพลอยทับทิม เกลียวประเสริฐ

๒๖/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดซอยสิบ  

สบ ๒๕๕๙/๒๙๐๑ นางสาวเบญจมาภรณ์
กุลศรี

๒๗/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดซอยสิบ  

สบ ๒๕๕๙/๒๙๐๒

นางสาวกุลนาต สุสุข
๑๕/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดซอยสิบ  

สบ ๒๕๕๙/๒๙๐๓

นางสาวชนิศา สุขสวัสดิ

์

๑๑/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดซอยสิบ  

สบ ๒๕๕๙/๒๙๐๔

นางสาวนิภาวรรณ อินทร์พันธ์
๒๐/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดซอยสิบ  

สบ ๒๕๕๙/๒๙๐๕
นางสาวเกสราภรณ์ จุลทอง

๒๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดซอยสิบ  

สบ ๒๕๕๙/๒๙๐๖

นางสาวกมลทิพย์ แก้วมาลา
๒๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดซอยสิบ  

สบ ๒๕๕๙/๒๙๐๗

นางสาวธัญญ์นรี นนท์ภาณุเศรษฐ์
๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดซอยสิบ  

สบ ๒๕๕๙/๒๙๐๘

เด็กหญิงเมทิตา กองคำฟู
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังเลน วัดประสิทธิพรชัย

์

 

สบ ๒๕๕๙/๒๙๐๙
เด็กหญิงภัทรวดี บุราณปู

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดปาคา  

สบ ๒๕๕๙/๒๙๑๐

เด็กหญิงขนิษฐา ลักษณะพล
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดปาคา  

สบ ๒๕๕๙/๒๙๑๑

เด็กหญิงนิธิชา วงษ์สง่า
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดปาคา  

สบ ๒๕๕๙/๒๙๑๒

เด็กหญิงพชรภรณ์ ขันติวงษ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดปาคา  

สบ ๒๕๕๙/๒๙๑๓

เด็กหญิงพนิดา ทะลิ
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดปาคา  

สบ ๒๕๕๙/๒๙๑๔

เด็กหญิงภัทรสิริ ปภัททพงศ์
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดปาคา  

สบ ๒๕๕๙/๒๙๑๕

เด็กหญิงอริสา อิมรัมย์

่

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาคา วัดปาคา  

สบ ๒๕๕๙/๒๙๑๖

นางสาวปานชีวา ชัยปญญา
๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดสูงยาง  

สบ ๒๕๕๙/๒๙๑๗

นางสาวกัญญาพัชร ไชยศร
๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดสูงยาง  

สบ ๒๕๕๙/๒๙๑๘

นางสาวรัติกาล ศรีทอง
๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดสูงยาง  

สบ ๒๕๕๙/๒๙๑๙

เด็กหญิงปทมาวดี สมนวล
๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดสูงยาง  

สบ ๒๕๕๙/๒๙๒๐

เด็กหญิงเจนจิรา คำภาน้อย
๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดสูงยาง  

สบ ๒๕๕๙/๒๙๒๑

เด็กหญิงศิริภรณ์ เสมอชาติ
๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดสูงยาง  

สบ ๒๕๕๙/๒๙๒๒

เด็กหญิงลักษิกา เพ็ชรฉลู
๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดสูงยาง  

สบ ๒๕๕๙/๒๙๒๓

เด็กหญิงพวงเพชร น้อยสุวรรณ์
๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดสูงยาง  

สบ ๒๕๕๙/๒๙๒๔

เด็กหญิงสายสุดา อ้ายนกเขา
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดสูงยาง  

สบ ๒๕๕๙/๒๙๒๕

เด็กหญิงอนัญญา บัวกัณหา
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดสูงยาง  

สบ ๒๕๕๙/๒๙๒๖

เด็กหญิงพุทธิษา อุบานนท์

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดหนองม่วง  

สบ ๒๕๕๙/๒๙๒๗

เด็กหญิงปุญชิดา ดีพลงาม
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดหนองม่วง  

สบ ๒๕๕๙/๒๙๒๘

เด็กหญิงมัทนา มีศิริ
๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดหนองม่วง  

