
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดสระบุรี  ภาค ๒

ส่งสอบ ๑๐,๕๔๗ คน ขาดสอบ ๑,๑๔๙ คน คงสอบ ๙,๓๙๘ คน สอบได้ ๓,๓๘๐ คน สอบตก ๖,๐๑๘ คน (๓๕.๙๗%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๕๖๐/๐๐๐๑
นายกฤษดา พรมมา

๒๑/๐๒/๒๕๑๗

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๐๐๒
นายกิติชัย สุขโข

๒๐/๐๘/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๐๐๓
นายคเนตร ภิญโญ

๐๔/๐๑/๒๕๑๘

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๐๐๔
นายจักรพงษ์ คงสมบูรณ์

๒๖/๐๔/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๐๐๕
นายจักรินทร์ จันทร์สุกรี

๑๕/๐๘/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๐๐๖
นายจิตติศริน พรมสร

๒๙/๐๕/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๐๐๗
นายจินดา ทับสาร

๐๑/๐๘/๒๕๑๔

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๐๐๘
นายเฉลียว พบทรัพย์

๐๗/๐๕/๒๕๑๓

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๐๐๙
นายชัยรัตน์ เชือประทุม

้

๒๐/๐๗/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๐๑๐
นายชานนท์ อักษรกลาง

๑๐/๐๕/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๐๑๑
นายชุมพร สุดดี

๑๒/๑๐/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๐๑๒
นายชูชาติ ชมภูเขา

๒๙/๐๙/๒๕๑๖

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๐๑๓
นายณรงค์ เนียก๊าด

๑๘/๐๕/๒๕๑๑

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๐๑๔
นายณัฐวุฒิ ทองสุข

๑๒/๑๑/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๐๑๕
นายดำรงค์ศักดิ

์

ประภัสสร
๐๗/๐๓/๒๕๑๕

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๐๑๖
นายดำรงศักดิ

์

หมีอิม

่

๒๓/๐๑/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๐๑๗
นายถาวร มีนาคุ้ม

๑๒/๑๑/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๐๑๘
นายทศพล ฤกษ์ลักษณี

๐๑/๑๐/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๐๑๙
นายธเนศศักดิ

์

แสงเงิน
๒๘/๐๔/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๐๒๐
นายธีรพัฒน์ มนตรี

๐๗/๑๒/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๐๒๑
นายธีรวัฒน์ คดีไพร

๐๗/๐๘/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๐๒๒
นายนฏากร แก้วพับพาบ

๐๖/๐๓/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๐๒๓
นายนิรุต เมฆขุนทด

๐๑/๐๕/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๐๒๔
นายบรรจบ คุ้มภัย

๑๗/๐๕/๒๕๑๗

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑ / ๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๕๖๐/๐๐๒๕
นายบุญเพ็ง กัญญาคำ

๐๙/๐๗/๒๕๑๑

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๐๒๖
นายบุญมา มานนท์

๑๕/๑๒/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๐๒๗
นายบุญส่ง ดวงศรี

๑๖/๐๑/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๐๒๘
นายประพันธ์ วงษ์ศา

๑๐/๐๒/๒๕๐๑
เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๐๒๙
นายปยศิลป คูณเทียงธรรม

่

๑๐/๑๐/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๐๓๐
นายเปนหนึง

่

ประสพสุวรรณ
๐๒/๑๑/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๐๓๑
นายพงษ์พัฒน์ นิตุธร

๐๒/๐๒/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๐๓๒
นายพลากร สังข์บุญชู

๐๘/๐๖/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๐๓๓
นายไพรวัน แสงวิโรจน์

๓๐/๑๒/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๐๓๔
นายภารต เปลียนสมัย

่

๒๔/๐๕/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๐๓๕
นายมนัสชัย ทองคำแผ้ว

๐๙/๑๐/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๐๓๖
นายมานะชัย ตอเงิน

๒๖/๐๕/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๐๓๗
นายไมตรี ศรีวรมย์

๑๒/๐๑/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๐๓๘
นายยุทธนา ใจแช่ม

๐๑/๑๒/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๐๓๙
นายยุทธพงษ์ ยอดเมือง

๑๔/๐๖/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๐๔๐
นายวรานนท์ ศรีสิงห์

๑๙/๑๐/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๐๔๑
นายวัชระ สิงห์โคตร

๑๘/๐๗/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๐๔๒
นายวิชัย โพธิศรี

์

๐๖/๐๗/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๐๔๓
นายวิเชียร ไชยสุริยา

๒๖/๑๐/๒๕๐๐
เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๐๔๔
นายวิทวัส ชืนชม

่

๒๘/๑๐/๒๕๑๐

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๐๔๕
นายศรัญู สารีบุตร

๑๒/๐๘/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๐๔๖
นายศราวุธ จรรยา

๐๕/๑๑/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๐๔๗
นายศิวนารถ ศรีแจ่มใส

๑๑/๐๕/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๐๔๘
นายศุภชัย เวียนตระกูล

๐๖/๐๗/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๐๔๙
นายสมบัติ บุญชู

๒๕/๑๒/๒๕๐๑

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๐๕๐
นายสมพร โลหะตระกูล

๒๕/๐๙/๒๕๐๗

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๐๕๑
นายสรพงษ์ สิงห์ทอง

๒๕/๑๒/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๐๕๒
นายสาธิต ชิดสวน

๒๐/๐๒/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๐๕๓
นายสำรวย ศรีโท

๑๒/๐๖/๒๕๑๑

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๐๕๔
นายสุทธิชัย จันทร์เขียว

๑๘/๐๗/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๐๕๕
นายสุนทร นันทรัพย์

๒๑/๐๗/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๐๕๖
นายสุรเดช สมศักดิ

์

๒๖/๑๒/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๐๕๗
นายสุรนันท์ กิตติจันทร์เจริญ

๒๘/๐๕/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๐๕๘
นายสุวิทย์ ศรสัง

่

๐๑/๐๑/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๐๕๙
นายโสภณ ประเสริฐศรี

๐๙/๐๘/๒๕๑๖

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระบุรี  ๒ / ๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๕๖๐/๐๐๖๐
นายองอาจ ผ่องเผือก

๓๐/๐๓/๒๕๒๐
เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๐๖๑
นายอนุชา สานุ่ม

๐๑/๐๓/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๐๖๒
นายอภิชัย ช่างจัด

๑๓/๐๕/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๐๖๓
นายอัฐพร เทียงธรรม

่

๐๒/๐๘/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๐๖๔
นางจันทร์เพ็ญ แสนน้อย

๒๕/๑๑/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๐๖๕
นางชนิดา จักษุธรรม

๒๙/๐๗/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๐๖๖
นางสาวชมพู่ สุขเกษม

๑๘/๑๐/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๐๖๗
นางแดง นาคา

๐๔/๑๒/๒๕๐๔

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๐๖๘
นางสาวทวิภา จันทร์สุก

๒๘/๐๒/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๐๖๙
นางสาวนพณัฐสร วิศวหทัยรัตน์

๑๐/๐๖/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๐๗๐
นางสาวนภาพร ฮวดไชย

๒๔/๐๗/๒๕๒๐

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๐๗๑
นางสาวนฤมล ไพโรจน์

๑๒/๐๘/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๐๗๒
นางสาวนฤมล เหล็กแจ้ง

๒๘/๑๑/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๐๗๓
นางสาวนำทิพย์ สุขสวัสดิ

์

๑๐/๐๒/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๐๗๔
นางสาวนำฝน พึงดี

่

๑๓/๑๐/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๐๗๕
นางนิศาชล มีแสง

๐๔/๐๒/๒๕๑๑

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๐๗๖
นางสาวนุจรี ชูช่อ

๐๑/๑๑/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๐๗๗
นางสาวประนอม คลังหิรัญ

๑๙/๐๗/๒๕๐๕

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๐๗๘
นางสาวปรางค์ทิพย์ ขอพบสุข

๓๑/๑๐/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๐๗๙
นางสาวปยะวรรณ มีนาคุ้ม

๒๕/๑๑/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๐๘๐
นางพุทธรักษา ประจิตร

๑๔/๐๘/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๐๘๑
นางสาวไพเราะ เถือนสท้าน

่

๐๑/๐๒/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๐๘๒
นางสาวมณีวรรณ แก้วกันทะ

๑๑/๐๓/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๐๘๓
นางมะลิ กล่อมสังข์

๐๙/๐๗/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๐๘๔
นางสาวมินตรา จุลปะ

๑๗/๐๖/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๐๘๕
นางยุภา ทับทิมทอง

๒๐/๐๖/๒๕๐๐
เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๐๘๖
นางสาวรุ่งอรุณ เข็มเพ็ชร

๒๓/๑๐/๒๕๑๖

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๐๘๗
นางสาวลัดดา เทียนสุคนธ์

๐๙/๑๑/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๐๘๘
นางลดาวัลย์ สุวรรณดี

๑๘/๐๔/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๐๘๙
นางสาววรรณา ใบเตย

๒๘/๐๗/๒๕๑๗

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๐๙๐
นางสาววิราภรณ์ จุธาทิพย์รัตน์

๑๕/๐๘/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๐๙๑
นางสาววีรยา เลียวไพบูลย์

่

๓๐/๐๓/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๐๙๒
นางสาวศรีประไพร หินกลม

๒๒/๑๐/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๐๙๓
นางศุภลักษณ์ จิตต์ประมาณ

๐๗/๐๔/๒๕๐๓
เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๐๙๔
นางสาวสายชล ผ่องศรี

๐๙/๑๐/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระบุรี  ๓ / ๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๕๖๐/๐๐๙๕
นางสาวสุกัญญา สุขมังคู้

๒๖/๐๔/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๐๙๖
นางสาวสุดารัตน์ มหาไชย

๐๑/๐๘/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๐๙๗
นางสาวสุดารัตน์ ตะโส

๑๖/๐๓/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๐๙๘
นางสาวสุนันท์ พึงแก้ว

่

๑๐/๐๖/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๐๙๙
นางสุนี สุทธิประภา

๐๔/๑๐/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๑๐๐
นางสุนีย์ แผนกรถ

๐๓/๐๖/๒๕๑๒

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๑๐๑
นางสาวสุภัคสร เหลืองมันคง

่

๐๗/๐๕/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๑๐๒
นางสาวสุวนีย์ ชูวงษ์

๒๐/๐๔/๒๕๒๐
เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๑๐๓
นางสาวอัญชลี สุขมังคู้

๐๗/๐๙/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๑๐๔
นายทวิช วิตจิกะ

๒๓/๐๕/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดสระบุรี วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๑๐๕
เด็กหญิงอาทิตยา ศิริสลุง

๒๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๑๐๖
เด็กหญิงภัทรวดี วงษ์ทองคำ

๐๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๑๐๗
เด็กหญิงอารียา สีคำปอง

๒๓/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๑๐๘
เด็กหญิงพรทิพย์ ดวงศิริ

๐๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๑๐๙
เด็กชายธนกร หอประยูร

๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๑๑๐
เด็กชายนภสินธุ์ ศรีอนุศิษฏ์

๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๑๑๑
เด็กชายวัชรวีร์ พงษ์ทรัพย์

๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๑๑๒
เด็กหญิงสิริกาญจน์ บุญมี

๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๑๑๓
เด็กหญิงอาทิติญา พานสุวรรณ์

๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๑๑๔
เด็กชายกิตติกานต์ อร่ามรัศมี

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๑๑๕
เด็กหญิงวรวลัณช์ สำราญกลาง

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๑๑๖
เด็กหญิงเขมจิรา ชิตบัณฑิตย์

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๑๑๗
เด็กหญิงชนม์นิภา ภูตาชัย

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๑๑๘
เด็กหญิงวชิรญา ลอดเคน

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๑๑๙
เด็กหญิงศรุตา ศรีเกษม

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๑๒๐
เด็กหญิงนิรชา เกตุประเสริฐ

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๑๒๑
เด็กหญิงศตพร เชือลินฟา

้ ้

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๑๒๒
เด็กหญิงวนิสรา ขันกสิกรรม

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๑๒๓ เด็กหญิงพิชญ์ฎาภรณ์
สมบูรณ์

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๑๒๔
เด็กหญิงพรทิพย์ คงเจริญ

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๑๒๕
เด็กหญิงสโรชา ทองอยู่

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๑๒๖
เด็กชายธีรดนย์ จันทร์อิน

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๑๒๗
เด็กชายชนันท์ธิพัฒน์ วิยาสิงห์

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๑๒๘
เด็กชายกองทัพ อินไข่

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๑๒๙
เด็กชายกิตติกร สุวรรณคำ

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระบุรี  ๔ / ๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๕๖๐/๐๑๓๐
เด็กชายวัชริศพล พันทากุล

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๑๓๑
เด็กหญิงวิลาสินี ศรีสม

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๑๓๒
เด็กหญิงอกนิษฐ์ คำสันติวงษ์

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๑๓๓
เด็กหญิงธิดาภัทร์ คงสมพงษ์

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๑๓๔
เด็กหญิงธิดาพร ภาคหงษ์

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๑๓๕
นางสาวขนิษฐา ฉัตรแก้ว

๑๘/๐๙/๒๕๐๙

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๑๓๖
นางสาวชนัฎมาส สมมานะ

๒๔/๑๐/๒๕๐๑

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๑๓๗
นางสาวดารณี พันธุนนท์

๒๐/๐๔/๒๕๐๓
โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๑๓๘
นางนภัสวรรณ วงศ์สง่าโชติช่วง

๐๓/๑๒/๒๕๐๑

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๑๓๙
นางสาวนลินี ทองสองสี

๑๔/๑๒/๒๕๒๖

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๑๔๐
นางสาวนาถนภา มิงขวัญ

่

๒๗/๐๓/๒๕๒๙

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๑๔๑
นางสาวปรียาภรณ์

ด่านพัฒนามงคล
๑๙/๑๒/๒๕๒๘

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๑๔๒
นางมาลัย ดิษบรรจง

๑๖/๐๓/๒๕๐๘

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๑๔๓
นางวัชรีพันธ์ เดชมนต์

๐๓/๑๑/๒๕๐๑

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๑๔๔
นางศิริพร ซือสัตย์

่

๐๕/๐๒/๒๕๐๒
โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๑๔๕
นางสาวอมเรศ ปานะถึก

๑๙/๐๘/๒๕๐๔

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๑๔๖
นางอรษา รอดสารี

๐๘/๑๒/๒๕๐๓

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๑๔๗
นางเพ็ญประภา แปนทัศน์

๒๔/๐๖/๒๕๑๘

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๑๔๘
นางเรวดี ทองอุ่นเรือน

๑๕/๐๕/๒๕๑๑

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๑๔๙
เด็กหญิงอนัญญา คัตพันธ์

๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๑๕๐
เด็กหญิงพรปวีณ์ สุทธนากร

๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๑๕๑
เด็กชายปณณวิชญ์ คูสกุล

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๑๕๒
เด็กหญิงศิริรัตน์ คงยวง

๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๑๕๓
เด็กหญิงสปน สิทธิ

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๑๕๔
เด็กหญิงอภิชญา ผึงสูงเนิน

่

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๑๕๕
เด็กหญิงมุทิตา แสวงจิตร

๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๑๕๖
เด็กหญิงอภิชญา ทะแกล้วทหาร

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๑๕๗
เด็กหญิงพัฒชลิตา เขือนคำ

่

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๑๕๘
เด็กหญิงนภัสวรรณ ภาโสม

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๑๕๙
เด็กหญิงณัชณิชา เทศนิยม

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๑๖๐
เด็กชายธนัชวิชญ์ ศิริสกุล

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๑๖๑
เด็กชายสิรวิชญ์ ชาลีน้อย

๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๑๖๒
เด็กหญิงศศิชา วงษ์สิทธิชัย

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๑๖๓
เด็กชายภัทรพล สุวสุนทรีย์

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๑๖๔
เด็กชายภูดิส บุญมี

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระบุรี  ๕ / ๙๘

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๕๖๐/๐๑๖๕
เด็กชายสรนันท์ อุพลรัมย์

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๑๖๖
เด็กหญิงศศิธร ต้นยาง

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๑๖๗
เด็กหญิงพิชญา รับคำอินทร์

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๑๖๘
เด็กหญิงศศิวัสส์ ทะนันรัมย์

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๑๖๙
เด็กหญิงณัฏฐณิชา วงษ์โสภา

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๑๗๐
เด็กชายวชิรวิทย์ จันทร์ศิริ

๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๑๗๑
เด็กหญิงสุพิชชา ภู่มณี

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๑๗๒
เด็กหญิงวิลาสินี เคร่งครัด

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๑๗๓
เด็กหญิงพิทยาภรณ์ ศรียานนท์

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๑๗๔
เด็กหญิงภิญญดา ช่อมะกอก

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๑๗๕
เด็กหญิงพิมลภัทร์ ทองคำ

๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๑๗๖
เด็กหญิงภาคินี ละออศรี

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๑๗๗
เด็กหญิงกนกศิตา ตังวิบูลย์ชัย

้

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๑๗๘
เด็กชายณัฐดนัย พันธุเสนา

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๑๗๙
เด็กชายกษิเดช บุญด้วยลาน

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๑๘๐
เด็กหญิงบุญยิษา วิเชียรรัตน์

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๑๘๑
เด็กชายรชต แสงภักดี

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๑๘๒
เด็กหญิงณิชาภัทร บัวคลี

่

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๑๘๓
เด็กหญิงลลิตา บุญสวน

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๑๘๔
เด็กหญิงศิริภัสสร ฤทธิประเสริฐ

์

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๑๘๕
เด็กหญิงปวีณา ศรีศักดา

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๑๘๖
เด็กหญิงพรวิสาข์ สิมมา

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๑๘๗
เด็กชายภูพสินณ์ ภากรตระกูล

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๑๘๘
เด็กหญิงฐาปนี พานอนันต์

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๑๘๙
เด็กหญิงณัฐวดี แคนหมัน

้

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๑๙๐
เด็กหญิงวรรธนพร ปญญาเหลือ

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๑๙๑
เด็กชายธีรดล คำมุงคุณ

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๑๙๒
เด็กชายรัชชานนท์ สิงห์วงษ์

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๑๙๓
เด็กชายศรัณย์ สำอางค์ทรง

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๑๙๔
เด็กชายอิทธิพล ทองนุ่ม

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๑๙๕
เด็กหญิงเกศีนี เสนีย์

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๑๙๖
เด็กหญิงธัญวรัตน์

ตังไพบูลย์เกิดลาภ

้

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๑๙๗
เด็กหญิงปยธิดา แสนกรุง

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๑๙๘
เด็กหญิงอภิชญา ได้ระเบียบ

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๑๙๙
เด็กชายกฤษณพงศ์ หระไชย

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระบุรี  ๖ / ๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๕๖๐/๐๒๐๐
เด็กชายณัชพล สุขสมบูรณ์

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๒๐๑
เด็กชายนันทพัทธ์ บุญชูแก้ว

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๒๐๒
เด็กชายอโณทัย พิมพ์แสง

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๒๐๓
เด็กหญิงจณิสตา อุ่นทิม

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๒๐๔
เด็กหญิงชนกสุดา เปรมศิริ

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๒๐๕
เด็กหญิงณัฐนันท์ กองม่วง

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๒๐๖
เด็กหญิงทิรยา ศรีกะชา

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๒๐๗
เด็กชายหัสดินทร์ สิงห์สูง

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๒๐๘
เด็กหญิงณัฐชยา ผันผ่อน

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๒๐๙
เด็กหญิงภาณุมาส โสระจิตร

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๒๑๐
เด็กหญิงสิริวรรณ กลินกุหลาบ

่

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๒๑๑
เด็กหญิงสุภัสสร คะเซ็นต์

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๒๑๒
เด็กชายนิพิฐพนธ์ พรรณสูตร

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๒๑๓
เด็กชายรชต บุตรเณร

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๒๑๔
เด็กชายสรอรรถ ปะโมนะตา

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๒๑๕
เด็กหญิงเขมิกา จีราคม

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๒๑๖
เด็กหญิงนิรชา อินตาพวง

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๒๑๗
เด็กหญิงเปมิกา สุวรรณชาติ

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๒๑๘
เด็กหญิงสุชานรี จงเนติวิศิษฐ์

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๒๑๙
เด็กชายกันตินันท์ พงษ์มงคลเลิศ

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๒๒๐
เด็กชายจิรภัทร การจุลศรี

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๒๒๑
เด็กชายชลสิทธิ

์

ธิบูรณ์บุญ
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๒๒๒
เด็กหญิงจิรัชญา พรหมชัยรัตน์

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๒๒๓
เด็กหญิงจิตสุภา คงเกลียง

้

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๒๒๔
เด็กหญิงชนาภา ศรีจันทร์

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๒๒๕
เด็กหญิงปริชญา ดามณี

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๒๒๖
เด็กหญิงศิริพรรณ นิลพล

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๒๒๗
เด็กชายกวินภพ หนูนันท์

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๒๒๘
เด็กชายพงศกร ฟงเพราะ

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๒๒๙
เด็กหญิงณัฐธิดา ช่างกล

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๒๓๐
เด็กหญิงพรชนิตร์ ตัตตะวะศาสตร์

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๒๓๑
เด็กหญิงณัฐชา สุขประสงค์

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๒๓๒
เด็กหญิงชนากานต์ คำสะอาด

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๒๓๓
เด็กหญิงชาลิสา ใจเย็น

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๒๓๔
เด็กหญิงณัฏฐณิชา การวิชา

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระบุรี  ๗ / ๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๕๖๐/๐๒๓๕
เด็กหญิงพรชนก มงคลธง

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๒๓๖
เด็กชายปริวัฒน์ ปงชวลิตโสภี

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๒๓๗
เด็กหญิงกัลยกร บัวครอง

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๒๓๘
เด็กหญิงปยะฉัตร ราษี

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๒๓๙
เด็กหญิงรมิตา สันติวรการ

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๒๔๐
เด็กหญิงญาณิศา ใจประสิทธิชัย

์

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๒๔๑
เด็กหญิงปารวีย์ ถำพิพัฒน์

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๒๔๒
เด็กหญิงวิชุดา เจริญเร็ว

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๒๔๓
เด็กหญิงชรินรัตน์ แก้วงามสอง

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๒๔๔
เด็กหญิงพรนภา เทพภักดี

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๒๔๕
เด็กหญิงวิภาดา ชาวหนองแสง

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๒๔๖
เด็กหญิงมนสิการ ชมสุวรรณ

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๒๔๗
เด็กหญิงสุพัตรา สมิงแก้ว

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๒๔๘
เด็กหญิงเบ็ญจพร โสรีกุล

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๒๔๙
เด็กหญิงณัฐณิชา ชาตะศิริ

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๒๕๐
เด็กชายกิตติภูมิ ฉายาวาศ

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๒๕๑
เด็กหญิงกฤติยาณี พุฒจิระ

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๒๕๒
เด็กหญิงกัญญาณัฐ นิยมพงษ์

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๒๕๓
เด็กหญิงกนกพร โตพร

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๒๕๔
เด็กหญิงปวีณอร สุขปาน

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๒๕๕
เด็กหญิงศิรภัสสร อัคคะจีนาพันธ์ุ

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๒๕๖
เด็กหญิงสุภัสสรา พุ่มดวง

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๒๕๗
เด็กชายธนวันต์ ชูประเทศ

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๒๕๘
เด็กหญิงศุภกาญจน์ สิงห์ประเสริฐ

๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๒๕๙
เด็กหญิงสุชญา เจริญกิจ

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๒๖๐
เด็กหญิงพนัชกร เงินประดับ

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๒๖๑
เด็กชายสหรัฐ เอนสาร

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๒๖๒
เด็กหญิงณัฐรัตน์ พนมรัตนรักษ์

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๒๖๓
เด็กหญิงณัฐริกา คงสวัสดิ

์

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๒๖๔
เด็กหญิงพิทยาภรณ์ เบ็ญจา

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๒๖๕
เด็กหญิงศุภรดา โมธินา

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๒๖๖
เด็กหญิงนันทชพร วงษ์นายะ

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๒๖๗
เด็กหญิงรัตน์นรี เลิศมงคลไทย

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๒๖๘
เด็กหญิงมาลิตา ดาญาน

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๒๖๙
เด็กชายชนัญู ก้านบัว

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระบุรี  ๘ / ๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๕๖๐/๐๒๗๐
เด็กชายวรพงศ์ บุญญาสิทธิ

์

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๒๗๑
เด็กหญิงกัญญาพัชร สุติมา

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๒๗๒
เด็กหญิงธีรตา สถาวระ

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๒๗๓
เด็กหญิงเปวิกา ว่องไว

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๒๗๔
เด็กหญิงพัชรินทร์ เชือคำ

้

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๒๗๕
เด็กชายตรีทเศศ พรมศรี

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๒๗๖
เด็กหญิงฐาณิฏา พุ่มน้อย

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๒๗๗
เด็กหญิงพิมพ์มาดา รอดมานพ

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๒๗๘
เด็กหญิงอริสรา บรรณสุรัตน์

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๒๗๙
เด็กหญิงเปมิกา นรพัลลภ

๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๒๘๐
เด็กหญิงวัณวลี เกลียวสีนาค

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๒๘๑
เด็กชายอนพัทย์ พุดศรี

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๒๘๒
เด็กหญิงนัฐดาว ปานเอม

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๒๘๓
เด็กหญิงพิชญา สาสุข

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๒๘๔
เด็กหญิงปริณดา สำราญจิตร์

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๒๘๕
เด็กหญิงพิชญธิดา วงษ์สิริโสภาคย์

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๒๘๖
เด็กหญิงอรชพร พินจงสกุลดิษฐ์

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๒๘๗
เด็กชายจีรภัทร อรุณเพ็ง

๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๒๘๘
เด็กชายศุภณัฐ พันธุเสนา

๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๒๘๙
เด็กหญิงฐิติภาภัทร์ จูเจ๊ก

๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๒๙๐
เด็กหญิงสาธิตา เชียวชาญ

่

๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๒๙๑
เด็กหญิงกนกภรณ์ ฉันทารุนัย

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๒๙๒
เด็กชายกฤตเมธ จันทะเกตุ

๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๒๙๓
เด็กหญิงชิตากาญจน์ จุลพันธ์

๐๓/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดศรีบุรีรตนาราม
วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๒๙๔
เด็กหญิงศศิวิมล แก้วโพธิ

์

๑๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดศรีบุรีรตนาราม
วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๒๙๕
เด็กหญิงณัฐพร ม่วงจีน

๒๒/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดศรีบุรีรตนาราม
วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๒๙๖
เด็กหญิงจริยา เทวา

๐๒/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดศรีบุรีรตนาราม
วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๒๙๗
เด็กหญิงอารยา อรรคอุดม

๑๕/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดศรีบุรีรตนาราม
วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๒๙๘
เด็กหญิงเสรยนุช จึม

๐๘/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดศรีบุรีรตนาราม
วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๒๙๙
เด็กหญิงธนพร ปนทะสิม

๒๔/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดศรีบุรีรตนาราม
วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๓๐๐
เด็กหญิงเกสรา สำราญพล

๓๐/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดศรีบุรีรตนาราม
วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๓๐๑
เด็กหญิงจิตรวรรณ สุวรรณจันทร์

๒๔/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดศรีบุรีรตนาราม

วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๓๐๒
เด็กหญิงศศิพิมพ์ วรรณเจริญ

๑๐/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดศรีบุรีรตนาราม
วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๓๐๓
เด็กหญิงปนัดดา แย้มอิม

่

๑๒/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดศรีบุรีรตนาราม

วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๓๐๔
เด็กหญิงรักษิณา จันคัมรี

๒๙/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดศรีบุรีรตนาราม
วัดศรีบุรีรตนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระบุรี  ๙ / ๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๕๖๐/๐๓๐๕
เด็กหญิงธัญญาเรศ ภูมิกองแก้ว

๑๐/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดศรีบุรีรตนาราม
วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๓๐๖
เด็กหญิงกนกวรรณ คงสำอางค์

๑๙/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดศรีบุรีรตนาราม
วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๓๐๗
เด็กหญิงอภัสรา ศิริมงคล

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบำรุงวิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๓๐๘
เด็กหญิงสุพรรษา พันนาสุระ

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบำรุงวิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๓๐๙
เด็กหญิงพิชชาภา บุญทับ

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบำรุงวิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๓๑๐
เด็กหญิงสิราลักษณ์ ฟูกำเนิด

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบำรุงวิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๓๑๑
เด็กหญิงวริศรา ศิริรัศมีวงศา

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบำรุงวิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๓๑๒
เด็กหญิงวรินทร ศิริรัศมีวงศา

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบำรุงวิทยา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๓๑๓
เด็กหญิงจีระภา แปนมะยะ

๒๓/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี วัดสุวรรณคีรี  

สบ ๒๕๖๐/๐๓๑๔
เด็กหญิงมิงขวัญ

่

นันตะ
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี วัดสุวรรณคีรี  

สบ ๒๕๖๐/๐๓๑๕
นางสาวจุฑามาส สายกระสุน

๑๕/๐๔/๒๕๓๔

โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี วัดสุวรรณคีรี  

สบ ๒๕๖๐/๐๓๑๖
นางวิภาภรณ์ บุญเจริญกุล

๒๗/๑๑/๒๕๐๙

โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี วัดสุวรรณคีรี  

สบ ๒๕๖๐/๐๓๑๗
เด็กหญิงเขมจิรา ควรมิตร

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 7 วัดแก่งขนุน วัดแก่งขนุน  

สบ ๒๕๖๐/๐๓๑๘
เด็กชายจิรายุ สมอนา

๓๐/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 7 วัดแก่งขนุน วัดแก่งขนุน  

สบ ๒๕๖๐/๐๓๑๙
เด็กชายอธิวัช กอบัว

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 7 วัดแก่งขนุน วัดแก่งขนุน  

สบ ๒๕๖๐/๐๓๒๐
เด็กชายพฤทธิ

์

แสงทองย้อย
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 7 วัดแก่งขนุน วัดแก่งขนุน  

สบ ๒๕๖๐/๐๓๒๑
เด็กชายศรัณย์ เวกอรุณ

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 7 วัดแก่งขนุน วัดแก่งขนุน  

สบ ๒๕๖๐/๐๓๒๒
เด็กหญิงญาณิศา ประทุมมาศ

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 7 วัดแก่งขนุน วัดแก่งขนุน  

สบ ๒๕๖๐/๐๓๒๓
เด็กหญิงณัชชานันท์ จันทร์จวง

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 7 วัดแก่งขนุน วัดแก่งขนุน  

สบ ๒๕๖๐/๐๓๒๔
เด็กหญิงอารดา โตศาสตร์

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 7 วัดแก่งขนุน วัดแก่งขนุน  

สบ ๒๕๖๐/๐๓๒๕
เด็กหญิงศศิกานต์ สมัยมาก

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 7 วัดแก่งขนุน วัดแก่งขนุน  

สบ ๒๕๖๐/๐๓๒๖
เด็กหญิงชนนิกานต์ มีทรัพย์

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 7 วัดแก่งขนุน วัดแก่งขนุน  

สบ ๒๕๖๐/๐๓๒๗
เด็กหญิงกรรณิกา พลสอน

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 7 วัดแก่งขนุน วัดแก่งขนุน  

สบ ๒๕๖๐/๐๓๒๘
เด็กหญิงสุภาวดี อรรคพงษ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 7 วัดแก่งขนุน วัดแก่งขนุน  

สบ ๒๕๖๐/๐๓๒๙
เด็กหญิงสุกาญจน์ดา เลขะสม

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 7 วัดแก่งขนุน วัดแก่งขนุน  

สบ ๒๕๖๐/๐๓๓๐
เด็กหญิงชลดา ขำทอง

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 7 วัดแก่งขนุน วัดแก่งขนุน  

สบ ๒๕๖๐/๐๓๓๑
เด็กหญิงปาลิตา จารัตน์

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 7 วัดแก่งขนุน วัดแก่งขนุน  

สบ ๒๕๖๐/๐๓๓๒
เด็กชายพงศ์พณิช เคนไชยวงศ์

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 7 วัดแก่งขนุน วัดแก่งขนุน  

สบ ๒๕๖๐/๐๓๓๓
เด็กชายปฏิพัทธ เทียมทอง

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 7 วัดแก่งขนุน วัดแก่งขนุน  

สบ ๒๕๖๐/๐๓๓๔
เด็กชายณัฐปกรณ์ น่วมโต

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 7 วัดแก่งขนุน วัดแก่งขนุน  

สบ ๒๕๖๐/๐๓๓๕
เด็กชายกษมา ทองผกาศรี

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 7 วัดแก่งขนุน วัดแก่งขนุน  

สบ ๒๕๖๐/๐๓๓๖
เด็กชายธนากรณ์ ดีไร่

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 7 วัดแก่งขนุน วัดแก่งขนุน  

สบ ๒๕๖๐/๐๓๓๗
เด็กชายฐิติพงศ์ เรืองโสม

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 7 วัดแก่งขนุน วัดแก่งขนุน  

สบ ๒๕๖๐/๐๓๓๘
เด็กชายวรรณธัช ศรีเอียม

่

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 7 วัดแก่งขนุน วัดแก่งขนุน  

สบ ๒๕๖๐/๐๓๓๙
เด็กชายอุดมเอก เกตุเมือง

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 7 วัดแก่งขนุน วัดแก่งขนุน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๐ / ๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๕๖๐/๐๓๔๐
เด็กชายณัฐวุฒิ วิลาพันธ์

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 7 วัดแก่งขนุน วัดแก่งขนุน  

สบ ๒๕๖๐/๐๓๔๑
เด็กชายสุธี ศรีเมฆ

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 7 วัดแก่งขนุน วัดแก่งขนุน  

สบ ๒๕๖๐/๐๓๔๒
เด็กชายวัชรินทร์ กิงแก้ว

่

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 7 วัดแก่งขนุน วัดแก่งขนุน  

สบ ๒๕๖๐/๐๓๔๓
เด็กหญิงปณิตา วิเทหะโยธิน

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 7 วัดแก่งขนุน วัดแก่งขนุน  

สบ ๒๕๖๐/๐๓๔๔
เด็กหญิงพัชราภา คำนวน

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 7 วัดแก่งขนุน วัดแก่งขนุน  

สบ ๒๕๖๐/๐๓๔๕
เด็กหญิงณัฐกานต์ วงษ์เพ็ง

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 7 วัดแก่งขนุน วัดแก่งขนุน  

สบ ๒๕๖๐/๐๓๔๖
เด็กหญิงณัฐพิธชญา อินทรผล

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 7 วัดแก่งขนุน วัดแก่งขนุน  

สบ ๒๕๖๐/๐๓๔๗
เด็กหญิงยุภาพร จันทรา

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 7 วัดแก่งขนุน วัดแก่งขนุน  

สบ ๒๕๖๐/๐๓๔๘
เด็กหญิงพัชทราภรณ์ กสิวัตร์

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 7 วัดแก่งขนุน วัดแก่งขนุน  

สบ ๒๕๖๐/๐๓๔๙
เด็กหญิงพรทิพย์ กอนเกียน

๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 7 วัดแก่งขนุน วัดแก่งขนุน  

สบ ๒๕๖๐/๐๓๕๐
เด็กหญิงมุธิตา ขันทุลา

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 7 วัดแก่งขนุน วัดแก่งขนุน  

สบ ๒๕๖๐/๐๓๕๑
เด็กหญิงรัชนี หงษ์มณีเวช

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 7 วัดแก่งขนุน วัดแก่งขนุน  

สบ ๒๕๖๐/๐๓๕๒
เด็กหญิงรุจิรา ชัยมงคล

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 7 วัดแก่งขนุน วัดแก่งขนุน  

สบ ๒๕๖๐/๐๓๕๓
เด็กหญิงอรสา ภูมาพันธ์

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 7 วัดแก่งขนุน วัดแก่งขนุน  

สบ ๒๕๖๐/๐๓๕๔
เด็กหญิงปาริชาติ แซ่จ๋าว

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 7 วัดแก่งขนุน วัดแก่งขนุน  

สบ ๒๕๖๐/๐๓๕๕
เด็กชายอาทิตย์ เขตสงคราม

๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 7 วัดแก่งขนุน วัดแก่งขนุน  

สบ ๒๕๖๐/๐๓๕๖
เด็กชายพงศกร ขืนเขียว

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 7 วัดแก่งขนุน วัดแก่งขนุน  

สบ ๒๕๖๐/๐๓๕๗
เด็กชายภาณุวัฒน์ เลิศวิลัย

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 7 วัดแก่งขนุน วัดแก่งขนุน  

สบ ๒๕๖๐/๐๓๕๘
เด็กชายภูมิมินทร์ ทองไพฑรูย์

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 7 วัดแก่งขนุน วัดแก่งขนุน  

สบ ๒๕๖๐/๐๓๕๙
เด็กชายวายุภักดิ

์

มลบัว
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 7 วัดแก่งขนุน วัดแก่งขนุน  

สบ ๒๕๖๐/๐๓๖๐
เด็กหญิงฑิฆัมพร ปนสวัสดิ

์

๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 7 วัดแก่งขนุน วัดแก่งขนุน  

สบ ๒๕๖๐/๐๓๖๑
เด็กหญิงศุภรา พาหล

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 7 วัดแก่งขนุน วัดแก่งขนุน  

สบ ๒๕๖๐/๐๓๖๒
เด็กหญิงม่วงหวาน ทองติด

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 7 วัดแก่งขนุน วัดแก่งขนุน  

สบ ๒๕๖๐/๐๓๖๓
เด็กหญิงดวงฤทัย ปนตานันท์

๓๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 7 วัดแก่งขนุน วัดแก่งขนุน  

สบ ๒๕๖๐/๐๓๖๔
เด็กหญิงจิรชยา ผลมะตูม

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 7 วัดแก่งขนุน วัดแก่งขนุน  

สบ ๒๕๖๐/๐๓๖๕
เด็กหญิงพิมพ์ญาดา วรอินทร์

๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 7 วัดแก่งขนุน วัดแก่งขนุน  

สบ ๒๕๖๐/๐๓๖๖
เด็กหญิงวีณา ซุ้มเสนา

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 7 วัดแก่งขนุน วัดแก่งขนุน  

สบ ๒๕๖๐/๐๓๖๗
เด็กชายปรเมศวร์ ยีโถหุ่น

่

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 7 วัดแก่งขนุน วัดแก่งขนุน  

สบ ๒๕๖๐/๐๓๖๘
เด็กชายอินทัช แก้วเจิม

๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 7 วัดแก่งขนุน วัดแก่งขนุน  

สบ ๒๕๖๐/๐๓๖๙
เด็กชายธวัชชัย จันพางาม

๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 7 วัดแก่งขนุน วัดแก่งขนุน  

สบ ๒๕๖๐/๐๓๗๐
เด็กชายภัทรชัย แนบสนิท

๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 7 วัดแก่งขนุน วัดแก่งขนุน  

สบ ๒๕๖๐/๐๓๗๑
นายวิชัย อุบลบาล

๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 7 วัดแก่งขนุน วัดแก่งขนุน  

สบ ๒๕๖๐/๐๓๗๒
เด็กชายนวพล ชัยมงคล

๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 7 วัดแก่งขนุน วัดแก่งขนุน  

สบ ๒๕๖๐/๐๓๗๓
นางสาววาสนา สาระเวก

๑๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 7 วัดแก่งขนุน วัดแก่งขนุน  

สบ ๒๕๖๐/๐๓๗๔
เด็กหญิงออมพลอย สุวรรณสุข

๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 7 วัดแก่งขนุน วัดแก่งขนุน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๑ / ๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๕๖๐/๐๓๗๕
เด็กหญิงภรนิภา ภู่โปร่ง

๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 7 วัดแก่งขนุน วัดแก่งขนุน  

สบ ๒๕๖๐/๐๓๗๖
นายอมรเทพ ผลมะตูม

๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 7 วัดแก่งขนุน วัดแก่งขนุน  

สบ ๒๕๖๐/๐๓๗๗
เด็กหญิงจิราพัชร อาจหาญ

๑๐/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 6 วัดเชิงเขา วัดเชิงเขา  

สบ ๒๕๖๐/๐๓๗๘
เด็กหญิงธิดาทิพย์ กันยะลา

๕/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 6 วัดเชิงเขา วัดเชิงเขา  

สบ ๒๕๖๐/๐๓๗๙
เด็กหญิงกนกรัตน์ อินเทพ

๑๒/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 6 วัดเชิงเขา วัดเชิงเขา  

สบ ๒๕๖๐/๐๓๘๐
เด็กหญิงธนวรรณ เหลากลม ๕/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 6 วัดเชิงเขา วัดเชิงเขา  

สบ ๒๕๖๐/๐๓๘๑
เด็กหญิงพฤทธิดา ชาวนา

๒๓/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 6 วัดเชิงเขา วัดเชิงเขา  

สบ ๒๕๖๐/๐๓๘๒
เด็กหญิงวรฉัตร แก้วนาขา ๔/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 6 วัดเชิงเขา วัดเชิงเขา  

สบ ๒๕๖๐/๐๓๘๓
เด็กชายพัทธดนย์ สร้อยทอง

๑๓/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดดาวเรือง วัดดาวเรือง  

สบ ๒๕๖๐/๐๓๘๔
เด็กหญิงศิริมณฑน์ อุ่นสาลี

๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดดาวเรือง วัดดาวเรือง  

สบ ๒๕๖๐/๐๓๘๕
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ศรีธรรมมาศ

๑๙/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดดาวเรือง วัดดาวเรือง  

สบ ๒๕๖๐/๐๓๘๖
เด็กหญิงจุฑามาศ ชูหลง

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดดาวเรือง วัดดาวเรือง  

สบ ๒๕๖๐/๐๓๘๗
เด็กหญิงอุบลรัตน์ งามเอียม

่

๒๘/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง วัดทองพุ่มพวง  

สบ ๒๕๖๐/๐๓๘๘
เด็กชายกรกานต์ กาแก้ว

๐๑/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง วัดทองพุ่มพวง  

สบ ๒๕๖๐/๐๓๘๙
เด็กชายจิรศักดิ

์

เกษแจ่ม
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง วัดทองพุ่มพวง  

สบ ๒๕๖๐/๐๓๙๐
เด็กชายจิรายุทธ เกษแจ่ม

๐๙/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง วัดทองพุ่มพวง  

สบ ๒๕๖๐/๐๓๙๑
เด็กชายณัฐภูมิ จันทเสน

๒๓/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง วัดทองพุ่มพวง  

สบ ๒๕๖๐/๐๓๙๒
เด็กชายณัฐภูมิ สันตระกูล

๓๐/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง วัดทองพุ่มพวง  

สบ ๒๕๖๐/๐๓๙๓
เด็กชายธนดล สงสุระ

๐๑/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง วัดทองพุ่มพวง  

สบ ๒๕๖๐/๐๓๙๔
เด็กชายธิติกรณ์ อ่องแก้ว

๒๐/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง วัดทองพุ่มพวง  

สบ ๒๕๖๐/๐๓๙๕
เด็กชายปรีชา ศรีสังข์

๒๖/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง วัดทองพุ่มพวง  

สบ ๒๕๖๐/๐๓๙๖
เด็กชายพิชิตชัย ส้มโต

๐๕/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง วัดทองพุ่มพวง  

สบ ๒๕๖๐/๐๓๙๗
เด็กชายพิชิตชัย จันทบุญ

๐๕/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง วัดทองพุ่มพวง  

สบ ๒๕๖๐/๐๓๙๘
เด็กชายพิตตินันท์ จันทร์แจ่มฟา

๑๕/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง วัดทองพุ่มพวง  

สบ ๒๕๖๐/๐๓๙๙
เด็กชายรพีภัทร เริงโกมุท

๒๘/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง วัดทองพุ่มพวง  

สบ ๒๕๖๐/๐๔๐๐
เด็กชายวัชรมนตรี สุขสำราญ

๑๑/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง วัดทองพุ่มพวง  

สบ ๒๕๖๐/๐๔๐๑
เด็กชายสนทรรศ์ มีสมปราชญ์

๐๔/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง วัดทองพุ่มพวง  

สบ ๒๕๖๐/๐๔๐๒
เด็กชายสรรเสริญ ศิริพจน์

๒๗/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง วัดทองพุ่มพวง  

สบ ๒๕๖๐/๐๔๐๓
เด็กชายสุรพล แก้วปญญา

๑๔/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง วัดทองพุ่มพวง  

สบ ๒๕๖๐/๐๔๐๔
เด็กชายอนันฐชัย ชูพรม

๓๑/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง วัดทองพุ่มพวง  

สบ ๒๕๖๐/๐๔๐๕
เด็กหญิงกนกภรณ์ คำผุย

๑๐/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง วัดทองพุ่มพวง  

สบ ๒๕๖๐/๐๔๐๖
เด็กหญิงกรรณิการ์ เทียมกุล

๐๙/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง วัดทองพุ่มพวง  

สบ ๒๕๖๐/๐๔๐๗
เด็กหญิงจันทิมา นาคประสพ

๒๘/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง วัดทองพุ่มพวง  

สบ ๒๕๖๐/๐๔๐๘
เด็กหญิงชณาวรรณ จันทร์นาค

๑๓/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง วัดทองพุ่มพวง  

สบ ๒๕๖๐/๐๔๐๙
เด็กหญิงชุติกาญจน์ เมณฑะละ

๐๑/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง วัดทองพุ่มพวง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๒ / ๙๘
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๕๖๐/๐๔๑๐
เด็กหญิงณิชากร เภาสุวรรณ

๒๒/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง วัดทองพุ่มพวง  

สบ ๒๕๖๐/๐๔๑๑
เด็กหญิงณิชาภัทธ์ แก่นกุล

๓๑/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง วัดทองพุ่มพวง  

สบ ๒๕๖๐/๐๔๑๒
เด็กหญิงดวงกมล ล้อพงษ์วานิช

๑๐/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง วัดทองพุ่มพวง  

สบ ๒๕๖๐/๐๔๑๓
เด็กหญิงทาริกา แย้มโชติ

๒๑/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง วัดทองพุ่มพวง  

สบ ๒๕๖๐/๐๔๑๔
เด็กหญิงเปมิกา แซ่เลียง

้

๒๓/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง วัดทองพุ่มพวง  

สบ ๒๕๖๐/๐๔๑๕
เด็กหญิงพรรษา ไขไพรวัน

๑๙/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง วัดทองพุ่มพวง  

สบ ๒๕๖๐/๐๔๑๖
เด็กหญิงพิชญาภัค ตาวงษา

๐๒/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง วัดทองพุ่มพวง  

สบ ๒๕๖๐/๐๔๑๗
เด็กหญิงมินลวัลย์ สังข์เมือง

๐๒/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง วัดทองพุ่มพวง  

สบ ๒๕๖๐/๐๔๑๘
เด็กหญิงมีณา มาหอม

๑๐/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง วัดทองพุ่มพวง  

สบ ๒๕๖๐/๐๔๑๙
เด็กหญิงวราภรณ์ วัธนะตระกูล

๐๔/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง วัดทองพุ่มพวง  

สบ ๒๕๖๐/๐๔๒๐
เด็กหญิงวันวิสา ทองย้อย

๑๓/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง วัดทองพุ่มพวง  

สบ ๒๕๖๐/๐๔๒๑
เด็กหญิงวิจิตรา เทพนคร

๑๘/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง วัดทองพุ่มพวง  

สบ ๒๕๖๐/๐๔๒๒
เด็กหญิงศุภัสสร กามขุนทด

๑๖/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง วัดทองพุ่มพวง  

สบ ๒๕๖๐/๐๔๒๓
เด็กหญิงสิรภัทร สุวรรณกำไร

๒๐/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง วัดทองพุ่มพวง  

สบ ๒๕๖๐/๐๔๒๔
เด็กหญิงสุกัลยา สามัญ

๑๑/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง วัดทองพุ่มพวง  

สบ ๒๕๖๐/๐๔๒๕
เด็กหญิงอรัญญา เกษรราช

๒๔/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง วัดทองพุ่มพวง  

สบ ๒๕๖๐/๐๔๒๖
เด็กหญิงอริสา ไขไพรวัน

๒๗/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง วัดทองพุ่มพวง  

สบ ๒๕๖๐/๐๔๒๗
เด็กชายธีระวัฒน์ อุ่นใจ

๒๒/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง วัดทองพุ่มพวง  

สบ ๒๕๖๐/๐๔๒๘
เด็กชายนพรัตน์ อุปนันท์

๐๒/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง วัดทองพุ่มพวง  

สบ ๒๕๖๐/๐๔๒๙
เด็กชายนัฐนนท์ เสือหิน

๒๑/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง วัดทองพุ่มพวง  

สบ ๒๕๖๐/๐๔๓๐
เด็กชายปรเมษฐ์ รอดเสงียม

่

๒๗/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง วัดทองพุ่มพวง  

สบ ๒๕๖๐/๐๔๓๑
เด็กชายพิสิษฐ์ เลิศพิชัย

๐๓/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง วัดทองพุ่มพวง  

สบ ๒๕๖๐/๐๔๓๒
เด็กชายณัฐนันท์ พวงสุดรักษ์

๓๐/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง วัดทองพุ่มพวง  

สบ ๒๕๖๐/๐๔๓๓
เด็กชายธันวา โสภา

๑๙/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง วัดทองพุ่มพวง  

สบ ๒๕๖๐/๐๔๓๔
เด็กชายอนุชา กองแก้ว

๒๔/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง วัดทองพุ่มพวง  

สบ ๒๕๖๐/๐๔๓๕
เด็กชายรัฐพล เกตุมณี

๒๐/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง วัดทองพุ่มพวง  

สบ ๒๕๖๐/๐๔๓๖
เด็กชายธนกร พุ่มโพธิแพน

์

๐๙/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง วัดทองพุ่มพวง  

สบ ๒๕๖๐/๐๔๓๗
เด็กชายนันทพงศ์ สุภาพล

๑๙/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง วัดทองพุ่มพวง  

สบ ๒๕๖๐/๐๔๓๘
เด็กชายพุฒิพงศ์ บุญลือ

๑๓/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง วัดทองพุ่มพวง  

สบ ๒๕๖๐/๐๔๓๙
เด็กชายภานุเดช สีเรืองพันธ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง วัดทองพุ่มพวง  

สบ ๒๕๖๐/๐๔๔๐
เด็กชายยุทธนา ก้อนพร

๐๗/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง วัดทองพุ่มพวง  

สบ ๒๕๖๐/๐๔๔๑
เด็กชายชูศักดิ

์

กาลพัฒ
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง วัดทองพุ่มพวง  

สบ ๒๕๖๐/๐๔๔๒
เด็กชายไชยพัฒน์ จำนงค์สุข

๑๘/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง วัดทองพุ่มพวง  

สบ ๒๕๖๐/๐๔๔๓
เด็กชายณชานนท์ ขำด่อน

๐๙/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง วัดทองพุ่มพวง  

สบ ๒๕๖๐/๐๔๔๔
เด็กชายจิรายุ ธนูศร

๒๒/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง วัดทองพุ่มพวง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๓ / ๙๘
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สบ ๒๕๖๐/๐๔๔๕
เด็กชายสุนทร แซ่นิม

้

๑๙/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง วัดทองพุ่มพวง  

สบ ๒๕๖๐/๐๔๔๖
เด็กหญิงทัศชนก สินคำคุณ

๐๘/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง วัดทองพุ่มพวง  

สบ ๒๕๖๐/๐๔๔๗
เด็กหญิงภูริชญา ตันตระกูล

๒๕/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง วัดทองพุ่มพวง  

สบ ๒๕๖๐/๐๔๔๘
เด็กหญิงรติกร กรวยทองสูงเนิน

๒๔/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง วัดทองพุ่มพวง  

สบ ๒๕๖๐/๐๔๔๙
เด็กหญิงวชิรญาณ์ ธัญญวุฒิ

๐๕/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง วัดทองพุ่มพวง  

สบ ๒๕๖๐/๐๔๕๐
เด็กหญิงเมขลา ก้อนกลิน

่

๒๓/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง วัดทองพุ่มพวง  

สบ ๒๕๖๐/๐๔๕๑
เด็กหญิงสุชานาถ พันศรีภู

๐๘/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง วัดทองพุ่มพวง  

สบ ๒๕๖๐/๐๔๕๒
เด็กหญิงนภัสสร เอียมสุข

่

๑๐/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง วัดทองพุ่มพวง  

สบ ๒๕๖๐/๐๔๕๓
เด็กหญิงณัฐชนา ศรีเสริฐผล

๓๐/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง วัดทองพุ่มพวง  

สบ ๒๕๖๐/๐๔๕๔
นางสาวกฤตติยาพร ไขไพรวัน

๐๕/๐๘/๒๕๔๓
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง วัดทองพุ่มพวง  

สบ ๒๕๖๐/๐๔๕๕
เด็กหญิงขนิษฐา สดคมขำ

๐๒/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง วัดทองพุ่มพวง  

สบ ๒๕๖๐/๐๔๕๖
นายยุทธกรณ์ จันทมินทร์

๒๕/๔/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง วัดทองพุ่มพวง  

สบ ๒๕๖๐/๐๔๕๗
นายกฤตภาส กาษร

๒๗/๗/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง วัดทองพุ่มพวง  

สบ ๒๕๖๐/๐๔๕๘
เด็กชายภัทรพงษ์ กุหลาบ

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 8 วัดเจดีย์งาม วัดบ้านบึง  

สบ ๒๕๖๐/๐๔๕๙
เด็กชายชลธิชาติ ตรีเมฆ

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 8 วัดเจดีย์งาม วัดบ้านบึง  

สบ ๒๕๖๐/๐๔๖๐
เด็กชายรัชภูมิ ตูมนอก

๓๑/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 8 วัดเจดีย์งาม วัดบ้านบึง  

สบ ๒๕๖๐/๐๔๖๑
เด็กชายอภิสิทธิ

์

กางขุนทด
๑๖/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 8 วัดเจดีย์งาม วัดบ้านบึง  

สบ ๒๕๖๐/๐๔๖๒
เด็กหญิงทินัดดา เรียนไธสง

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 8 วัดเจดีย์งาม วัดบ้านบึง  

สบ ๒๕๖๐/๐๔๖๓
เด็กหญิงเพ็ญพิสุทธิ

์

ศรีจำปา
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 8 วัดเจดีย์งาม วัดบ้านบึง  

สบ ๒๕๖๐/๐๔๖๔
เด็กหญิงชนัชพร จำปานิน

๑๘/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 8 วัดเจดีย์งาม วัดบ้านบึง  

สบ ๒๕๖๐/๐๔๖๕
เด็กหญิงชยาน์ เชียวชาญ

๒๗/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 8 วัดเจดีย์งาม วัดบ้านบึง  

สบ ๒๕๖๐/๐๔๖๖
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ละครศรี

๒๘/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 8 วัดเจดีย์งาม วัดบ้านบึง  

สบ ๒๕๖๐/๐๔๖๗
เด็กหญิงอภิชญา ตุ้มสิทธิ

์

๑๘/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 8 วัดเจดีย์งาม วัดบ้านบึง  

สบ ๒๕๖๐/๐๔๖๘
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ เพ็งแพง

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 8 วัดเจดีย์งาม วัดบ้านบึง  

สบ ๒๕๖๐/๐๔๖๙
เด็กหญิงวันเพ็ญ แย้มสำราญ

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปาสัก วัดปาสัก  

สบ ๒๕๖๐/๐๔๗๐
เด็กชายอดิสร คูณทอง

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปาสัก วัดปาสัก  

สบ ๒๕๖๐/๐๔๗๑
เด็กชายศรัณย์ วิจิตรธำรงชัย

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปาสัก วัดปาสัก  

สบ ๒๕๖๐/๐๔๗๒
เด็กชายพีรัชชัย สุกไพ

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาสัก วัดปาสัก  

สบ ๒๕๖๐/๐๔๗๓
เด็กหญิงกนกวรรณ จันทร์ส่อง

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปาสัก วัดปาสัก  

สบ ๒๕๖๐/๐๔๗๔
เด็กหญิงแพทอง พุ่มเจริญ

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปาสัก วัดปาสัก  

สบ ๒๕๖๐/๐๔๗๕
เด็กชายพงศ์เพชร แก้วมณี

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาสัก วัดปาสัก  

สบ ๒๕๖๐/๐๔๗๖
นางสาวกิตนภา ดีเจริญ

๑๑/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี วัดศาลาแดง  

สบ ๒๕๖๐/๐๔๗๗
นางสาวณัฐพัชร์ เซ็นไล้

๒๘/๐๔/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี วัดศาลาแดง  

สบ ๒๕๖๐/๐๔๗๘
นางสาววิภาวินี ควรรับผล

๑๕/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี วัดศาลาแดง  

สบ ๒๕๖๐/๐๔๗๙
นางสาวกนกวรรณ รุ่งฤทธิ

์

๐๘/๐๔/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี วัดศาลาแดง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๔ / ๙๘

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๕๖๐/๐๔๘๐
นางสาวชืนนภา

่

พิณเสนาะ
๓๑/๐๕/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี วัดศาลาแดง  

สบ ๒๕๖๐/๐๔๘๑
นางสาวอรลดา ดวงศรี

๑๘/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี วัดศาลาแดง  

สบ ๒๕๖๐/๐๔๘๒
นางสาวอาภัสรา พรมมา

๑๗/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี วัดศาลาแดง  

สบ ๒๕๖๐/๐๔๘๓
นางสาวอุบลวรรณ ชิดเชือ

้

๒๘/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี วัดศาลาแดง  

สบ ๒๕๖๐/๐๔๘๔
นางสาวอโณทัย ศูนย์ปาน

๐๖/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี วัดศาลาแดง  

สบ ๒๕๖๐/๐๔๘๕
นายปวริศ อยู่จำเนียร

๐๕/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี วัดศาลาแดง  

สบ ๒๕๖๐/๐๔๘๖
นางสาวลักษิกา เกตุจันทร์

๐๘/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี วัดศาลาแดง  

สบ ๒๕๖๐/๐๔๘๗
นางสาวสุพรรษา อินอ่อน

๓๐/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี วัดศาลาแดง  

สบ ๒๕๖๐/๐๔๘๘
นางสาวญาดา จันดากุล

๐๘/๐๒/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี วัดศาลาแดง  

สบ ๒๕๖๐/๐๔๘๙
นางสาวประภัสสร บัวหลวง

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี วัดศาลาแดง  

สบ ๒๕๖๐/๐๔๙๐
นางสาวศิรินภา วพานิยเวสส์

๐๒/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี วัดศาลาแดง  

สบ ๒๕๖๐/๐๔๙๑
นายกัมปนาท จินดาวงศ์

๑๗/๐๕/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี วัดศาลาแดง  

สบ ๒๕๖๐/๐๔๙๒
นางสาววารินทร์ จันทร์แจ่มใจ

๑๑/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี วัดศาลาแดง  

สบ ๒๕๖๐/๐๔๙๓
นางสาวรวิวรรณ วงษคะฮาด

๐๓/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี วัดศาลาแดง  

สบ ๒๕๖๐/๐๔๙๔
นางสาวพัชราภา เจิมจันทร์

๒๘/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี วัดศาลาแดง  

สบ ๒๕๖๐/๐๔๙๕
นางสาวภัทรินทร์ โฮมมา

๑๒/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี วัดศาลาแดง  

สบ ๒๕๖๐/๐๔๙๖
นายสมเกียรติ นาพาสาโก

๐๙/๐๖/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี วัดศาลาแดง  

สบ ๒๕๖๐/๐๔๙๗
นางสาวกัญญาภัค บุญมี

๑๕/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี วัดศาลาแดง  

สบ ๒๕๖๐/๐๔๙๘
นางสาวมลฤดี ศรีสังข์

๐๕/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี วัดศาลาแดง  

สบ ๒๕๖๐/๐๔๙๙
นางสาวสิมิรัน เอียมวิไล

่

๐๘/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี วัดศาลาแดง  

สบ ๒๕๖๐/๐๕๐๐
นายณัฐภัทร ศักดิคงคา

์

๑๑/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี วัดศาลาแดง  

สบ ๒๕๖๐/๐๕๐๑
นายโสภณ สังข์ไพโรจน์

๑๓/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี วัดศาลาแดง  

สบ ๒๕๖๐/๐๕๐๒
นางสาวกมลเนตร จันทภาลา

๑๐/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี วัดศาลาแดง  

สบ ๒๕๖๐/๐๕๐๓
นางสาวทิยาพร ปยจันทร์

๐๖/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี วัดศาลาแดง  

สบ ๒๕๖๐/๐๕๐๔
นางสาวชญาณิศ คำภิลา

๓๑/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี วัดศาลาแดง  

สบ ๒๕๖๐/๐๕๐๕
นางสาวอาภากร คล้ายเพ็ง

๐๖/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี วัดศาลาแดง  

สบ ๒๕๖๐/๐๕๐๖
นางสาวเพ็ญนิภา อินทะมา

๒๐/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี วัดศาลาแดง  

สบ ๒๕๖๐/๐๕๐๗
นางสาวสุธาทิพย์ กำแพงงาม

๐๓/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี วัดศาลาแดง  

สบ ๒๕๖๐/๐๕๐๘
เด็กชายณัฐภัทร ภูวสันติ

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๕๐๙
เด็กชายสุวพัชร อยู่สุข

๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๕๑๐
เด็กหญิงทักษพร กรอบจินดา

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๕๑๑
เด็กหญิงนันทฉัตร ตรีรัสสพานิช

๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๕๑๒
เด็กหญิงปาลิตา นะมา

๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๕๑๓
เด็กชายธนภัทร นราธิกรณ์ฤทธิ

์

๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๕๑๔
เด็กชายพีรวัส พีรพงศ์ศิลป

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๕ / ๙๘

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๕๖๐/๐๕๑๕
เด็กหญิงเกตุทิพย์ เกินวงค์

๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๕๑๖
เด็กหญิงชญาภัค บุตรแก้ว

๑๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๕๑๗
เด็กหญิงชนกนันท์ แซ่ล้อ

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๕๑๘
เด็กหญิงณัฐนันท์ โภคา

๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๕๑๙
เด็กหญิงวรัทยา กล้วยน้อย

๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๕๒๐
เด็กหญิงอชิรญา สุขสำราญ

๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๕๒๑
เด็กชายชญานนท์ แสนสุข

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๕๒๒
เด็กหญิงกนกวรรณ เลาหบรรจง

๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๕๒๓
เด็กหญิงฐิตารีย์ คงวัดใหม่

๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๕๒๔
เด็กหญิงณัฐชยา ผะอบแก้ว

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๕๒๕
เด็กหญิงธนัญชญา เสนะวัต

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๕๒๖
เด็กหญิงเมธาวี กำเนิดสิงห์

๐๗/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๕๒๗
เด็กหญิงรุริญา โภควัฒน์

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๕๒๘
เด็กชายณัฐพล ศรีเปรม

๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๕๒๙
เด็กชายนวพล ศรีศักดิ

์

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๕๓๐
เด็กชายพิพัฒพล เรือนจันทร์

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๕๓๑
เด็กชายศุภกร นิยมสุข

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๕๓๒
เด็กชายอติวิชญ์ รุ่งเพ็ชรารัตน์

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๕๓๓
เด็กหญิงชามาพร ใจเร็ว

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๕๓๔ เด็กหญิงณัฐวลัญช์พร
สุขเจริญ

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๕๓๕
เด็กหญิงธีญาพร ประสิทธิ

์

๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๕๓๖
เด็กหญิงปณิตา หนูห่วง

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๕๓๗
เด็กหญิงพัชรพร โฉลกพันธ์รัตน์

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๕๓๘
เด็กหญิงพิชชาภา ศรีโพธิเงิน

์

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๕๓๙ เด็กหญิงแพรประภัสสร
ชุนงาม

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๕๔๐
เด็กหญิงภัควลัญชญ์ เอียมประภาส

่

๐๗/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๕๔๑
เด็กหญิงศศิชา พรแสน

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๕๔๒
เด็กหญิงสิรภัทร วุฒิวงศ์ชัย

๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๕๔๓
เด็กหญิงหทัยกาญจน์ โพธิศรี

์

๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๕๔๔
เด็กหญิงอชิตา จามรวรรณ์

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๕๔๕
เด็กชายกวินภพ ภาวะกุล

๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๕๔๖
เด็กชายดนุสรณ์ ไชยวงศ์

๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๕๔๗
เด็กชายธีทัต

กฤษณะการะเกตุ ๐๘/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๕๔๘
เด็กชายพัลลภ เรืองแจ่ม

๐๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๕๔๙
เด็กชายพัสกร กองสกุล

๐๙/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๖ / ๙๘

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๕๖๐/๐๕๕๐
เด็กชายภัทรดนัย คงเผือน

่

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๕๕๑
เด็กชายศรัณยพงศ์ นิยะสม

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๕๕๒
เด็กชายอธิภัทร คำแสนโคตร

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๕๕๓
เด็กหญิงกุลนันท์ เฉลยรักษ์

๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๕๕๔
เด็กหญิงชญานิศ แก้วประทานพร

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๕๕๕
เด็กหญิงณิชา ภู่ดี

๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๕๕๖
เด็กหญิงธนพร มณีธรรม

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๕๕๗
เด็กหญิงธนาวดี ไชยกุล

๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๕๕๘
เด็กหญิงนรภัทร เพ็ชรประเสริฐ

๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๕๕๙
เด็กหญิงนฤกันยา รักขาว

๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๕๖๐
เด็กหญิงลักษณารีย์ ศรีโฉม

๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๕๖๑
เด็กหญิงศลิษา ชินคำ

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๕๖๒
เด็กหญิงณิชชา สมอิม

่

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๕๖๓
เด็กหญิงอชิรญาณ์ คีรี

๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๕๖๔
เด็กชายกฤตตฤณ พลอยประดับ

๐๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๕๖๕
เด็กชายตรีเพชร เรืองบุญญฤทธิ

์

๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๕๖๖
เด็กชายพชรดนัย โฉมวัฒนา

๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๕๖๗
เด็กชายพัทธดนย์ เกตุทอง

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๕๖๘
เด็กหญิงจันทัปปภา จันทร์เพ็งเพ็ญ

๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๕๖๙
เด็กหญิงนิภาพร ปานวิเศษ

๐๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๕๗๐
เด็กหญิงเบญญาภา กิงแก้วก้านทอง

่

๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๕๗๑
เด็กหญิงภัทธิรา นัยเนตร

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๕๗๒
เด็กหญิงศุภัชญา สังข์กลม

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๕๗๓
เด็กหญิงสุพิชฌาย์ ศิริมงคล

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๕๗๔
เด็กหญิงสุพิชญา บุบผากุล

๒๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๕๗๕
เด็กหญิงอติกานต์ สำแดงเดช

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๕๗๖
เด็กชายรวีภัทร์ สอนดา

๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๕๗๗
เด็กชายวราวุฒิ ทิพย์โม

๐๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๕๗๘
เด็กหญิงดารากุล สารภาพ

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๕๗๙
เด็กหญิงวิลาศิณี ตระกูลพิบูลชัย

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๕๘๐
เด็กชายจิรัฎฐ์ สิริโภคิยานันท์

๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๕๘๑
เด็กชายธนพัฒน์ นกขุนทอง

๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๕๘๒
เด็กชายพชรพล แก้วสุข

๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๕๘๓
เด็กหญิงอรณิชชา ล้วนพฤกษ์

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๕๘๔
เด็กชายฉันทัช จันทร์ทอง

๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๗ / ๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๕๖๐/๐๕๘๕
เด็กหญิงกรวรรณ ตันติทิพย์วรรณ

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๕๘๖
เด็กหญิงธัญชนก ตันหรรษ์

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๕๘๗
เด็กหญิงนันทิชา ออดแก้ว

๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๕๘๘
เด็กหญิงนวพร จอมพุทรา

๐๒/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๕๘๙
เด็กหญิงชนิตา สีดารัตน์

๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๕๙๐
เด็กหญิงพิชามญชุ์ ประดับศิลป

๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๕๙๑
เด็กหญิงพิมพ์ชนก วุฒิสนธิ

์

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๕๙๒
เด็กหญิงพิมพ์วรีย์ มหาวัง

๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๕๙๓
เด็กหญิงพุทธรักษา พูลผล

๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๕๙๔
เด็กหญิงยลดา มานะพิชิตวงษ์

๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๕๙๕
เด็กหญิงหยาดทิพย์ อยู่เย็นพาณิช

๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๕๙๖
เด็กหญิงชลดา อ่อนลม้าย

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๕๙๗
เด็กหญิงปาลรดา คำพันธ์

๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๕๙๘
เด็กหญิงภิฤดี พันปลาโด

๐๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๕๙๙
เด็กหญิงรุจิราพร ชูทรัพย์

๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๖๐๐
เด็กหญิงภัทรวดี ภานะจิต

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๖๐๑
เด็กชายพชรพล ขุนสอาด

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๖๐๒
เด็กชายกาญจนฑิต รุ่งเรืองชัยบูรณ์

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๖๐๓
เด็กหญิงบัณฑิตา อธิคมสัญญา

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๖๐๔
เด็กหญิงกมลชนก จันบำรุง

่

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๖๐๕
เด็กหญิงสิริณัฏฐ์ ปกีรณัม

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๖๐๖
เด็กหญิงทิพย์แพรวา ภภาชลทิพย์

๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๖๐๗
เด็กชายชัยวัฒน์ ทูลศิริ

๐๘/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๖๐๘
เด็กหญิงจินต์จุฑา บุญเข็มทอง

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๖๐๙
เด็กหญิงญาณิศา ตระมาโรย

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๖๑๐
เด็กหญิงปุริมปรัชญ์ ชมรุ่ง

๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๖๑๑
เด็กหญิงรมย์ธีรา ทะสุนทร

๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๖๑๒
เด็กหญิงชญานิศ จึงพานิช

๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๖๑๓
เด็กหญิงครองสิริ วงศ์ใหญ่

๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๖๑๔
เด็กชายคชพงษ์ ไทรรารอด

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๖๑๕
เด็กชายณัฐภัทร พิศเพ็ง

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๖๑๖ เด็กชายประพัฒน์พงศ์
เจริญผล

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๖๑๗
เด็กชายปรินทร์ อินทรชิต

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๖๑๘
เด็กชายศวัสกร ผดุงรัตน์

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๖๑๙
เด็กหญิงปณิดา ฉัตรวิศิษฎ์สกุล

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๘ / ๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๕๖๐/๐๖๒๐
เด็กหญิงพิชชาภา ฤทธิขันธ์

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๖๒๑
เด็กหญิงวัฒนาภา ลำเลิศ

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๖๒๒
เด็กชายกิตติพัฒน์ มีพานทอง

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๖๒๓
เด็กชายธีร์นิธิ ธรรมวิวัฒน์

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๖๒๔
เด็กชายพนธกร เกษมสวัสดิ

์

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๖๒๕
เด็กชายภัทรพล หาญโสภี

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๖๒๖
เด็กชายศิรชัช หลีเกษม

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๖๒๗
เด็กชายอชิตะ องค์วรรณดี

๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๖๒๘
เด็กหญิงทิพรดา โมพัด

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๖๒๙
เด็กหญิงปณณพร พ่วงแตง

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๖๓๐
เด็กหญิงพัทธนันท์ พรสมานศิริสกุล

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๖๓๑
เด็กหญิงวันวิสา ศิริงาม

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๖๓๒
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ชัยชนะกุล
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๖๓๓
เด็กชายณัฐปคัลป สวัสดิรักษ์

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๖๓๔
เด็กชายณัฐภัทร จูพานิชย์

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๖๓๕
เด็กชายนภอธิคม บานเย็น

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๖๓๖
เด็กชายปรเมศ เถอะรอด

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๖๓๗
เด็กชายปุณณ บุญญานุภาพ

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๖๓๘
เด็กชายเมธาสิทธิ

์

อังสุวรรณเลิศ
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๖๓๙
เด็กชายวสวัตติ

์

จีนบัว
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๖๔๐
เด็กชายวัชรวิช ชวดนุช

๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๖๔๑
เด็กหญิงพรนภัส ภู่ระยับ

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๖๔๒
เด็กหญิงพิจิกขณา ม่วงรัตน์

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๖๔๓
เด็กหญิงศุภนิดา ธูปทอง

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๖๔๔
เด็กชายจักรภัทร พันธุ์แน่น

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๖๔๕
เด็กชายณัฏฐ์ ระย้า

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๖๔๖
เด็กชายนรุตม์ชัย จันทร์ตรี

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๖๔๗
เด็กชายบุริศร์ หาจัตุรัส

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๖๔๘
เด็กชายพัสกร โฉมอุปฮาด

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๖๔๙
เด็กชายศิรวิทย์ มันทีสุด

่ ่

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๖๕๐
เด็กชายสิรวิชญ์ เอกวัต

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๖๕๑
เด็กชายสุทธิโชค วงษ์สุวรรณ

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๖๕๒
เด็กหญิงฐิติรัตน์ ทิพย์ศรี

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๖๕๓
เด็กหญิงณัชชา มาชูวงศ์สกุล

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๖๕๔
เด็กหญิงพรชนิตว์ รัตนวิบูลย์

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระบุรี  ๑๙ / ๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๕๖๐/๐๖๕๕
เด็กหญิงภัณฑิรา สมพร

๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๖๕๖
เด็กชายกิตติศักดิ

์

โคตรมูล
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๖๕๗
เด็กชายจิรภัทร วงษ์อยู่

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๖๕๘
เด็กชายณัฐดนัย ต้นสงวน

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๖๕๙
เด็กชายณัฐนนท์ เจียดกำจร

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๖๖๐
เด็กชายพงศพัศ อุดทา

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๖๖๑
เด็กชายพิชุตม์ อังสนัน

่

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๖๖๒
เด็กชายอรรถพล สังวร

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๖๖๓
เด็กหญิงธณารีย์ เฟองหัตถกิจ

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๖๖๔
เด็กชายกษิดิศ ปตใจ

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๖๖๕
เด็กชายพรพินิต ชูรัตน์

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๖๖๖
เด็กชายธชธร วันจันทร์

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๖๖๗
เด็กชายธนทัต แซ่ลิม

้

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๖๖๘
เด็กชายธีรชัย กันทา

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๖๖๙
เด็กชายปราโมทย์ เชืออ่อน

้

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๖๗๐
เด็กชายพีรพัฒน์ พละโสม

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๖๗๑
เด็กชายสุชานนท์ แสนสง่า

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๖๗๒
เด็กชายอธิศ กัณหา

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๖๗๓
เด็กหญิงจิดาภา ดอนปนไพร

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๖๗๔
เด็กหญิงธัญชนก สัตยวงศ์ทิพย์

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๖๗๕
เด็กหญิงชนิภา จิตรหาญ

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๖๗๖
เด็กหญิงนำตาล ภู่ทองอ่อน

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๖๗๗
เด็กหญิงปาณวีย์ ไทยถนอม

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๖๗๘
เด็กหญิงศศิธิกานต์ ระพีพัฒนชลธาร

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๖๗๙
เด็กชายณภัทรกฤศ สมพงษ์พนิชย์

๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๖๘๐
เด็กหญิงปุณยวีร์ รุ่งสัมพันธ์

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๖๘๑
เด็กหญิงวศินี ทองคำ

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๖๘๒
เด็กชายกานต์ธิปก อู่วิจิตร

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๖๘๓
เด็กชายณัฐภูมิ เพ็งสกุล

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๖๘๔
เด็กชายธนกร เพ็ชร์มณี

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๖๘๕
เด็กชายปภังกร กัลยาณธีร์

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๖๘๖
เด็กชายธนาพิพัฒน์ จินดาเนตร

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๖๘๗
เด็กหญิงกวีวัลย์

เตรียมประกิจกุล
๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๖๘๘
เด็กหญิงณัฐชยา จงโรจน์สกุล

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๖๘๙
เด็กหญิงนัฐธญา เดชพิทักษ์

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระบุรี  ๒๐ / ๙๘

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๕๖๐/๐๖๙๐
เด็กชายฐิติวัชร์ เจนกุลนิษฐ์

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๖๙๑
เด็กชายณัฐชนน จะวะนะชุมภู

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๖๙๒
เด็กหญิงณัฐนันท์ สุกดา

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๖๙๓
เด็กหญิงปภาวรินท์ สิงหพงษ์

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๖๙๔
เด็กหญิงศิริวรรณ คงรักษ์

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๖๙๕
เด็กชายณัฐภูมิ ภูมมี

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๖๙๖
เด็กชายนพรัตน์ ทิศสินา

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๖๙๗
เด็กหญิงทิพรดา ณรงค์เปลียน

่

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๖๙๘
เด็กหญิงธนาภรณ์ เจียมมีปรีชา

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๖๙๙
เด็กหญิงสรัสวดี โสดานิล

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๗๐๐ เด็กชายนเรนทร์ฤทธิ

์

ปนตา
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๗๐๑
เด็กหญิงวิสสุตา เม่งพัด

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๗๐๒
เด็กชายปณณวิชญ์ ชัยมงคลทรัพย์

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๗๐๓
เด็กชายกิตติกวิน คำมี

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๗๐๔
เด็กชายศุภวิชญ์ สีทองนาค

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๗๐๕
เด็กหญิงกังสดาล สังฆะมณี

๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๗๐๖
เด็กหญิงชวิศา กรกิงมาลา

่

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๗๐๗
เด็กชายพชรพล นวลสลุง

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๗๐๘
เด็กชายชลกร อนงคณะ

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๗๐๙
เด็กชายนันทพัฒน์ พิพัฒนสมพร

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๗๑๐ เด็กหญิงแองเจิล  เกรซ

้

แอทมัน
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๗๑๑
เด็กชายกฤตภาส มากหลาย

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๗๑๒
เด็กชายกฤตณพ มีแปน

๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๗๑๓
เด็กชายธนบดี เกลือนเพชร

่

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๗๑๔
เด็กหญิงภคพร สุภนคร

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๗๑๕
เด็กหญิงปวีณ์นุช ดวงศิริ

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๗๑๖
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ปนทอง

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๗๑๗
เด็กหญิงจิระนันท์ ภู่ดี

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๗๑๘
เด็กหญิงภัทรลภา งามภูพันธ์

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๗๑๙
เด็กชายณภัทร อุ่นวงแหวน

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๗๒๐
เด็กชายธนภัทร อรุณภักดี

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๗๒๑
เด็กหญิงกัลยกร ช่อมะปราง

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๗๒๒
เด็กหญิงชนัญชิตา แสงสว่าง

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๗๒๓
เด็กชายณัฐชนนท์ เชิญพิลา

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๗๒๔
เด็กหญิงณัฐชา ประเสริฐชัยกุล

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระบุรี  ๒๑ / ๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๕๖๐/๐๗๒๕
เด็กชายพงศภัค สุวรรณไพรัช

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๗๒๖
เด็กชายศิวกร เคียงมะโน

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๗๒๗
เด็กชายภัคณัฏฐ์ ตรีรัสสพานิช

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๗๒๘
เด็กหญิงจตุพร วินิยม

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๗๒๙
เด็กหญิงณัฐวรรณ บรรพต

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๗๓๐
เด็กชายศิวัฒน์ วงกลม

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๗๓๑
เด็กชายอภิสิทธิ

์

สุขสวัสดิ

์

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๗๓๒
เด็กหญิงญาดาวดี คำพะวัง

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๗๓๓
เด็กหญิงพิชชา กลินเกล้า

่

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๗๓๔
เด็กชายเทพนิมิตร ผ่านสุวรรณ

๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๗๓๕
เด็กหญิงจิดาภา ศรีโสภา

๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๗๓๖
เด็กชายกษิดิศ วิลัยปาน

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๗๓๗
เด็กหญิงทัตพิชา จันทร์ฉาย

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๗๓๘
เด็กชายวุฒิธนา โพธิถนอม

์

๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๗๓๙
เด็กชายกิตติพันธุ์ ธิกุล

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๗๔๐
เด็กชายธนภัทร แสนเสนาะ

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๗๔๑
เด็กชายธนภูมิ ชาโพธิ

์

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๗๔๒
เด็กชายพีรดนย์ ฤทธินะหาร

์

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๗๔๓
เด็กชายศุภกร อังกุด

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๗๔๔
เด็กหญิงธนฤดี สอนเสนาะ

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๗๔๕
เด็กหญิงพาจนากร พรหมสะอาด

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๗๔๖
เด็กหญิงฐิติพร ติยะพานิชย์

๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๗๔๗
เด็กหญิงณัฎฐณิชา อรรถจินดา

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๗๔๘
เด็กชายวิศรุต ทองอินทร์

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๗๔๙
เด็กหญิงปุณณสา สอนสุภี

๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๗๕๐
เด็กชายปภังกร หอมขจร

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๗๕๑ เด็กชายจิรภัทรปกรณ์
คลังทอง

๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๗๕๒
เด็กชายธีรภัทร นวเจริญพงศ์

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๗๕๓
เด็กชายจอมภัช ตรีธรปณิธิ

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๗๕๔
เด็กชายวีรวัฒน์ อุดมอารีวงษ์

๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๗๕๕
เด็กชายธนวุฒิ พุ่มเจริญ

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๗๕๖
เด็กชายธนภัทร พุ่มเจริญ

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๗๕๗
เด็กหญิงวีรอร อาจคงหาญ

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๗๕๘
เด็กหญิงพิมพ์มาดา เมตุลา

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๗๕๙
เด็กหญิงวิชญาพร ถาดทอง

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระบุรี  ๒๒ / ๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๕๖๐/๐๗๖๐
เด็กหญิงชญาน์นันท์ เจริญสุข