สบ ๒๕๕๙/๒๙๒๙

เด็กหญิงกชกร ปญญาหลัก
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดหนองม่วง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระบุรี  ๘๔ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๕๕๙/๒๙๓๐

เด็กหญิงพิมพ์มาดา บุทอง
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดหนองม่วง  

สบ ๒๕๕๙/๒๙๓๑

เด็กหญิงปานฤทัย อนัตทัศน์
๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดหนองม่วง  

สบ ๒๕๕๙/๒๙๓๒

เด็กหญิงณิชาภัทร อ่อนภูมี
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดหนองม่วง  

สบ ๒๕๕๙/๒๙๓๓

เด็กหญิงแพรวา สุ่มประดิษฐ
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดหนองม่วง  

สบ ๒๕๕๙/๒๙๓๔

เด็กหญิงปาณิศา แก้วอร่าม
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดหนองม่วง  

สบ ๒๕๕๙/๒๙๓๕

เด็กหญิงศิลารัตน์ ช่วยณรงค์
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดหนองม่วง  

สบ ๒๕๕๙/๒๙๓๖

เด็กหญิงรสริน วงษ์คำนา
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดหนองม่วง  

สบ ๒๕๕๙/๒๙๓๗

เด็กหญิงกาลัญุตา รอดแก้ว
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดหนองม่วง  

สบ ๒๕๕๙/๒๙๓๘

เด็กหญิงสุมาลี ฉิมยา
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดหนองม่วง  

สบ ๒๕๕๙/๒๙๓๙

เด็กหญิงเกศรินทร์ ไกรพล
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าวัว วัดท่าวัว  

สบ ๒๕๕๙/๒๙๔๐
เด็กชายธีรทัศน์ ทิพรส

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพะโคก วัดแพะโคก  

สบ ๒๕๕๙/๒๙๔๑

นางลดาวัลย์ เชือผู้ดี

้

๑๒/๐๗/๒๕๐๔

โรงเรียนวัดแพะโคก วัดแพะโคก  

สบ ๒๕๕๙/๒๙๔๒

นางปนัดดา สมณะ
๐๑/๐๙/๒๕๓๓

โรงเรียนวัดแพะโคก วัดแพะโคก  

สบ ๒๕๕๙/๒๙๔๓

นางสาวสายทอง รัตนารักษ์
๑๙/๐๓/๒๕๓๔

โรงเรียนวัดแพะโคก วัดแพะโคก  

สบ ๒๕๕๙/๒๙๔๔

เด็กหญิงปยธิดา นัทธี
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพะโคก วัดแพะโคก  

สบ ๒๕๕๙/๒๙๔๕

เด็กหญิงชฎานุช วงษ์มหิง
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดเขาปูน วัดลาดเขาปูน  

สบ ๒๕๕๙/๒๙๔๖

นางสาวจิดาภา จันทรทิพย์
๒๕/๐๙/๒๕๒๑

โรงเรียนวัดสาธุประชาสรรค์ วัดสาธุประชาสรรค์  

สบ ๒๕๕๙/๒๙๔๗

เด็กหญิงแก้ว วรรณเขียว
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยบง (บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ 3)

วัดห้วยบง  

สบ ๒๕๕๙/๒๙๔๘

เด็กหญิงศศิวิภา สิงห์พิลา
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยบง (บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ 3)

วัดห้วยบง  

สบ ๒๕๕๙/๒๙๔๙

เด็กหญิงอภิษฎา อสัมภินนพงษ์
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระพุทธฉาย วัดพระพุทธฉาย  

สบ ๒๕๕๙/๒๙๕๐
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ เอียมเนตร์

่

๒๖/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ)
วัดอรัญญวาสี  

สบ ๒๕๕๙/๒๙๕๑

เด็กหญิงสิริกร คำปน
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๕๕๙/๒๙๕๒

เด็กหญิงกรกนก มาสุ้ม
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๕๕๙/๒๙๕๓

เด็กชายประมวล คำพันธ์
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๕๕๙/๒๙๕๔

เด็กหญิงสร้อยสุดา กุลผา
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๕๕๙/๒๙๕๕