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๗๖๑
เด็กชายนิติพนธ์ เกิดปน

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วัดดาวเสด็จ  

สบ ๒๕๖๐/๐๗๖๒
เด็กชายกรกฎ ชูวิเชียร

๑๘/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 9 วัดเขาคูบา วัดเขาคูบา  

สบ ๒๕๖๐/๐๗๖๓
เด็กหญิงสุพินญา งามมา

๓๐/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 9 วัดเขาคูบา วัดเขาคูบา  

สบ ๒๕๖๐/๐๗๖๔
เด็กหญิงอุมากร แซลี

้

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 9 วัดเขาคูบา วัดเขาคูบา  

สบ ๒๕๖๐/๐๗๖๕
เด็กหญิงสโรชา บัววิเชียร

๕/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 9 วัดเขาคูบา วัดเขาคูบา  

สบ ๒๕๖๐/๐๗๖๖
เด็กหญิงกมลรัตน์ วงษา

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 9 วัดเขาคูบา วัดเขาคูบา  

สบ ๒๕๖๐/๐๗๖๗
เด็กหญิงปนิดา สุวิชัย

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 9 วัดเขาคูบา วัดเขาคูบา  

สบ ๒๕๖๐/๐๗๖๘
เด็กหญิงอนามมิกา ปนแก้ว

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 9 วัดเขาคูบา วัดเขาคูบา  

สบ ๒๕๖๐/๐๗๖๙
เด็กชายณัฐนนท์ ดีกลาง ๔/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 9 วัดเขาคูบา วัดเขาคูบา  

สบ ๒๕๖๐/๐๗๗๐
เด็กหญิงอริสรา มาอยู่

๑๗/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 9 วัดเขาคูบา วัดเขาคูบา  

สบ ๒๕๖๐/๐๗๗๑
เด็กชายพงศ์เทพ ปานนิล

๒๓/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 9 วัดเขาคูบา วัดเขาคูบา  

สบ ๒๕๖๐/๐๗๗๒
เด็กชายก้องภพ รอดผา

๒๙/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 9 วัดเขาคูบา วัดเขาคูบา  

สบ ๒๕๖๐/๐๗๗๓
เด็กชายวรรณยุค คงโภคา

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 9 วัดเขาคูบา วัดเขาคูบา  

สบ ๒๕๖๐/๐๗๗๔
เด็กชายนพรัตน์ ฉายอรุณ ๙/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 9 วัดเขาคูบา วัดเขาคูบา  

สบ ๒๕๖๐/๐๗๗๕
เด็กหญิงปรายฟา สดุดแก้ว

๒๖/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 9 วัดเขาคูบา วัดเขาคูบา  

สบ ๒๕๖๐/๐๗๗๖
เด็กหญิงปรารถนา วรจักร ๕/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 9 วัดเขาคูบา วัดเขาคูบา  

สบ ๒๕๖๐/๐๗๗๗
เด็กหญิงอัจฉรา ตาเปง

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 9 วัดเขาคูบา วัดเขาคูบา  

สบ ๒๕๖๐/๐๗๗๘
เด็กหญิงกวินทรา จันทร์ตรี

๓/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 9 วัดเขาคูบา วัดเขาคูบา  

สบ ๒๕๖๐/๐๗๗๙
เด็กหญิงอาภา ใส้พงษ์

๑๓/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 9 วัดเขาคูบา วัดเขาคูบา  

สบ ๒๕๖๐/๐๗๘๐
เด็กชายพชรพล กุทอง ๑/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 9 วัดเขาคูบา วัดเขาคูบา  

สบ ๒๕๖๐/๐๗๘๑
เด็กชายธนกิจ จันธรรมมา

๑๙/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 9 วัดเขาคูบา วัดเขาคูบา  

สบ ๒๕๖๐/๐๗๘๒
เด็กชายชัยมงคล ขำจิตสุต

๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองบัว วัดท่าเยียม

่

 

สบ ๒๕๖๐/๐๗๘๓
เด็กชายณัฐพร พันยะริต

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองบัว วัดท่าเยียม

่

 

สบ ๒๕๖๐/๐๗๘๔
เด็กชายธนากร ศิลาลัย

๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองบัว วัดท่าเยียม

่

 

สบ ๒๕๖๐/๐๗๘๕
เด็กชายเอกนรินทร์ พรมการ

๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองบัว วัดท่าเยียม

่

 

สบ ๒๕๖๐/๐๗๘๖
เด็กหญิงธนภรณ์ ทองชุม

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองบัว วัดท่าเยียม

่

 

สบ ๒๕๖๐/๐๗๘๗
เด็กหญิงพรนิภา พระนุอิน

๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองบัว วัดท่าเยียม

่

 

สบ ๒๕๖๐/๐๗๘๘
เด็กหญิงพิราวรรณ คัมภิรานนท์

๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองบัว วัดท่าเยียม

่

 

สบ ๒๕๖๐/๐๗๘๙
เด็กหญิงศิริญญา เจ้ามาตร์

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองบัว วัดท่าเยียม

่

 

สบ ๒๕๖๐/๐๗๙๐
เด็กหญิงสิริทราทิพย์ จำนงค์ทัย

๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองบัว วัดท่าเยียม

่

 

สบ ๒๕๖๐/๐๗๙๑
เด็กหญิงณัชกานต์ สร้างนา

๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองบัว วัดท่าเยียม

่

 

สบ ๒๕๖๐/๐๗๙๒
เด็กหญิงจุรีรัตน์ ขำที

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองบัว วัดท่าเยียม

่

 

สบ ๒๕๖๐/๐๗๙๓
เด็กหญิงกาญจนา มลิ

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองบัว วัดท่าเยียม

่

 

สบ ๒๕๖๐/๐๗๙๔
เด็กชายปรีติ เบ้าเทศ

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองบัว วัดท่าเยียม

่

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระบุรี  ๒๓ / ๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๕๖๐/๐๗๙๕
เด็กหญิงภัทรภร วงษ์เหล็ก

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองบัว วัดท่าเยียม

่

 

สบ ๒๕๖๐/๐๗๙๖
เด็กชายพิรุณทร แก้วสุข

๐๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองบัว วัดท่าเยียม

่

 

สบ ๒๕๖๐/๐๗๙๗
เด็กชายศุกลวัฒน์ รัสมี

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองบัว วัดท่าเยียม

่

 

สบ ๒๕๖๐/๐๗๙๘
เด็กชายณัฐภูมิ ดาราแก้ว

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองบัว วัดท่าเยียม

่

 

สบ ๒๕๖๐/๐๗๙๙
เด็กชายจิราวัฒน์ หนูแดง

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองบัว วัดท่าเยียม

่

 

สบ ๒๕๖๐/๐๘๐๐
เด็กชายชัยพร ทระชิด

๒๕/๑๐/๒๕๕๑
โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๕๖๐/๐๘๐๑
เด็กชายติวากาณจน์ แผนจันทึก ๔/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๕๖๐/๐๘๐๒
เด็กชายบุลากร ชาติสุข

๒๓/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๕๖๐/๐๘๐๓
เด็กชายวิวิธชัย เกตุแก้ว ๕/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๕๖๐/๐๘๐๔
เด็กชายศิรวิชญ์ สุคนธ์

๑๗/๔/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๕๖๐/๐๘๐๕
เด็กชายสายธาร พุ่มพวง

๑๖/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๕๖๐/๐๘๐๖
เด็กหญิงจิรัฐชยา คำหอม

๒๔/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๕๖๐/๐๘๐๗
เด็กหญิงจิรารัตน์ ทาโพนทัน

๑๓/๕/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๕๖๐/๐๘๐๘
เด็กหญิงณัฐวรรณ เผือกผ่อง ๙/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๕๖๐/๐๘๐๙
เด็กหญิงธนิดา จันทร์เขียว

๒๗/๔/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๕๖๐/๐๘๑๐
เด็กหญิงปพิชญา บุญฤทธิ

์

๒๕/๕/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๕๖๐/๐๘๑๑
เด็กหญิงเพ็ชรจิรา อุ่นสา

๑๔/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๕๖๐/๐๘๑๒
เด็กหญิงเมธิกานต์ ขำจิตต์สุด

๑๓/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๕๖๐/๐๘๑๓
เด็กหญิงศิรภัสสร ทองอยู่

๑๓/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๕๖๐/๐๘๑๔
เด็กหญิงสิตานันท์ แสงสว่าง

๒๖/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๕๖๐/๐๘๑๕
เด็กหญิงอมิตา โปรยเงิน

๑๒/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๕๖๐/๐๘๑๖
เด็กหญิงอัจฉรา คำพิลา ๘/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๕๖๐/๐๘๑๗
เด็กหญิงอัจฉราพร มัดดอเลาะ

๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๕๖๐/๐๘๑๘
เด็กหญิงสุกฤตยา บุญขำ

๒๒/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๕๖๐/๐๘๑๙
เด็กชายศุภกร ปานผา

๑๒/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๕๖๐/๐๘๒๐
เด็กชายสิทธิเดช ทองสัมฤทธิ

์

๑๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๕๖๐/๐๘๒๑
เด็กชายอภินัทธิ

์

เสรง
๑๕/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๕๖๐/๐๘๒๒
เด็กชายอภิสิทธิ

์

สุขใจ
๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๕๖๐/๐๘๒๓
เด็กหญิงแก้วปรียา สิงห์คำปอง

๑๗/๕/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๕๖๐/๐๘๒๔
เด็กหญิงเจิมขวัญ โฉมชิต ๙/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๕๖๐/๐๘๒๕
เด็กหญิงญาดา จันทมา

๒๓/๑๑/๒๕๕๑
โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๕๖๐/๐๘๒๖
เด็กหญิงฐิติวรดา ทองคำ ๓/๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๕๖๐/๐๘๒๗
เด็กหญิงณัฐการณ์ ยอดทอง ๘/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๕๖๐/๐๘๒๘
เด็กหญิงธัญพิมล สูญโย

๑๒/๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๕๖๐/๐๘๒๙
เด็กหญิงเมธาพร เอมโอฐ์

๒๖/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระบุรี  ๒๔ / ๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๕๖๐/๐๘๓๐
เด็กหญิงวรัชยา อาสาคติ ๘/๕/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๕๖๐/๐๘๓๑
เด็กหญิงวรัญญา คงเวช

๑๖/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๕๖๐/๐๘๓๒
เด็กหญิงวราภรณ์ พูลสวัสดิ

์

๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๕๖๐/๐๘๓๓
เด็กหญิงศศิประภา พรมด้าว

๑๒/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๕๖๐/๐๘๓๔
เด็กหญิงอรวรา แรกขึน

้

๒๘/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๕๖๐/๐๘๓๕
เด็กหญิงสิรินทรา เขียวงาม

๑๗/๕/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๕๖๐/๐๘๓๖
เด็กชายชาคริต ช้างชุ่ม

๒๗/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๕๖๐/๐๘๓๗
เด็กชายศิริชัย ตรีเหรา

๒๑/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๕๖๐/๐๘๓๘
เด็กชายอักษราภัค สอนวิจิตร

๒๗/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๕๖๐/๐๘๓๙
เด็กหญิงกมลวรรณ แจ่มเมือง ๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๕๖๐/๐๘๔๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์ สุจริต ๔/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๕๖๐/๐๘๔๑
เด็กหญิงฐิติกานต์ มะลิวรรณ

๑๖/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๕๖๐/๐๘๔๒
เด็กหญิงณัฐพร รามัญวงษ์

๑๔/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๕๖๐/๐๘๔๓
เด็กหญิงธันยพร เศวกพันธ์

๒๘/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๕๖๐/๐๘๔๔
เด็กหญิงธิติมา กุสดิษฐ ๗/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๕๖๐/๐๘๔๕
เด็กหญิงฐิติมา คำอุบล

๑๘/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๕๖๐/๐๘๔๖
เด็กหญิงนภัสสร บรรลือทรัพย์ ๕/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๕๖๐/๐๘๔๗
เด็กหญิงพัชรี กระโห้ทอง

๒๐/๔/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๕๖๐/๐๘๔๘
เด็กหญิงวิภาดา ทรานุรักษ์กุล ๒๐/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๕๖๐/๐๘๔๙
เด็กหญิงวิลาวัณย์ เผ่าเพ็ง

๒๕/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๕๖๐/๐๘๕๐
เด็กหญิงหฤทัยชนก แสงดวงดาว

๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๕๖๐/๐๘๕๑
เด็กหญิงเอวิตา นิลทะรักษ์ ๙/๔/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๕๖๐/๐๘๕๒
เด็กหญิงพิมพ์นิภา หวังชม ๘/๔/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๕๖๐/๐๘๕๓
เด็กหญิงชนิสรา มหานิยม

๑๑/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๕๖๐/๐๘๕๔
เด็กชายนัฐพงษ์ ศรีกิมแก้ว ๓/๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๕๖๐/๐๘๕๕
เด็กหญิงปยะพร สังข์กาศ

๑๕/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๕๖๐/๐๘๕๖
เด็กหญิงพีรนันท์ สุขศรี

๑๗/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๕๖๐/๐๘๕๗
เด็กหญิงศรสวรรค์ วรามิตร์ ๓/๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๕๖๐/๐๘๕๘
เด็กชายรชานนท์ วันหลัง

๒๔/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๕๖๐/๐๘๕๙
เด็กหญิงศิรัญญา เฮียงโฮม ๙/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๕๖๐/๐๘๖๐
เด็กชายวิรวัฒน์ ธนภณไชยสิทธิ

์

๗/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๕๖๐/๐๘๖๑
เด็กชายสุภิญโญ สมานพันธ์สกุล

๑๑/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๕๖๐/๐๘๖๒
เด็กชายเทพพิทักษ์ ศรีวรสาร

๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๕๖๐/๐๘๖๓
เด็กหญิงธัญพิชชา เข็มวิชัย

๑๐/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

สบ ๒๕๖๐/๐๘๖๔
เด็กหญิงธารา ธนยอด

๑๒/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี

วัดบ้านกล้วย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระบุรี  ๒๕ / ๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๕๖๐/๐๘๖๕
เด็กหญิงกนกวรรณ รอดนิล

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสว่างรัตน์พิฉายศึกษา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๘๖๖
เด็กหญิงณิฐาพร อาจต้น

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสว่างรัตน์พิฉายศึกษา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๘๖๗
เด็กหญิงสิริมนต์ จิรนิตพฤกษ์

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสว่างรัตน์พิฉายศึกษา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๘๖๘
เด็กหญิงกันณท์ฑิตา สว่างศรี

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสว่างรัตน์พิฉายศึกษา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๘๖๙
เด็กหญิงพิชญ์ชาธร ศิริสุนทรกมล

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสว่างรัตน์พิฉายศึกษา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๘๗๐
เด็กชายทรงพล นาคเสพ

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสว่างรัตน์พิฉายศึกษา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๘๗๑
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ตาจันทึก

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสว่างรัตน์พิฉายศึกษา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๘๗๒
เด็กหญิงพรนภัส อนะมาน

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสว่างรัตน์พิฉายศึกษา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๘๗๓
เด็กหญิงพิชชาภา ขำจิตต์สุด

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสว่างรัตน์พิฉายศึกษา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๘๗๔
เด็กชายภัทรภูมิ เจียรนิมิต

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสว่างรัตน์พิฉายศึกษา วัดศรีบุรีรตนาราม  

สบ ๒๕๖๐/๐๘๗๕
เด็กชายคันธรัตน์ แซ่ตัง

้

๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านกล้วย วัดสะตือ  

สบ ๒๕๖๐/๐๘๗๖
เด็กหญิงศิริพร เพียรกล้า

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านกล้วย วัดสะตือ  

สบ ๒๕๖๐/๐๘๗๗
เด็กหญิงศุภัชญา จินพละ

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านกล้วย วัดสะตือ  

สบ ๒๕๖๐/๐๘๗๘
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ไชยสงคราม

๒๘/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี
วัดพระพุทธฉาย  

สบ ๒๕๖๐/๐๘๗๙
เด็กหญิงเนตรนภา บัวดี

๒๕/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี
วัดพระพุทธฉาย  

สบ ๒๕๖๐/๐๘๘๐
เด็กหญิงวรรณภา โสโพธิ

์

๑๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี
วัดพระพุทธฉาย  

สบ ๒๕๖๐/๐๘๘๑
เด็กหญิงสุพัตรา จันทสิทธิ

์

๓/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี

วัดพระพุทธฉาย  

สบ ๒๕๖๐/๐๘๘๒
เด็กหญิงแพทชุรี ตลุ่มทอง

๒๘/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี

วัดพระพุทธฉาย  

สบ ๒๕๖๐/๐๘๘๓
เด็กหญิงสมฤทัย จุลสุวรรณ

๑๘/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี
วัดพระพุทธฉาย  

สบ ๒๕๖๐/๐๘๘๔
เด็กหญิงอรประภา แย้มเมืองไชย

๒๒/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี
วัดพระพุทธฉาย  

สบ ๒๕๖๐/๐๘๘๕
เด็กหญิงมณีรัตน์ จันทร์คำ

๒๑/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี

วัดพระพุทธฉาย  

สบ ๒๕๖๐/๐๘๘๖
เด็กหญิงวรรณภา สงค์เจริญ

๓๐/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี
วัดพระพุทธฉาย  

สบ ๒๕๖๐/๐๘๘๗
เด็กหญิงกชกร วิชาโคตร

๖/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี
วัดพระพุทธฉาย  

สบ ๒๕๖๐/๐๘๘๘
เด็กหญิงธัญวลัย หงสะต้น

๑๐/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี
วัดพระพุทธฉาย  

สบ ๒๕๖๐/๐๘๘๙
เด็กหญิงอารยา โพธิผล

๒๕/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี
วัดพระพุทธฉาย  

สบ ๒๕๖๐/๐๘๙๐
เด็กหญิงอารียา เยาว์ยอด

๑๗/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี
วัดพระพุทธฉาย  

สบ ๒๕๖๐/๐๘๙๑
เด็กหญิงรัตนา พาศรี

๒๖/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี
วัดพระพุทธฉาย  

สบ ๒๕๖๐/๐๘๙๒
เด็กหญิงเอวิตรา รุกขชาติ

๒๕/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี
วัดพระพุทธฉาย  

สบ ๒๕๖๐/๐๘๙๓
เด็กชายคุณานนท์ ผ่องประโยชน์

๑๓/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี

วัดพระพุทธฉาย  

สบ ๒๕๖๐/๐๘๙๔ เด็กชายปานจิตวิวัฒน์
รูปสม

๑๕/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี
วัดพระพุทธฉาย  

สบ ๒๕๖๐/๐๘๙๕
เด็กชายนธี มุกดาวรรณ์

๒๙/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี
วัดพระพุทธฉาย  

สบ ๒๕๖๐/๐๘๙๖
เด็กชายธนวัต กิงวงศ์ทอง

่

๗/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี

วัดพระพุทธฉาย  

สบ ๒๕๖๐/๐๘๙๗
เด็กหญิงอุดมพร เดชสนธิ

๑/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี
วัดพระพุทธฉาย  

สบ ๒๕๖๐/๐๘๙๘
นางสาวกัญญาภัค เสาะไธสง ๙/๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี
วัดพระพุทธฉาย  

สบ ๒๕๖๐/๐๘๙๙
นางสาวภัทรวดี จำนงค์หมู่

๓๐/๑๑/๒๕๔๒
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี

วัดพระพุทธฉาย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระบุรี  ๒๖ / ๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๕๖๐/๐๙๐๐
นางสาวกัณฐิกา หอมจันทร์

๑๔/๕/๒๕๔๓ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี
วัดพระพุทธฉาย  

สบ ๒๕๖๐/๐๙๐๑
เด็กหญิงภัคธีมา มณีเวช

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๕๖๐/๐๙๐๒
เด็กหญิงภัสรนันท์ ปนสวัสดิ

์

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๕๖๐/๐๙๐๓
เด็กชายพัชรภูมิ แพงศรี

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๕๖๐/๐๙๐๔
เด็กชายชิติพัทธ์ อ่อนอุทัย

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๕๖๐/๐๙๐๕
เด็กชายกิตติศักดิ

์

พงษ์เศวต
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๕๖๐/๐๙๐๖
เด็กชายไพศาล อินขาน

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๕๖๐/๐๙๐๗
เด็กชายนนทกร จำปาทอง

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๕๖๐/๐๙๐๘
เด็กหญิงจิตธนา อุปทะ

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๕๖๐/๐๙๐๙
เด็กหญิงสุพรรณี ทับสาร

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๕๖๐/๐๙๑๐
เด็กชายสุริยา มะโนชัย

๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

วัดปากข้าวสารเหนือ
 

สบ ๒๕๖๐/๐๙๑๑
เด็กหญิงพิชชามญชุ์ ดัดครบุรี

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแก่งคอย วัดบ้านปา  

สบ ๒๕๖๐/๐๙๑๒
นายธนบดี พุ่มทอง

๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแก่งคอย วัดบ้านปา  

สบ ๒๕๖๐/๐๙๑๓
นายณัฐพล แสงจันทร์

๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่งคอย วัดบ้านปา  

สบ ๒๕๖๐/๐๙๑๔
นางสาวชามาวีย์ วีระวัฒนา

๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแก่งคอย วัดบ้านปา  

สบ ๒๕๖๐/๐๙๑๕
นางสาวเพรียวพันธ์ นวลอินทร์

๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่งคอย วัดบ้านปา  

สบ ๒๕๖๐/๐๙๑๖
นางสาวจินตนา ลิมชัยปญญา

้

๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแก่งคอย วัดบ้านปา  

สบ ๒๕๖๐/๐๙๑๗
นางสาวทิพย์สิริน ศิลเทพาเวทย์

๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่งคอย วัดบ้านปา  

สบ ๒๕๖๐/๐๙๑๘
นางสาววรรณพร พิมพ์ศรี

๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่งคอย วัดบ้านปา  

สบ ๒๕๖๐/๐๙๑๙
นายศิริศักดิ

์

สีปุ
๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแก่งคอย วัดบ้านปา  

สบ ๒๕๖๐/๐๙๒๐
นางสาวกนกวรรณ ด่านทอง

๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนแก่งคอย วัดบ้านปา  

สบ ๒๕๖๐/๐๙๒๑
นางสาวรักษ์สุดา จันทะบูรณ์

๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่งคอย วัดบ้านปา  

สบ ๒๕๖๐/๐๙๒๒
นางสาวพิมพ์ชนก ชิตทัพ

๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่งคอย วัดบ้านปา  

สบ ๒๕๖๐/๐๙๒๓
นางสาวเพทาย สุขสว่าง

๒๘/๑๑/๒๕๒๖

โรงเรียนแก่งคอย วัดบ้านปา  

สบ ๒๕๖๐/๐๙๒๔
นางเจือจันทร์ สุขแจ่ม

๑๓/๐๓/๒๕๒๗

โรงเรียนแก่งคอย วัดบ้านปา  

สบ ๒๕๖๐/๐๙๒๕
เด็กหญิงมณีรัตน์ คชฤทธิ

์

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพัฒนา วัดบ้านปา  

สบ ๒๕๖๐/๐๙๒๖
เด็กหญิงรุ่งรัศมี ผิวผา

๒๐/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา วัดบ้านปา  

สบ ๒๕๖๐/๐๙๒๗
เด็กชายฐิติกร จีระกิจ

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพัฒนา วัดบ้านปา  

สบ ๒๕๖๐/๐๙๒๘
เด็กชายธีรธัส คำตัน

๓๐/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา วัดบ้านปา  

สบ ๒๕๖๐/๐๙๒๙
เด็กชายพงศกร เขียววรณ์

๓/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา วัดบ้านปา  

สบ ๒๕๖๐/๐๙๓๐
เด็กชายวิชญ์พล สายเงียว

้

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพัฒนา วัดบ้านปา  

สบ ๒๕๖๐/๐๙๓๑
เด็กชายวิชยานนท์ บุญมีมิตร ๖/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลพัฒนา วัดบ้านปา  

สบ ๒๕๖๐/๐๙๓๒
เด็กชายศิริมงคล คำพิลา

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพัฒนา วัดบ้านปา  

สบ ๒๕๖๐/๐๙๓๓
เด็กชายภควัต สีพุด

๑๓/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา วัดบ้านปา  

สบ ๒๕๖๐/๐๙๓๔
เด็กหญิงธนภรณ์ เกตุอ่อน

๑๑/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา วัดบ้านปา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระบุรี  ๒๗ / ๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๕๖๐/๐๙๓๕
เด็กหญิงนภัสรา คูวาจารย์

๒๐/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา วัดบ้านปา  

สบ ๒๕๖๐/๐๙๓๖
เด็กหญิงประภาพร ขาวผ่อง ๓/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลพัฒนา วัดบ้านปา  

สบ ๒๕๖๐/๐๙๓๗
เด็กหญิงภาวินี กองฟู ๙/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลพัฒนา วัดบ้านปา  

สบ ๒๕๖๐/๐๙๓๘
เด็กหญิงวชิราภรณ์ บุญมาก ๑/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลพัฒนา วัดบ้านปา  

สบ ๒๕๖๐/๐๙๓๙
เด็กหญิงศิรประภา พลหล้า ๙/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลพัฒนา วัดบ้านปา  

สบ ๒๕๖๐/๐๙๔๐
เด็กชายศุภกร ราษฎร์ศิริ

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๐๙๔๑
เด็กหญิงกนกวรรณ ชมสมุทร

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๐๙๔๒
เด็กหญิงศศินันท์ วงวิหก

๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๐๙๔๓
เด็กหญิงอภิญญา เบาวะนนท์

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๐๙๔๔
เด็กหญิงลลนา ด่านประสิทธิ

์

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๐๙๔๕
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ สีหะนาจ

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๐๙๔๖
เด็กหญิงมาริสา สีบางตาล

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๐๙๔๗
เด็กหญิงนลพรรณ รางแดง

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๐๙๔๘
เด็กหญิงสินีนาท ปากดี

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๐๙๔๙
เด็กชายเมธี แสนขัน

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๐๙๕๐
เด็กชายภูวดล แก่นสูงเนิน

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๐๙๕๑
เด็กชายรัชชานนท์ จันทร์โน

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๐๙๕๒
เด็กชายปรัชญา ตาอุไทย

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๐๙๕๓
เด็กชายณัฐวรรธน์ แสงสวัสดิ

์

๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๐๙๕๔
เด็กชายอนาครินทร์ เชือสะอาด

้

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๐๙๕๕
เด็กชายณัฐพงษ์ สินกอบสวัสดิ

์

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๐๙๕๖
เด็กชายบรรฑูรย์ พูลแปลก

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๐๙๕๗
เด็กชายสุขสันต์ กลีบสมุทร

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๐๙๕๘
เด็กชายเจษฎากร มาปนสาย

๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๐๙๕๙
เด็กหญิงธิตาพร หงษา

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๐๙๖๐
เด็กหญิงมณีนุช นาคมี

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๐๙๖๑
เด็กหญิงนภัสวรรณ วงษ์จิ

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๐๙๖๒
เด็กหญิงชลธิชา ศรีเทียนทอง

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๐๙๖๓
เด็กหญิงสุพรรณี มาสาลี

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๐๙๖๔
เด็กหญิงวัชราภา บุญอ้อย

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๐๙๖๕
เด็กหญิงปวริศา เขียวแก้ว

๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๐๙๖๖
เด็กหญิงพัชราภา พิมพ์วงค์

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๐๙๖๗
เด็กหญิงณิชารีย์ ฤทธิประเสริฐ

์

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๐๙๖๘
เด็กหญิงรรรรรร หวังพลาย

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๐๙๖๙
เด็กหญิงนิยดา จันทะหงษ์

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดบ้านม่วง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระบุรี  ๒๘ / ๙๘

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๕๖๐/๐๙๗๐
เด็กหญิงฑิพราวรรณ จันทร์หอม

๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๐๙๗๑
เด็กหญิงนันท์นภัส ตาใจ

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๐๙๗๒
เด็กหญิงวีรยา โพธิชู

์

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๐๙๗๓
เด็กชายวชิรพันธ์ ยิมละมัย

้

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๐๙๗๔
เด็กชายศุภณัฐ อินทร์ทะผา

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๐๙๗๕
เด็กชายดนุชิต โคตะรักษ์

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๐๙๗๖
เด็กชายอนุชา หนูเปลียน

่

๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๐๙๗๗
เด็กชายอุกฤษฎ์ อินทรีย์

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๐๙๗๘
เด็กชายวุฒิพัฒน์ เหมือนทอง

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๐๙๗๙
เด็กชายอภิรักษ์ วงษ์อินทร์

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๐๙๘๐
เด็กหญิงปทิตตา สายดิง

่

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๐๙๘๑
เด็กหญิงณัชชา จันทร์เพ็ญ

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๐๙๘๒
เด็กหญิงเปมิกา ศรีมะโน

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๐๙๘๓
เด็กหญิงสุธีธิดา สุขศิลา

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๐๙๘๔
เด็กหญิงอมรรัตน์ เพิมผล

่

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๐๙๘๕
เด็กหญิงพรพรรณ ศรีเกือกลิน

้ ่

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๐๙๘๖
เด็กหญิงวริศรา สรรเสริญพิมพ์

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๐๙๘๗
เด็กหญิงธมลวรรณ ต๊ะมา

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๐๙๘๘
เด็กหญิงเอมมิการ์ สุริเตอร์

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๐๙๘๙ เด็กหญิงณิชชญาณ์ภัค
ศรีสวัสดิ

์

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๐๙๙๐
เด็กหญิงณัฐชณีภัค ศรีสวัสดิ

์

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๐๙๙๑
เด็กหญิงภัทรวดี ถามูลแสน

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๐๙๙๒
เด็กชายวัชรากร ทีฆายุพรรค

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๐๙๙๓
เด็กชายอภิรักษ์ โรจน์จันทร์

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๐๙๙๔
เด็กหญิงพิมพ์พรรณ ชัยเนตร

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๐๙๙๕
เด็กหญิงมณีรัตน์ เริงรุ่งเรือง

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๐๙๙๖
เด็กหญิงปภาวรินทร์ แก้วสระแสน

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๐๙๙๗
เด็กหญิงหฤทัย นนเสือเผ่า

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๐๙๙๘
เด็กหญิงพลอยชมพู คำล้วน

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๐๙๙๙
เด็กหญิงภัทรภร แปนตระกูล

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๑๐๐๐
เด็กหญิงวรรณภา อินทะมา

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๑๐๐๑
เด็กชายวิธวินท์ สนิทไชย

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๑๐๐๒
เด็กหญิงสมหญิง ทองวิจิตร

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๑๐๐๓
เด็กหญิงพรทิพย์ สามารถ

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๑๐๐๔
เด็กหญิงสุภาภรณ์ ราชสมบัติ

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดบ้านม่วง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระบุรี  ๒๙ / ๙๘
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๕๖๐/๑๐๐๕
เด็กหญิงปยมน ถ้วยทอง

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๑๐๐๖
เด็กชายภูริพัฒน์ การจุลศรี

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๑๐๐๗
เด็กชายเกือนพคุณ

้

ต้นปา
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๑๐๐๘
เด็กชายอดิศักดิ

์

อาสา
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๑๐๐๙
เด็กหญิงพลอย พลพิลา

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๑๐๑๐
เด็กหญิงณิชากร เจริญพงษ์

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๑๐๑๑
เด็กหญิงสุพรรษา ชอบตังจิต

้

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๑๐๑๒
เด็กหญิงสุพรรษา ศรีพลกรัง

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๑๐๑๓
เด็กหญิงเกษกนก พรมวงศ์

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๑๐๑๔
เด็กหญิงพัชรพร ทองอ้ม

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๑๐๑๕
เด็กหญิงธิติญาภรณ์ ขวัญเถือน

่

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๑๐๑๖
เด็กหญิงอริศรา บุญชำนาญ

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๑๐๑๗
เด็กหญิงเก็จมณี ฝงสระ

๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๑๐๑๘
เด็กชายกรวิชญ์ ทับแพงศรี

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๑๐๑๙
เด็กชายณัฐพล พาบุตตะ

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๑๐๒๐
เด็กชายทักษิณ แก้วสระแสน

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๑๐๒๑
เด็กชายณัฐนันทน์ ศิลาพงษ์

๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๑๐๒๒
เด็กชายอติชาติ ชูเมือง

๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๑๐๒๓
เด็กหญิงปริยฉัตร นวนแจ้ง

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๑๐๒๔
เด็กหญิงนิอัสมา วาเฮง

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๑๐๒๕
เด็กชายภานุพงศ์ โพธิวงษ์

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๑๐๒๖
เด็กชายธีรภัทร์ คำงาม

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๑๐๒๗
เด็กชายณัฐวุฒิ กิงทอง

่

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๑๐๒๘
เด็กชายฐณวรรตน์ พานิช

๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๑๐๒๙
เด็กชายกฤติพงษ์ มนตรีวงษ์

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๑๐๓๐
เด็กชายอภิรัฐ พิมพา

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๑๐๓๑
เด็กชายธราเทพ พันธ์พืช

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๑๐๓๒
เด็กหญิงศิริธิดา สีแก้ว

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๑๐๓๓
เด็กหญิงภัทจิราพร ดวงจันทร์

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๑๐๓๔
เด็กหญิงปานชีวา มูลทิม

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๑๐๓๕
เด็กหญิงนันทิชา ขุนสวัสดิ

์

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๑๐๓๖
เด็กหญิงกรรณญา สอนศรี

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๑๐๓๗
เด็กชายปวริศฐ์ ศรเดช

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๑๐๓๘
เด็กชายกรณินทร์ ชุยแฉะ

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๑๐๓๙
เด็กชายจิรายุทธ บัวงาม

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดบ้านม่วง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระบุรี  ๓๐ / ๙๘
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๕๖๐/๑๐๔๐
เด็กชายเดชาวัฒน์ จันทรรักษ์

๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๑๐๔๑
เด็กชายธนภัทร จันทะนันท์

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๑๐๔๒
เด็กชายอธิป สวรรค์หลง

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๑๐๔๓
เด็กชายชนน ลือชา

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๑๐๔๔
เด็กชายฐนาทิจจ์ ฉลวยศรี

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๑๐๔๕
เด็กชายประหยัด ปนคล้าย

๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๑๐๔๖
เด็กหญิงสร้อยทอง รักดี

๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๑๐๔๗
เด็กหญิงวินิดา ทรัพย์สมิง

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๑๐๔๘
เด็กหญิงณัฎชา สันติตรานนท์

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๑๐๔๙
เด็กหญิงณัฎฐา สันติตรานนท์

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๑๐๕๐
เด็กหญิงวาสนา พุแค

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๑๐๕๑
เด็กหญิงณัฐพร ปจะตุรัตน์

๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๑๐๕๒
เด็กชายธนะชัย สุขใจ

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๑๐๕๓
เด็กชายการิน วรชิราภรณ์

๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๑๐๕๔
เด็กชายพัชรพล พรมศร

๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๑๐๕๕
เด็กชายชนะชัย ศรีสุขา

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๑๐๕๖
เด็กชายนันทวุฒิ ประสาทชัย

๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๑๐๕๗
เด็กหญิงปวีณา แดงสุทธิ

๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๑๐๕๘
เด็กหญิงณัฐกานต์ คชพันธ์

๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๑๐๕๙
เด็กหญิงสุภัทรา บุญถนอม

๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๑๐๖๐
เด็กหญิงปุริมปรัชญ์ ทองสกุล

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๑๐๖๑
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา เจริญยศ

๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๑๐๖๒
เด็กหญิงอนุสรา สาสุขจิตต์

๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๑๐๖๓
เด็กหญิงชนาภา จอกแก้ว

๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๑๐๖๔
เด็กชายสรศักดิ

์

พานิชการ
๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๑๐๖๕
เด็กชายเตชิต บำรุงราษฎร์

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๑๐๖๖
เด็กชายชาญณรงค์ ลาสุดี

๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๑๐๖๗
เด็กชายธนบูรณ์ วงค์คำนา

๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๑๐๖๘
เด็กชายธีระวัฒน์ แสนบุญ

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๑๐๖๙
เด็กชายอมรเทพ ทันละกิจ

๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๑๐๗๐
เด็กชายณัฏฐพัฒน์ รุจิเสรีกุล

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๑๐๗๑
เด็กชายภานุพงษ์ กงไกร

๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๑๐๗๒
เด็กหญิงภัททิยา อาจแดง

๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๑๐๗๓
เด็กหญิงรุ่งนภา อินสเพียร

๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๑๐๗๔
เด็กหญิงจิราภา สมหมาย

๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดบ้านม่วง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระบุรี  ๓๑ / ๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๕๖๐/๑๐๗๕
เด็กชายศุภชัย สมนึก

๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๑๐๗๖
เด็กชายพลตรี คีรี

๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๑๐๗๗
เด็กชายอรรถชัย ใจฉลาด

๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๑๐๗๘
เด็กชายศศิประพา บัวบานศรี

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๑๐๗๙
เด็กชายเอกพล บุญเรือน

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๑๐๘๐
เด็กชายฐานพัฒน์ ศิลาโรจน์

๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๑๐๘๑
เด็กชายพัทธพล พรหมเสนา

๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๑๐๘๒
เด็กชายพีรพัฒน์ ดีเอม

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๑๐๘๓
เด็กชายพิชิต พราหมณัง

๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๑๐๘๔
เด็กหญิงพัชรี จันทร์เขียว

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๑๐๘๕
นางสาวพภัสสรณ์ สันตินิภานนท์

๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๑๐๘๖
นางสาวธนพร เงินสันเทียะ

๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๑๐๘๗
นายธวัชชัย กะจะชาติ

๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๑๐๘๘
เด็กชายกิตตินันท์ บุญสวัสดิ

์

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกะเหรียงคอม้า

่

วัดกะเหรียงคอม้า

่

 

สบ ๒๕๖๐/๑๐๘๙
เด็กชายศุภกิตต์ อรุณศรี

๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกะเหรียงคอม้า

่

วัดกะเหรียงคอม้า

่

 

สบ ๒๕๖๐/๑๐๙๐
เด็กหญิงจิดากร คามพิมาย

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกะเหรียงคอม้า

่

วัดกะเหรียงคอม้า

่

 

สบ ๒๕๖๐/๑๐๙๑
เด็กหญิงรสสุคนธ์ ดัชกร

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกะเหรียงคอม้า

่

วัดกะเหรียงคอม้า

่

 

สบ ๒๕๖๐/๑๐๙๒
เด็กหญิงพรชิตา โภคลาภ

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกะเหรียงคอม้า

่

วัดกะเหรียงคอม้า

่

 

สบ ๒๕๖๐/๑๐๙๓
เด็กหญิงรุ่งทิวา พิศมร

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกะเหรียงคอม้า

่

วัดกะเหรียงคอม้า

่

 

สบ ๒๕๖๐/๑๐๙๔
เด็กหญิงหทัยชนก ชังเจริญ

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกะเหรียงคอม้า

่

วัดกะเหรียงคอม้า

่

 

สบ ๒๕๖๐/๑๐๙๕
เด็กหญิงวิภาดา แสงเงิน

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกะเหรียงคอม้า

่

วัดกะเหรียงคอม้า

่

 

สบ ๒๕๖๐/๑๐๙๖
เด็กหญิงปวีณา ปรีสาลี

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกะเหรียงคอม้า

่

วัดกะเหรียงคอม้า

่

 

สบ ๒๕๖๐/๑๐๙๗
เด็กหญิงธารารัตน์ ดัชกร

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกะเหรียงคอม้า

่

วัดกะเหรียงคอม้า

่

 

สบ ๒๕๖๐/๑๐๙๘
เด็กชายณัฐพงษ์ ภูคงทอง

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม วัดบำรุงธรรม  

สบ ๒๕๖๐/๑๐๙๙
เด็กชายธราดล ปทุมมาลย์

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม วัดบำรุงธรรม  

สบ ๒๕๖๐/๑๑๐๐
เด็กชายสิทธานนท์ เลียมรัตน์

่

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม วัดบำรุงธรรม  

สบ ๒๕๖๐/๑๑๐๑
เด็กชายอำพล คลังกลาง

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม วัดบำรุงธรรม  

สบ ๒๕๖๐/๑๑๐๒
เด็กหญิงพรรณทิพย์ ยันต์แสงไกร

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม วัดบำรุงธรรม  

สบ ๒๕๖๐/๑๑๐๓
เด็กหญิงรวิพร แสงแก้ว

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม วัดบำรุงธรรม  

สบ ๒๕๖๐/๑๑๐๔
เด็กหญิงสิริวรรณ กังวาลเจริญกุล

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม วัดบำรุงธรรม  

สบ ๒๕๖๐/๑๑๐๕
เด็กหญิงปนัดดา แดงวิจิตร์

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม วัดบำรุงธรรม  

สบ ๒๕๖๐/๑๑๐๖
เด็กชายจรัญ จันทวงษ์

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม วัดบำรุงธรรม  

สบ ๒๕๖๐/๑๑๐๗
เด็กหญิงศุภนารี มีสีสันติ

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม วัดบำรุงธรรม  

สบ ๒๕๖๐/๑๑๐๘
เด็กหญิงสุภาพร คำผิว

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม วัดบำรุงธรรม  

สบ ๒๕๖๐/๑๑๐๙
เด็กหญิงกัญญารัตน์ แพรสี

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม วัดบำรุงธรรม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระบุรี  ๓๒ / ๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๕๖๐/๑๑๑๐
เด็กหญิงจารุวรรณ เบญจปก

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม วัดบำรุงธรรม  

สบ ๒๕๖๐/๑๑๑๑

เด็กชายธรรมนูญ มะลิซ้อน
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม วัดบำรุงธรรม  

สบ ๒๕๖๐/๑๑๑๒
เด็กชายรัฐภูมิ นาคไชยะ

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม วัดบำรุงธรรม  

สบ ๒๕๖๐/๑๑๑๓

เด็กชายสรยุทธ มีสีสัน
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม วัดบำรุงธรรม  

สบ ๒๕๖๐/๑๑๑๔

เด็กชายดนุสรณ์ อยู่คเชน

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม วัดบำรุงธรรม  

สบ ๒๕๖๐/๑๑๑๕

เด็กชายวรวุฒิ พรชนะ
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม วัดบำรุงธรรม  

สบ ๒๕๖๐/๑๑๑๖
เด็กชายกิตติพัฒน์ นครวงศ์

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม วัดบำรุงธรรม  

สบ ๒๕๖๐/๑๑๑๗

เด็กชายคชา มณฑาทอง
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม วัดบำรุงธรรม  

สบ ๒๕๖๐/๑๑๑๘

เด็กหญิงพรนัชชา เทินสะเกษ
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม วัดบำรุงธรรม  

สบ ๒๕๖๐/๑๑๑๙

เด็กหญิงงวาสนา พรปกเกล้า
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม วัดบำรุงธรรม  

สบ ๒๕๖๐/๑๑๒๐
เด็กหญิงปุษยา มงคล

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม วัดบำรุงธรรม  

สบ ๒๕๖๐/๑๑๒๑
เด็กหญิงเขวัญนิชชา บุญโชติ

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม วัดบำรุงธรรม  

สบ ๒๕๖๐/๑๑๒๒

เด็กหญิงมาลิสา ศรีวิลัย
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม วัดบำรุงธรรม  

สบ ๒๕๖๐/๑๑๒๓

เด็กหญิงสุริฉัตร บิสันเทียะ
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม วัดบำรุงธรรม  

สบ ๒๕๖๐/๑๑๒๔
เด็กหญิงลัดดา เพ็ชรรักษ์

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม วัดบำรุงธรรม  

สบ ๒๕๖๐/๑๑๒๕

เด็กหญิงวรัญญา เนืองจากหมืน

่ ่

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม วัดบำรุงธรรม  

สบ ๒๕๖๐/๑๑๒๖

เด็กชายสรศักดิ

์

สุวรรณ์คนธ์
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม วัดบำรุงธรรม  

สบ ๒๕๖๐/๑๑๒๗

เด็กชายญัฐพงศ์ ม่วงกรุง
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม วัดบำรุงธรรม  

สบ ๒๕๖๐/๑๑๒๘
เด็กชายวิศรุต พัดทอง

๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม วัดบำรุงธรรม  

สบ ๒๕๖๐/๑๑๒๙

เด็กชายจิราธิวัฒน์ ราชบันดิษฐ์
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม วัดบำรุงธรรม  

สบ ๒๕๖๐/๑๑๓๐
เด็กหญิงกัลยา มรกร

๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม วัดบำรุงธรรม  

สบ ๒๕๖๐/๑๑๓๑

เด็กชายอนุวัฒน์ สมสีดา

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม วัดบำรุงธรรม  

สบ ๒๕๖๐/๑๑๓๒
เด็กชายสุรชาติ โพธิศรี

์

๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม วัดบำรุงธรรม  

สบ ๒๕๖๐/๑๑๓๓

เด็กชายอิทธิพล แสงจัด
๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม วัดบำรุงธรรม  

สบ ๒๕๖๐/๑๑๓๔

เด็กหญิงอารยา รักศรี
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม วัดบำรุงธรรม  

สบ ๒๕๖๐/๑๑๓๕

เด็กชายชยานันต์ ประโยชน์โยธิน
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม วัดบำรุงธรรม  

สบ ๒๕๖๐/๑๑๓๖
เด็กชายวีรชัย ดีทา

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม วัดบำรุงธรรม  

สบ ๒๕๖๐/๑๑๓๗

เด็กหญิงปทุมทิพย์ พิณพิมาย
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม วัดบำรุงธรรม  

สบ ๒๕๖๐/๑๑๓๘

เด็กหญิงกฤษณา รอดประเสริฐ
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม วัดบำรุงธรรม  

สบ ๒๕๖๐/๑๑๓๙

เด็กชายกวิน พรหมรัศมี
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม วัดบำรุงธรรม  

สบ ๒๕๖๐/๑๑๔๐
เด็กหญิงณัฐชวรรณ เจริญแนว

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม วัดบำรุงธรรม  

สบ ๒๕๖๐/๑๑๔๑

เด็กหญิงนิราวรรณ ตอผล
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม วัดบำรุงธรรม  

สบ ๒๕๖๐/๑๑๔๒

เด็กหญิงธนภรณ์ บำรุงกิจ
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม วัดบำรุงธรรม  

สบ ๒๕๖๐/๑๑๔๓

เด็กหญิงสุทธิชา แก้วสินธ์
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม วัดบำรุงธรรม  

สบ ๒๕๖๐/๑๑๔๔
เด็กหญิงธนิศรา สาลี

๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม วัดบำรุงธรรม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระบุรี  ๓๓ / ๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๕๖๐/๑๑๔๕

เด็กชายทินภัทร บำเพ็ญศิล
๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม วัดบำรุงธรรม  

สบ ๒๕๖๐/๑๑๔๖

เด็กชายอุทัย บุญสุภา
๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม วัดบำรุงธรรม  

สบ ๒๕๖๐/๑๑๔๗
เด็กชายบุญธวัช โพธิกลาง

์

๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม วัดบำรุงธรรม  

สบ ๒๕๖๐/๑๑๔๘

เด็กหญิงพิสมัย จันทองหลาง
๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม วัดบำรุงธรรม  

สบ ๒๕๖๐/๑๑๔๙

เด็กชายนิรัติศัย ขันตี
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม วัดบำรุงธรรม  

สบ ๒๕๖๐/๑๑๕๐
เด็กชายพิพัฒน์ เกตุรังสี

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม วัดบำรุงธรรม  

สบ ๒๕๖๐/๑๑๕๑
เด็กชายพลากร ผิวฝาด

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม วัดบำรุงธรรม  

สบ ๒๕๖๐/๑๑๕๒

เด็กหญิงณัฐนันท์ แท่นทอง
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม วัดบำรุงธรรม  

สบ ๒๕๖๐/๑๑๕๓

เด็กหญิงจิราภรณ์ บังเกิดฤทธิ

์

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม วัดบำรุงธรรม  

สบ ๒๕๖๐/๑๑๕๔

เด็กหญิงสุมนต์รัตน์ ทรายทอก

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม วัดบำรุงธรรม  

สบ ๒๕๖๐/๑๑๕๕
เด็กหญิงนภัสสร คำบุญ

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม วัดบำรุงธรรม  

สบ ๒๕๖๐/๑๑๕๖

เด็กชายธนภูมิ พันทา
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม วัดบำรุงธรรม  

สบ ๒๕๖๐/๑๑๕๗

เด็กชายพิทักษ์ พวงย้อย
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม วัดบำรุงธรรม  

สบ ๒๕๖๐/๑๑๕๘

เด็กหญิงกัลยรัตน์ หริงเรไร

่

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม วัดบำรุงธรรม  

สบ ๒๕๖๐/๑๑๕๙
เด็กหญิงณัฐวรรณ ครามพินิจ

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม วัดบำรุงธรรม  

สบ ๒๕๖๐/๑๑๖๐
เด็กหญิงศุภธิดา มีสีสันติ

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม วัดบำรุงธรรม  

สบ ๒๕๖๐/๑๑๖๑

เด็กหญิงสมฤทัย พวงย้อย
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม วัดบำรุงธรรม  

สบ ๒๕๖๐/๑๑๖๒

เด็กหญิงสิริวิมล เลียมรัตน์

่

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม วัดบำรุงธรรม  

สบ ๒๕๖๐/๑๑๖๓
เด็กหญิงทิพรัตน์ แช่มพุทรา

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม วัดบำรุงธรรม  

สบ ๒๕๖๐/๑๑๖๔

เด็กหญิงนวภัทร อินลา

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม วัดบำรุงธรรม  

สบ ๒๕๖๐/๑๑๖๕

เด็กชายษุทวิธณ์ แผงศรี

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม วัดบำรุงธรรม  

สบ ๒๕๖๐/๑๑๖๖

เด็กชายเฮง เปก
๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบึงไม้ วัดบึงไม้  

สบ ๒๕๖๐/๑๑๖๗
เด็กชายธีรภัทร ปทุมมาลย์

๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบึงไม้ วัดบึงไม้  

สบ ๒๕๖๐/๑๑๖๘

เด็กหญิงนภัสสร ทับเงิน
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบึงไม้ วัดบึงไม้  

สบ ๒๕๖๐/๑๑๖๙

เด็กหญิงสุภาพร พาพัน

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบึงไม้ วัดบึงไม้  

สบ ๒๕๖๐/๑๑๗๐
เด็กชายมาโนชญ์ ชัยเดช

๑๕/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดหนองนำเขียว วัดนาดี  

สบ ๒๕๖๐/๑๑๗๑
เด็กหญิงวาสนา พวงมาลา ๒/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหนองนำเขียว วัดนาดี  

สบ ๒๕๖๐/๑๑๗๒

เด็กหญิงเกศกนก แสงทะตา
๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองนำเขียว วัดนาดี  

สบ ๒๕๖๐/๑๑๗๓

เด็กหญิงกัลยา จ้อยโชติ
๑๕/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองนำเขียว วัดนาดี  

สบ ๒๕๖๐/๑๑๗๔

เด็กชายอภิสิทธิ

์

สารีเกิด
๑๙/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส วัดนาดี  

สบ ๒๕๖๐/๑๑๗๕
เด็กหญิงนภาพร แสงเปลียน

่

๓๑/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส วัดนาดี  

สบ ๒๕๖๐/๑๑๗๖

เด็กหญิงวรัทญา หมีทอง
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส วัดนาดี  

สบ ๒๕๖๐/๑๑๗๗ เด็กหญิงธัญญาลักษณ์
ภูสุรินทร์

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบุรีการาม วัดบุใหญ่  

สบ ๒๕๖๐/๑๑๗๘

เด็กชายติณณภพ ไตรยวงศ์
๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเตาปูน วัดเตาปูน  

สบ ๒๕๖๐/๑๑๗๙
เด็กชายธีรพัฒน์ เพชรสุข

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเตาปูน วัดเตาปูน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระบุรี  ๓๔ / ๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๕๖๐/๑๑๘๐
เด็กหญิงพิชชานันท์ เจือจันทร์

๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเตาปูน วัดเตาปูน  

สบ ๒๕๖๐/๑๑๘๑

เด็กชายสรวิชญ์ ชฎาจิตร
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเตาปูน วัดเตาปูน  

สบ ๒๕๖๐/๑๑๘๒
เด็กหญิงโสภิดา จามากูล

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเตาปูน วัดเตาปูน  

สบ ๒๕๖๐/๑๑๘๓

เด็กหญิงสุวรรษยา เกิดพารา
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าสีโพธิเหนือ

์

วัดเตาปูน  

สบ ๒๕๖๐/๑๑๘๔

เด็กหญิงกัลยรัตน์ แก้วประโคน
๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสองคอนวิทยาคม วัดเตาปูน  

สบ ๒๕๖๐/๑๑๘๕

เด็กหญิงอทิตา แสงชาติ
๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสองคอนวิทยาคม วัดเตาปูน  

สบ ๒๕๖๐/๑๑๘๖
เด็กหญิงอรจิรา จงเจริญ

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสองคอนวิทยาคม วัดเตาปูน  

สบ ๒๕๖๐/๑๑๘๗

เด็กหญิงภัคศิณี ศรีวิไลย
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสองคอนวิทยาคม วัดเตาปูน  

สบ ๒๕๖๐/๑๑๘๘

เด็กหญิงศุภกานต์ ประทุมเพ็ญ
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสองคอนวิทยาคม วัดเตาปูน  

สบ ๒๕๖๐/๑๑๘๙

เด็กหญิงภัทรวดี คู่เมือง
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสองคอนวิทยาคม วัดเตาปูน  

สบ ๒๕๖๐/๑๑๙๐
เด็กหญิงสุดารัตน์ หาวอ

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสองคอนวิทยาคม วัดเตาปูน  

สบ ๒๕๖๐/๑๑๙๑

เด็กหญิงศิริวรรณ สร้อยสวัสดิ

์

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเตาปูน วัดใหม่โพธิงาม

์

 

สบ ๒๕๖๐/๑๑๙๒

เด็กหญิงณิชนันทน์ ภาคสุโพธิ

์

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเตาปูน วัดใหม่โพธิงาม

์

 

สบ ๒๕๖๐/๑๑๙๓

เด็กหญิงนริศรา แซ่เฮง
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกกรุง วัดบ้านดง  

สบ ๒๕๖๐/๑๑๙๔
เด็กหญิงทักษะวดี ครึมกลาง

้

๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกกรุง วัดบ้านดง  

สบ ๒๕๖๐/๑๑๙๕

เด็กชายชำนาญ เอือเฟอ

้

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านดง วัดบ้านดง  

สบ ๒๕๖๐/๑๑๙๖

เด็กหญิงณิภาภัทร บัวผิว

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชำผักแพว วัดวังแพ  

สบ ๒๕๖๐/๑๑๙๗

เด็กหญิงวารุณี พรมจารี
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดชำผักแพว วัดวังแพ  

สบ ๒๕๖๐/๑๑๙๘
เด็กชายดนุสรณ์ ชาติชนะ

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาไผ่ วัดปาไผ่  

สบ ๒๕๖๐/๑๑๙๙

เด็กชายธนากร กองสี
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปาไผ่ วัดปาไผ่  

สบ ๒๕๖๐/๑๒๐๐
เด็กหญิงบัณฑิตา หมวกเพ็ชร

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาไผ่ วัดปาไผ่  

สบ ๒๕๖๐/๑๒๐๑
เด็กหญิงดวงใจ เทพปนตา

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาไผ่ วัดปาไผ่  

สบ ๒๕๖๐/๑๒๐๒
เด็กชายณภัทร สิงห์วงษ์

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปาไผ่ วัดปาไผ่  

สบ ๒๕๖๐/๑๒๐๓
เด็กชายยุทธภูมิ ศรีพันธุ์

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาไผ่ วัดปาไผ่  

สบ ๒๕๖๐/๑๒๐๔
เด็กหญิงเกศินี ทรัพย์สงเคราะห์

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาไผ่ วัดปาไผ่  

สบ ๒๕๖๐/๑๒๐๕
เด็กหญิงณฤมล จุลขันธ์

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาไผ่ วัดปาไผ่  

สบ ๒๕๖๐/๑๒๐๖
เด็กหญิงวิภาดา จงกลกลาง

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาไผ่ วัดปาไผ่  

สบ ๒๕๖๐/๑๒๐๗
เด็กหญิงอนัณตยา ครองสัตย์

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาไผ่ วัดปาไผ่  

สบ ๒๕๖๐/๑๒๐๘
เด็กหญิงอัสยา เพ็ญพันธุ์

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาไผ่ วัดปาไผ่  

สบ ๒๕๖๐/๑๒๐๙
เด็กหญิงสุภาวดี อินทร์ทิพย์

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปาไผ่ วัดปาไผ่  

สบ ๒๕๖๐/๑๒๑๐
เด็กหญิงสุพรรณิกา ทีรัก

่

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาไผ่ วัดปาไผ่  

สบ ๒๕๖๐/๑๒๑๑

เด็กหญิงนวรัตน์ ทาอิม

่

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาไผ่ วัดปาไผ่  

สบ ๒๕๖๐/๑๒๑๒
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ สีพาติง

่

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาไผ่ วัดปาไผ่  

สบ ๒๕๖๐/๑๒๑๓

เด็กชายสหชัย มานิติ
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาไผ่ วัดปาไผ่  

สบ ๒๕๖๐/๑๒๑๔
เด็กหญิงธิชา เด็งแมะ

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาไผ่ วัดปาไผ่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระบุรี  ๓๕ / ๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๕๖๐/๑๒๑๕

เด็กหญิงนาตติยา วรสุวรรณ์
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาไผ่ วัดปาไผ่  

สบ ๒๕๖๐/๑๒๑๖

เด็กหญิงวรนุช วงศ์สูงเนิน
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาไผ่ วัดปาไผ่  

สบ ๒๕๖๐/๑๒๑๗
เด็กชายภูวนารถ อรไชย

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาไผ่ วัดปาไผ่  

สบ ๒๕๖๐/๑๒๑๘

เด็กหญิงสุกัญญา การสร้าง
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาไผ่ วัดปาไผ่  

สบ ๒๕๖๐/๑๒๑๙

เด็กหญิงเดือนเต็ม ธรรมตาล
๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปาไผ่ วัดปาไผ่  

สบ ๒๕๖๐/๑๒๒๐
นายคงสุวรรณ โคติวัน

๒๒/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนวัดปาไผ่ วัดปาไผ่  

สบ ๒๕๖๐/๑๒๒๑
เด็กหญิงภัทรธิรา พิมพ์เผือก

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาไผ่ วัดปาไผ่  

สบ ๒๕๖๐/๑๒๒๒

เด็กหญิงอาริยา ทองอัน

้

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาไผ่ วัดปาไผ่  

สบ ๒๕๖๐/๑๒๒๓

เด็กชายภูมิบดีทร์ กาญจนะ
๐๒/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 สมุห์พร้อม

วัดสามัคคีวราราม  

สบ ๒๕๖๐/๑๒๒๔

เด็กหญิงจิราพร ศรีเกษ
๐๒/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 สมุห์พร้อม

วัดสามัคคีวราราม  

สบ ๒๕๖๐/๑๒๒๕ เด็กหญิงแพรพราวรรณ
ภู่ระหงษ์

๐๖/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 สมุห์พร้อม
วัดสามัคคีวราราม  

สบ ๒๕๖๐/๑๒๒๖

เด็กหญิงชลลดา นวลพระเนาว์
๑๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 สมุห์พร้อม

วัดสามัคคีวราราม  

สบ ๒๕๖๐/๑๒๒๗

เด็กหญิงภัทรพร สอนซี
๒๙/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 สมุห์พร้อม

วัดสามัคคีวราราม  

สบ ๒๕๖๐/๑๒๒๘

เด็กหญิงพรทิพย์ เทพบุรี
๒๑/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 สมุห์พร้อม

วัดสามัคคีวราราม  

สบ ๒๕๖๐/๑๒๒๙
เด็กชายจิรภาส พันธ์พืช

๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง วัดสามัคคีวราราม  

สบ ๒๕๖๐/๑๒๓๐
เด็กชายวัชรพล ศิลพงษ์

๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง วัดสามัคคีวราราม  

สบ ๒๕๖๐/๑๒๓๑

เด็กหญิงจิรพัชร์ พุทธศรี
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง วัดสามัคคีวราราม  

สบ ๒๕๖๐/๑๒๓๒
เด็กหญิงละอองแก้ว มิงขวัญ

่

๐๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง วัดสามัคคีวราราม  

สบ ๒๕๖๐/๑๒๓๓
เด็กชายมารุต ขันตี

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง วัดสามัคคีวราราม  

สบ ๒๕๖๐/๑๒๓๔

เด็กหญิงรัชนีกร ฟกขำ
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง วัดสามัคคีวราราม  

สบ ๒๕๖๐/๑๒๓๕

เด็กหญิงวนรัตน์ เงินแก้ว
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง วัดสามัคคีวราราม  

สบ ๒๕๖๐/๑๒๓๖

เด็กหญิงอารดา สิวสารี

่

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง วัดสามัคคีวราราม  

สบ ๒๕๖๐/๑๒๓๗
เด็กหญิงศิริพร ยศจัตตุรัส

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง วัดสามัคคีวราราม  

สบ ๒๕๖๐/๑๒๓๘

เด็กหญิงธนภรณ์ เปรมปรี
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง วัดสามัคคีวราราม  

สบ ๒๕๖๐/๑๒๓๙

เด็กหญิงสุชานันท์ ประมวล
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง วัดสามัคคีวราราม  

สบ ๒๕๖๐/๑๒๔๐
เด็กหญิงวัชราพร ศิลพงษ์

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง วัดสามัคคีวราราม  

สบ ๒๕๖๐/๑๒๔๑
เด็กหญิงวาสนา รีศรีสุข

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง วัดสามัคคีวราราม  

สบ ๒๕๖๐/๑๒๔๒

เด็กหญิงธารทิพย์ เนาวะบุตร
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง วัดสามัคคีวราราม  

สบ ๒๕๖๐/๑๒๔๓

เด็กหญิงพนิตพร พูนไธสง
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดขอนหอม วัดขอนหอม  

สบ ๒๕๖๐/๑๒๔๔

เด็กหญิงศิรภัสสร ศรีเหรา
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดขอนหอม วัดขอนหอม  

สบ ๒๕๖๐/๑๒๔๕
เด็กหญิงรุจิรา คำงาม

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดขอนหอม วัดขอนหอม  

สบ ๒๕๖๐/๑๒๔๖

เด็กชายชนาธิป ลักษณะวิเชียร
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดขอนหอม วัดขอนหอม  

สบ ๒๕๖๐/๑๒๔๗

เด็กหญิงชุติสรณ์ แซ่ม้า
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดขอนหอม วัดขอนหอม  

สบ ๒๕๖๐/๑๒๔๘

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ไลจิว
๒๘/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตาลเดียว

่

วัดจำศีล  

สบ ๒๕๖๐/๑๒๔๙
เด็กหญิงชลนันท์ ไกรรส ๘/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดตาลเดียว

่

วัดจำศีล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระบุรี  ๓๖ / ๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๕๖๐/๑๒๕๐
เด็กชายศรีสุวรรณ นาคชุ่ม ๓/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดตาลเดียว

่

วัดจำศีล  

สบ ๒๕๖๐/๑๒๕๑

เด็กชายปนอู ยิมละมัย

้

๙/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดตาลเดียว

่

วัดจำศีล  

สบ ๒๕๖๐/๑๒๕๒
เด็กชายตฤณ ประเสริฐศรี

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๑๒๕๓

เด็กชายจรัสพัฒน์ ทวีศักดิสกุล

์

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๑๒๕๔

เด็กชายอภิสิทธิ

์

เดชสิมา
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๑๒๕๕

เด็กชายธรรมนูญ เมณฑะละ
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๑๒๕๖
เด็กชายศุภศันส์ ชนสุข

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๑๒๕๗

เด็กหญิงสิรินยา สระบุรี
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๑๒๕๘

เด็กหญิงธัญญาพร ลวดทอง
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๑๒๕๙

เด็กหญิงวรรณิศา พุ่มปาน
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๑๒๖๐
เด็กหญิงพิชญาภา พรหมน้อย

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๑๒๖๑
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ โสดานิล

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๑๒๖๒

เด็กหญิงชนันธร วงษ์จิ
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๑๒๖๓

เด็กหญิงอภัสรา ศรีคันทา
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๑๒๖๔
เด็กหญิงจิรัชญา จันทะเขต

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๑๒๖๕

เด็กหญิงขวัญกมล โสดานิล
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๑๒๖๖

เด็กหญิงสิริขวัญ วงษ์สว่าง
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๑๒๖๗

เด็กหญิงปาริตา ต่วนเย็น
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๑๒๖๘
เด็กหญิงศศิภา วุฒวัณณะ

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๑๒๖๙

เด็กหญิงจิดาภา เคนนิคม
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๑๒๗๐ เด็กหญิงประติมาภรณ์
ดวงสุวรรณ์

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๑๒๗๑

เด็กชายธนัท นะมินิล
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๑๒๗๒
เด็กชายศิวฤทธิ

์

บุญติบ

๊

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๑๒๗๓

เด็กชายสิรภัทร สายสารี
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๑๒๗๔

เด็กชายชัยวัฒน์ เลียวจำนงค์

่

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๑๒๗๕

เด็กชายปกรณ์ ทองคำ
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๑๒๗๖
เด็กชายอภิสิทธิ

์

สุมาวรรณ์

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๑๒๗๗

เด็กหญิงวาสนา การะเกตุ
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๑๒๗๘

เด็กหญิงเกสรา ศรีดาธรรม
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๑๒๗๙

เด็กหญิงอารียา ขึงธรรมมา
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๑๒๘๐
เด็กหญิงจิตรกร แตงกระโทก

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๑๒๘๑

เด็กหญิงจารุนาฏ มาทะ
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๑๒๘๒

เด็กหญิงธวัลรัตน์ ฉัตรตะขบ
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๑๒๘๓

เด็กหญิงพิมพ์ชนก แสนทิ
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๑๒๘๔
เด็กหญิงชนกนาถ มะลิลา

๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา วัดบ้านม่วง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระบุรี  ๓๗ / ๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๕๖๐/๑๒๘๕

เด็กหญิงดุษฎี บำรุงสุข
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๑๒๘๖

เด็กหญิงอนัญญา บุญทวี
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๑๒๘๗
เด็กชายธนกฤต เศรษฐจำนงค์

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๑๒๘๘

เด็กชายปฐมฤกษ์ เรืองภักดี
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๑๒๘๙

เด็กชายศุภวัฒน์ คงพันป
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๑๒๙๐
เด็กชายสุทธิพจน์ สมบูรณ์

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๑๒๙๑
เด็กชายสุพวิชญ์ พูลเกิด

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๑๒๙๒

เด็กชายธีรภัทร รอดวิจิตร
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๑๒๙๓

เด็กชายธนโชติ ดีราษฎร์วิเศษ
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๑๒๙๔

เด็กชายธีรนัย เสนพนัสสัก
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๑๒๙๕
เด็กชายอัยการ ไชยเนตร์

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๑๒๙๖

เด็กชายเทพศิริ จันทร์ชิง

้

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๑๒๙๗

เด็กหญิงกรภัทร ฉราดรบ
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๑๒๙๘

เด็กหญิงนาตยา จันทอด
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๑๒๙๙
เด็กหญิงณัฐกมล จันพางาม

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๑๓๐๐
เด็กหญิงกชกร ช่องศิริ

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๑๓๐๑
เด็กหญิงปนฉัตร รืนกระวี

่

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๑๓๐๒
เด็กหญิงชุติมา พิมพ์ปราโมทย์

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๑๓๐๓
เด็กหญิงศุภิสรา บุญแจ้ง

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๑๓๐๔
เด็กหญิงสิริยากร ไกรศาสตร์

๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๑๓๐๕
เด็กหญิงปภาวี ใจดี

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๑๓๐๖
เด็กหญิงนัทธ์หทัย คำไพร

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๑๓๐๗
เด็กหญิงศศิวิมล อาสินรัมย์

๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๑๓๐๘
เด็กชายศุภวิชญ์ จิตรดี

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๑๓๐๙
เด็กชายสมิธ ศรีสุวรรณ์

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๑๓๑๐
เด็กชายกันต์ธร ใจใหญ่

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๑๓๑๑
เด็กชายธนธรณ์ แผลงศร

๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๑๓๑๒

เด็กชายภูริวัฒน์ ธัญโชติพิสุทธิ

์

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๑๓๑๓

เด็กหญิงณัฐธิดา ศรีจันทร์
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๑๓๑๔

เด็กหญิงฐิตินันท์ อินทรพุฒ
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๑๓๑๕
เด็กหญิงยศวรรณ เยาวรา

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๑๓๑๖

เด็กหญิงพิมพ์มาดา สุวรรณวงค์
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๑๓๑๗

เด็กหญิงลลิตา สันเสนาะ
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๑๓๑๘

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ดวงจันทร์
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๑๓๑๙
เด็กชายชวนากร บุญมี

๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนแสงวิทยา วัดแก่งคอย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระบุรี  ๓๘ / ๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๕๖๐/๑๓๒๐
เด็กหญิงพจรินทร์ ครองบุญ

๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนแสงวิทยา วัดแก่งคอย  

สบ ๒๕๖๐/๑๓๒๑

เด็กหญิงสุทัศชา สกุลศักดิ

์

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนแสงวิทยา วัดแก่งคอย  

สบ ๒๕๖๐/๑๓๒๒
เด็กชายนนทวรรธ สมทอง

๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนแสงวิทยา วัดแก่งคอย  

สบ ๒๕๖๐/๑๓๒๓

เด็กชายรัฐภูมิ บุษบงค์
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนแสงวิทยา วัดแก่งคอย  

สบ ๒๕๖๐/๑๓๒๔

เด็กชายภูมินทร์ เขียวภูมี
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนแสงวิทยา วัดแก่งคอย  

สบ ๒๕๖๐/๑๓๒๕

เด็กชายธีรภัทร ตรงจิตรปญญา
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนแสงวิทยา วัดแก่งคอย  

สบ ๒๕๖๐/๑๓๒๖
เด็กชายราเชนทร์ จักรปา

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนแสงวิทยา วัดแก่งคอย  

สบ ๒๕๖๐/๑๓๒๗

เด็กชายจตุพร ศรีสมบุญ
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนแสงวิทยา วัดแก่งคอย  

สบ ๒๕๖๐/๑๓๒๘

เด็กหญิงเบญญาภา เล็กพงษ์
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนแสงวิทยา วัดแก่งคอย  

สบ ๒๕๖๐/๑๓๒๙

เด็กหญิงศรุตา เครือแก้ว
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนแสงวิทยา วัดแก่งคอย  

สบ ๒๕๖๐/๑๓๓๐
เด็กหญิงฐิติมา ทองธิราช

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนแสงวิทยา วัดแก่งคอย  

สบ ๒๕๖๐/๑๓๓๑

เด็กหญิงอทิติยา ภูต้องศรี
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนแสงวิทยา วัดแก่งคอย  

สบ ๒๕๖๐/๑๓๓๒

เด็กชายวรินทร สวัสดิธนาคูณ

์

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนแสงวิทยา วัดแก่งคอย  

สบ ๒๕๖๐/๑๓๓๓

เด็กชายภูมิพัฒน์ การสิทธิ

์

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนแสงวิทยา วัดแก่งคอย  

สบ ๒๕๖๐/๑๓๓๔
เด็กหญิงนพรัตน์ ศุภศรี

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนแสงวิทยา วัดแก่งคอย  

สบ ๒๕๖๐/๑๓๓๕

เด็กหญิงวริศรา จิรเศรณีโชคชัย
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนแสงวิทยา วัดแก่งคอย  

สบ ๒๕๖๐/๑๓๓๖

เด็กหญิงอนุธิดา สิงหภาพ
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนแสงวิทยา วัดแก่งคอย  

สบ ๒๕๖๐/๑๓๓๗

เด็กหญิงนวนิสา โต๊ะเหาะ
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนแสงวิทยา วัดแก่งคอย  

สบ ๒๕๖๐/๑๓๓๘
เด็กหญิงธิดารัตน์ ย่องเส้ง

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนแสงวิทยา วัดแก่งคอย  

สบ ๒๕๖๐/๑๓๓๙

เด็กหญิงชมพูนุช จักรชัยวงศ์
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนแสงวิทยา วัดแก่งคอย  

สบ ๒๕๖๐/๑๓๔๐
เด็กหญิงอาพัชรา นรินนอก

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแสงวิทยา วัดแก่งคอย  

สบ ๒๕๖๐/๑๓๔๑

เด็กหญิงภูษณิศา หมายมันสมสุข

่

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนแสงวิทยา วัดแก่งคอย  

สบ ๒๕๖๐/๑๓๔๒
เด็กหญิงฟาสาง บุญอนันต์

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนแสงวิทยา วัดแก่งคอย  

สบ ๒๕๖๐/๑๓๔๓

เด็กหญิงวิรัญชนา สุดรักษ์
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนแสงวิทยา วัดแก่งคอย  

สบ ๒๕๖๐/๑๓๔๔

เด็กหญิงลัทธพร แย้มสุวรรณา
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแสงวิทยา วัดแก่งคอย  

สบ ๒๕๖๐/๑๓๔๕

เด็กหญิงวัชรีวรรณ เอียมเย็น

่

๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนแสงวิทยา วัดแก่งคอย  

สบ ๒๕๖๐/๑๓๔๖
เด็กหญิงสุพิชชา เติมสายทอง

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแสงวิทยา วัดแก่งคอย  

สบ ๒๕๖๐/๑๓๔๗

เด็กหญิงสุวีรยา ปนพิลา
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแสงวิทยา วัดแก่งคอย  

สบ ๒๕๖๐/๑๓๔๘

เด็กหญิงวิศัลย์ศยา ภูลาหิน
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนแสงวิทยา วัดแก่งคอย  

สบ ๒๕๖๐/๑๓๔๙

เด็กหญิงชนาภา มณีการ

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

สบ ๒๕๖๐/๑๓๕๐
เด็กหญิงมะลิวัลย์ ทีรัก

่

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาบุญ วัดนาบุญ  

สบ ๒๕๖๐/๑๓๕๑

เด็กชายดนัย นิมสุวรรณ์

่

๖/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๑๓๕๒

เด็กชายเกียรติคุณ อินทะชาติ
๒๒/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๑๓๕๓

เด็กชายภูมิพัฒน์ พรหมศิลป
๑๖/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๑๓๕๔
เด็กชายบุญฤทธิ

์

วันดาคุณ

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย วัดบ้านม่วง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระบุรี  ๓๙ / ๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๕๖๐/๑๓๕๕

เด็กชายชนัดพล ธรรมจารี

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๑๓๕๖

เด็กชายอนุศิษฎ์ นาคประเสริฐ
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๑๓๕๗
เด็กหญิงพุทธิชา อาสนานิ ๙/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๑๓๕๘

เด็กหญิงรภัสสรณ์ ทองกุลนาถ ๔/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๑๓๕๙

เด็กหญิงสุพรรษา อมรสิน
๒๑/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๑๓๖๐
เด็กหญิงมานิตา จันทร์แก้ว

๓๑/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๑๓๖๑
เด็กหญิงปยาภรณ์ อานันท์ชวัลกุล ๖/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๑๓๖๒

เด็กหญิงภัทราพร เติมทองไชย
๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๑๓๖๓

เด็กหญิงรัชนิดา สายใจ
๒๑/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๑๓๖๔

เด็กหญิงศิริกรานต์ เขียนงาม
๑๔/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๑๓๖๕
เด็กหญิงวีณตา ท้าวประสิทธิ

์

๖/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๑๓๖๖

เด็กชายอินทร์ธศร ศรอินทร์
๑๔/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๑๓๖๗

เด็กชายพรเทพ เหลาอินทร์

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๑๓๖๘

เด็กชายธนิสร เหล็กทอง
๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๑๓๖๙
เด็กชายทิพัฒน์ ดีไพร ๒/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๑๓๗๐
เด็กชายอธิปธาราล์ นาคะเต

๑๒/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๑๓๗๑

เด็กชายศรินธร สมสนุก
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๑๓๗๒

เด็กหญิงทักษพร รุจิพิชชาพร ๒/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๑๓๗๓
เด็กหญิงจริญญา วรวัฒน์ ๕/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๑๓๗๔

เด็กหญิงภัทรธิดา ทีประโคน
๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย วัดบ้านม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๑๓๗๕

เด็กชายชานนท์ แกล้วกล้า
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสองคอนกลาง วัดสองคอนใต้  

สบ ๒๕๖๐/๑๓๗๖

เด็กหญิงณภัทร อินทศร
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสองคอนกลาง วัดสองคอนใต้  

สบ ๒๕๖๐/๑๓๗๗
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ชัยศร

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสองคอนกลาง วัดสองคอนใต้  

สบ ๒๕๖๐/๑๓๗๘

เด็กหญิงธัญลักษ์ สุดา

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสองคอนกลาง วัดสองคอนใต้  

สบ ๒๕๖๐/๑๓๗๙

เด็กหญิงโสภิตา ธรรมกิจนา
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสองคอนกลาง วัดสองคอนใต้  

สบ ๒๕๖๐/๑๓๘๐
เด็กหญิงณัชชา เอกอัครกุล

๑๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสองคอนกลาง วัดสองคอนใต้  

สบ ๒๕๖๐/๑๓๘๑
เด็กหญิงกุลธิดา จูอยู่

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสองคอนกลาง วัดสองคอนใต้  

สบ ๒๕๖๐/๑๓๘๒
เด็กหญิงเบญญทิพย์ แย้มวงศ์

๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสองคอนกลาง วัดสองคอนใต้  

สบ ๒๕๖๐/๑๓๘๓

เด็กชายณัชชานนท์ อินรา
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินซ้อน วัดหินซ้อนใต้  

สบ ๒๕๖๐/๑๓๘๔

เด็กชายณัฐนันท์ พงษาปาน
๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินซ้อน วัดหินซ้อนใต้  

สบ ๒๕๖๐/๑๓๘๕
เด็กหญิงจุฑามาส ศรีสุวรรณ

๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินซ้อน วัดหินซ้อนใต้  

สบ ๒๕๖๐/๑๓๘๖

เด็กหญิงซ่อนกลิน

่

สังข์หวด
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินซ้อน วัดหินซ้อนใต้  

สบ ๒๕๖๐/๑๓๘๗

เด็กชายสันติสุข โจสันเทียะ
๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินซ้อน วัดหินซ้อนใต้  

สบ ๒๕๖๐/๑๓๘๘

เด็กหญิงวิริยาพร พานน้อย
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินซ้อน วัดหินซ้อนใต้  

สบ ๒๕๖๐/๑๓๘๙
นางสาวศิริวรรณ ภิรมราช

๓๐/๐๘/๒๕๓๐
โรงเรียนบ้านหินซ้อน วัดหินซ้อนใต้  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระบุรี  ๔๐ / ๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๕๖๐/๑๓๙๐
นายธนภูมิ เทียงพุก

่

๒๘/๐๓/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านหินซ้อน วัดหินซ้อนใต้  

สบ ๒๕๖๐/๑๓๙๑

นางสาวรัตติกาล ชาวเหนือ
๑๒/๐๘/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านหินซ้อน วัดหินซ้อนใต้  

สบ ๒๕๖๐/๑๓๙๒
นางสาวสุพิชญ์ชญา กันตะนา

๑๒/๑๐/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านหินซ้อน วัดหินซ้อนใต้  

สบ ๒๕๖๐/๑๓๙๓
ว่าที ร.ต.หญิง ยุพิณ

่

พลดอน
๐๕/๑๒/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านหินซ้อน วัดหินซ้อนใต้  

สบ ๒๕๖๐/๑๓๙๔

นางสาวปฎิญญา คำนวนชัย
๒๓/๐๖/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านหินซ้อน วัดหินซ้อนใต้  

สบ ๒๕๖๐/๑๓๙๕

นางไพรรัตน์ บรรทัดเทียง

่

๑๕/๐๔/๒๕๐๑

โรงเรียนบ้านหินซ้อน วัดหินซ้อนใต้  

สบ ๒๕๖๐/๑๓๙๖
นางสุธาลักษณ์ สุวรรณศรี

๑๕/๐๒/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านหินซ้อน วัดหินซ้อนใต้  

สบ ๒๕๖๐/๑๓๙๗

นายสมใจ ทองสันต์
๐๔/๑๑/๒๕๐๑

โรงเรียนบ้านหินซ้อน วัดหินซ้อนใต้  

สบ ๒๕๖๐/๑๓๙๘

นางพิมล แสวงศิริผล
๑๖/๐๗/๒๕๑๐

โรงเรียนบ้านหินซ้อน วัดหินซ้อนใต้  

สบ ๒๕๖๐/๑๓๙๙

นายธนพงษ์ อินทนิจ

๒๑/๑๑/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านหินซ้อน วัดหินซ้อนใต้  

สบ ๒๕๖๐/๑๔๐๐
นางสาวอรพินธ์ แวนประเสริฐ

๐๖/๐๓/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านหินซ้อน วัดหินซ้อนใต้  

สบ ๒๕๖๐/๑๔๐๑
นางสาวพิชามญชุ์ กมลเกียรติกูล

๑๗/๐๗/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านหินซ้อน วัดหินซ้อนใต้  

สบ ๒๕๖๐/๑๔๐๒
เด็กหญิงปาริชาติ พันลา

๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง วัดหนองสองห้อง  

สบ ๒๕๖๐/๑๔๐๓
เด็กชายศิริพงษ์ อินทะลัย

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๖๐/๑๔๐๔
เด็กชายธนวรรธน์ ภัยฤทธิ