เด็กหญิงอทิตยา พวงย้อย
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๕๕๙/๒๙๕๖

เด็กชายสิทธา สีแปน
๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๕๕๙/๒๙๕๗

เด็กชายธวัชชัย ยืนยงค์
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๕๕๙/๒๙๕๘

เด็กหญิงนำฝน พรมเดช
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๕๕๙/๒๙๕๙

เด็กชายปรัชญา แสนโต
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๕๕๙/๒๙๖๐
เด็กชายปริญญา ขันทมาตร

๓๐/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๕๕๙/๒๙๖๑

เด็กหญิงพัชราภา วงษ์สา
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๕๕๙/๒๙๖๒

เด็กหญิงวงเดือน เข็มเล็ก
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๕๕๙/๒๙๖๓

เด็กหญิงสาวิตรี ก่อมแก้ว
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๕๕๙/๒๙๖๔

เด็กหญิงสุภัตตา นักร้อง
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระบุรี  ๘๕ / ๘๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๕๕๙/๒๙๖๕

เด็กหญิงเกสรา ทองอ่อน
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๕๕๙/๒๙๖๖

เด็กหญิงกัลยากร เจริญใจ
๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๕๕๙/๒๙๖๗

เด็กชายขวัญชัย ฉวีวัฒน์
๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๕๕๙/๒๙๖๘

เด็กชายชินพัฒน์ มาศงามเมือง
๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๕๕๙/๒๙๖๙

เด็กหญิงภัชสร ชาชาติ
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๕๕๙/๒๙๗๐

เด็กชายวราเมศร์ สิงห์ราชู
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๕๕๙/๒๙๗๑

เด็กชายสิรวิชญ์ กองพูล
๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๕๕๙/๒๙๗๒

เด็กหญิงอินทิรา เข็มทอง
๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๕๕๙/๒๙๗๓
เด็กหญิงกัญญารัตน์ พรมมะลา

๐๙/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๕๕๙/๒๙๗๔

เด็กหญิงจันทร์จิรา ด้วงพุทธ
๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๕๕๙/๒๙๗๕

เด็กหญิงจามจุรี สุริวัฒน์
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๕๕๙/๒๙๗๖

เด็กชายชญานนท์ อินทะสูตร
๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๕๕๙/๒๙๗๗

เด็กหญิงชลธิชา ขุนจักรสี
๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๕๕๙/๒๙๗๘

เด็กหญิงปภาดา สิงห์มะสิ
๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๕๕๙/๒๙๗๙

เด็กหญิงพิมพ์วิมล คุยะนา
๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๕๕๙/๒๙๘๐

เด็กหญิงศุพรรณณี ทองเอม
๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๕๕๙/๒๙๘๑

เด็กชายศุภากร ลดกระโทก
๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๕๕๙/๒๙๘๒

เด็กหญิงหัทยา โพธิคำ

์

๑๘/๐๕/๒๕๔๔
โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๕๕๙/๒๙๘๓

เด็กหญิงอัญชิสา กรุดเทียง

่

๑๗/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๕๕๙/๒๙๘๔

เด็กชายอำนาจ หงษ์จะบก
๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโคกเพ็ก  

สบ ๒๕๕๙/๒๙๘๕

เด็กชายณัฐวุฒิ มณีวัฒน์
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองเขือนช้าง

่

วัดหนองเขือนช้าง

่

 

สบ ๒๕๕๙/๒๙๘๖

เด็กหญิงพัชรินทร์ ศรีจันทึก
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองเขือนช้าง

่

วัดหนองเขือนช้าง

่

 

สบ ๒๕๕๙/๒๙๘๗

เด็กหญิงณัฐนันท์ แย้มกมล
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาร่อง วัดหนองจักร  

สบ ๒๕๕๙/๒๙๘๘

เด็กหญิงพัชรีย์ กุลโรนจันทร์
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาร่อง วัดหนองจักร  

สบ ๒๕๕๙/๒๙๘๙

เด็กหญิงมนัสนันท์ รักชาติไทย
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาร่อง วัดหนองจักร  

สบ ๒๕๕๙/๒๙๙๐

เด็กหญิงกานดา บรรพต
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองยาวสูง วัดหนองจักร  