์

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๖๐/๑๔๐๕
เด็กชายพัชรพงศ์ ศูนย์ยีขัน

่

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๖๐/๑๔๐๖
เด็กชายชรินทร์ คำเปลว

๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๖๐/๑๔๐๗
เด็กชายธนภูมิ รักษาโพธิ

์

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๖๐/๑๔๐๘
เด็กชายปุณญพัฒน์ สุขมูล

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๖๐/๑๔๐๙
เด็กชายพงศธร ศรเชือ

้

๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๖๐/๑๔๑๐
เด็กชายกันตพัฒน์ บุญเกิด

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๖๐/๑๔๑๑

เด็กชายก้องกิดากร บุญยงค์
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๖๐/๑๔๑๒
เด็กชายนฤชัย จุลวัฒนะ

๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๖๐/๑๔๑๓

เด็กชายอนุภัทร นิพัทธนนท์
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๖๐/๑๔๑๔

เด็กชายธนดล คุปติวิทยากุล
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๖๐/๑๔๑๕

เด็กชายปณณวิชณ์ คำมณี
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๖๐/๑๔๑๖
เด็กชายรชานนท์ นภาสกุล

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๖๐/๑๔๑๗

เด็กชายกิติพร อัคจันทร์
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๖๐/๑๔๑๘

เด็กชายธนบดินทร์ บุญหวาน
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๖๐/๑๔๑๙

เด็กชายธารนที นามโคตร
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๖๐/๑๔๒๐
เด็กชายธัญพิสิษฐ์ วิจิตรแสงรัตน์

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๖๐/๑๔๒๑

เด็กชายรชตะ ร่วมจิตร์
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๖๐/๑๔๒๒

เด็กชายณภัสสกร สวนเพ็ชร

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๖๐/๑๔๒๓

เด็กชายธีระพัฒน์ แซ่เจีย

่

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๖๐/๑๔๒๔
เด็กชายชลสิทธิ

์

หลาบหนองแสง
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระบุรี  ๔๑ / ๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๕๖๐/๑๔๒๕

เด็กชายภัทรดนัย ขำคล้าย
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๖๐/๑๔๒๖

เด็กชายศุภเกียรติ ปนเทียน
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๖๐/๑๔๒๗
เด็กชายอนุวัฒน์ สุริยนต์

๐๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๖๐/๑๔๒๘

เด็กชายวรากร สวนสุวรรณ์
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๖๐/๑๔๒๙

เด็กชายชัชวาล งามกมลชัย
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๖๐/๑๔๓๐
เด็กชายจิรพัชร โพธิสุวรรณ์

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๖๐/๑๔๓๑
เด็กชายชโลธร ปนพัฒน์

๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๖๐/๑๔๓๒

เด็กชายณัฐภัทร มาดี

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๖๐/๑๔๓๓

เด็กชายสุขกภัทร นายี

่

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๖๐/๑๔๓๔

เด็กชายอภิสิทธ์ ง้าวแก้ว

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๖๐/๑๔๓๕
เด็กชายกันตพล ตังภาวนาคุณ

้

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๖๐/๑๔๓๖

เด็กชายภูริภัทร กุลสำนัก
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๖๐/๑๔๓๗

เด็กชายภูวนาท เจริญทรัพย์
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๖๐/๑๔๓๘

เด็กชายอภิชยุทฒ์ วรรณา
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๖๐/๑๔๓๙
เด็กชายเนติพงษ์ สุขสมอรรถ

๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๖๐/๑๔๔๐
เด็กชายศดานันท์ จันตะ

๐๔/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๖๐/๑๔๔๑

เด็กชายกิตติธัช ไข่มุข
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๖๐/๑๔๔๒

เด็กชายภูตะวัน แสงเมือง
๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๖๐/๑๔๔๓
เด็กชายสรรชัย การภักดี

๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๖๐/๑๔๔๔

เด็กชายจักรพรรดิ

์

กิจบุตราวัฒน์
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๖๐/๑๔๔๕

เด็กชายนัฐพงค์ สุเวก
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๖๐/๑๔๔๖

เด็กชายธันวา นาคประเสริฐ
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๖๐/๑๔๔๗
เด็กชายนภัสกร น้อยสว่าง

๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๖๐/๑๔๔๘

เด็กชายปณณวิชญ์ ทรัพย์เจริญ
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๖๐/๑๔๔๙

เด็กชายรพีภัทร ทิกามล
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๖๐/๑๔๕๐
เด็กชายสิทธิชัย พิณเชือก

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๖๐/๑๔๕๑
เด็กชายสุริยะกรณ์ เรืองสุคนธ์

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๖๐/๑๔๕๒

เด็กชายจิรานุวัฒน์ ถนอมกุลบุตร
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๖๐/๑๔๕๓

เด็กหญิงชรัณรัตน์ นาคาพล
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๖๐/๑๔๕๔

เด็กหญิงชนิกานต์ แซ่คู
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๖๐/๑๔๕๕
เด็กหญิงพิมพ์มาดา สาเกตุ

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๖๐/๑๔๕๖
เด็กหญิงอักษราภัทร์ อักษรดี

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๖๐/๑๔๕๗

เด็กหญิงโชติรส สงวนศรี
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๖๐/๑๔๕๘

เด็กหญิงณัฐฐินี กองลำเจียก

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๖๐/๑๔๕๙
เด็กหญิงกชพร คิดควร

๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระบุรี  ๔๒ / ๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๕๖๐/๑๔๖๐
เด็กหญิงกัลยกร ทองโชติ

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๖๐/๑๔๖๑

เด็กหญิงณิชาภัทร ชะเอมเทศ
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๖๐/๑๔๖๒
เด็กหญิงธัญจิรา สุทธิ

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๖๐/๑๔๖๓

เด็กหญิงปนิชา จึงรัศมีพานิช
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๖๐/๑๔๖๔

เด็กหญิงณัฐธยาน์ พิมสาลี
๐๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๖๐/๑๔๖๕

เด็กหญิงสุพิชญา อ่อนตา
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๖๐/๑๔๖๖
เด็กหญิงกมลชนก ลากะสงค์

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๖๐/๑๔๖๗

เด็กหญิงจันทรา เจริญสวัสดิ

์

๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๖๐/๑๔๖๘

เด็กหญิงธมลวรรณ ศรีสุวรรณ
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๖๐/๑๔๖๙

เด็กหญิงสโรชา จรจรัญ

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๖๐/๑๔๗๐
เด็กหญิงอุษาวดี พรมกลาง

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๖๐/๑๔๗๑

เด็กหญิงภัควิภา ลิมปทุม

้

๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๖๐/๑๔๗๒

เด็กหญิงเมธาวี พรหมศร
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๖๐/๑๔๗๓

เด็กหญิงรัตติกาล ทากุตเรือ
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๖๐/๑๔๗๔
เด็กหญิงกนกวรรณ ไหวฉลาด

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๖๐/๑๔๗๕

เด็กหญิงณัชชา ทองสา

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๖๐/๑๔๗๖

เด็กหญิงรัตนภรณ์ กุชะนันท์
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๖๐/๑๔๗๗

เด็กหญิงกัลยาณสิริ คงสมบูรณ์
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๖๐/๑๔๗๘
เด็กหญิงภัคคภรณ์ เชือโต

้

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๖๐/๑๔๗๙

เด็กหญิงปณฑิตา ทรัพย์เจริญ
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๖๐/๑๔๘๐
เด็กหญิงธัญชนก ทองใบ

๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๖๐/๑๔๘๑

เด็กหญิงภัทรศยา วรรธนเสถียร
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๖๐/๑๔๘๒
เด็กหญิงมัณฑิตา ศรีแก้ว

๐๔/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๖๐/๑๔๘๓

เด็กหญิงมีนา ทองอินทร์
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๖๐/๑๔๘๔

เด็กหญิงชนันรัตน์ เตชะสุน
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๖๐/๑๔๘๕

เด็กหญิงนัฐกานต์ วรรณประเสริฐ
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๖๐/๑๔๘๖
เด็กหญิงพาทินธิดา พรหมจารีย์

๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๖๐/๑๔๘๗

เด็กหญิงอนิสรา คงสมบุตร
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๖๐/๑๔๘๘

เด็กหญิงธนศร นารอง
๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๖๐/๑๔๘๙

เด็กหญิงธนพร บุญเกลียง

้

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๖๐/๑๔๙๐
เด็กหญิงปยะฉัตร จันคำ

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๖๐/๑๔๙๑

เด็กหญิงสุพิชญา จำปาเงิน
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๖๐/๑๔๙๒

เด็กหญิงกัญญานัฐ ทิพย์ประเสริฐ
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๖๐/๑๔๙๓

เด็กหญิงกรรญกร จีนไม้
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๖๐/๑๔๙๔
เด็กหญิงระพีพัฒน์ พิณทอง

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระบุรี  ๔๓ / ๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๕๖๐/๑๔๙๕

เด็กหญิงลัทธวรรณ ทองสุข
๐๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๖๐/๑๔๙๖

เด็กหญิงอรวรา มีแก้ว
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๖๐/๑๔๙๗
เด็กหญิงจิรนันท์ กลินขจร

่

๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๖๐/๑๔๙๘

เด็กหญิงชนัญธิดา รังษา
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๖๐/๑๔๙๙

เด็กหญิงธนัญญา ผลทอง
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๖๐/๑๕๐๐
เด็กหญิงธนัญญา สุขประเสริฐ

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๖๐/๑๕๐๑
เด็กหญิงรักษิตา อ่อนกลิน

่

๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๖๐/๑๕๐๒
เด็กหญิงกานต์พิชชา เตสุชาตะ

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๖๐/๑๕๐๓
เด็กหญิงนนท์ธิชา สมศรี

๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๖๐/๑๕๐๔
เด็กหญิงประนัสญา บุญมา

๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๖๐/๑๕๐๕
เด็กหญิงเสาวนีย์ เสมคำ

๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๖๐/๑๕๐๖
เด็กหญิงพัชราพา บำรุงวงษ์

๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๖๐/๑๕๐๗
เด็กหญิงสิริวันฉัตร วังยายฉิม

๐๑/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๖๐/๑๕๐๘
เด็กหญิงสุวนันท์ แสงพงษ์

๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๖๐/๑๕๐๙
เด็กหญิงอนัญญา เขียวนิล

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๖๐/๑๕๑๐
เด็กหญิงธนภรณ์ อาพัทธนารถ

๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๖๐/๑๕๑๑

เด็กหญิงนิรมล หมอประคำ
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๖๐/๑๕๑๒
เด็กหญิงภัทรปลันธน์ สิงห์คำ

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๖๐/๑๕๑๓
เด็กหญิงฑิฆัมพร เห็นเมือง

๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๖๐/๑๕๑๔

เด็กหญิงจิราภา ดารายิง

่

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๖๐/๑๕๑๕

เด็กหญิงชมพูนุท ช่างเพ็ชร์ผล
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๖๐/๑๕๑๖

เด็กหญิงณัฐพร ภาชนะ
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๖๐/๑๕๑๗
เด็กหญิงนภัสวรรณ สุรวิทย์

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๖๐/๑๕๑๘

เด็กหญิงพรนภา สุพรเกษ
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๖๐/๑๕๑๙
เด็กหญิงพิชญาพรณ์ จำศิลป

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๖๐/๑๕๒๐
เด็กหญิงพิมพ์ชนก พันธ์ทอง

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๖๐/๑๕๒๑
เด็กหญิงพิมพ์ศศิธร โคชมัด

๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๖๐/๑๕๒๒

เด็กหญิงภัคจิรา พยุงธรรม
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๖๐/๑๕๒๓

เด็กหญิงวรกานต์ ทิพย์อุทัย
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๖๐/๑๕๒๔

เด็กหญิงวรวรรณ ทองอ่อน
๐๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนกลันวิทยา

่

วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๖๐/๑๕๒๕
เด็กชายธนบดี ตีอัด

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๖๐/๑๕๒๖

เด็กชายกิตติภณ ทองเผือก

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๖๐/๑๕๒๗

เด็กหญิงณัฏฐา แก้วประเสริฐ
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๖๐/๑๕๒๘

เด็กหญิงสุวิมล ราชวงษ์ ๓/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๖๐/๑๕๒๙
เด็กหญิงนฤมล น้อยแก้ว ๗/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง วัดโคกมะตูม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระบุรี  ๔๔ / ๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๕๖๐/๑๕๓๐
เด็กหญิงปรัชราวดี ศรีเมือง

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๖๐/๑๕๓๑

เด็กหญิงอริศรา มัชแมน
๒๕/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๖๐/๑๕๓๒
เด็กหญิงจันทร์แก้ว พวนดี

๒๕/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๖๐/๑๕๓๓

เด็กหญิงนลวรรณ พรมที ๗/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๖๐/๑๕๓๔

เด็กหญิงวณิดา แสงวงศ์
๒๐/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๖๐/๑๕๓๕

นางจินตนา สมสวาสดิ

์

๑๕/๑๑/๒๕๑๙

วัดโคกมะตูม วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๖๐/๑๕๓๖
นางสาวสุวรรณา สมสวาสดิ

์

๐๕/๑๑/๒๕๓๖

วัดโคกมะตูม วัดโคกมะตูม  

สบ ๒๕๖๐/๑๕๓๗

นายชัยยศ เอียมองบุญมี

่

๘/๒/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง

วัดราษฎร์บำรุงวนาราม

 

สบ ๒๕๖๐/๑๕๓๘

เด็กชายชัยธวัตร ตู้สมบัติ ๗/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง

วัดราษฎร์บำรุงวนาราม

 

สบ ๒๕๖๐/๑๕๓๙

เด็กชายธนินธรณ์ สาวงษ์
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองปลาหมอ วัดหนองผักชีใต้  

สบ ๒๕๖๐/๑๕๔๐
เด็กชายฑีฆายุ วิภาณุรัตน์

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองปลาหมอ วัดหนองผักชีใต้  

สบ ๒๕๖๐/๑๕๔๑

เด็กชายสิรภพ พรมมาคูณ
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองปลาหมอ วัดหนองผักชีใต้  

สบ ๒๕๖๐/๑๕๔๒

เด็กชายสิรวิชญ์ เอกวงษ์
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองปลาหมอ วัดหนองผักชีใต้  

สบ ๒๕๖๐/๑๕๔๓

เด็กชายวิศรุต หงษ์อุบล
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองปลาหมอ วัดหนองผักชีใต้  

สบ ๒๕๖๐/๑๕๔๔
เด็กชายศุภโชค สดใส

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองปลาหมอ วัดหนองผักชีใต้  

สบ ๒๕๖๐/๑๕๔๕
เด็กชายเจษฎาภรณ์ ต้นวงษ์

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองปลาหมอ วัดหนองผักชีใต้  

สบ ๒๕๖๐/๑๕๔๖

เด็กชายนิมิตรใหม่ เรือนทอง

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองปลาหมอ วัดหนองผักชีใต้  

สบ ๒๕๖๐/๑๕๔๗

เด็กหญิงจอมขวัญ หอมสมบัติ
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองปลาหมอ วัดหนองผักชีใต้  

สบ ๒๕๖๐/๑๕๔๘
เด็กหญิงพิชญาภา ศรีกุดค้าว

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองปลาหมอ วัดหนองผักชีใต้  

สบ ๒๕๖๐/๑๕๔๙

เด็กชายสุธี กรองใจ
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ(วัดหนองปลาก

ะดี)

่

วัดหนองผักชีใต้  

สบ ๒๕๖๐/๑๕๕๐
เด็กหญิงภานุมาศ จูจ่าย

๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ(วัดหนองปลาก

ะดี)

่

วัดหนองผักชีใต้  

สบ ๒๕๖๐/๑๕๕๑

เด็กหญิงญาณัจฉรา สืบประสิทธิวงศ์

์

๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ(วัดหนองปลาก

ะดี)

่

วัดหนองผักชีใต้  

สบ ๒๕๖๐/๑๕๕๒
เด็กชายกฤตนัย ทรัพย์สอาด

๒๙/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี

วัดขอนชะโงก  

สบ ๒๕๖๐/๑๕๕๓

เด็กชายกรวิชญ์ พันธุระ
๒๐/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี

วัดขอนชะโงก  

สบ ๒๕๖๐/๑๕๕๔

เด็กชายนรภัทร พรหมแดน
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี

วัดขอนชะโงก  

สบ ๒๕๖๐/๑๕๕๕

เด็กชายธีรภัทร ปุญญพันธ์
๒๑/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี

วัดขอนชะโงก  

สบ ๒๕๖๐/๑๕๕๖
เด็กชายวรภัทร หอมสุข

๒๘/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี

วัดขอนชะโงก  

สบ ๒๕๖๐/๑๕๕๗

เด็กชายพงษ์ตะวัน เสงียมวงษ์

่

๒๔/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี

วัดขอนชะโงก  

สบ ๒๕๖๐/๑๕๕๘

เด็กชายณัฐศักดิ

์

สุขอร่าม

๑๑/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี

วัดขอนชะโงก  

สบ ๒๕๖๐/๑๕๕๙

เด็กชายฮาดร์ อุตน้อย
๓๐/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี

วัดขอนชะโงก  

สบ ๒๕๖๐/๑๕๖๐
เด็กชายณัฐวุธ ตรีสาร

๒๙/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี

วัดขอนชะโงก  

สบ ๒๕๖๐/๑๕๖๑

เด็กชายภีรภัทร์ เพราะจันทร์
๓๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี

วัดขอนชะโงก  

สบ ๒๕๖๐/๑๕๖๒

เด็กหญิงวรนิษฐา กมลเลิศ
๒๗/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี

วัดขอนชะโงก  

สบ ๒๕๖๐/๑๕๖๓

เด็กหญิงศศิวรรณ เหง่าสุข
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี

วัดขอนชะโงก  

สบ ๒๕๖๐/๑๕๖๔
เด็กชายอภิชาต สุโคตร

๒๔/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดขอนชะโงก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระบุรี  ๔๕ / ๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๕๖๐/๑๕๖๕

เด็กชายชินวัฒน์ สุขสวัสดิ

์

๐๒/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดขอนชะโงก  

สบ ๒๕๖๐/๑๕๖๖

เด็กชายอำนาจ ขำเขียว
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดขอนชะโงก  

สบ ๒๕๖๐/๑๕๖๗
เด็กชายภูริภัทร สอนแก้ว

๑๒/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดขอนชะโงก  

สบ ๒๕๖๐/๑๕๖๘

เด็กชายอภิสิทธ์ พันทอง
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดขอนชะโงก  

สบ ๒๕๖๐/๑๕๖๙

เด็กชายสมชัย สุขเจริญ
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดขอนชะโงก  

สบ ๒๕๖๐/๑๕๗๐
เด็กชายนที จันทร์ธร

๓๑/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดขอนชะโงก  

สบ ๒๕๖๐/๑๕๗๑
เด็กชายตะวัน ตรีสามศรี

๐๗/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดขอนชะโงก  

สบ ๒๕๖๐/๑๕๗๒

เด็กชายบุรยวัทน์ ขำเขียว
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดขอนชะโงก  

สบ ๒๕๖๐/๑๕๗๓

เด็กชายณัฐวัฒน์ จันทร์ธร
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดขอนชะโงก  

สบ ๒๕๖๐/๑๕๗๔

เด็กชายณัฐพล บุญหนัก
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดขอนชะโงก  

สบ ๒๕๖๐/๑๕๗๕
เด็กชายอาทิตย์ พม่า

๑๗/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดขอนชะโงก  

สบ ๒๕๖๐/๑๕๗๖

เด็กชายสุวิชา ทองโทน
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดขอนชะโงก  

สบ ๒๕๖๐/๑๕๗๗

เด็กชายธีรพิชญ์ ปานดวงแก้ว
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดขอนชะโงก  

สบ ๒๕๖๐/๑๕๗๘

เด็กชายภูผา แจ้งจิตร
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดขอนชะโงก  

สบ ๒๕๖๐/๑๕๗๙
เด็กชายศิริชัย บุญเป

๒๐/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดขอนชะโงก  

สบ ๒๕๖๐/๑๕๘๐
เด็กชายกิตติคุณ บุญประดิษฐ

๐๒/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดขอนชะโงก  

สบ ๒๕๖๐/๑๕๘๑

เด็กชายภานุมาส ดีมงคล
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดขอนชะโงก  

สบ ๒๕๖๐/๑๕๘๒

เด็กชายสิรภพ บัวขันธ์
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดขอนชะโงก  

สบ ๒๕๖๐/๑๕๘๓
เด็กชายประกิต แสงทอง

๐๕/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดขอนชะโงก  

สบ ๒๕๖๐/๑๕๘๔

เด็กชายณัฐวุฒิ จันทร์ธร
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดขอนชะโงก  

สบ ๒๕๖๐/๑๕๘๕

เด็กชายชาญวิทย์ ดิษฐลักษณ์
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดขอนชะโงก  

สบ ๒๕๖๐/๑๕๘๖

เด็กชายณภัทร สงสมปรี
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดขอนชะโงก  

สบ ๒๕๖๐/๑๕๘๗
เด็กชายพงศ์พันษ์ ขำเขียว

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดขอนชะโงก  

สบ ๒๕๖๐/๑๕๘๘

เด็กชายนัทธพงศ์ ดวงวงษา
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดขอนชะโงก  

สบ ๒๕๖๐/๑๕๘๙

เด็กชายนพคุณ ศรีบุญไชย
๑๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดขอนชะโงก  

สบ ๒๕๖๐/๑๕๙๐
เด็กชายธนกฤต คงสมนวน

๓๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดขอนชะโงก  

สบ ๒๕๖๐/๑๕๙๑
เด็กชายอำพล เย็นจันทร์อัด

๒๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดขอนชะโงก  

สบ ๒๕๖๐/๑๕๙๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ ศรีบุญเพ็ง

๒๒/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดขอนชะโงก  

สบ ๒๕๖๐/๑๕๙๓

เด็กหญิงยุพาภรณ์ รอดเกิด
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดขอนชะโงก  

สบ ๒๕๖๐/๑๕๙๔

เด็กหญิงจุฑามาศ สุกสีจันทร์
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดขอนชะโงก  

สบ ๒๕๖๐/๑๕๙๕
เด็กหญิงศรินทิพย์ ยุบลำ

๒๕/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดขอนชะโงก  

สบ ๒๕๖๐/๑๕๙๖

เด็กหญิงสิริวิมล เจ็กน้อย
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดขอนชะโงก  

สบ ๒๕๖๐/๑๕๙๗
เด็กหญิงขวัญทองธาร

กองนาง
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดขอนชะโงก  

สบ ๒๕๖๐/๑๕๙๘

เด็กหญิงวรนุช แก้วหนองโรง
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดขอนชะโงก  

สบ ๒๕๖๐/๑๕๙๙
เด็กหญิงกาญจนา แนบจันอัด

๑๗/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดขอนชะโงก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระบุรี  ๔๖ / ๙๘

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๕๖๐/๑๖๐๐ เด็กหญิงพิมพ์ผกามาศ
มากศรทรง

๑๓/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดขอนชะโงก  

สบ ๒๕๖๐/๑๖๐๑
เด็กหญิงณัฐชยา จารัตน์

๒๘/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดขอนชะโงก  

สบ ๒๕๖๐/๑๖๐๒
เด็กหญิงกัลยกร สุนันทารอด

๐๖/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดขอนชะโงก  

สบ ๒๕๖๐/๑๖๐๓
เด็กหญิงวรวรรณ กลมสอาด

๒๖/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดขอนชะโงก  

สบ ๒๕๖๐/๑๖๐๔
เด็กหญิงอริศรา แขกเต้า

๒๘/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดขอนชะโงก  

สบ ๒๕๖๐/๑๖๐๕
เด็กหญิงพิมพ์ชนก เพ็งแสง

๒๐/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดขอนชะโงก  

สบ ๒๕๖๐/๑๖๐๖
เด็กหญิงอชิตา วงค์ปวง

๐๙/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดขอนชะโงก  

สบ ๒๕๖๐/๑๖๐๗
เด็กหญิงอรวรรณ ด้วงจันโท

๑๓/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดขอนชะโงก  

สบ ๒๕๖๐/๑๖๐๘
เด็กหญิงลดาวัลย์ จันทร์ท้าว

๓๐/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดขอนชะโงก  

สบ ๒๕๖๐/๑๖๐๙
เด็กหญิงวิภาดา แสงทอง

๐๓/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดขอนชะโงก  

สบ ๒๕๖๐/๑๖๑๐
เด็กหญิงจิรัชญาดา คงสมบูรณ์

๐๘/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดขอนชะโงก  

สบ ๒๕๖๐/๑๖๑๑

เด็กหญิงจุฑามาส คงสมเลิก
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดขอนชะโงก  

สบ ๒๕๖๐/๑๖๑๒

เด็กหญิงอิสลิยา ชินกลาง
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดขอนชะโงก  

สบ ๒๕๖๐/๑๖๑๓

เด็กหญิงเปล .-.
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดขอนชะโงก  

สบ ๒๕๖๐/๑๖๑๔
เด็กหญิงอัจจิมา บัวแก้ว

๒๐/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดขอนชะโงก  

สบ ๒๕๖๐/๑๖๑๕

เด็กหญิงวนิดา ทารมล
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดขอนชะโงก  

สบ ๒๕๖๐/๑๖๑๖

เด็กหญิงวนิษา ทารมล
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดขอนชะโงก  

สบ ๒๕๖๐/๑๖๑๗

เด็กหญิงรัตติกาล ขำเขียว
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดขอนชะโงก  

สบ ๒๕๖๐/๑๖๑๘
เด็กหญิงธัญญารัตน์ บุญร้าย

๐๕/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดขอนชะโงก  

สบ ๒๕๖๐/๑๖๑๙

เด็กหญิงณัฐพร คงคาลึก
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดขอนชะโงก  

สบ ๒๕๖๐/๑๖๒๐
เด็กหญิงรัตนาวดี ฟาเลือน

่

๑๐/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดขอนชะโงก  

สบ ๒๕๖๐/๑๖๒๑

เด็กหญิงปวรรัตน์ จำแนกรถ

๒๗/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดขอนชะโงก  

สบ ๒๕๖๐/๑๖๒๒ เด็กหญิงกนิษฐากาญจน์

จำลองพิมพ์
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดขอนชะโงก  

สบ ๒๕๖๐/๑๖๒๓

เด็กหญิงดาราริน จุลประเสริฐ
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดขอนชะโงก  

สบ ๒๕๖๐/๑๖๒๔

เด็กหญิงกัญญาณัฐ อินทะ
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดขอนชะโงก  

สบ ๒๕๖๐/๑๖๒๕

เด็กหญิงแพรวา บุญอยู่
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดขอนชะโงก  

สบ ๒๕๖๐/๑๖๒๖
เด็กหญิงพิมพกานต์ รักกระโทก

๒๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดขอนชะโงก  

สบ ๒๕๖๐/๑๖๒๗

เด็กหญิงพลอยวารี พันทวี
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดขอนชะโงก  

สบ ๒๕๖๐/๑๖๒๘

เด็กชายเจษฏา บัวเถียร

๒๔/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดชัยเฉลิมมิตร(ไพศาลวิทยาคม)

วัดชัยเฉลิมมิตร  

สบ ๒๕๖๐/๑๖๒๙

เด็กชายณภัทร ตรีเนตร
๐๕/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดชัยเฉลิมมิตร(ไพศาลวิทยาคม)

วัดชัยเฉลิมมิตร  

สบ ๒๕๖๐/๑๖๓๐
เด็กชายธนพล กลินประทุม

่

๐๕/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดชัยเฉลิมมิตร(ไพศาลวิทยาคม)

วัดชัยเฉลิมมิตร  

สบ ๒๕๖๐/๑๖๓๑

เด็กชายปฐมพงษ์ ปองปรีดา

๒๓/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดชัยเฉลิมมิตร(ไพศาลวิทยาคม)

วัดชัยเฉลิมมิตร  

สบ ๒๕๖๐/๑๖๓๒

เด็กชายศิตายุ คงสมบุตร
๒๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดชัยเฉลิมมิตร(ไพศาลวิทยาคม)

วัดชัยเฉลิมมิตร  

สบ ๒๕๖๐/๑๖๓๓

เด็กหญิงพัชราพร ดวงมะลิ
๐๔/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดชัยเฉลิมมิตร(ไพศาลวิทยาคม)

วัดชัยเฉลิมมิตร  

สบ ๒๕๖๐/๑๖๓๔
เด็กหญิงลักษิกา ชัยศรี

๑๙/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดชัยเฉลิมมิตร(ไพศาลวิทยาคม)

วัดชัยเฉลิมมิตร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระบุรี  ๔๗ / ๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๕๖๐/๑๖๓๕

เด็กหญิงวันชลี บุญมี
๑๔/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดชัยเฉลิมมิตร(ไพศาลวิทยาคม)

วัดชัยเฉลิมมิตร  

สบ ๒๕๖๐/๑๖๓๖

เด็กหญิงสิริยากร ทองใบ
๑๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดชัยเฉลิมมิตร(ไพศาลวิทยาคม)

วัดชัยเฉลิมมิตร  

สบ ๒๕๖๐/๑๖๓๗
เด็กหญิงสุพิชชา นิลสนธิ

๒๒/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดชัยเฉลิมมิตร(ไพศาลวิทยาคม)

วัดชัยเฉลิมมิตร  

สบ ๒๕๖๐/๑๖๓๘

เด็กชายธีรดนัย คงสมบุตร
๒๔/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดชัยเฉลิมมิตร(ไพศาลวิทยาคม)

วัดชัยเฉลิมมิตร  

สบ ๒๕๖๐/๑๖๓๙

เด็กหญิงสุกัญญา เกือบคำ
๐๗/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดชัยเฉลิมมิตร(ไพศาลวิทยาคม)

วัดชัยเฉลิมมิตร  

สบ ๒๕๖๐/๑๖๔๐
เด็กชายพงศธร ศรีสมัย

๒๒/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์)
วัดบัวลอย  

สบ ๒๕๖๐/๑๖๔๑
เด็กชายวิชา ฉุนนรัตน์

๒๑/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์)
วัดบัวลอย  

สบ ๒๕๖๐/๑๖๔๒

เด็กชายจิรายุ ปนทอง
๘/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์)

วัดบัวลอย  

สบ ๒๕๖๐/๑๖๔๓

เด็กชายประกาศิต ชัยวิจิตร
๑๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์)

วัดบัวลอย  

สบ ๒๕๖๐/๑๖๔๔

เด็กชายธาวิน ทองอินทร์ ๓/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์)

วัดบัวลอย  

สบ ๒๕๖๐/๑๖๔๕
เด็กชายกวิน โพธิทอง

์

๑๙/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์)
วัดบัวลอย  

สบ ๒๕๖๐/๑๖๔๖

เด็กชายรัฐภูมิ ถูกฤทัย ๒/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์)

วัดบัวลอย  

สบ ๒๕๖๐/๑๖๔๗

เด็กหญิงจิตตะวัน จันเพ็ชร์

่

๒๐/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์)
วัดบัวลอย  

สบ ๒๕๖๐/๑๖๔๘

เด็กหญิงปริชมน ทองบัวลืน

่

๑๕/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์)

วัดบัวลอย  

สบ ๒๕๖๐/๑๖๔๙
เด็กหญิงดลญา บัวหลาด

๑๕/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์)
วัดบัวลอย  

สบ ๒๕๖๐/๑๖๕๐
เด็กหญิงนัฐชา เกตุชะยันต์ ๒/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์)
วัดบัวลอย  

สบ ๒๕๖๐/๑๖๕๑
เด็กหญิงพลอยไพลิน ทองอุ่ม ๓/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์)
วัดบัวลอย  

สบ ๒๕๖๐/๑๖๕๒

เด็กหญิงธนัญญา แสงสว่าง
๒๕/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์)

วัดบัวลอย  

สบ ๒๕๖๐/๑๖๕๓
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ คิดควร

๒๑/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์)
วัดบัวลอย  

สบ ๒๕๖๐/๑๖๕๔

เด็กหญิงบัวลอย เพียะผาบ
๒/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์)

วัดบัวลอย  

สบ ๒๕๖๐/๑๖๕๕

เด็กหญิงมัชฌิมา ทวีสุข

๑๓/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์)

วัดบัวลอย  

สบ ๒๕๖๐/๑๖๕๖

เด็กชายพงศ์พีระ ปนทอง ๙/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์)

วัดบัวลอย  

สบ ๒๕๖๐/๑๖๕๗
เด็กหญิงอรวี ทีจันทึก ๓/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์)
วัดบัวลอย  

สบ ๒๕๖๐/๑๖๕๘

เด็กหญิงประภากร สุทธิรอด
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพนทอง วัดโพนทอง  

สบ ๒๕๖๐/๑๖๕๙

เด็กหญิงแพรวา ปนตาพวง

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพนทอง วัดโพนทอง  

สบ ๒๕๖๐/๑๖๖๐
เด็กหญิงศิริพร รักษาเลิศ

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพนทอง วัดโพนทอง  

สบ ๒๕๖๐/๑๖๖๑
เด็กหญิงธิยานัน ไทจันอัด

๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพนทอง วัดโพนทอง  

สบ ๒๕๖๐/๑๖๖๒

เด็กหญิงอทิตยา ยอดสุรินทร์
๐๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพนทอง วัดโพนทอง  

สบ ๒๕๖๐/๑๖๖๓

เด็กหญิงชาลิษา พุฒกรัด
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพนทอง วัดโพนทอง  

สบ ๒๕๖๐/๑๖๖๔

เด็กหญิงอติภา อินทรประสาท
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพนทอง วัดโพนทอง  

สบ ๒๕๖๐/๑๖๖๕
เด็กชายพงศกร ศรีแสงขอด

๒๒/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์)

วัดสันติวิหาร  

สบ ๒๕๖๐/๑๖๖๖

เด็กชายกิตติพัศ ท้าวประสิทธ์
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์)

วัดสันติวิหาร  

สบ ๒๕๖๐/๑๖๖๗

เด็กชายจักรกฤษณ์ รุ่งรุจี
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์)

วัดสันติวิหาร  

สบ ๒๕๖๐/๑๖๖๘

เด็กชายหิรัญ ฤกษ์ลักษณ๊
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์)

วัดสันติวิหาร  

สบ ๒๕๖๐/๑๖๖๙
เด็กหญิงรัตติกาล ภูธรภัย

๐๖/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์)

วัดสันติวิหาร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระบุรี  ๔๘ / ๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๕๖๐/๑๖๗๐
เด็กหญิงนำทิพย์ สุริยา

๑๓/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์)

วัดสันติวิหาร  

สบ ๒๕๖๐/๑๖๗๑

เด็กหญิงบุษบา มะลิซ้อน
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์)

วัดสันติวิหาร  

สบ ๒๕๖๐/๑๖๗๒
เด็กหญิงวรรณศิริ คงสมฤทธิ

์

๑๑/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์)

วัดสันติวิหาร  

สบ ๒๕๖๐/๑๖๗๓

เด็กหญิงภรณ์ทิพย์ ดีอาษา
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์)

วัดสันติวิหาร  

สบ ๒๕๖๐/๑๖๗๔

เด็กหญิงจันทร์จรี อ่อนศรี
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์)

วัดสันติวิหาร  

สบ ๒๕๖๐/๑๖๗๕

เด็กหญิงวันดี ท่วงทีดี
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์)

วัดสันติวิหาร  

สบ ๒๕๖๐/๑๖๗๖
เด็กหญิงพัสสพร ไชยวงษ์

๒๕/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์)

วัดสันติวิหาร  

สบ ๒๕๖๐/๑๖๗๗
เด็กหญิงปภาวรินทร์ เพชรสัมฤทธิ

์

๖/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดหนองครก วัดหนองครก  

สบ ๒๕๖๐/๑๖๗๘

เด็กหญิงอุ่นเรือน วุฒิโตกุล
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) วัดห้วยขมิน

้

 

สบ ๒๕๖๐/๑๖๗๙
เด็กหญิงเดือนวิสาข์ ดีอินทร์

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) วัดห้วยขมิน

้

 

สบ ๒๕๖๐/๑๖๘๐
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ พลเทียง

่

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) วัดห้วยขมิน

้

 

สบ ๒๕๖๐/๑๖๘๑

เด็กหญิงจิระภัทร แซ่จิว

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) วัดห้วยขมิน

้

 

สบ ๒๕๖๐/๑๖๘๒

เด็กชายศราวุฒิ สุนทรโชติ
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)
วัดร่องแซง  

สบ ๒๕๖๐/๑๖๘๓

เด็กชายศิริราชย์ อินแก้ว
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)
วัดร่องแซง  

สบ ๒๕๖๐/๑๖๘๔
เด็กชายอิซอมุดดีน สุขเกษม

๑๘/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)

วัดร่องแซง  

สบ ๒๕๖๐/๑๖๘๕

เด็กชายธนชาติ วารินทร์
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)
วัดร่องแซง  

สบ ๒๕๖๐/๑๖๘๖

เด็กชายภัทชรพล ผินแก้ว
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)
วัดร่องแซง  

สบ ๒๕๖๐/๑๖๘๗

เด็กชายพงศ์สิทธิ

์

ใสแสง
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)
วัดร่องแซง  

สบ ๒๕๖๐/๑๖๘๘
เด็กชายกฤษ ศาสตราวิตร

๐๖/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)

วัดร่องแซง  

สบ ๒๕๖๐/๑๖๘๙

เด็กชายคมสัน แอบไหมทอง
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)
วัดร่องแซง  

สบ ๒๕๖๐/๑๖๙๐
เด็กชายวงศธร บุญไธสง

๐๒/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)

วัดร่องแซง  

สบ ๒๕๖๐/๑๖๙๑

เด็กชายพงศ์พัฒน์ อึงฮวบ

่

๒๗/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)

วัดร่องแซง  

สบ ๒๕๖๐/๑๖๙๒
เด็กชายกฤติพงศ์ ฉัตรขจรพันธ์

๐๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)
วัดร่องแซง  

สบ ๒๕๖๐/๑๖๙๓

เด็กชายณัฐพงษ์ แดงฉาน
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)
วัดร่องแซง  

สบ ๒๕๖๐/๑๖๙๔

เด็กชายอินทรธนู ณ ถลาง
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)
วัดร่องแซง  

สบ ๒๕๖๐/๑๖๙๕

เด็กชายธีรภัทร แสนสุภา
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)
วัดร่องแซง  

สบ ๒๕๖๐/๑๖๙๖
เด็กชายชินดนัย นวลจันทร์

๒๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)

วัดร่องแซง  

สบ ๒๕๖๐/๑๖๙๗

เด็กชายอาณัฐ ณ อุบล
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)
วัดร่องแซง  

สบ ๒๕๖๐/๑๖๙๘

เด็กชายพยุภัทร ชนิวงศ์
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)
วัดร่องแซง  

สบ ๒๕๖๐/๑๖๙๙

เด็กชายภูภูมิ นวนันทกูล
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)
วัดร่องแซง  

สบ ๒๕๖๐/๑๗๐๐
เด็กชายอัฑฒกร อยู่คง

๐๗/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)

วัดร่องแซง  

สบ ๒๕๖๐/๑๗๐๑
เด็กชายอิศรา อารีเอือ

้

๑๖/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)

วัดร่องแซง  

สบ ๒๕๖๐/๑๗๐๒
เด็กหญิงจุฑามาศ พันธเสน

๑๕/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)

วัดร่องแซง  

สบ ๒๕๖๐/๑๗๐๓
เด็กหญิงนวพัชร พราหมณี

๐๕/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)

วัดร่องแซง  

สบ ๒๕๖๐/๑๗๐๔
เด็กหญิงลลิตภัทร ฤกษ์จำนงค์

๒๗/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)

วัดร่องแซง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระบุรี  ๔๙ / ๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๕๖๐/๑๗๐๕
เด็กหญิงณัฐชาวดี จันทร์จักร์

๒๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)

วัดร่องแซง  

สบ ๒๕๖๐/๑๗๐๖
เด็กหญิงณภัทร ศรีสมบัติ

๐๘/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)

วัดร่องแซง  

สบ ๒๕๖๐/๑๗๐๗
เด็กหญิงวรกานต์ พวงมาลัย

๓๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)

วัดร่องแซง  

สบ ๒๕๖๐/๑๗๐๘
เด็กหญิงนัฐมล เข็มทอง

๐๓/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)

วัดร่องแซง  

สบ ๒๕๖๐/๑๗๐๙
เด็กหญิงพรรณิการ์ ธูปเทียนทอง

๑๓/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)

วัดร่องแซง  

สบ ๒๕๖๐/๑๗๑๐
เด็กหญิงอรนลิน นิลสน

๐๙/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)

วัดร่องแซง  

สบ ๒๕๖๐/๑๗๑๑
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ภูริโชติวัฒน์

๒๓/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)

วัดร่องแซง  

สบ ๒๕๖๐/๑๗๑๒

เด็กหญิงทัตสรวง ลีแตง

่

๑๔/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)

วัดร่องแซง  

สบ ๒๕๖๐/๑๗๑๓
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ บุญมี

๑๖/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)

วัดร่องแซง  

สบ ๒๕๖๐/๑๗๑๔

เด็กหญิงสุกัญญา ถมยา
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)
วัดร่องแซง  

สบ ๒๕๖๐/๑๗๑๕
เด็กหญิงกนกพร หัสแดง

๐๓/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)
วัดร่องแซง  

สบ ๒๕๖๐/๑๗๑๖

เด็กหญิงภรภัทร ชนิวงศ์
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)
วัดร่องแซง  

สบ ๒๕๖๐/๑๗๑๗

เด็กหญิงณัฐนันท์ ละอองศรี
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)
วัดร่องแซง  

สบ ๒๕๖๐/๑๗๑๘

เด็กชายวีรลักษณ์ เทพทวี
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม วัดสนมไทย  

สบ ๒๕๖๐/๑๗๑๙
เด็กหญิงมุฑิตา หุมห้อง

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม วัดสนมไทย  

สบ ๒๕๖๐/๑๗๒๐
เด็กหญิงอังคณา สุขม่วง

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม วัดสนมไทย  

สบ ๒๕๖๐/๑๗๒๑

เด็กหญิงสิริธร หมืนไกล

่

๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม วัดสนมไทย  

สบ ๒๕๖๐/๑๗๒๒

เด็กหญิงนริศรา รอดวงษ์
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม วัดสนมไทย  

สบ ๒๕๖๐/๑๗๒๓
เด็กหญิงสิรินธร เกตุแก้ว

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม วัดสนมไทย  

สบ ๒๕๖๐/๑๗๒๔

เด็กหญิงวิสุดา มาซานนท์
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม วัดสนมไทย  

สบ ๒๕๖๐/๑๗๒๕

เด็กหญิงปณิดา สมบุตร
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม วัดสนมไทย  

สบ ๒๕๖๐/๑๗๒๖

เด็กหญิงกรบูหนิง อาจลอย
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม วัดสนมไทย  

สบ ๒๕๖๐/๑๗๒๗
เด็กหญิงสุภาภรณ์ ช่วยนา

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม วัดสนมไทย  

สบ ๒๕๖๐/๑๗๒๘

เด็กหญิงศิริวรรณ บุญอ้น
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม วัดสนมไทย  

สบ ๒๕๖๐/๑๗๒๙

เด็กหญิงประภัสสร พิมพาหนู
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม วัดสนมไทย  

สบ ๒๕๖๐/๑๗๓๐
เด็กหญิงเยาวภา แสงน้อย

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม วัดสนมไทย  

สบ ๒๕๖๐/๑๗๓๑
เด็กหญิงจรรยพร เจริญบัว

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม วัดสนมไทย  

สบ ๒๕๖๐/๑๗๓๒

เด็กหญิงศศิธร นาคกระสันต์
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม วัดสนมไทย  

สบ ๒๕๖๐/๑๗๓๓

เด็กหญิงเบญจมาศ เทียมสีฟา
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม วัดสนมไทย  

สบ ๒๕๖๐/๑๗๓๔

เด็กหญิงณัฐชา เฉยพันธ์

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม วัดสนมไทย  

สบ ๒๕๖๐/๑๗๓๕
เด็กหญิงขวัญใจ คุ้มสมบัติ

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม วัดสนมไทย  

สบ ๒๕๖๐/๑๗๓๖

เด็กหญิงนิราภร สุขขีชิต
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม วัดสนมไทย  

สบ ๒๕๖๐/๑๗๓๗
เด็กหญิงพันธุ์จิตงาม เยียมสาคร

่

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม วัดสนมไทย  

สบ ๒๕๖๐/๑๗๓๘

เด็กหญิงวริศรา ไพโรจน์
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม วัดสนมไทย  

สบ ๒๕๖๐/๑๗๓๙
เด็กหญิงปยะดา ทิพย์บรรจง

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม วัดสนมไทย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระบุรี  ๕๐ / ๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๕๖๐/๑๗๔๐
เด็กหญิงจีราวรรณ ทองแย้ม

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม วัดสนมไทย  

สบ ๒๕๖๐/๑๗๔๑

เด็กหญิงเจนจิรา บุญธรรม
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม วัดสนมไทย  

สบ ๒๕๖๐/๑๗๔๒
เด็กหญิงวรรณวิสา ชำนาญ

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม วัดสนมไทย  

สบ ๒๕๖๐/๑๗๔๓

เด็กหญิงธูปหอม อึงฮวบ

่

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม วัดสนมไทย  

สบ ๒๕๖๐/๑๗๔๔

เด็กหญิงนันทิยา โพธิดอกไม้

์

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม วัดสนมไทย  

สบ ๒๕๖๐/๑๗๔๕

เด็กหญิงภัทรธิดา ปุญญา
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม วัดสนมไทย  

สบ ๒๕๖๐/๑๗๔๖
เด็กหญิงกัลยา รัตนวิจารณ์

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม วัดสนมไทย  

สบ ๒๕๖๐/๑๗๔๗

เด็กหญิงนริศรา เนียมแตง
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม วัดสนมไทย  

สบ ๒๕๖๐/๑๗๔๘

เด็กหญิงภัสสร เพ็งภาค
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม วัดสนมไทย  

สบ ๒๕๖๐/๑๗๔๙

เด็กหญิงประภัสรา พลอุบล
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม วัดสนมไทย  

สบ ๒๕๖๐/๑๗๕๐
เด็กหญิงชลธิชา ปานพิศ

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม วัดสนมไทย  

สบ ๒๕๖๐/๑๗๕๑

เด็กหญิงวิราวรรณ แก้วกิง

่

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม วัดสนมไทย  

สบ ๒๕๖๐/๑๗๕๒
เด็กหญิงปราณปรียา กองกาญน์

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม วัดสนมไทย  

สบ ๒๕๖๐/๑๗๕๓

เด็กหญิงสุนิสา ประสมศรี
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม วัดสนมไทย  

สบ ๒๕๖๐/๑๗๕๔
เด็กหญิงพิมพ์ชนก เนืองชมพู

่

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม วัดสนมไทย  

สบ ๒๕๖๐/๑๗๕๕

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ไพโรจน์
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม วัดสนมไทย  

สบ ๒๕๖๐/๑๗๕๖

เด็กชายศตวรรษ นุชแหยม
๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ วัดหนองจอกใหญ่  

สบ ๒๕๖๐/๑๗๕๗

เด็กชายศิรภัทร สุริวงษ์
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ วัดหนองจอกใหญ่  

สบ ๒๕๖๐/๑๗๕๘
เด็กหญิงอัมรินทร์ เทพกุลชอน

๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ วัดหนองจอกใหญ่  

สบ ๒๕๖๐/๑๗๕๙

เด็กหญิงกาญจนา สุริวงษ์
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ วัดหนองจอกใหญ่  

สบ ๒๕๖๐/๑๗๖๐
เด็กหญิงณัฐชยา จันแดง

๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ วัดหนองจอกใหญ่  

สบ ๒๕๖๐/๑๗๖๑

เด็กหญิงดวงหทัย อินทร์ปรุง
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ วัดหนองจอกใหญ่  

สบ ๒๕๖๐/๑๗๖๒
เด็กหญิงเบญญาพร ศรีทา

๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ วัดหนองจอกใหญ่  

สบ ๒๕๖๐/๑๗๖๓

เด็กหญิงวนิดา ทับริด
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ วัดหนองจอกใหญ่  

สบ ๒๕๖๐/๑๗๖๔

เด็กชายธนภัทร ศรีระพันธ์
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ วัดหนองจอกใหญ่  

สบ ๒๕๖๐/๑๗๖๕

เด็กชายธนพล สุวรรณ์ทา

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ วัดหนองจอกใหญ่  

สบ ๒๕๖๐/๑๗๖๖
เด็กชายทินกร ราชบัณฑิต

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ วัดหนองจอกใหญ่  

สบ ๒๕๖๐/๑๗๖๗

เด็กชายวินัย รุ่งโรจน์
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ วัดหนองจอกใหญ่  

สบ ๒๕๖๐/๑๗๖๘

เด็กชายคมสันต์ อามาตย์มนตรี
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ วัดหนองจอกใหญ่  

สบ ๒๕๖๐/๑๗๖๙

เด็กหญิงปนัดดา พินิจ
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ วัดหนองจอกใหญ่  

สบ ๒๕๖๐/๑๗๗๐
เด็กชายทิวากร สุวรรณเพ็ญ

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองผักชี วัดหนองผักชีเหนือ  

สบ ๒๕๖๐/๑๗๗๑

เด็กชายวัฒนา ดาสม
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองผักชี วัดหนองผักชีเหนือ  

สบ ๒๕๖๐/๑๗๗๒

เด็กชายกิตติชัย พานเมือง
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองผักชี วัดหนองผักชีเหนือ  

สบ ๒๕๖๐/๑๗๗๓

เด็กชายพงศกร สมัยกุล
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองผักชี วัดหนองผักชีเหนือ  

สบ ๒๕๖๐/๑๗๗๔
เด็กชายอริยรัช ภูมิภาค

๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองผักชี วัดหนองผักชีเหนือ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระบุรี  ๕๑ / ๙๘
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๕๖๐/๑๗๗๕

เด็กหญิงขวัญเรียม แช่จ๋าว
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองผักชี วัดหนองผักชีเหนือ  

สบ ๒๕๖๐/๑๗๗๖

เด็กหญิงจีระนันท์ สมวรรณ
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองผักชี วัดหนองผักชีเหนือ  

สบ ๒๕๖๐/๑๗๗๗
เด็กหญิงกนกวรรณ ภิญโญ

๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองผักชี วัดหนองผักชีเหนือ  

สบ ๒๕๖๐/๑๗๗๘

เด็กหญิงณัฐวรรณ ขุนทิ
๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองผักชี วัดหนองผักชีเหนือ  

สบ ๒๕๖๐/๑๗๗๙

เด็กหญิงวันวิสา รามันจิตร
๓๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองผักชี วัดหนองผักชีเหนือ  

สบ ๒๕๖๐/๑๗๘๐
เด็กชายมนัสวิน สะโรธร

๓๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

วัดหนองสมัคร  

สบ ๒๕๖๐/๑๗๘๑
เด็กชายธีรพล เอียมพล

่

๑๘/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

วัดหนองสมัคร  

สบ ๒๕๖๐/๑๗๘๒

เด็กชายศิวัฒน์ สิงหาเพ็ญ
๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

วัดหนองสมัคร  

สบ ๒๕๖๐/๑๗๘๓

เด็กชายสุรชัย คำซ้อน
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

วัดหนองสมัคร  

สบ ๒๕๖๐/๑๗๘๔

เด็กชายชัญญา ตะระสา
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

วัดหนองสมัคร  

สบ ๒๕๖๐/๑๗๘๕
เด็กชายพานิชย์ ศรีสร้อย

๓๑/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

วัดหนองสมัคร  

สบ ๒๕๖๐/๑๗๘๖

เด็กชายอาทิตย์ ศรีโมลา
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

วัดหนองสมัคร  

สบ ๒๕๖๐/๑๗๘๗

เด็กชายวรพล ชัยเสน

๒๖/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

วัดหนองสมัคร  

สบ ๒๕๖๐/๑๗๘๘

เด็กชายศุภกิจ อยู่อ้น
๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

วัดหนองสมัคร  

สบ ๒๕๖๐/๑๗๘๙
เด็กชายชลันธร แก่นพรม

๑๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

วัดหนองสมัคร  

สบ ๒๕๖๐/๑๗๙๐
เด็กหญิงเปรมกมล ชุ่มชืน

่

๑๕/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

วัดหนองสมัคร  

สบ ๒๕๖๐/๑๗๙๑

เด็กหญิงชมพู่ มาชอบ
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

วัดหนองสมัคร  

สบ ๒๕๖๐/๑๗๙๒

เด็กหญิงชนัญธิดา แก้วขำ
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

วัดหนองสมัคร  

สบ ๒๕๖๐/๑๗๙๓
เด็กหญิงหัทญาวดี คำคูณ

๒๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

วัดหนองสมัคร  

สบ ๒๕๖๐/๑๗๙๔

เด็กหญิงวรรณพร พวงพัด

๑๘/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

วัดหนองสมัคร  

สบ ๒๕๖๐/๑๗๙๕

เด็กหญิงนิศาชล สุวรรณเพ็ญ

๑๑/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

วัดหนองสมัคร  

สบ ๒๕๖๐/๑๗๙๖

เด็กหญิงนำใจ ตูมระวัตร
๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

วัดหนองสมัคร  

สบ ๒๕๖๐/๑๗๙๗
เด็กหญิงนภาพร ไชยศักดิ

์

๒๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

วัดหนองสมัคร  

สบ ๒๕๖๐/๑๗๙๘

เด็กหญิงจิตรา ภู่เกษร
๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

วัดหนองสมัคร  

สบ ๒๕๖๐/๑๗๙๙

เด็กชายธนพัฒน์ พรมแพงศรี
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

วัดหนองสมัคร  

สบ ๒๕๖๐/๑๘๐๐
เด็กชายพิชุตน์ พรมเพียรศรี

๒๒/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

วัดหนองสมัคร  

สบ ๒๕๖๐/๑๘๐๑
เด็กชายพีรพัฒน์ ยะโส

๒๗/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

วัดหนองสมัคร  

สบ ๒๕๖๐/๑๘๐๒
เด็กชายยศพร สำเภาวมาลย์

๐๙/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

วัดหนองสมัคร  

สบ ๒๕๖๐/๑๘๐๓
เด็กชายศักดิรินทร์

์

เชือทอง

้

๒๘/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

วัดหนองสมัคร  

สบ ๒๕๖๐/๑๘๐๔
เด็กชายศุภกฤษ พืชสิงห์

๓๐/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

วัดหนองสมัคร  

สบ ๒๕๖๐/๑๘๐๕
เด็กชายบัญชา

รัตนาภรณ์พลกุล
๑๕/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

วัดหนองสมัคร  

สบ ๒๕๖๐/๑๘๐๖
เด็กชายวัชรนิล ศิริปญญา

๒๔/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

วัดหนองสมัคร  

สบ ๒๕๖๐/๑๘๐๗
เด็กชายจักรินทร์ เหมือนศรี

๐๙/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

วัดหนองสมัคร  

สบ ๒๕๖๐/๑๘๐๘
เด็กหญิงวาสนา ปานดวงแก้ว

๐๔/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

วัดหนองสมัคร  

สบ ๒๕๖๐/๑๘๐๙
เด็กหญิงสุนิษา นุเหมือน

๑๙/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

วัดหนองสมัคร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระบุรี  ๕๒ / ๙๘
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๕๖๐/๑๘๑๐
เด็กหญิงกรรณิการ์ สาจันทร์

๑๔/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

วัดหนองสมัคร  

สบ ๒๕๖๐/๑๘๑๑

เด็กหญิงสุพิญชา ภูผิวโลก
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

วัดหนองสมัคร  

สบ ๒๕๖๐/๑๘๑๒
เด็กหญิงทิพย์กัลยา แจ้งสว่าง

๑๕/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

วัดหนองสมัคร  

สบ ๒๕๖๐/๑๘๑๓

เด็กหญิงมุทิตา อุปสา
๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

วัดหนองสมัคร  

สบ ๒๕๖๐/๑๘๑๔

เด็กหญิงภัสสรา ภูชัน
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

วัดหนองสมัคร  

สบ ๒๕๖๐/๑๘๑๕

เด็กหญิงเกวริน ทุยหา

๒๒/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

วัดหนองสมัคร  

สบ ๒๕๖๐/๑๘๑๖
เด็กหญิงณัฐชนก แจ้งสว่าง

๐๘/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

วัดหนองสมัคร  

สบ ๒๕๖๐/๑๘๑๗

เด็กหญิงอภัสรา ประถมบุตร
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

วัดหนองสมัคร  

สบ ๒๕๖๐/๑๘๑๘
เด็กหญิงศศิกาญจน์ สุวรรณเพ็ญ

๒๖/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

วัดหนองสมัคร  

สบ ๒๕๖๐/๑๘๑๙

เด็กชายพิพัฒน์ จำใบรัตน์
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

วัดหนองสมัคร  

สบ ๒๕๖๐/๑๘๒๐
เด็กชายสุรนนท์ บุญสืบ

๑๒/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

วัดหนองสมัคร  

สบ ๒๕๖๐/๑๘๒๑

เด็กชายเพียรพรหม พรมเพียรศรี

๑๓/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

วัดหนองสมัคร  

สบ ๒๕๖๐/๑๘๒๒

เด็กชายณัฐวุฒิ ลังตา
๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

วัดหนองสมัคร  

สบ ๒๕๖๐/๑๘๒๓

เด็กชายภานุ ศรีสร้อย
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

วัดหนองสมัคร  

สบ ๒๕๖๐/๑๘๒๔
เด็กชายกิตติศักดิ

์

สุขเจริญ
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

วัดหนองสมัคร  

สบ ๒๕๖๐/๑๘๒๕
เด็กหญิงพิลาศลักษณ์

เพียนุย
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

วัดหนองสมัคร  

สบ ๒๕๖๐/๑๘๒๖

เด็กหญิงจิราพัชร มูลไทย
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

วัดหนองสมัคร  

สบ ๒๕๖๐/๑๘๒๗

เด็กหญิงสุรัญญา นิลาวรรณ์
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

วัดหนองสมัคร  

สบ ๒๕๖๐/๑๘๒๘
เด็กหญิงพิมญาดา สังวาลย์ไพร

๑๗/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

วัดหนองสมัคร  

สบ ๒๕๖๐/๑๘๒๙

เด็กหญิงลออ ทาเทียง

่

๑๙/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

วัดหนองสมัคร  

สบ ๒๕๖๐/๑๘๓๐
เด็กหญิงกฤติยาพร ตูมระวัตร

๓/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

วัดหนองสมัคร  

สบ ๒๕๖๐/๑๘๓๑

เด็กหญิงเด่นนภา สุขสบาย
๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

วัดหนองสมัคร  

สบ ๒๕๖๐/๑๘๓๒
เด็กชายภัควัฒน์ ท่อนทอง

๒๓/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

วัดหนองสมัคร  

สบ ๒๕๖๐/๑๘๓๓

เด็กชายธนวัฒน์ งามขำ
๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

วัดหนองสมัคร  

สบ ๒๕๖๐/๑๘๓๔

เด็กชายสรนันท์ นาคมณี
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

วัดหนองสมัคร  

สบ ๒๕๖๐/๑๘๓๕

เด็กชายวีรภัทร ไชยนคร
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

วัดหนองสมัคร  

สบ ๒๕๖๐/๑๘๓๖
เด็กชายภูบดินทร์ แจ้งสว่าง

๒๐/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

วัดหนองสมัคร  

สบ ๒๕๖๐/๑๘๓๗

เด็กชายพันตรี นารายณ์พิทักษ์
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

วัดหนองสมัคร  

สบ ๒๕๖๐/๑๘๓๘

เด็กชายชญานนท์ ม่วงสนธิ

์

๑๖/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

วัดหนองสมัคร  

สบ ๒๕๖๐/๑๘๓๙

เด็กชายบุรธัช ปนธะรัตน์

๑๕/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

วัดหนองสมัคร  

สบ ๒๕๖๐/๑๘๔๐
เด็กชายมนัสศิกานณ์ เอียมพล

่

๑๓/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

วัดหนองสมัคร  

สบ ๒๕๖๐/๑๘๔๑

เด็กหญิงปนัดดา ศรีเงิน
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

วัดหนองสมัคร  

สบ ๒๕๖๐/๑๘๔๒

เด็กหญิงสุกัญญา อยู่พร้อม
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

วัดหนองสมัคร  

สบ ๒๕๖๐/๑๘๔๓

เด็กหญิงวรานุช มะลัยกัลป
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

วัดหนองสมัคร  

สบ ๒๕๖๐/๑๘๔๔
เด็กหญิงผกาทิพย์ เรือนเหล็ก

๑๒/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

วัดหนองสมัคร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระบุรี  ๕๓ / ๙๘

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๕๖๐/๑๘๔๕

เด็กหญิงภัทราวดี งามสม
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

วัดหนองสมัคร  

สบ ๒๕๖๐/๑๘๔๖

เด็กชายนฤชล ตูรวัตร
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

วัดหนองสมัคร  

สบ ๒๕๖๐/๑๘๔๗
เด็กชายอภิชาติ จันดา

๒๗/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

วัดหนองสมัคร  

สบ ๒๕๖๐/๑๘๔๘

เด็กชายวชิระ พึงเพ็ง

่

๑๐/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

วัดหนองสมัคร  

สบ ๒๕๖๐/๑๘๔๙

เด็กหญิงสุวรรณา ขุนทิ
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

วัดหนองสมัคร  

สบ ๒๕๖๐/๑๘๕๐
เด็กหญิงกมลลักษณ์ สารการ

๐๑/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

วัดหนองสมัคร  

สบ ๒๕๖๐/๑๘๕๑
เด็กหญิงรัชนี เจริญสุข

๒๑/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

วัดหนองสมัคร  

สบ ๒๕๖๐/๑๘๕๒

นางสาวกัลยา ปริโต
๐๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)

วัดหนองสมัคร  

สบ ๒๕๖๐/๑๘๕๓

เด็กหญิงจิดาภา ปตตานัง
๐๔/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านใหม่ทุ่งดินขอ(เรืองฉายอุปถัมภ์)

วัดทุ่งดินขอ  

สบ ๒๕๖๐/๑๘๕๔

เด็กหญิงอรทัย จันทร์แดง
๑๘/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านใหม่ทุ่งดินขอ(เรืองฉายอุปถัมภ์)

วัดทุ่งดินขอ  

สบ ๒๕๖๐/๑๘๕๕
เด็กหญิงจินตนา พรหมที

๑๗/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านใหม่ทุ่งดินขอ(เรืองฉายอุปถัมภ์)

วัดทุ่งดินขอ  

สบ ๒๕๖๐/๑๘๕๖

เด็กหญิงศิริวรรณ พึงอุดม

่

๓๐/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านใหม่ทุ่งดินขอ(เรืองฉายอุปถัมภ์)

วัดทุ่งดินขอ  

สบ ๒๕๖๐/๑๘๕๗

เด็กชายสุรเชษฐ์ มณีวงษ์
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ วัดราษฎร์เจริญ  

สบ ๒๕๖๐/๑๘๕๘

เด็กชายวรปชญ์ บุญสุวรรณ์
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ วัดราษฎร์เจริญ  

สบ ๒๕๖๐/๑๘๕๙
เด็กชายอิทธิวัฒน์ บุญชู

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ วัดราษฎร์เจริญ  

สบ ๒๕๖๐/๑๘๖๐
เด็กชายศรณรงค์ แผ่นผา

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ วัดราษฎร์เจริญ  

สบ ๒๕๖๐/๑๘๖๑

เด็กชายปารณวัฒน์ นิลพัฒน์

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ วัดราษฎร์เจริญ  

สบ ๒๕๖๐/๑๘๖๒
เด็กชายปราโมทรณ์ อินทรีย์

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ วัดราษฎร์เจริญ  

สบ ๒๕๖๐/๑๘๖๓
เด็กชายวิรัตน์ เหมือนพงษ์

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ วัดราษฎร์เจริญ  

สบ ๒๕๖๐/๑๘๖๔

เด็กชายสุทธิสัณฑ์ ทองใบ

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ วัดราษฎร์เจริญ  

สบ ๒๕๖๐/๑๘๖๕

เด็กชายจีรศักดิ

์

สร้อยมณี
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ วัดราษฎร์เจริญ  

สบ ๒๕๖๐/๑๘๖๖

เด็กชายณภัทร ผูกฤทัย
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ วัดราษฎร์เจริญ  

สบ ๒๕๖๐/๑๘๖๗
เด็กชายกรวิชญ์ เทศทอง

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ วัดราษฎร์เจริญ  

สบ ๒๕๖๐/๑๘๖๘

เด็กชายสุวพัชร จันทร์หอม
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ วัดราษฎร์เจริญ  

สบ ๒๕๖๐/๑๘๖๙

เด็กชายวงศกร เมฆหมอก
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ วัดราษฎร์เจริญ  

สบ ๒๕๖๐/๑๘๗๐
เด็กชายวัชรวิทย์ อาจองค์

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ วัดราษฎร์เจริญ  

สบ ๒๕๖๐/๑๘๗๑
เด็กชายศิรภัทร ทองโสภณ

๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ วัดราษฎร์เจริญ  

สบ ๒๕๖๐/๑๘๗๒

เด็กหญิงปาริฉัตร รอดไพรสม
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ วัดราษฎร์เจริญ  

สบ ๒๕๖๐/๑๘๗๓

เด็กหญิงกาญจนา บุญชู
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ วัดราษฎร์เจริญ  

สบ ๒๕๖๐/๑๘๗๔

เด็กหญิงสิริกร รุกขชาติ
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ วัดราษฎร์เจริญ  

สบ ๒๕๖๐/๑๘๗๕
เด็กหญิงธนิฏฐา นันทคุณ

๐๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ วัดราษฎร์เจริญ  

สบ ๒๕๖๐/๑๘๗๖

เด็กหญิงชเนตรตรี ใหม่เทวินทร์
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ วัดราษฎร์เจริญ  

สบ ๒๕๖๐/๑๘๗๗

เด็กหญิงมณีพร ลาบสิบ
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ วัดราษฎร์เจริญ  

สบ ๒๕๖๐/๑๘๗๘

เด็กหญิงนุชนาฎ รุ่งเรือง
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ วัดราษฎร์เจริญ  

สบ ๒๕๖๐/๑๘๗๙
เด็กหญิงฐิติกาญจน์ ภู่ขาว

๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ วัดราษฎร์เจริญ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระบุรี  ๕๔ / ๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๕๖๐/๑๘๘๐
เด็กหญิงนาฏนารี หรมาศ

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ วัดราษฎร์เจริญ  

สบ ๒๕๖๐/๑๘๘๑

เด็กหญิงพิชญานิน รืนภาคเดช

่

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ วัดราษฎร์เจริญ  

สบ ๒๕๖๐/๑๘๘๒
เด็กหญิงสุภาวดี แสงแก้ว

๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ วัดราษฎร์เจริญ  

สบ ๒๕๖๐/๑๘๘๓

เด็กหญิงฤทัย แดงโต
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ วัดราษฎร์เจริญ  

สบ ๒๕๖๐/๑๘๘๔

เด็กหญิงนิตยา ศรีเรือง

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ วัดราษฎร์เจริญ  

สบ ๒๕๖๐/๑๘๘๕

เด็กหญิงชลธิชา ไวภูษา
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ วัดราษฎร์เจริญ  

สบ ๒๕๖๐/๑๘๘๖
เด็กหญิงรินรดา อยู่สบาย

๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ วัดราษฎร์เจริญ  

สบ ๒๕๖๐/๑๘๘๗

เด็กหญิงทัศน์วรรณ เจริญสุข
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ วัดราษฎร์เจริญ  

สบ ๒๕๖๐/๑๘๘๘

เด็กหญิงเจนจิรา มณีวงษ์
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ วัดราษฎร์เจริญ  

สบ ๒๕๖๐/๑๘๘๙

เด็กหญิงนภิสรา ประชาชล
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ วัดราษฎร์เจริญ  

สบ ๒๕๖๐/๑๘๙๐
เด็กหญิงเพ็ญพิศชา จันทร์พุต

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ วัดราษฎร์เจริญ  

สบ ๒๕๖๐/๑๘๙๑

เด็กหญิงปฏิญา ยะวร

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ วัดราษฎร์เจริญ  

สบ ๒๕๖๐/๑๘๙๒

เด็กหญิงวริศรา ดอกไม้เพชร
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ วัดราษฎร์เจริญ  

สบ ๒๕๖๐/๑๘๙๓

เด็กชายดลนชัย พุฒซ้อน
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองปลิง วัดหนองขนาก  

สบ ๒๕๖๐/๑๘๙๔
เด็กชายปยเทพ ส่วนเศรษฐ์

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองปลิง วัดหนองขนาก  

สบ ๒๕๖๐/๑๘๙๕

เด็กชายพีรพัฒน์ แว่นแก้ว
๐๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองปลิง วัดหนองขนาก  

สบ ๒๕๖๐/๑๘๙๖

เด็กชายภานุวัฒน์ เลิศสกุล
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองปลิง วัดหนองขนาก  

สบ ๒๕๖๐/๑๘๙๗

เด็กชายอธิวัฒน์ ดีมงคล
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองปลิง วัดหนองขนาก  

สบ ๒๕๖๐/๑๘๙๘
เด็กหญิงชยาภรณ์ อ่อนเม้ย

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองปลิง วัดหนองขนาก  

สบ ๒๕๖๐/๑๘๙๙

เด็กหญิงณภัทร เพ็ชรินทร์
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองปลิง วัดหนองขนาก  

สบ ๒๕๖๐/๑๙๐๐
เด็กหญิงใบเงิน ศรีรุ่งเรือง

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองปลิง วัดหนองปลิง  

สบ ๒๕๖๐/๑๙๐๑
เด็กหญิงณิชานันท์ ชูตินันท์

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองปลิง วัดหนองปลิง  

สบ ๒๕๖๐/๑๙๐๒
เด็กหญิงใบเฟน ทองแดงสี

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองปลิง วัดหนองปลิง  

สบ ๒๕๖๐/๑๙๐๓
เด็กหญิงศศิประภา คำอยู่

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองปลิง วัดหนองปลิง  

สบ ๒๕๖๐/๑๙๐๔
เด็กหญิงสันศนีย์ คำแก้ว

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองปลิง วัดหนองปลิง  

สบ ๒๕๖๐/๑๙๐๕
เด็กหญิงอารีญา ผายเงิน

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองปลิง วัดหนองปลิง  

สบ ๒๕๖๐/๑๙๐๖
เด็กหญิงจีระนันท์ สุขกบุตร

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองปลิง วัดหนองปลิง  

สบ ๒๕๖๐/๑๙๐๗
เด็กหญิงภัทรภร พรึงมณี

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองปลิง วัดหนองปลิง  

สบ ๒๕๖๐/๑๙๐๘
เด็กชายณฐพร หาสวนศรี

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำแดง วัดหนองอ่างทอง  

สบ ๒๕๖๐/๑๙๐๙
เด็กชายฐิติเทพ ยิมประเสริฐ

้

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำแดง วัดหนองอ่างทอง  

สบ ๒๕๖๐/๑๙๑๐
เด็กชายนภาพงษ์ ขุนอักษร

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำแดง วัดหนองอ่างทอง  

สบ ๒๕๖๐/๑๙๑๑

เด็กชายวุฒิไกร แม้นเหมือน
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำแดง วัดหนองอ่างทอง  

สบ ๒๕๖๐/๑๙๑๒

เด็กชายณัฐวุฒิ สุดรำพึง
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำแดง วัดหนองอ่างทอง  

สบ ๒๕๖๐/๑๙๑๓

เด็กชายเมธัส จันทะจวง
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำแดง วัดหนองอ่างทอง  

สบ ๒๕๖๐/๑๙๑๔
เด็กชายปยะวัฒน์ ตรีไชย

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำแดง วัดหนองอ่างทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระบุรี  ๕๕ / ๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๕๖๐/๑๙๑๕

เด็กชายศุภกิจ ดาวเดช
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำแดง วัดหนองอ่างทอง  

สบ ๒๕๖๐/๑๙๑๖

เด็กชายธนาโชค ประภานาวิน
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำแดง วัดหนองอ่างทอง  

สบ ๒๕๖๐/๑๙๑๗
เด็กหญิงนำค้าง บุญตา

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำแดง วัดหนองอ่างทอง  

สบ ๒๕๖๐/๑๙๑๘

เด็กหญิงอภิญญา พุฒซ้อน
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำแดง วัดหนองอ่างทอง  

สบ ๒๕๖๐/๑๙๑๙

เด็กหญิงสุวิตตา ญาณวรรณ์
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำแดง วัดหนองอ่างทอง  

สบ ๒๕๖๐/๑๙๒๐
เด็กหญิงกชมน งามคณะ

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำแดง วัดหนองอ่างทอง  

สบ ๒๕๖๐/๑๙๒๑
เด็กหญิงปยธิดา เรืองนิมิตร

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำแดง วัดหนองอ่างทอง  

สบ ๒๕๖๐/๑๙๒๒

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ กะไมย์

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำแดง วัดหนองอ่างทอง  

สบ ๒๕๖๐/๑๙๒๓

เด็กหญิงธีรกานต์ การะเกตุ
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำแดง วัดหนองอ่างทอง  

สบ ๒๕๖๐/๑๙๒๔

เด็กหญิงเปรมฤดี สุขแสนดี
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำแดง วัดหนองอ่างทอง  

สบ ๒๕๖๐/๑๙๒๕
เด็กหญิงวาสนา แก้วทองคำ

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำแดง วัดหนองอ่างทอง  

สบ ๒๕๖๐/๑๙๒๖

เด็กหญิงอาทิตยา อันทะชัย
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำแดง วัดหนองอ่างทอง  

สบ ๒๕๖๐/๑๙๒๗

เด็กหญิงนลดา พรหมมา
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำแดง วัดหนองอ่างทอง  

สบ ๒๕๖๐/๑๙๒๘

เด็กหญิงนัฐมล ร้อยจำปา
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำแดง วัดหนองอ่างทอง  

สบ ๒๕๖๐/๑๙๒๙
เด็กหญิงกฤษญา บำรุงวงษ์

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำแดง วัดหนองอ่างทอง  

สบ ๒๕๖๐/๑๙๓๐
เด็กหญิงบุษกร สุวรรณโสภา

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำแดง วัดหนองอ่างทอง  

สบ ๒๕๖๐/๑๙๓๑

เด็กหญิงอุบลวรรณ ครองยุติ
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำแดง วัดหนองอ่างทอง  

สบ ๒๕๖๐/๑๙๓๒

เด็กหญิงนิภาพร ร้อยจำปา
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำแดง วัดหนองอ่างทอง  

สบ ๒๕๖๐/๑๙๓๓
เด็กหญิงธัญญเรศ ธันวาภักดี

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำแดง วัดหนองอ่างทอง  

สบ ๒๕๖๐/๑๙๓๔

เด็กหญิงวรกานต์ เทียนถวาย
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำแดง วัดหนองอ่างทอง  

สบ ๒๕๖๐/๑๙๓๕

เด็กหญิงปรียาดา พูลสวัสดิ

์

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำแดง วัดหนองอ่างทอง  

สบ ๒๕๖๐/๑๙๓๖

เด็กหญิงเพชรรัตน์ ชูชาติ
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำแดง วัดหนองอ่างทอง  

สบ ๒๕๖๐/๑๙๓๗
เด็กหญิงกรรณิกา คงแสงชาติ

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำแดง วัดหนองอ่างทอง  

สบ ๒๕๖๐/๑๙๓๘

เด็กหญิงชมพูนุช สะดู่
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำแดง วัดหนองอ่างทอง  

สบ ๒๕๖๐/๑๙๓๙

เด็กหญิงศิริพร ฉำมา
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำแดง วัดหนองอ่างทอง  

สบ ๒๕๖๐/๑๙๔๐
เด็กหญิงบัณฑิตา หมืนปราบ

่

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำแดง วัดหนองอ่างทอง  

สบ ๒๕๖๐/๑๙๔๑
เด็กหญิงวรรณวลี ศรีสม

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำแดง วัดหนองอ่างทอง  

สบ ๒๕๖๐/๑๙๔๒

เด็กหญิงนิลณภา เพ็ชรนิล
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำแดง วัดหนองอ่างทอง  

สบ ๒๕๖๐/๑๙๔๓

เด็กหญิงชนันพร มงคลชัยฤกษ์
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำแดง วัดหนองอ่างทอง  

สบ ๒๕๖๐/๑๙๔๔

เด็กหญิงวรรณวิภา นิลพัฒน์
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำแดง วัดหนองอ่างทอง  

สบ ๒๕๖๐/๑๙๔๕
เด็กหญิงอาริยา หามนตรี

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำแดง วัดหนองอ่างทอง  

สบ ๒๕๖๐/๑๙๔๖

เด็กหญิงปนัดดา เจียมสกุล
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำแดง วัดหนองอ่างทอง  

สบ ๒๕๖๐/๑๙๔๗

เด็กหญิงกรกนก สาระนิด
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำแดง วัดหนองอ่างทอง  

สบ ๒๕๖๐/๑๙๔๘

เด็กหญิงวรรณวิสา ดีสถาน

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำแดง วัดหนองอ่างทอง  

สบ ๒๕๖๐/๑๙๔๙
เด็กหญิงบัวชมภู ไพรสันต์

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำแดง วัดหนองอ่างทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระบุรี  ๕๖ / ๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๕๖๐/๑๙๕๐
เด็กหญิงหทัยรัตน์ กลินจันทร์

่

๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำแดง วัดหนองอ่างทอง  

สบ ๒๕๖๐/๑๙๕๑

เด็กหญิงภัสอร ทุติจันทร์
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำแดง วัดหนองอ่างทอง  

สบ ๒๕๖๐/๑๙๕๒
เด็กหญิงณัฐยา ค่ายสูงเนิน

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำแดง วัดหนองอ่างทอง  

สบ ๒๕๖๐/๑๙๕๓

เด็กหญิงวิยดา เรืองนิมิตร
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำแดง วัดหนองอ่างทอง  

สบ ๒๕๖๐/๑๙๕๔

เด็กหญิงธิดาพร บุญยานันต์
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลำแดง วัดหนองอ่างทอง  

สบ ๒๕๖๐/๑๙๕๕

เด็กหญิงแพรวา งามสมโภชน์
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำแดง วัดหนองอ่างทอง  

สบ ๒๕๖๐/๑๙๕๖
เด็กหญิงวิริยา อิมทอง

่

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำแดง วัดหนองอ่างทอง  

สบ ๒๕๖๐/๑๙๕๗

เด็กหญิงธนัชชา นิโรจน์
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำแดง วัดหนองอ่างทอง  

สบ ๒๕๖๐/๑๙๕๘

เด็กหญิงพัชรี เพ็ญชอบ
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำแดง วัดหนองอ่างทอง  

สบ ๒๕๖๐/๑๙๕๙

เด็กหญิงนิสา ไชยกา
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำแดง วัดหนองอ่างทอง  

สบ ๒๕๖๐/๑๙๖๐
เด็กหญิงรัญชนา นวลไทย

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำแดง วัดหนองอ่างทอง  

สบ ๒๕๖๐/๑๙๖๑

เด็กหญิงนิสา แก้วสว่าง
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลำแดง วัดหนองอ่างทอง  

สบ ๒๕๖๐/๑๙๖๒

เด็กชายนิรัตติศัย คงสมแสวง
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำแดง วัดหนองอ่างทอง  

สบ ๒๕๖๐/๑๙๖๓

เด็กชายบุญฤทธิ

์

ด้วงสโมสร
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำแดง วัดหนองอ่างทอง  

สบ ๒๕๖๐/๑๙๖๔
เด็กชายกิตติธัช กลินจันทร์

่

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำแดง วัดหนองอ่างทอง  

สบ ๒๕๖๐/๑๙๖๕

เด็กชายรัฐภูมิ รืนไวย์

่

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำแดง วัดหนองอ่างทอง  

สบ ๒๕๖๐/๑๙๖๖

เด็กชายศักรินทร์ คงแสงขัน
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำแดง วัดหนองอ่างทอง  

สบ ๒๕๖๐/๑๙๖๗

เด็กชายธิวากร พึงแย้ม

่

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำแดง วัดหนองอ่างทอง  

สบ ๒๕๖๐/๑๙๖๘
เด็กชายเมธินทร์ วงษ์คำ

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลำแดง วัดหนองอ่างทอง  

สบ ๒๕๖๐/๑๙๖๙

เด็กชายธีรเดช บุญทันจันที
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำแดง วัดหนองอ่างทอง  

สบ ๒๕๖๐/๑๙๗๐
เด็กชายนนธิพัฒน์ มาให้ทรัพย์

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำแดง วัดหนองอ่างทอง  

สบ ๒๕๖๐/๑๙๗๑

เด็กชายปพัฒพงษ์ ขุนอักษร

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำแดง วัดหนองอ่างทอง  

สบ ๒๕๖๐/๑๙๗๒
เด็กชายจีรวัฒน์ รารามนัส

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำแดง วัดหนองอ่างทอง  

สบ ๒๕๖๐/๑๙๗๓

เด็กชายทวีศักดิ

์

นิลพัฒน์
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำแดง วัดหนองอ่างทอง  