สบ ๒๕๕๙/๒๙๙๑

เด็กหญิงณัฐชา มณีวรรณ
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองยาวสูง วัดหนองจักร  

สบ ๒๕๕๙/๒๙๙๒

เด็กชายธีรภัทร แก้ววิไลย์
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองยาวสูง วัดหนองจักร  

สบ ๒๕๕๙/๒๙๙๓

เด็กหญิงปรียาภัทร การสิทธิ

์

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองยาวสูง วัดหนองจักร  

สบ ๒๕๕๙/๒๙๙๔

เด็กหญิงวีระวรรณ คุ้มกระโทก

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองยาวสูง วัดหนองจักร  

สบ ๒๕๕๙/๒๙๙๕

เด็กหญิงศุภลักษณ์ บรรพต
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองยาวสูง วัดหนองจักร  

สบ ๒๕๕๙/๒๙๙๖

เด็กชายอุกฤษ เกษโกวิท
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองยาวสูง วัดหนองจักร  

สบ ๒๕๕๙/๒๙๙๗

เด็กชายกฤษณะ ทานะมัย
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ วัดหนองโนใต้  

สบ ๒๕๕๙/๒๙๙๘

เด็กหญิงฐิติมา ดลสมบูรณ์
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ วัดหนองโนใต้  

สบ ๒๕๕๙/๒๙๙๙

เด็กหญิงดวงแก้ว หมวดมะหิงษ์
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ วัดหนองโนใต้  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระบุรี  ๘๖ / ๘๘
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๕๕๙/๓๐๐๐
เด็กหญิงปยะภรณ์ สุมาจิตร์

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ วัดหนองโนใต้  

สบ ๒๕๕๙/๓๐๐๑
เด็กหญิงเบญจพร เสือเหลือง

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ วัดหนองโนใต้  

สบ ๒๕๕๙/๓๐๐๒
เด็กหญิงพัชรี แจ่มปญญา

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ วัดหนองโนใต้  

สบ ๒๕๕๙/๓๐๐๓
เด็กหญิงวรรณนิภา พ่วงโพธิทอง

์

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ วัดหนองโนใต้  

สบ ๒๕๕๙/๓๐๐๔
เด็กหญิงวรรณวิษา ปานสุรินทร์

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ วัดหนองโนใต้  

สบ ๒๕๕๙/๓๐๐๕
เด็กหญิงวิภาดา โสภาทิพย์

๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ วัดหนองโนใต้  

สบ ๒๕๕๙/๓๐๐๖
เด็กหญิงวราภรณ์ เหล่าอำ

๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ วัดหนองโนใต้  

สบ ๒๕๕๙/๓๐๐๗
เด็กหญิงจิราภา จันต๊ะเรือง

๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ วัดหนองโนใต้  

สบ ๒๕๕๙/๓๐๐๘
เด็กชายณัฐกานต์ ดีจันทึก

๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ วัดหนองโนใต้  

สบ ๒๕๕๙/๓๐๐๙
เด็กชายธงชัย วงษาขันธ์

๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ วัดหนองโนใต้  

สบ ๒๕๕๙/๓๐๑๐
เด็กหญิงพีรภรณ์ เนตรสุวรรณ์

๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ วัดหนองโนใต้  

สบ ๒๕๕๙/๓๐๑๑

เด็กชายอภิสิทธิ

์

แก้วกล้า
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ วัดหนองโนใต้  

สบ ๒๕๕๙/๓๐๑๒

นางสาวพิมพ์พิชชา แก้วสีหมอก
๓๐/๕/๒๕๑๘

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ วัดหนองโนใต้  

สบ ๒๕๕๙/๓๐๑๓

เด็กหญิงชนิสรา อินคง
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปอกแปก วัดหนองโนเหนือ  

สบ ๒๕๕๙/๓๐๑๔
เด็กหญิงธนาพา คัมภีร์พงษ์

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปอกแปก วัดหนองโนเหนือ  

สบ ๒๕๕๙/๓๐๑๕

เด็กหญิงบังอร ทองสุข
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปอกแปก วัดหนองโนเหนือ  

สบ ๒๕๕๙/๓๐๑๖

เด็กหญิงสุชารัตน์ หลีเกษม
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองยาวใต้ วัดหนองยาวใต้  

สบ ๒๕๕๙/๓๐๑๗

เด็กหญิงออระรัตน์ สวยวิเศษ
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดม่วงน้อย วัดม่วงน้อย  

สบ ๒๕๕๙/๓๐๑๘
เด็กหญิงสมิตา เดชขจร

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดม่วงน้อย วัดม่วงน้อย  

สบ ๒๕๕๙/๓๐๑๙

เด็กหญิงพีรยา กิจศักดิ

์

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดม่วงน้อย วัดม่วงน้อย  

สบ ๒๕๕๙/๓๐๒๐
เด็กหญิงวรรณภา ได้ระเบียบ

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดม่วงน้อย วัดม่วงน้อย  

สบ ๒๕๕๙/๓๐๒๑

นางสาวจารุวรรณ บุญอยู่
๑๐/๐๔/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

วัดมะขามเรียง  

สบ ๒๕๕๙/๓๐๒๒
นางสาวภาวดี ตาสี

๑๘/๐๕/๒๕๓๘ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

วัดมะขามเรียง  

สบ ๒๕๕๙/๓๐๒๓

นางสาวสิริกาญจน์ ไกรเพ็ชร
๑๖/๐๗/๒๕๓๙ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

วัดมะขามเรียง  

สบ ๒๕๕๙/๓๐๒๔

นางสาวรัศมี ประจิตร
๐๘/๐๗/๒๕๓๙ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

วัดมะขามเรียง  

สบ ๒๕๕๙/๓๐๒๕

นางสาวประภาพร จันทร์กระจ่าง
๐๑/๐๗/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

วัดมะขามเรียง  

สบ ๒๕๕๙/๓๐๒๖
นางสาวอมรรัตน์ เมรินทร์

๐๕/๐๔/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

วัดมะขามเรียง  

สบ ๒๕๕๙/๓๐๒๗

นางสาววัชรีพร อาจหาญ
๑๙/๐๕/๒๕๓๙ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

วัดมะขามเรียง  

สบ ๒๕๕๙/๓๐๒๘

นางสาวสุธินี หนูหนุน
๑๒/๑๐/๒๕๓๙ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

วัดมะขามเรียง  

สบ ๒๕๕๙/๓๐๒๙

นางสาวมโนรส อยู่เย็น
๒๐/๐๙/๒๕๓๙ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

วัดมะขามเรียง  

สบ ๒๕๕๙/๓๐๓๐
นายสุทธินันท์ นามรมย์

๐๔/๐๗/๒๕๔๐
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

วัดมะขามเรียง  

สบ ๒๕๕๙/๓๐๓๑

นางสาววีราวรรณ มีสุข
๒๖/๐๑/๒๕๔๐ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

วัดมะขามเรียง  

สบ ๒๕๕๙/๓๐๓๒

นางสาวสุธาทิพย์ อินทรประสิทธ์

๑๓/๑๒/๒๕๓๙ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

วัดมะขามเรียง  

สบ ๒๕๕๙/๓๐๓๓

นางสาวสุธินี นามรมย์
๐๒/๐๓/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

วัดมะขามเรียง  
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๕๕๙/๓๐๓๔ นายปยะบุตร มานะสถิตย์ ๒๓/๑๐/๒๕๔๐ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
วัดมะขามเรียง  

สบ ๒๕๕๙/๓๐๓๕ นางสาวธนาลัย ดีมี ๑๔/๘/๒๕๓๙
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

วัดมะขามเรียง  

สบ ๒๕๕๙/๓๐๓๖ นางสาวพัชรินทร์ สิงโต ๓/๓/๒๕๔๐
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

วัดมะขามเรียง  

สบ ๒๕๕๙/๓๐๓๗ เด็กชายกฤษณะ หมืนสุข

่

๑๘/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดสารภี วัดสารภี  

สบ ๒๕๕๙/๓๐๓๘ เด็กหญิงศิริรัตน์ ต่วนกลาง ๐๖/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสุนทรเทพมุนีมิตรภาพที 188

่

วัดสุนทรเทพมุนี  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบธรรมศึกษาชันโท

้

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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