สบ ๒๕๖๐/๑๙๗๔

เด็กชายรุ่งอรุณ พรมห์มี
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำแดง วัดหนองอ่างทอง  

สบ ๒๕๖๐/๑๙๗๕

เด็กชายพงษ์พันธ์ พารีพรต
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำแดง วัดหนองอ่างทอง  

สบ ๒๕๖๐/๑๙๗๖
เด็กชายชนายุส บัวลิ

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำแดง วัดหนองอ่างทอง  

สบ ๒๕๖๐/๑๙๗๗

เด็กชายวัฒนนนท์ เชยมาลัย
๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลำแดง วัดหนองอ่างทอง  

สบ ๒๕๖๐/๑๙๗๘

เด็กหญิงกุลธิดา พรหมมา
๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำแดง วัดหนองอ่างทอง  

สบ ๒๕๖๐/๑๙๗๙
เด็กหญิงพลอยพันธน์ ทองสกันติ

์

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำแดง วัดหนองอ่างทอง  

สบ ๒๕๖๐/๑๙๘๐
เด็กหญิงทักษิณา สาระเวช

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำแดง วัดหนองอ่างทอง  

สบ ๒๕๖๐/๑๙๘๑

เด็กหญิงปอฝาย แม้นเหมือน
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำแดง วัดหนองอ่างทอง  

สบ ๒๕๖๐/๑๙๘๒

เด็กหญิงนำทิพย์ สมีงาม

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดหนองอ่างทอง  

สบ ๒๕๖๐/๑๙๘๓

เด็กหญิงนิตยา คงสมบูรณ์
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดหนองอ่างทอง  

สบ ๒๕๖๐/๑๙๘๔
เด็กหญิงมิรันตี หวังค้อมกลาง

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดหนองอ่างทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระบุรี  ๕๗ / ๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๕๖๐/๑๙๘๕

นางสาวเพ็ญนภา อบรมชอบ
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม วัดหนองอ่างทอง  

สบ ๒๕๖๐/๑๙๘๖

เด็กหญิงธิติกาญณ์ ไกรยะวงศ์
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองสะเดา วัดหนองอ่างทอง  

สบ ๒๕๖๐/๑๙๘๗
เด็กหญิงปรียานุช ใจดี

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองสะเดา วัดหนองอ่างทอง  

สบ ๒๕๖๐/๑๙๘๘
เด็กหญิงกัญญารัตน์ บาทชารี

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองสะเดา วัดหนองอ่างทอง  

สบ ๒๕๖๐/๑๙๘๙

เด็กชายธนวัฒน์ อ่างแก้ว
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองสะเดา วัดหนองอ่างทอง  

สบ ๒๕๖๐/๑๙๙๐
เด็กชายณัฐชนา นิลศิลา

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองสะเดา วัดหนองอ่างทอง  

สบ ๒๕๖๐/๑๙๙๑
เด็กชายนิภัทร ศรีอุดม

๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองสะเดา วัดหนองอ่างทอง  

สบ ๒๕๖๐/๑๙๙๒

เด็กชายจตุพงศ์ อะรัญ
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองสะเดา วัดหนองอ่างทอง  

สบ ๒๕๖๐/๑๙๙๓

เด็กชายอนันตชัย สุทธิฤกษ์
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองสะเดา วัดหนองอ่างทอง  

สบ ๒๕๖๐/๑๙๙๔

เด็กชายวุฒิชัย นิลสุวรรณ์
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองสะเดา วัดหนองอ่างทอง  

สบ ๒๕๖๐/๑๙๙๕
เด็กหญิงเบญญาภา นิลศิลา

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองอ่างทอง วัดหนองอ่างทอง  

สบ ๒๕๖๐/๑๙๙๖

เด็กหญิงนันทพัทธ์ มนตรี
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองอ่างทอง วัดหนองอ่างทอง  

สบ ๒๕๖๐/๑๙๙๗

เด็กชายสุธาทิพย์ รัตนวงศ์
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลำบัว วัดศรีปทุม  

สบ ๒๕๖๐/๑๙๙๘

เด็กหญิงธรัลรัตน์ พงษ์แก้ว
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลำบัว วัดศรีปทุม  

สบ ๒๕๖๐/๑๙๙๙
เด็กหญิงธรัลหทัย พงษ์แก้ว

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลำบัว วัดศรีปทุม  

สบ ๒๕๖๐/๒๐๐๐
เด็กหญิงฐิตาภรณ์ สิริปาโล

๐๒/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดลำบัว วัดศรีปทุม  

สบ ๒๕๖๐/๒๐๐๑
เด็กชายธีระเทพ นพพิบูลย์

๒๐/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์
วัดสหมิตรมงคล  

สบ ๒๕๖๐/๒๐๐๒
เด็กหญิงณิชาพัชร์ ศรีเปารยะ

๖/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์
วัดสหมิตรมงคล  

สบ ๒๕๖๐/๒๐๐๓
เด็กชายรณกฤต กลึงกลางดอน

๒๔/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์
วัดสหมิตรมงคล  

สบ ๒๕๖๐/๒๐๐๔
เด็กชายภานุพงษ์ มาน้อย

๒๗/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

วัดสหมิตรมงคล  

สบ ๒๕๖๐/๒๐๐๕
เด็กชายณัฐพงษ์ ทองพุฒ

๒๑/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์
วัดสหมิตรมงคล  

สบ ๒๕๖๐/๒๐๐๖
เด็กชายนพดล ราชบุตร

๑๒/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

วัดสหมิตรมงคล  

สบ ๒๕๖๐/๒๐๐๗
เด็กชายไตรภพ ชืนบาน

่

๕/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

วัดสหมิตรมงคล  

สบ ๒๕๖๐/๒๐๐๘
เด็กชายเสฏฐวุฒิ พันธเสน ๕/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์
วัดสหมิตรมงคล  

สบ ๒๕๖๐/๒๐๐๙
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ คำเสงียม

่

๑๘/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์
วัดสหมิตรมงคล  

สบ ๒๕๖๐/๒๐๑๐
เด็กหญิงญาณิศา ปอมรุ่ง

๑๐/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์
วัดสหมิตรมงคล  

สบ ๒๕๖๐/๒๐๑๑
เด็กหญิงชริญญา กลึงกลางดอน ๑/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์
วัดสหมิตรมงคล  

สบ ๒๕๖๐/๒๐๑๒
เด็กหญิงนิพาดา บุญเหลือ

๑๘/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

วัดสหมิตรมงคล  

สบ ๒๕๖๐/๒๐๑๓
เด็กหญิงอาภัสรา บ่อตาโล่

๒๓/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์
วัดสหมิตรมงคล  

สบ ๒๕๖๐/๒๐๑๔
เด็กชายธนภัทร อัฐมาลา

๙/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์
วัดสหมิตรมงคล  

สบ ๒๕๖๐/๒๐๑๕
เด็กชายอาทิตย์ เอียมมาตร์

่

๑๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

วัดสหมิตรมงคล  

สบ ๒๕๖๐/๒๐๑๖
เด็กชายพลชัยสิทธิ

์

บุญพิทักษ์
๒๕/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

วัดสหมิตรมงคล  

สบ ๒๕๖๐/๒๐๑๗
เด็กชายปวีณวัช ปุระมงคล

๑๗/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์
วัดสหมิตรมงคล  

สบ ๒๕๖๐/๒๐๑๘
เด็กหญิงธนัญญา วงษ์เกลียง

้

๑๓/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์
วัดสหมิตรมงคล  

สบ ๒๕๖๐/๒๐๑๙
เด็กหญิงพรหมพร บัวคำ

๑๓/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์
วัดสหมิตรมงคล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระบุรี  ๕๘ / ๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๕๖๐/๒๐๒๐
เด็กหญิงสุตราพรรณ แจ่มใสย์

๕/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์
วัดสหมิตรมงคล  

สบ ๒๕๖๐/๒๐๒๑
เด็กหญิงวนิภาพร จันทร์อินวิเศษ

๒๐/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์
วัดสหมิตรมงคล  

สบ ๒๕๖๐/๒๐๒๒
เด็กหญิงพิมพ์รฎา เนตรดี

๒๒/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

วัดสหมิตรมงคล  

สบ ๒๕๖๐/๒๐๒๓
เด็กหญิงจรูญวัน หมืนกาน

่

๑๔/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

วัดสหมิตรมงคล  

สบ ๒๕๖๐/๒๐๒๔
เด็กหญิงสุดารัตน์ เทียมธรรม

๒/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์
วัดสหมิตรมงคล  

สบ ๒๕๖๐/๒๐๒๕
เด็กหญิงนัฐยา สอิงทอง

้

๘/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์
วัดสหมิตรมงคล  

สบ ๒๕๖๐/๒๐๒๖
เด็กหญิงวิลาสิณี ธูปทอง ๕/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์
วัดสหมิตรมงคล  

สบ ๒๕๖๐/๒๐๒๗
เด็กหญิงอรวรรณ รุ่งเรือง

๒๐/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์
วัดสหมิตรมงคล  

สบ ๒๕๖๐/๒๐๒๘
เด็กหญิงสุพรรษา ปานประเสริฐ

๒๕/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์
วัดสหมิตรมงคล  

สบ ๒๕๖๐/๒๐๒๙
เด็กหญิงสิวลี อินทะโชติ

๑๓/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์
วัดสหมิตรมงคล  

สบ ๒๕๖๐/๒๐๓๐
เด็กหญิงพรรณภัค พารีพรต

๒๒/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

วัดสหมิตรมงคล  

สบ ๒๕๖๐/๒๐๓๑
เด็กหญิงณัฐพัชร์ อุ่นคำ ๔/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์
วัดสหมิตรมงคล  

สบ ๒๕๖๐/๒๐๓๒
เด็กหญิงวัลลภา ใหม่เอียม

่

๘/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

วัดสหมิตรมงคล  

สบ ๒๕๖๐/๒๐๓๓
เด็กหญิงธันยาภรณ์ ปนเปย

๑๒/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์
วัดสหมิตรมงคล  

สบ ๒๕๖๐/๒๐๓๔
เด็กชายสุทธิพงษ์ ฉาบพลอย

๓๐/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์
วัดสหมิตรมงคล  

สบ ๒๕๖๐/๒๐๓๕
เด็กหญิงสิรภัทร เสียงสวัสดิ

์

๒๒/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

วัดสหมิตรมงคล  

สบ ๒๕๖๐/๒๐๓๖
เด็กหญิงญาณภัทร สุวรรณวงศ์

๑๑/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

วัดสหมิตรมงคล  

สบ ๒๕๖๐/๒๐๓๗
เด็กหญิงกิตติภรณ์ โพธิบาย

์

๑๓/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์
วัดสหมิตรมงคล  

สบ ๒๕๖๐/๒๐๓๘
เด็กหญิงสุวรรณา มณีขำ

๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ วัดหนองตะเฆ่  

สบ ๒๕๖๐/๒๐๓๙
เด็กหญิงพิไลวรรณ ทองอุ่น

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ วัดหนองตะเฆ่  

สบ ๒๕๖๐/๒๐๔๐
เด็กหญิงคคณางค์ เจริญสุข

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ วัดหนองตะเฆ่  

สบ ๒๕๖๐/๒๐๔๑
เด็กหญิงกัลยารัตน์ สะมะถะธัญกร

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ วัดหนองตะเฆ่  

สบ ๒๕๖๐/๒๐๔๒
เด็กชายชยานันต์ มงคลชาญ

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านจาน วัดบ้านจาน  

สบ ๒๕๖๐/๒๐๔๓
เด็กชายธนกร กิจงาม

๐๕/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์)

วัดห้วยทราย  

สบ ๒๕๖๐/๒๐๔๔
เด็กหญิงขจารินทร์ วงพินิจ

๑๖/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์)

วัดห้วยทราย  

สบ ๒๕๖๐/๒๐๔๕
เด็กหญิงเกวริน เริงใจ

๐๙/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์)

วัดห้วยทราย  

สบ ๒๕๖๐/๒๐๔๖
เด็กหญิงนันทวรรณ จานทอง

๒๖/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์)

วัดห้วยทราย  

สบ ๒๕๖๐/๒๐๔๗
เด็กหญิงปานไพลิน มันจิตต์

่

๑๘/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์)

วัดห้วยทราย  

สบ ๒๕๖๐/๒๐๔๘
เด็กชายณัฐวัฒน์ คันศร

๒๑/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์)

วัดห้วยทราย  

สบ ๒๕๖๐/๒๐๔๙
เด็กชายเจตภูมิ ฉิมมาลา

๓๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์)

วัดห้วยทราย  

สบ ๒๕๖๐/๒๐๕๐
เด็กหญิงจันภาวดี สีหานาวี

๒๐/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์)

วัดห้วยทราย  

สบ ๒๕๖๐/๒๐๕๑
เด็กหญิงรัตตะวัน ดวงน้อย

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยทองหลาง วัดห้วยทองหลาง  

สบ ๒๕๖๐/๒๐๕๒
นางสาวรัชนีกร ทุมรัตน์

๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหินกองวิทยาคม
วัดพัชรบรรพตวราราม

 

สบ ๒๕๖๐/๒๐๕๓
นางสาววรรณา ทาวงค์

๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหินกองวิทยาคม
วัดพัชรบรรพตวราราม

 

สบ ๒๕๖๐/๒๐๕๔
เด็กชายบอย บุญราช

๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกงาม วัดโคกงาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระบุรี  ๕๙ / ๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๕๖๐/๒๐๕๕
เด็กหญิงสุขใจ บัติทิม

๒๒/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนโคกมะขามจันเสือสามัคคี

่

วัดโคกมะขาม  

สบ ๒๕๖๐/๒๐๕๖
เด็กหญิงสุพัตรา สุวรรณประทีป

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

สบ ๒๕๖๐/๒๐๕๗
เด็กหญิงสุภาสิณี สำราญจิตร

๑๐/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

สบ ๒๕๖๐/๒๐๕๘
เด็กชายฐิติพงศ์ ทองพูล

๒๙/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ 'พัฒนราษฎร์'
วัดบ้านหมอ  

สบ ๒๕๖๐/๒๐๕๙
เด็กชายวสวัตดิ

์

เฉลยจันทร์
๑๒/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ 'พัฒนราษฎร์'

วัดบ้านหมอ  

สบ ๒๕๖๐/๒๐๖๐
เด็กชายธนวัฒน์ กองหมายสุข

๐๙/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ 'พัฒนราษฎร์'
วัดบ้านหมอ  

สบ ๒๕๖๐/๒๐๖๑
เด็กหญิงชนากานต์ แก้วใหญ่

๑๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ 'พัฒนราษฎร์'
วัดบ้านหมอ  

สบ ๒๕๖๐/๒๐๖๒
เด็กหญิงธนัชพร คชฤทธิ

์

๑๕/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ 'พัฒนราษฎร์'
วัดบ้านหมอ  

สบ ๒๕๖๐/๒๐๖๓
เด็กหญิงปฐมาภรณ์ แก้วเชือม

่

๒๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ 'พัฒนราษฎร์'
วัดบ้านหมอ  

สบ ๒๕๖๐/๒๐๖๔
เด็กหญิงจิรฐา ศรีกมล

๑๒/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ 'พัฒนราษฎร์'
วัดบ้านหมอ  

สบ ๒๕๖๐/๒๐๖๕
เด็กหญิงกชกร แปลกวงษ์

๑๓/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ 'พัฒนราษฎร์'
วัดบ้านหมอ  

สบ ๒๕๖๐/๒๐๖๖
เด็กชายกฤษณะ หมืนสุข

่

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" วัดมะขามเรียง  

สบ ๒๕๖๐/๒๐๖๗
เด็กชายลิขิต หมืนสุข

่

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" วัดมะขามเรียง  

สบ ๒๕๖๐/๒๐๖๘
เด็กหญิงปณิตา จันทรโชติ

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" วัดมะขามเรียง  

สบ ๒๕๖๐/๒๐๖๙
เด็กหญิงจิราภรณ์ นนทะการ

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" วัดมะขามเรียง  

สบ ๒๕๖๐/๒๐๗๐
เด็กหญิงพัชราภา ทองสุข

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" วัดมะขามเรียง  

สบ ๒๕๖๐/๒๐๗๑
เด็กหญิงวิมลสิริ ไชยเสน

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" วัดมะขามเรียง  

สบ ๒๕๖๐/๒๐๗๒
เด็กหญิงอุรัสยา พันพุฒ

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" วัดมะขามเรียง  

สบ ๒๕๖๐/๒๐๗๓
เด็กชายปรัชญากร ดวงคำ

๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" วัดมะขามเรียง  

สบ ๒๕๖๐/๒๐๗๔
เด็กชายบูรพา ฉิมสง่า

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" วัดมะขามเรียง  

สบ ๒๕๖๐/๒๐๗๕
เด็กชายปพนวิช รักขยัน

๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" วัดมะขามเรียง  

สบ ๒๕๖๐/๒๐๗๖
เด็กหญิงชุธิดา ย่นมรรคา

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" วัดมะขามเรียง  

สบ ๒๕๖๐/๒๐๗๗
เด็กหญิงบุศรินทร์ เพ็ชรมณี

๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" วัดมะขามเรียง  

สบ ๒๕๖๐/๒๐๗๘
เด็กหญิงรสริน อินโส

๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" วัดมะขามเรียง  

สบ ๒๕๖๐/๒๐๗๙
เด็กหญิงวราภรณ์ สีทา

๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" วัดมะขามเรียง  

สบ ๒๕๖๐/๒๐๘๐
เด็กหญิงสุธาทิพย์ พวกกระโทก

๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" วัดมะขามเรียง  

สบ ๒๕๖๐/๒๐๘๑
เด็กหญิงอรณิชา หงษ์วิจิตร

๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" วัดมะขามเรียง  

สบ ๒๕๖๐/๒๐๘๒
เด็กชายชนกชนม์ แก้วใหญ่

๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" วัดมะขามเรียง  

สบ ๒๕๖๐/๒๐๘๓
เด็กชายธรรนาทร นิลาวรรณ

๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" วัดมะขามเรียง  

สบ ๒๕๖๐/๒๐๘๔
เด็กชายธีรเทพ เพาะชาลี

๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" วัดมะขามเรียง  

สบ ๒๕๖๐/๒๐๘๕
เด็กชายพีรัช เฉลยจรรยา

๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" วัดมะขามเรียง  

สบ ๒๕๖๐/๒๐๘๖
เด็กชายยุทนันท์ จินานุรักษ์

๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" วัดมะขามเรียง  

สบ ๒๕๖๐/๒๐๘๗
เด็กชายวรเทพ ราวิชัย

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" วัดมะขามเรียง  

สบ ๒๕๖๐/๒๐๘๘
เด็กชายวีรชัย เสาร์คำ

๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" วัดมะขามเรียง  

สบ ๒๕๖๐/๒๐๘๙
เด็กชายธนสิษฐ์ ทัพพระจันทร์

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" วัดมะขามเรียง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระบุรี  ๖๐ / ๙๘
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๕๖๐/๒๐๙๐
เด็กหญิงพลอยไพลิน เพ็งรุ่ง

๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" วัดมะขามเรียง  

สบ ๒๕๖๐/๒๐๙๑
เด็กหญิงพิมพ์มาลา แปนนาค

๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" วัดมะขามเรียง  

สบ ๒๕๖๐/๒๐๙๒
เด็กหญิงวชิราภรณ์ ไทยฉาย

๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" วัดมะขามเรียง  

สบ ๒๕๖๐/๒๐๙๓
เด็กหญิงศิราณี เผ่าเพ็ง

๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" วัดมะขามเรียง  

สบ ๒๕๖๐/๒๐๙๔
เด็กหญิงสุมณฑา แก้วสากเหล็ก

๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" วัดมะขามเรียง  

สบ ๒๕๖๐/๒๐๙๕
เด็กหญิงสุวิมล แพรขลิบ

๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" วัดมะขามเรียง  

สบ ๒๕๖๐/๒๐๙๖
เด็กหญิงกฤติยา สังข์ดอน

๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" วัดมะขามเรียง  

สบ ๒๕๖๐/๒๐๙๗
เด็กหญิงอนันตา คงเกษม

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" วัดมะขามเรียง  

สบ ๒๕๖๐/๒๐๙๘
เด็กหญิงสุพิชชา บุญนาค

๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" วัดมะขามเรียง  

สบ ๒๕๖๐/๒๐๙๙
นายภานุวัตร เพ็ชรมณี

๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" วัดมะขามเรียง  

สบ ๒๕๖๐/๒๑๐๐
นางสาวพลอยชมพู สุวพงษ์

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" วัดมะขามเรียง  

สบ ๒๕๖๐/๒๑๐๑
นางสาวนุชนาฏ ทองสุข

๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" วัดมะขามเรียง  

สบ ๒๕๖๐/๒๑๐๒
นางสาวขวัญตา โตเจริญ

๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" วัดมะขามเรียง  

สบ ๒๕๖๐/๒๑๐๓
นางสาวสุวรรณา อ่อนละมูล

๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" วัดมะขามเรียง  

สบ ๒๕๖๐/๒๑๐๔
นางสาวปยธิดา ศรบุญสร้าง

๒๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" วัดมะขามเรียง  

สบ ๒๕๖๐/๒๑๐๕
นางสาวเบญจพร ขวัญเมือง

๒๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" วัดมะขามเรียง  

สบ ๒๕๖๐/๒๑๐๖
นางสาวกนกวรรณ เฉลิมพันธ์

๓๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" วัดมะขามเรียง  

สบ ๒๕๖๐/๒๑๐๗
นางสาวศิริลักษณ์ นิมน้อย

่

๒๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" วัดมะขามเรียง  

สบ ๒๕๖๐/๒๑๐๘
นายเอกชาติ สุวพงษ์

๒๗/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" วัดมะขามเรียง  

สบ ๒๕๖๐/๒๑๐๙
นางสาวอัจราภรณ์ ฤทธิรุทัย

์

๐๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" วัดมะขามเรียง  

สบ ๒๕๖๐/๒๑๑๐
นางสาวนันทินี ดนัยดุริยะ

๓๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" วัดมะขามเรียง  

สบ ๒๕๖๐/๒๑๑๑

นางสาวกฤติยาณี แย้มมีกลิน

่

๐๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" วัดมะขามเรียง  

สบ ๒๕๖๐/๒๑๑๒
นางสาวฑิตาวีร์ มากสินธุ์

๑๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" วัดมะขามเรียง  

สบ ๒๕๖๐/๒๑๑๓

เด็กหญิงขนิดา รัตนะ
๑๖/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองคล้า(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 153)

วัดหนองคล้า  

สบ ๒๕๖๐/๒๑๑๔

เด็กชายรุ่งธดิส ใจอ่อน
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับครก วัดซับครก  

สบ ๒๕๖๐/๒๑๑๕

เด็กชายกัมพล เจริญพันธ์
๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนายาว(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 411)

วัดนายาว  

สบ ๒๕๖๐/๒๑๑๖
เด็กหญิงติซอง ลี

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนายาว(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 411)

วัดนายาว  

สบ ๒๕๖๐/๒๑๑๗

เด็กหญิงดีน่า แซ่ลี
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนายาว(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 411)

วัดนายาว  

สบ ๒๕๖๐/๒๑๑๘

เด็กหญิงวนิดา ภิญโญ

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสงเคราะห์รังสรรค์ วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๑๑๙

เด็กหญิงจุฑารัตน์ เลกุล
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาสงเคราะห์รังสรรค์ วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๑๒๐
เด็กชายอคร ทองคำสัมฤทธิ

์

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุธีวิทยา วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๑๒๑

เด็กชายธีรชาติ เจริญสุข
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุธีวิทยา วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๑๒๒

นางสาวปภัสสร ไชยหงส์ษา
๐๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสุธีวิทยา วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๑๒๓

นางสาวอุดมลักษณ์ รัตนวิจารณ์
๑๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสุธีวิทยา วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๑๒๔
นางสาวกาญจนา นางงาม

๓๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสุธีวิทยา วัดพระพุทธบาท  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระบุรี  ๖๑ / ๙๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๕๖๐/๒๑๒๕

นางสาวสุกัญญา วงศ์แก้ว
๐๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสุธีวิทยา วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๑๒๖

นางสาววนัดดา พันธุ์เกตุ
๐๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสุธีวิทยา วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๑๒๗
นางสาวพิไลวรรณ กองฤทธิ

์

๑๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสุธีวิทยา วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๑๒๘

นางสาวกวินณา เอกอนงค์
๒๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสุธีวิทยา วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๑๒๙

นางสาวพัฒนาวดี ละออศรี

๒๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสุธีวิทยา วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๑๓๐
นางสาวจิราวรรณ ปทุมมา

๑๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสุธีวิทยา วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๑๓๑
นางสาวอนัญญา สมภักดี

๐๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสุธีวิทยา วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๑๓๒

นางสาวนู แซ่ย่าง

๑๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสุธีวิทยา วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๑๓๓

เด็กหญิงสุพรรษา บัวคลี

่

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุธีวิทยา วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๑๓๔

เด็กหญิงรัตนาพร บุญเรือง
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุธีวิทยา วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๑๓๕
เด็กหญิงมยุรฉัตร บัวกนก

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุธีวิทยา วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๑๓๖

เด็กหญิงปยะมาศ พันธุ์ยฤทธิ

์

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุธีวิทยา วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๑๓๗

เด็กหญิงโสรยา จันทร์บำรุง

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุธีวิทยา วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๑๓๘
เด็กหญิงประกายดาว พรหมพูล

๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสุธีวิทยา วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๑๓๙
เด็กหญิงญาณี ทิศฟองดี

๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสุธีวิทยา วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๑๔๐
เด็กหญิงชลิดา ผิวชอุ่ม

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุธีวิทยา วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๑๔๑

เด็กหญิงตรีขวัญ พลทอง
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุธีวิทยา วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๑๔๒

เด็กหญิงกมลวรรณ เกตุสวัสดิ

์

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุธีวิทยา วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๑๔๓
เด็กหญิงพลาพร คชสาร

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุธีวิทยา วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๑๔๔

เด็กหญิงกนกวรรณ นาคสุทธิ

์

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุธีวิทยา วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๑๔๕

เด็กหญิงกุลจิรา เกล็ดจีน
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุธีวิทยา วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๑๔๖

เด็กหญิงสรัญญา สุขเจือ
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาเลียว

้

วัดกัลยาณบรรพต  

สบ ๒๕๖๐/๒๑๔๗
เด็กชายชยพัทธ์ บุญอนันต์

๐๖/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านโพธิ (มิตรภาพที 132)

์ ่

วัดเขตสว่าง  

สบ ๒๕๖๐/๒๑๔๘

เด็กหญิงสุพรรษา คลีมะนะจิตร
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพุกร่าง(พลอุปถัมภ์) วัดเทพประทาน  

สบ ๒๕๖๐/๒๑๔๙

เด็กหญิงกาญจนา ตลิงไธสง

่

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพุกร่าง(พลอุปถัมภ์) วัดเทพประทาน  

สบ ๒๕๖๐/๒๑๕๐
เด็กหญิงณัชรินทร์ สุภา

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพุกร่าง(พลอุปถัมภ์) วัดเทพประทาน  

สบ ๒๕๖๐/๒๑๕๑
เด็กหญิงณัฐติกาญน์ โสภา

๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาพลัด วัดบ้านน้อย  

สบ ๒๕๖๐/๒๑๕๒

เด็กหญิงจิรัสยา ปดปอง
๐๕/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบ้านโพธิ (มิตรภาพที 132)

์ ่

วัดบ้านโพธิ

์

 

สบ ๒๕๖๐/๒๑๕๓

เด็กหญิงมาริสา แดงเพียว
๒๔/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนพระพุทธบาท(พลานุกูลวิทยา)

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๑๕๔

เด็กหญิงรสสุครธ์ เปยมแทน

๑๑/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนพระพุทธบาท(พลานุกูลวิทยา)

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๑๕๕
เด็กหญิงศิศิธร อาจขุนชิต

๐๘/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนพระพุทธบาท(พลานุกูลวิทยา)
วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๑๕๖

เด็กหญิงศิริญา เกิดแก้ว
๑๐/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนพระพุทธบาท(พลานุกูลวิทยา)

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๑๕๗

เด็กหญิงอริสรา พิมพ์สอน
๒๓/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนพระพุทธบาท(พลานุกูลวิทยา)

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๑๕๘

เด็กหญิงอริสา พิมพ์สอน
๒๓/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนพระพุทธบาท(พลานุกูลวิทยา)

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๑๕๙
เด็กหญิงพัชรี ผาพิมพ์

๑๕/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนพระพุทธบาท(พลานุกูลวิทยา)
วัดพระพุทธบาท  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระบุรี  ๖๒ / ๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๕๖๐/๒๑๖๐
เด็กหญิงวิชญาดา ผ่องราศรี

๐๗/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนพระพุทธบาท(พลานุกูลวิทยา)
วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๑๖๑

เด็กหญิงจุฑามาศ นุวงษ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนพระพุทธบาท(พลานุกูลวิทยา)

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๑๖๒
เด็กหญิงพรนภา มลแก้ว

๒๗/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนพระพุทธบาท(พลานุกูลวิทยา)

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๑๖๓

เด็กหญิงพุทธินัน โพธิทอง

์

๑๔/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนพระพุทธบาท(พลานุกูลวิทยา)
วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๑๖๔

เด็กหญิงสิริภรณ์ คงเจริญ
๑๐/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนพระพุทธบาท(พลานุกูลวิทยา)

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๑๖๕

เด็กหญิงนันทกานต์ บุญชู
๐๒/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนพระพุทธบาท(พลานุกูลวิทยา)

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๑๖๖
เด็กหญิงนำทิพย์ สิมสีนวน

๓๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนพระพุทธบาท(พลานุกูลวิทยา)
วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๑๖๗

เด็กหญิงนิรัชพร ใจดี
๒๔/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนพระพุทธบาท(พลานุกูลวิทยา)

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๑๖๘

เด็กชายพยุงศักดิ

์

ฟนหัวสะ
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพุกร่าง(พลอุปถัมภ์) วัดศรีอัมพร  

สบ ๒๕๖๐/๒๑๖๙

เด็กชายภูมเรศ สอนราช
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุกร่าง(พลอุปถัมภ์) วัดศรีอัมพร  

สบ ๒๕๖๐/๒๑๗๐
เด็กชายปยนัส สารวัน

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุกร่าง(พลอุปถัมภ์) วัดศรีอัมพร  

สบ ๒๕๖๐/๒๑๗๑

เด็กหญิงปราณี แสงเงิน
๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล) วัดหนองคณฑี  

สบ ๒๕๖๐/๒๑๗๒

เด็กหญิงอภิชญา เสนาผัน
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล) วัดหนองคณฑี  

สบ ๒๕๖๐/๒๑๗๓

เด็กหญิงสุนิสา ขุนฤทธิ

์

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล) วัดหนองคณฑี  

สบ ๒๕๖๐/๒๑๗๔
เด็กหญิงเขมจิรา ประภาตนันท์

๐๘/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล) วัดหนองคณฑี  

สบ ๒๕๖๐/๒๑๗๕

เด็กหญิงวรีรัตน์ ประชันกลาง
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล) วัดหนองคณฑี  

สบ ๒๕๖๐/๒๑๗๖

เด็กหญิงวรรณิดา บุญธง
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล) วัดหนองคณฑี  

สบ ๒๕๖๐/๒๑๗๗

เด็กชายปยะนันท์ มีช่วย
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาเลียว

้

วัดหนองสองตอน  

สบ ๒๕๖๐/๒๑๗๘
เด็กหญิงอรอุษา ยุตทยานันท์

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธารเกษม
วัดปราสาททรงธรรม

 

สบ ๒๕๖๐/๒๑๗๙

เด็กหญิงกรกัญญา เพชรไทย
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๑๘๐
เด็กหญิงสุพรรษา จันทา

๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพุซาง วัดพุซาง  

สบ ๒๕๖๐/๒๑๘๑

เด็กหญิงกุลธิดา ภู่ระหงษ์
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพุซาง วัดพุซาง  

สบ ๒๕๖๐/๒๑๘๒
นางสาวธมลวรรณ กุลวงษ์น้อย

๒๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านพุซาง วัดพุซาง  

สบ ๒๕๖๐/๒๑๘๓

เด็กหญิงรัตญา ทองทา
๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 68)

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๑๘๔

เด็กหญิงชยาภา วงค์คำภา
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 68)

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๑๘๕

เด็กหญิงสุวิมล เหล็กกลาง
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 68)

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๑๘๖
เด็กหญิงระพีพรรณ ไกรสวัสดิ

์

๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 68)

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๑๘๗

เด็กหญิงสุนันท์ เจริญดี
๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 68)

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๑๘๘

เด็กหญิงพรรณนิศา นพเก้า
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดส้มปอย วัดส้มปอย  

สบ ๒๕๖๐/๒๑๘๙

เด็กหญิงธนัชพร จันคณา
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองจิก วัดหนองจิก  

สบ ๒๕๖๐/๒๑๙๐
เด็กชายกรภัทร์ แจ้งพลาย

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๑๙๑

เด็กชายศุภณัฐ สุขเสาร์
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๑๙๒

เด็กหญิงไข่ต้ม ใจดี

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๑๙๓

เด็กหญิงกัลญา ชีตะรักษ์
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๑๙๔
เด็กหญิงณัฏฐนิชา ศรีนาคล้วน

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท วัดพระพุทธบาท  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระบุรี  ๖๓ / ๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๕๖๐/๒๑๙๕

เด็กหญิงณัฐภรณ์ หมืนเดช

่

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๑๙๖

เด็กหญิงไปรชยา แสนคำ
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๑๙๗
เด็กหญิงศิรประภา ชุมเจริญ

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๑๙๘

เด็กชายสราวุฒิ อยู่คุ้มญาติ
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๑๙๙

เด็กชายนพเก้า ถินถาวร

่

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๒๐๐
เด็กชายศักดิดา

์

ดวงดี
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๒๐๑
เด็กหญิงบุณยกร สังคำมี

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๒๐๒
เด็กหญิงพรชิตา วงษ์น้อย

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๒๐๓
เด็กหญิงพิชญา สุขมะโน

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๒๐๔
เด็กหญิงพิมพ์มาดา ม่วงงาม

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๒๐๕
เด็กหญิงสุชาดา อินทร์ใหญ่

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๒๐๖
เด็กหญิงวรัญญา สังทอง

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๒๐๗
เด็กชายนราธร บุญเพ็ง

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๒๐๘
เด็กชายวุฒิชัย สำเภาศรี

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๒๐๙
เด็กหญิงสุฑามาศ ราชวัตร

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๒๑๐
เด็กหญิงมลนภา จอนเจริญ

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๒๑๑

เด็กหญิงวันวิสาข์ สายทอง
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๒๑๒

เด็กหญิงวิชุดา สังเวียน
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๒๑๓
เด็กหญิงสุภาภรณ์

เทพหัสดิน ณ อยุธยา
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๒๑๔

เด็กหญิงวรกมล ปดปอง
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๒๑๕

เด็กหญิงศศิกานต์ แม้นญาติ
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๒๑๖

เด็กหญิงรวิกานต์ กวนงูเหลือม
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๒๑๗
เด็กชายธีรภัทร เดชรุ่ง

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๒๑๘

เด็กชายโมกุล กองสาลี

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๒๑๙

เด็กชายภัทรพล เชือเหิม

้

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๒๒๐
เด็กชายภาวัต ชูศักดิ

์

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๒๒๑
เด็กชายรวี ไทยงามศิลป

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๒๒๒

เด็กชายรัฐศักดิ

์

ชัญถาวร

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๒๒๓

เด็กชายศิริชัย บัวโค
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๒๒๔

เด็กชายศุภณัฐ แก่นท้าว
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๒๒๕
เด็กหญิงจารุวรรณ ปูเรือน

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๒๒๖

เด็กหญิงจิดาภา วารีร้อย
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๒๒๗

เด็กหญิงบุษยมาส อำวงษ์
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๒๒๘

เด็กหญิงประภัสสร อินทรพฤกษ์
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๒๒๙
เด็กหญิงศิริพร ดวงสุวรรณ์

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท วัดพระพุทธบาท  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระบุรี  ๖๔ / ๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๕๖๐/๒๒๓๐
เด็กชายพงศกร อ่อนแต้ม

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๒๓๑

เด็กหญิงชัญญานุช แก้วสาริกา
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๒๓๒
เด็กหญิงนันทินี บุญมาก

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๒๓๓

เด็กหญิงบัณฑิตา เรืองฉาย
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๒๓๔

เด็กหญิงรพีพรรณ อับดิน
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๒๓๕

เด็กหญิงศิริพร หมวดก๋อย
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๒๓๖
เด็กหญิงสุกัญญา ทิพย์นาวา

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๒๓๗

เด็กหญิงอัจฉราพร งามสม
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๒๓๘

เด็กชายธนพล วีระเสถียร
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๒๓๙

เด็กชายวราวุฒิ สุขกลัด
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๒๔๐
เด็กหญิงสิริมา อยู่เปนสุข

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๒๔๑

เด็กหญิงสุธิดา ปญญากล้า
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๒๔๒

เด็กหญิงสุพัตรา ทาคำห่อ
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๒๔๓

เด็กหญิงสุภัสสร มันเกิด

่

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๒๔๔
เด็กหญิงชนิกานต์ เอียมรอด

่

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๒๔๕

เด็กหญิงธนพร จันทร์ขาว
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๒๔๖

เด็กหญิงพรวดี วงษ์เซ็น
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๒๔๗

เด็กหญิงมนทกานต์ หมีหมอน
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๒๔๘
เด็กหญิงรวีวรรณ เทียนสวัสดิ

์

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๒๔๙

เด็กหญิงอรพรรณ ชินทรักษา
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๒๕๐
เด็กชายจิรพัฒน์ เขาทอง

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๒๕๑

เด็กหญิงสุภัสรา เขียวเรืองงาม
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพูลเจริญวิทยา วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๒๕๒
เด็กหญิงเปมิกา จัวกี

๊ ่

๔/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนพูลเจริญวิทยา วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๒๕๓

เด็กหญิงรัญชิดา กรอบจินดา
๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพูลเจริญวิทยา วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๒๕๔
เด็กหญิงวริศรารัตน์ วงษ์น้อย

๒๓/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนพูลเจริญวิทยา วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๒๕๕

เด็กหญิงขวัญชนก ใคร่ครวญ
๑๖/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพูลเจริญวิทยา วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๒๕๖
เด็กหญิงวชิราภรณ์ อันทะนิล

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพูลเจริญวิทยา วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๒๕๗

เด็กชายพชร สุจริต
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัฒนานุกูลวิทยา วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๒๕๘

เด็กชายภูเบท กลางกุลนารถ
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัฒนานุกูลวิทยา วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๒๕๙

เด็กชายพงศ์ศิริ บุญศิริเภสัช

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัฒนานุกูลวิทยา วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๒๖๐
เด็กชายวรงค์ทิตต์ บุญช่วย

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒนานุกูลวิทยา วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๒๖๑

เด็กชายอนุสรณ์ มลิทอง
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัฒนานุกูลวิทยา วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๒๖๒

เด็กชายกฤตพร พานทอง
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒนานุกูลวิทยา วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๒๖๓

เด็กชายทนงศักดิ

์

จตุรัตนา
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัฒนานุกูลวิทยา วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๒๖๔
เด็กชายสุรเกียรติ กลินชาติ

่

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒนานุกูลวิทยา วัดพระพุทธบาท  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระบุรี  ๖๕ / ๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๕๖๐/๒๒๖๕

เด็กชายภาณุพงศ์ อินทบุตร
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัฒนานุกูลวิทยา วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๒๖๖

เด็กชายปุริมปรัชญ์ สวัสดิพริง

์ ้

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒนานุกูลวิทยา วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๒๖๗
เด็กชายชัยวัฒน์ แอบสุข

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัฒนานุกูลวิทยา วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๒๖๘

เด็กหญิงขนิษฐา พรมา
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัฒนานุกูลวิทยา วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๒๖๙

เด็กหญิงกรรณิการ์ จันทร์มวย
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัฒนานุกูลวิทยา วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๒๗๐
เด็กหญิงวิลาสินี รักบุญ

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัฒนานุกูลวิทยา วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๒๗๑
เด็กหญิงณัจฉรียา เก็งวินจ

๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัฒนานุกูลวิทยา วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๒๗๒

เด็กหญิงปรินทร จิตรคนึง
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัฒนานุกูลวิทยา วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๒๗๓

เด็กหญิงมินทิญา โค้วตระกูล
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัฒนานุกูลวิทยา วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๒๗๔

เด็กหญิงจุฑามาศ ซิมทรัพย์
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัฒนานุกูลวิทยา วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๒๗๕
เด็กหญิงนำทิพย์ ท่าหลวง

๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัฒนานุกูลวิทยา วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๒๗๖

เด็กหญิงจรัสพร สุภา
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒนานุกูลวิทยา วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๒๗๗

เด็กหญิงสุภาวดี ทองคำ
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒนานุกูลวิทยา วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๒๗๘

เด็กหญิงวริศา ทองใบ
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัฒนานุกูลวิทยา วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๒๗๙
เด็กหญิงทิพย์ธิดา พุฒภูงา

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัฒนานุกูลวิทยา วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๒๘๐
เด็กหญิงบุญญาพร สิทธิถาวร

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒนานุกูลวิทยา วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๒๘๑

เด็กหญิงชนิดา เทียงอยู่

่

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒนานุกูลวิทยา วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๒๘๒

เด็กหญิงนริศรา ไวยโชติกา
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒนานุกูลวิทยา วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๒๘๓
เด็กหญิงภัคจีรา นะภาดล

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒนานุกูลวิทยา วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๒๘๔

เด็กหญิงนาตาลี กล่อมใจ

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัฒนานุกูลวิทยา วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๒๘๕

เด็กหญิงศิโรรัตน์ โรจน์ปาน
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัฒนานุกูลวิทยา วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๒๘๖

นายนำชัย พลายละหาร
๐๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๒๘๗
เด็กชายพงศธร ทรัพย์กำเหนิด

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๒๘๘

เด็กชายอิงครัตน์ สุมโนจิตราภรณ์
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๒๘๙

เด็กชายธนกร เจริญสุข

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๒๙๐
เด็กชายชนันกร อิมพงษ์

่

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๒๙๑
เด็กชายชนะชัย ศรีสวัสดิ

์

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๒๙๒

เด็กชายธรรณธร คำมูล
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๒๙๓

เด็กชายกฤตนัย ศรีหะไกร
๒๒/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๒๙๔

เด็กชายภูดิศ วงษ์เจริญ ๖/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๒๙๕
เด็กชายกฤษกร พลรัตน์

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๒๙๖

เด็กชายนันท์นภัส สุขสำราญ

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๒๙๗

เด็กชายสิทธิชัย สุนทโรทก ๓/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๒๙๘

เด็กชายถิรวุฒิ แก้วเจริญ
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๒๙๙
เด็กชายจตุรา บุตรยี

่

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระบุรี  ๖๖ / ๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๕๖๐/๒๓๐๐
เด็กชายจักพงษ์ กลินชาติ

่

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๓๐๑
เด็กชายธนวัฒน์ คชเสนา

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๓๐๒
เด็กชายนภัสกร เทียนดี ๔/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๓๐๓
เด็กชายวิษณุ พงษ์พัฒณ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๓๐๔
เด็กชายอดุลวิทย์ ดัดวงษ์

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๓๐๕
เด็กชายฉัตรทอง เกตุเพชร

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๓๐๖
เด็กชายนราธร หมีเขียว ๒/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๓๐๗
เด็กชายรัฐพงษ์ จันทร์ศรี ๘/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๓๐๘
นางสาวเกษศิรินทร์ บุญเรืองสร้อย

๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๓๐๙
นางสาวธนัชชา อินทรา

๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๓๑๐
นางสาวเอืออ์การย์

้

เพชรทอง
๐๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๓๑๑

นางสาวปวีณ์ธิดา เคร่งครัด
๒๙/๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๓๑๒

นางสาวสิริมาตา รู้ทำนอง
๑๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๓๑๓

เด็กหญิงรวิกานต์ ชัยลินฟา

้

๔/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๓๑๔
เด็กหญิงวิรกาญน์ วงษ์เอียม

่

๘/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๓๑๕

เด็กหญิงฐิติมา สังข์ทอง

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๓๑๖

เด็กหญิงปานวาด มังสิงห์

่

๓๐/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๓๑๗

เด็กหญิงธนาภรณ์ หยวกกลิน

่

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๓๑๘
เด็กหญิงกมลชนก กลับสงวน

๓๐/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๓๑๙

เด็กหญิงปยดา บุญมา
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๓๒๐
เด็กหญิงวนัสนันท์ กิงโพธิ

่ ์

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๓๒๑

เด็กหญิงณัฐธิดา เจตสุวรัตนมณื ๔/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๓๒๒
เด็กหญิงธันยพร ชมพูวงศ์

๒๐/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๓๒๓

เด็กหญิงกฤติยา ธรรมรักษ์กิตติ ๔/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๓๒๔
เด็กหญิงกนกพรรณ กองจินดา ๙/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๓๒๕

เด็กหญิงชัชชญา บรรดาศักดิ

์

๙/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๓๒๖
เด็กหญิงวรางคณา จรเทศ

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๓๒๗

เด็กหญิงจิดาภา หมีอิม

่

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๓๒๘

เด็กหญิงปนัดดา รักษาเมือง
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๓๒๙

เด็กหญิงจิราภรณ์ เหล่าใหญ่
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๓๓๐
เด็กหญิงพิมพ์พิมล สัตรูคร้าม

๒๕/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๓๓๑

เด็กหญิงนิธินันท์ ภู่พงษ์ ๖/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๓๓๒

เด็กหญิงกฤติยาณี พานวงษ์
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๓๓๓

เด็กหญิงรัตนาพร เฉลยวาเรศ

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๓๓๔
เด็กหญิงภัททิยา รามสิงห์

๓๐/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระบุรี  ๖๗ / ๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๕๖๐/๒๓๓๕

เด็กหญิงณัฐวสา คงวุฒิ
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๓๓๖

เด็กหญิงวนัสนันท์ โสดานิล
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๓๓๗
เด็กหญิงยุรดา ทองคำพันธ์

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๓๓๘

เด็กหญิงชุติกาญจน์ มานพ
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๓๓๙
เด็กหญิงกัญญานิษฐ์ ธาตุมี

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๓๔๐
เด็กหญิงปภาวรินท์ พุ่มคุ้ม ๘/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๓๔๑
เด็กหญิงบวรลักษณ์ ดีสุคนธ์

๒๖/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๓๔๒

เด็กหญิงอาทิตยา โพธิพิทักษ์

์

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๓๔๓
เด็กหญิงกัลยลักษณ์ มีสวัสดิ

์

๒๒/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๓๔๔

เด็กหญิงชนิดา กองศรี

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๓๔๕
เด็กหญิงชลทิชา ถานะพิม ๓/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๓๔๖

เด็กหญิงณฐิตา จองพิทักษ์พงษ์
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๓๔๗

เด็กหญิงณัฐณิชา ประเสริฐการ
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๓๔๘

เด็กหญิงณัฐรวี โปร่งสันเทียะ
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๓๔๙
เด็กหญิงพิชชาภา วงษ์แก้ว ๒/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๓๕๐
เด็กหญิงพิชารัตน์ ราชสีห์

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๓๕๑

เด็กหญิงสุพัตรา ประสมสุข

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๓๕๒

เด็กหญิงธิติมา ขวัญมงคล
๒๗/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๓๕๓
เด็กหญิงนิศารัตน์ สิงห์เกิด

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๓๕๔

เด็กหญิงชลิดา มาประจวบ
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๓๕๕

เด็กหญิงภคนันท์ สุขสถาน
๒๖/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๓๕๖

เด็กหญิงจีรนันท์ ทรัพย์ทีพึง

่ ่

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๓๕๗
เด็กหญิงลดาวัลย์ สุขสว่าง

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๓๕๘
เด็กหญิงอิษริญาภรณ์

อินทร์คำ
๒๓/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๓๕๙

เด็กหญิงจุฑารัตน์ สุทธิประภา
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๓๖๐
เด็กหญิงฐิดายุ อยู่โต

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท  

สบ ๒๕๖๐/๒๓๖๑
นางสาวกมลพร บุญมา

๒๗/๐๖/๒๔๙๑

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๕๖๐/๒๓๖๒
นางสาวเทพประทาน พูลนาผล

๐๒/๐๖/๒๔๙๐
โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน

วัดเกาะแก้วอรุณคาม
 

สบ ๒๕๖๐/๒๓๖๓

นางสาวชนิกานต์ บุญอ้วน
๑๑/๐๒/๒๔๙๑

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๕๖๐/๒๓๖๔

นายณภัทร ทองก้อน
๑๕/๑๑/๒๔๙๐

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๕๖๐/๒๓๖๕
นางสาวณัฏฐริญา พาสี

๐๑/๐๘/๒๔๙๐
โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน

วัดเกาะแก้วอรุณคาม
 

สบ ๒๕๖๐/๒๓๖๖

นางสาววรัญญา ก้านอินทร์
๑๕/๐๙/๒๔๙๐

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๕๖๐/๒๓๖๗

นางสาวนภสร ชมสุวรรณ์
๒๗/๐๙/๒๔๙๐

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๕๖๐/๒๓๖๘

นางสาววรลักษณ์ กมลพันธ์
๑๔/๐๓/๒๔๙๑

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๕๖๐/๒๓๖๙
นางสาวปณิดา บุญเพียน

๐๔/๐๙/๒๔๙๐
โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน

วัดเกาะแก้วอรุณคาม
 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระบุรี  ๖๘ / ๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๕๖๐/๒๓๗๐
นางสาวมาริสา หลาวเพ็ชร์

๒๓/๐๒/๒๔๙๑

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๕๖๐/๒๓๗๑

นางสาวพุทธิดา ทรัพย์ประเสริฐ
๒๖/๐๘/๒๔๙๐

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๕๖๐/๒๓๗๒
นางสาวพัชรา ใจทัด

๒๘/๐๗/๒๔๙๐

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๕๖๐/๒๓๗๓

นางสาวบุษกร ดีดอก
๐๕/๐๒/๒๔๙๑

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๕๖๐/๒๓๗๔
นางสาวณัฐชกาญจน์

นาคะวนิชเวชสิทธิ

์

๑๕/๑๐/๒๔๙๐

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๕๖๐/๒๓๗๕

นางสาวจุฬาลักษณ์ ฮ้อคำ
๒๘/๐๔/๒๔๙๑

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๕๖๐/๒๓๗๖
นายอธิบดี คัมภิรานนท์

๐๔/๐๖/๒๔๙๐
โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน

วัดเกาะแก้วอรุณคาม
 

สบ ๒๕๖๐/๒๓๗๗

นางสาววรรณรัตน์ สังข์ทอง
๐๙/๐๕/๒๔๙๑

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๕๖๐/๒๓๗๘

นางสาวสุกัลยา เหล็กสุวรรณ
๐๙/๑๒/๒๔๙๐

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๕๖๐/๒๓๗๙

นางสาวสุภาวดี ภักดี
๒๗/๐๙/๒๔๙๐

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๕๖๐/๒๓๘๐
นายอนันทชัย วงศ์ษากัน

๓๑/๐๑/๒๔๙๑

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๕๖๐/๒๓๘๑

นางสาวกิตนภัทร ทรัพย์สมบูรณ์
๑๑/๐๓/๒๔๙๑

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๕๖๐/๒๓๘๒

นางสาวรัชฎา ปองคำสอน
๑๒/๐๙/๒๔๙๐

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๕๖๐/๒๓๘๓
นางสาวเบญญาทิพย์ ภู่ทอง

๑๓/๐๗/๒๔๙๐

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๕๖๐/๒๓๘๔
นางสาวภาณุมาส ส่วนน้อย

๐๒/๐๙/๒๔๙๐
โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน

วัดเกาะแก้วอรุณคาม
 

สบ ๒๕๖๐/๒๓๘๕

นางสาวมานิตา แก้วสุข
๑๕/๐๓/๒๔๙๑

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๕๖๐/๒๓๘๖

นางสาวณัฐริกา มาตสุริวงษ์
๐๔/๐๗/๒๔๙๐

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๕๖๐/๒๓๘๗

นางสาวปภัสสร มาพะเนาว์
๐๓/๐๗/๒๔๘๙

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๕๖๐/๒๓๘๘
นางสาวมัณฑนา ปะติตัง

๐๓/๐๑/๒๔๘๘

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๕๖๐/๒๓๘๙

นางสาวธนาพร อุประตาแสง
๒๒/๐๗/๒๔๘๘

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๕๖๐/๒๓๙๐
นางสาวกนกวรรณ แจ้งสว่าง

๑๕/๐๔/๒๔๘๘

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๕๖๐/๒๓๙๑

นางสาวศุภรักษ์ สิรพัธกุล
๐๖/๑๒/๒๔๘๘

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๕๖๐/๒๓๙๒
นางสาวราชาวดี ว่องวิการ

๑๒/๐๗/๒๔๘๖

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๕๖๐/๒๓๙๓

นางสาวสุภัสสรา พิมพา
๐๘/๐๙/๒๔๘๗

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๕๖๐/๒๓๙๔

นางสาวกนกพร พรหมมา
๒๓/๑๐/๒๔๘๖

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๕๖๐/๒๓๙๕

นายขนาธิป จีนไม้
๒๓/๐๑/๒๔๘๗

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๕๖๐/๒๓๙๖
นายธีรภัทร์ สาลี

๑๘/๐๒/๒๔๘๗

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๕๖๐/๒๓๙๗

นายสิทธิชัย น้อยเลิศ
๑๖/๐๕/๒๔๘๕

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๕๖๐/๒๓๙๘

นายมงคล เลิศพรม
๑๕/๐๕/๒๔๘๖

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๕๖๐/๒๓๙๙

นางสาวชนิตรา เข็มทอง

๑๖/๑๑/๒๔๘๕

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๕๖๐/๒๔๐๐
นางสาวรัตนาภรณ์ แจ้งสว่าง

๐๓/๑๑/๒๔๘๕

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๕๖๐/๒๔๐๑
นางสาวณัฐณิชา กองสมบูรณ์

๑๑/๐๖/๒๔๘๕

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๕๖๐/๒๔๐๒
นายณัฐชนนท์ สิงห์บุบบผา

๐๑/๐๘/๒๔๘๕

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๕๖๐/๒๔๐๓
นายอลงกต เอกเจริญ

๐๒/๐๔/๒๔๘๕

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๕๖๐/๒๔๐๔
นายศราวุธ ลำพึงแสน

๐๘/๐๔/๒๔๘๖

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระบุรี  ๖๙ / ๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๕๖๐/๒๔๐๕
นางสาวมัชฌิมา เพ็ชรสุริยา

๒๒/๐๓/๒๔๘๖

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๕๖๐/๒๔๐๖
นางสาวกรรภิรมย์ เอียมพล

่

๑๖/๐๑/๒๔๘๖

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๕๖๐/๒๔๐๗
นางสาวนวลักษณ์ สังขทิพย์

๐๘/๐๕/๒๔๘๖

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๕๖๐/๒๔๐๘
นายพิพัฒน์ โสประเสริฐ

๓๑/๐๗/๒๔๘๖

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๕๖๐/๒๔๐๙
นางสาวโชคชัย สิทธิเสนา

๐๓/๐๑/๒๔๙๐
โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน

วัดเกาะแก้วอรุณคาม
 

สบ ๒๕๖๐/๒๔๑๐
นางสาวกาญจนา การุณ

๑๒/๑๒/๒๔๘๙

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๕๖๐/๒๔๑๑
นางสาวพรรนิภา วังคำ

๑๒/๑๐/๒๔๘๙

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๕๖๐/๒๔๑๒

นางสาวอภิรดี บุญยกาล
๑๑/๐๓/๒๔๙๐

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๕๖๐/๒๔๑๓

นางสาวกมลวรรณ เปรมปรี
๐๓/๐๕/๒๔๙๐

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๕๖๐/๒๔๑๔

นายนนทกานต์ คำแหง
๒๐/๐๔/๒๔๙๐

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๕๖๐/๒๔๑๕
นางสาวณัฐพร แสนทวีสุข

๑๔/๐๖/๒๔๘๙

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๕๖๐/๒๔๑๖

นางสาวสุธาทิพย์ เกษอยู่
๒๔/๑๑/๒๔๙๐

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๕๖๐/๒๔๑๗

นางสาวนำฝน คนตรง
๒๖/๑๐/๒๔๘๙

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๕๖๐/๒๔๑๘

นายพีรพล ประสงค์ธิชล
๒๙/๐๔/๒๔๘๙

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๕๖๐/๒๔๑๙
นายธนวัฒน์ เข็มทิศ

๐๘/๑๒/๒๔๘๙

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๕๖๐/๒๔๒๐
นายจิรภัทร สังข์ทอง

๐๖/๑๐/๒๔๘๘

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๕๖๐/๒๔๒๑

นายมานพ ศรีสงคราม
๐๓/๐๓/๒๔๘๙

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๕๖๐/๒๔๒๒

นางสาวขนิษฐา แก้วเจริญใส
๑๕/๐๑/๒๔๘๘

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๕๖๐/๒๔๒๓
นางสาวอชิรญา เมฆขลา

๑๓/๐๙/๒๔๘๖

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๕๖๐/๒๔๒๔

นางสาวมณีรัตน์ ดงสมบัติ
๐๙/๑๐/๒๔๘๖

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๕๖๐/๒๔๒๕

นางสาวมะลิวัลย์ ศรีแก้ว

๑๘/๑๑/๒๔๘๕

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๕๖๐/๒๔๒๖
นางสาวเบญจวรรณ กันภัย

๑๙/๐๘/๒๔๘๕

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๕๖๐/๒๔๒๗
นางสาวจันทรกานต์ ตันเจริญ

๑๗/๐๗/๒๔๙๐

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๕๖๐/๒๔๒๘

นางสาวพัชธิดา ปานนิล
๒๖/๑๐/๒๔๙๐

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๕๖๐/๒๔๒๙

นางสาวปณฑิกา เจริญสุข
๒๑/๐๔/๒๔๘๙

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๕๖๐/๒๔๓๐
เด็กชายพลพล อินทร์อำ

๒๙/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน

วัดเกาะแก้วอรุณคาม
 

สบ ๒๕๖๐/๒๔๓๑
เด็กชายภาราดา พูลเอียม

่

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบำรุงปญญา วัดบ้านดอน  

สบ ๒๕๖๐/๒๔๓๒

เด็กชายอัมรินทร์ สาหร่าย

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบำรุงปญญา วัดบ้านดอน  

สบ ๒๕๖๐/๒๔๓๓

เด็กชายคงยู คิม
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบำรุงปญญา วัดบ้านดอน  

สบ ๒๕๖๐/๒๔๓๔

เด็กชายรัฐภูมิ เกตุแจ่ม
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบำรุงปญญา วัดบ้านดอน  

สบ ๒๕๖๐/๒๔๓๕
เด็กหญิงรชกุล แย้มพลอย

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบำรุงปญญา วัดบ้านดอน  

สบ ๒๕๖๐/๒๔๓๖

เด็กหญิงอชิรญา ท่าพิมาย

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบำรุงปญญา วัดบ้านดอน  

สบ ๒๕๖๐/๒๔๓๗

เด็กหญิงวิรัลพัชร์ รุ่งถาวรวงศ์
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบำรุงปญญา วัดบ้านดอน  

สบ ๒๕๖๐/๒๔๓๘

เด็กหญิงจิรภัทร สุขประสงค์
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบำรุงปญญา วัดบ้านดอน  

สบ ๒๕๖๐/๒๔๓๙
เด็กหญิงรัญชนา วงษ์จิรากร

๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบำรุงปญญา วัดบ้านดอน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระบุรี  ๗๐ / ๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๕๖๐/๒๔๔๐
เด็กหญิงปาลิน อินทร์อำ

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบำรุงปญญา วัดบ้านดอน  

สบ ๒๕๖๐/๒๔๔๑

เด็กหญิงศศิวิมล อนันตสุข
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบำรุงปญญา วัดบ้านดอน  

สบ ๒๕๖๐/๒๔๔๒
เด็กหญิงสุธิดา สุนทรโรจน์

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านดอน วัดบ้านดอน  

สบ ๒๕๖๐/๒๔๔๓

เด็กชายยิงศักดิ

่ ์

พลูศิลป

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนแสนจำหน่ายวิทยา
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๕๖๐/๒๔๔๔

เด็กชายอนุเดช นิสสัย
๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแสนจำหน่ายวิทยา
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๕๖๐/๒๔๔๕

เด็กชายจักรกฤษณ์ พูลสิน
๑๓/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนแสนจำหน่ายวิทยา
วัดเกาะแก้วอรุณคาม

 

สบ ๒๕๖๐/๒๔๔๖
เด็กชายศตวรรษ บุญช่วย

๑๕/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดคลองใหม่ วัดคลองใหม่  

สบ ๒๕๖๐/๒๔๔๗

เด็กชายยุพราช บุญสวัสดิ

์

๒๑/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดคลองใหม่ วัดคลองใหม่  

สบ ๒๕๖๐/๒๔๔๘

เด็กชายรุ่งเกียรติ บุญสวัสดิ

์

๒๘/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคลองใหม่ วัดคลองใหม่  

สบ ๒๕๖๐/๒๔๔๙

เด็กหญิงชลดา ดอกกระโทก ๒๐/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดคลองใหม่ วัดคลองใหม่  

สบ ๒๕๖๐/๒๔๕๐
เด็กหญิงนิรมล ธูปมงคล ๕/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดคลองใหม่ วัดคลองใหม่  

สบ ๒๕๖๐/๒๔๕๑

เด็กชายอรรถชัย จันเพ็ชร

่

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางกง วัดบางกง  

สบ ๒๕๖๐/๒๔๕๒

เด็กชายกิตติพันธุ์ อ่อนบุตรดี
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางกง วัดบางกง  

สบ ๒๕๖๐/๒๔๕๓

เด็กชายรัตนพันธ์ ธาราพงษ์
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางกง วัดบางกง  

สบ ๒๕๖๐/๒๔๕๔
เด็กชายณัฐวัฒน์ แรดจันเหนือ

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางกง วัดบางกง  

สบ ๒๕๖๐/๒๔๕๕

เด็กชายภานุพงษ์ ทรัพย์ยิง

่

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางกง วัดบางกง  

สบ ๒๕๖๐/๒๔๕๖

เด็กชายวรโชติ โพธิชืน

์ ่

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางกง วัดบางกง  

สบ ๒๕๖๐/๒๔๕๗

เด็กชายรัชพงษ์ สืบพิไล
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางกง วัดบางกง  

สบ ๒๕๖๐/๒๔๕๘
เด็กหญิงศศิวิมล อ่อนละไม

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางกง วัดบางกง  

สบ ๒๕๖๐/๒๔๕๙
เด็กหญิงธัญญาวรรณ เกตุสุวรรณ์

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางกง วัดบางกง  

สบ ๒๕๖๐/๒๔๖๐
เด็กหญิงศิริกัลญา จอมชัย

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางกง วัดบางกง  

สบ ๒๕๖๐/๒๔๖๑

เด็กหญิงกรพินธุ์ ชนะสาร

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางกง วัดบางกง  

สบ ๒๕๖๐/๒๔๖๒
เด็กหญิงพันทนา เพ็ชรปา

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางกง วัดบางกง  

สบ ๒๕๖๐/๒๔๖๓
เด็กหญิงพิมพกานต์ เตือนใจ

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางกง วัดบางกง  

สบ ๒๕๖๐/๒๔๖๔

เด็กหญิงวิภาดา สังข์ศรีอินทร์
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางกง วัดบางกง  

สบ ๒๕๖๐/๒๔๖๕

เด็กหญิงสุพิชชา กิจสุวรรร์
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางกง วัดบางกง  

สบ ๒๕๖๐/๒๔๖๖
เด็กหญิงศศิประภา บุญท้วม

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางกง วัดบางกง  

สบ ๒๕๖๐/๒๔๖๗

เด็กหญิงศิรินันท์ ทองแดง

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางกง วัดบางกง  

สบ ๒๕๖๐/๒๔๖๘

เด็กหญิงสิตาง พูลสวัสดิ

์

๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางกง วัดบางกง  

สบ ๒๕๖๐/๒๔๖๙

เด็กหญิงภัทรนันท์ คำนำ
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางกง วัดบางกง  

สบ ๒๕๖๐/๒๔๗๐
เด็กหญิงณัฏฐา พางาม

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางกง วัดบางกง  

สบ ๒๕๖๐/๒๔๗๑

เด็กหญิงเกสรา ชาดา

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางกง วัดบางกง  

สบ ๒๕๖๐/๒๔๗๒

เด็กชายวิชาญ รอดปรีชา
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางกง วัดบางกง  

สบ ๒๕๖๐/๒๔๗๓

เด็กชายนรศักดิ

์

อินทร์ทอง
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางกง วัดบางกง  

สบ ๒๕๖๐/๒๔๗๔
เด็กชายปยวัฒน์ กุดสมบัติ

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางกง วัดบางกง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระบุรี  ๗๑ / ๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๕๖๐/๒๔๗๕

เด็กชายณภัทร บุญเรือง
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางกง วัดบางกง  

สบ ๒๕๖๐/๒๔๗๖

เด็กชายกิตติกร ปนคุ้ม
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางกง วัดบางกง  

สบ ๒๕๖๐/๒๔๗๗
เด็กชายณัชพล คุ้ยพุ่ม

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางกง วัดบางกง  

สบ ๒๕๖๐/๒๔๗๘

เด็กหญิงสุพิชชา เจียมดี

๊

๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางกง วัดบางกง  

สบ ๒๕๖๐/๒๔๗๙

เด็กหญิงอุษามณี เทิงสูงเนิน
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางกง วัดบางกง  

สบ ๒๕๖๐/๒๔๘๐
เด็กหญิงอรอุมา อุดตะรอง

๑๘/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านบางกง วัดบางกง  

สบ ๒๕๖๐/๒๔๘๑
เด็กหญิงปรียานุช บุญนุต

๑๒/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านบางกง วัดบางกง  

สบ ๒๕๖๐/๒๔๘๒

เด็กหญิงวรินทร แซ่โง้ว
๑๔/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางกง วัดบางกง  

สบ ๒๕๖๐/๒๔๘๓ เด็กหญิงสิริวรรณภรณ์
ชารีรมณ์ ๑/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบางกง วัดบางกง  

สบ ๒๕๖๐/๒๔๘๔

เด็กหญิงจันทิมา จุลจังหวีด
๒๘/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางกง วัดบางกง  

สบ ๒๕๖๐/๒๔๘๕
เด็กหญิงสุชาดา สารวงษ์

๑๐/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านบางกง วัดบางกง  

สบ ๒๕๖๐/๒๔๘๖
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ธิบดี

๒๘/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านบางกง วัดบางกง  

สบ ๒๕๖๐/๒๔๘๗

เด็กหญิงพิยดา ศิริไพศาล
๓๑/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางกง วัดบางกง  

สบ ๒๕๖๐/๒๔๘๘

เด็กหญิงรัตติกานต์ บำรุงราษฎร์
๑๕/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางกง วัดบางกง  

สบ ๒๕๖๐/๒๔๘๙
เด็กหญิงชลกร ภูมิเลิศ

๒๐/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านบางกง วัดบางกง  

สบ ๒๕๖๐/๒๔๙๐
เด็กหญิงนวลจันทร์ สายคง ๓/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบางกง วัดบางกง  

สบ ๒๕๖๐/๒๔๙๑

เด็กหญิงฐิติพันธุ์ กล่อมเกลียง

้

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางกง วัดบางกง  

สบ ๒๕๖๐/๒๔๙๒

เด็กหญิงนครินทร์ คงสมบัติ
๑๓/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสหกรณ์รังสรรค์ วัดสหกรณ์รังสรรค์  

สบ ๒๕๖๐/๒๔๙๓
เด็กหญิงวิภาดา บุญรอด ๗/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสหกรณ์รังสรรค์ วัดสหกรณ์รังสรรค์  

สบ ๒๕๖๐/๒๔๙๔

เด็กหญิงศศิมา สุ่มศรี
๒๖/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสหกรณ์รังสรรค์ วัดสหกรณ์รังสรรค์  

สบ ๒๕๖๐/๒๔๙๕

เด็กชายณภัทร พึงอินทร์

่

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสหกรณ์รังสรรค์ วัดสหกรณ์รังสรรค์  

สบ ๒๕๖๐/๒๔๙๖

เด็กชายธนรัฐ บุญช่วย
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสหกรณ์รังสรรค์ วัดสหกรณ์รังสรรค์  

สบ ๒๕๖๐/๒๔๙๗
เด็กชายณัฐพนธ์ เข็มกลัด ๗/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวถนน วัดหนองหมูใต้  

สบ ๒๕๖๐/๒๔๙๘

เด็กชายวรรธนะ จินธรรม
๒๔/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวถนน วัดหนองหมูใต้  

สบ ๒๕๖๐/๒๔๙๙

เด็กชายณัฐวุฒิ ขุนสิงห์โต
๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวถนน วัดหนองหมูใต้  

สบ ๒๕๖๐/๒๕๐๐
เด็กหญิงณภัทร ทัศอุบล

๓๐/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหัวถนน วัดหนองหมูใต้  

สบ ๒๕๖๐/๒๕๐๑
เด็กหญิงสุภัทรา พลายชุมพล

๓๐/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหัวถนน วัดหนองหมูใต้  

สบ ๒๕๖๐/๒๕๐๒
เด็กชายวิสุทธิ

์

ฝอยทอง
๒๓/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวถนน วัดหนองหมูใต้  

สบ ๒๕๖๐/๒๕๐๓
เด็กหญิงพรนภา เข็มกลัด

๑๐/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหัวถนน วัดหนองหมูใต้  

สบ ๒๕๖๐/๒๕๐๔
เด็กชายพิทักษ์พล แก้วนิล

๒๕/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสร้างบุญ วัดหนองหมูใต้  

สบ ๒๕๖๐/๒๕๐๕
เด็กหญิงปภัศรา โยธา

๓๑/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดสร้างบุญ วัดหนองหมูใต้  

สบ ๒๕๖๐/๒๕๐๖
เด็กหญิงนันทิดา โทหนองตอ

๑๕/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสร้างบุญ วัดหนองหมูใต้  

สบ ๒๕๖๐/๒๕๐๗
เด็กชายรุ่งอรุณ เสือเอ๋ง ๘/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสร้างบุญ วัดหนองหมูใต้  

สบ ๒๕๖๐/๒๕๐๘
เด็กหญิงเบญญาพร อุทศรี

๒๘/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสร้างบุญ วัดหนองหมูใต้  

สบ ๒๕๖๐/๒๕๐๙
เด็กหญิงอรวรรณ มะทา

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสร้างบุญ วัดหนองหมูใต้  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระบุรี  ๗๒ / ๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๕๖๐/๒๕๑๐
เด็กหญิงปยสัตร ลาบสิบ

๒๓/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสร้างบุญ วัดหนองหมูใต้  

สบ ๒๕๖๐/๒๕๑๑

เด็กชายสมบูรณ์ นะรา
๒๐/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร)

วัดหนองหมูใต้  

สบ ๒๕๖๐/๒๕๑๒
เด็กชายประสิทธิ

์

วาสนา
๒๐/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร)

วัดหนองหมูใต้  

สบ ๒๕๖๐/๒๕๑๓

เด็กชายประเสริฐ วาสนา
๒๐/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร)

วัดหนองหมูใต้  

สบ ๒๕๖๐/๒๕๑๔

เด็กชายศิรวิทย์ บุญอ่อน
๒๑/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร)

วัดหนองหมูใต้  

สบ ๒๕๖๐/๒๕๑๕

เด็กชายวุฒิธิกร ทองเนืออินทร์

้

๑๒/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร)

วัดหนองหมูใต้  

สบ ๒๕๖๐/๒๕๑๖
เด็กชายวันชัย บุญนุต

๑๗/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร)

วัดหนองหมูใต้  

สบ ๒๕๖๐/๒๕๑๗

เด็กชายจักรพงศ์ ปนเหน่งเพ็ชร
๑๒/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร)

วัดหนองหมูใต้  

สบ ๒๕๖๐/๒๕๑๘

เด็กชายวาสนา น้อยคำมูล
๒๐/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร)

วัดหนองหมูใต้  

สบ ๒๕๖๐/๒๕๑๙

เด็กหญิงสุนภา ฉิมยาม
๑๐/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร)

วัดหนองหมูใต้  

สบ ๒๕๖๐/๒๕๒๐
เด็กหญิงสุจิรา จำปาน้อย

๑๗/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร)

วัดหนองหมูใต้  

สบ ๒๕๖๐/๒๕๒๑

เด็กหญิงพัชรี แซ่ลิม

้

๒๒/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร)

วัดหนองหมูใต้  

สบ ๒๕๖๐/๒๕๒๒
เด็กหญิงพลอยชมภู บุญสุวรรณ

๒๑/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร)

วัดหนองหมูใต้  

สบ ๒๕๖๐/๒๕๒๓

เด็กหญิงปญญาณัฐ เตียนจันทึก
๑๕/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร)

วัดหนองหมูใต้  

สบ ๒๕๖๐/๒๕๒๔
เด็กหญิงนภสร ฝงนิล

๒๘/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร)

วัดหนองหมูใต้  

สบ ๒๕๖๐/๒๕๒๕

เด็กหญิงศรีวรรณ สุโขทัย
๒๔/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร)

วัดหนองหมูใต้  

สบ ๒๕๖๐/๒๕๒๖

นายทักษิณ เจริญสุข
๒๔/๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร)

วัดหนองหมูใต้  

สบ ๒๕๖๐/๒๕๒๗

เด็กหญิงไพลิน อ่อนน้อม

๒๑/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร)

วัดหนองหมูใต้  

สบ ๒๕๖๐/๒๕๒๘
เด็กชายวสันต์ ศรีวิลาศ

๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาแก้วมุขดาราม
วัดเขาแก้วธรรมาราม

 

สบ ๒๕๖๐/๒๕๒๙

เด็กชายศรายุทธ ศรีคำ
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาแก้วมุขดาราม
วัดเขาแก้วธรรมาราม

 

สบ ๒๕๖๐/๒๕๓๐
เด็กหญิงชนิดชนก ไชยรัมย์

๗/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเขาแก้วมุขดาราม

วัดเขาแก้วธรรมาราม
 

สบ ๒๕๖๐/๒๕๓๑

เด็กหญิงชุติมา ร้อยพิมพ์
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาแก้วมุขดาราม
วัดเขาแก้วธรรมาราม

 

สบ ๒๕๖๐/๒๕๓๒
เด็กหญิงปวริศา พาณิชย์

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาแก้วมุขดาราม
วัดเขาแก้วธรรมาราม

 

สบ ๒๕๖๐/๒๕๓๓

เด็กหญิงกนกวรรณ แก้วชัยศรี
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาแก้วมุขดาราม
วัดเขาแก้วธรรมาราม

 

สบ ๒๕๖๐/๒๕๓๔

นางสาวมณทิพย์ ประตูนิล
๒๐/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

วัดคลองไทร  

สบ ๒๕๖๐/๒๕๓๕

นางสาวศิริอร สุขเกษม
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

วัดคลองไทร  

สบ ๒๕๖๐/๒๕๓๖
เด็กชายสมพงษ์ จินดา ๘/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

วัดคลองไทร  

สบ ๒๕๖๐/๒๕๓๗

เด็กชายวุฒิกร เรียบร้อย
๑๒/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

วัดคลองไทร  

สบ ๒๕๖๐/๒๕๓๘

เด็กชายณัฐวุฒิ มูลสีดา
๒๐/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

วัดคลองไทร  

สบ ๒๕๖๐/๒๕๓๙

เด็กชายฉัตรมงคล ดวงใจ ๕/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

วัดคลองไทร  

สบ ๒๕๖๐/๒๕๔๐
เด็กชายกิตติพงษ์ อิมโอษฐ์

่

๑๒/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

วัดคลองไทร  

สบ ๒๕๖๐/๒๕๔๑

เด็กชายขุนเดช ยุระยาต ๓/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

วัดคลองไทร  

สบ ๒๕๖๐/๒๕๔๒

เด็กชายประพล ภูชมชืน

่

๓/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

วัดคลองไทร  

สบ ๒๕๖๐/๒๕๔๓

เด็กชายพรพัฒน์ รนามยา
๓๑/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

วัดคลองไทร  

สบ ๒๕๖๐/๒๕๔๔
เด็กชายชินวัฒน์ ดวงตะวัน ๒/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

วัดคลองไทร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระบุรี  ๗๓ / ๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๕๖๐/๒๕๔๕

เด็กชายอิทธิพัทธิ

์

ศรีสาคร
๒๖/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

วัดคลองไทร  

สบ ๒๕๖๐/๒๕๔๖

เด็กหญิงอนิจสรา ฉิมยาม
๒๑/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

วัดคลองไทร  

สบ ๒๕๖๐/๒๕๔๗
เด็กหญิงอลิษา มากขุน

๑๗/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

วัดคลองไทร  

สบ ๒๕๖๐/๒๕๔๘

เด็กหญิงกิจกัลยา ยอดปน
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

วัดคลองไทร  

สบ ๒๕๖๐/๒๕๔๙

เด็กหญิงสโรชา ธิโสภา
๒๐/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

วัดคลองไทร  

สบ ๒๕๖๐/๒๕๕๐
เด็กหญิงนิศารัตน์ ผลแก้ว

๒๘/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

วัดคลองไทร  

สบ ๒๕๖๐/๒๕๕๑
เด็กหญิงสุชาดา วิเศษกลาง

๑๒/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

วัดคลองไทร  

สบ ๒๕๖๐/๒๕๕๒

เด็กชายณัฎฐเอก ขันธวุธ ๑/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

วัดคลองไทร  

สบ ๒๕๖๐/๒๕๕๓

เด็กชายจารุเดช จันเทวี
๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

วัดคลองไทร  

สบ ๒๕๖๐/๒๕๕๔

เด็กชายฐิติกร พ่วงผ่อง
๒๓/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

วัดคลองไทร  

สบ ๒๕๖๐/๒๕๕๕
เด็กชายภาณุพงศ์ เวชสิทธิ

์

๙/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

วัดคลองไทร  

สบ ๒๕๖๐/๒๕๕๖

เด็กชายธนพล พรมจารี
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

วัดคลองไทร  

สบ ๒๕๖๐/๒๕๕๗

เด็กหญิงสุลักขณา พรชุบ

๒๒/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

วัดคลองไทร  

สบ ๒๕๖๐/๒๕๕๘

เด็กหญิงสุทธิดา จันทา
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

วัดคลองไทร  

สบ ๒๕๖๐/๒๕๕๙
เด็กหญิงสุภาพร ภาคีฉาย

๒๐/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

วัดคลองไทร  

สบ ๒๕๖๐/๒๕๖๐
เด็กหญิงวราภรณ์ บัวกลิน

่

๖/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

วัดคลองไทร  

สบ ๒๕๖๐/๒๕๖๑

เด็กหญิงนำผึง

้

อิสรางกูล ๘/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

วัดคลองไทร  

สบ ๒๕๖๐/๒๕๖๒
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ เนตรชลายุทธ

๒๑/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

วัดคลองไทร  

สบ ๒๕๖๐/๒๕๖๓
เด็กหญิงประกายดาว ตันแว

๒๔/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

วัดคลองไทร  

สบ ๒๕๖๐/๒๕๖๔

เด็กหญิงนราภรณ์ มากเจริญ ๔/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

วัดคลองไทร  

สบ ๒๕๖๐/๒๕๖๕

เด็กหญิงพรทิวา ทิมณี

๒๘/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

วัดคลองไทร  

สบ ๒๕๖๐/๒๕๖๖

เด็กหญิงจุฑารัตน์ วีระพงษ์ ๘/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

วัดคลองไทร  

สบ ๒๕๖๐/๒๕๖๗
เด็กหญิงณัฐธิกา วันดาคุณ ๑/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

วัดคลองไทร  

สบ ๒๕๖๐/๒๕๖๘

เด็กหญิงอาทิมา ธำรงศักดิ

์

๒๐/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

วัดคลองไทร  

สบ ๒๕๖๐/๒๕๖๙

เด็กหญิงนิโลมล กลันแก้ว

่

๑๓/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

วัดคลองไทร  

สบ ๒๕๖๐/๒๕๗๐
เด็กหญิงพัฒชนิดา กิจเครือ

๒๐/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

วัดคลองไทร  

สบ ๒๕๖๐/๒๕๗๑
เด็กหญิงชนิตา หินดี

๒๐/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

วัดคลองไทร  

สบ ๒๕๖๐/๒๕๗๒

เด็กหญิงปาริชาติ ผลประเสริฐ ๒/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

วัดคลองไทร  

สบ ๒๕๖๐/๒๕๗๓

เด็กหญิงรมิตา อินทร์อำ

๒๙/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

วัดคลองไทร  

สบ ๒๕๖๐/๒๕๗๔

เด็กหญิงสุพัตรา สินประเสริฐ
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

วัดคลองไทร  

สบ ๒๕๖๐/๒๕๗๕
เด็กหญิงสิริวิมล ภูทองขาว

๑๐/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

วัดคลองไทร  

สบ ๒๕๖๐/๒๕๗๖

เด็กหญิงอมรรัตน์ สาลิสี
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

วัดคลองไทร  

สบ ๒๕๖๐/๒๕๗๗

เด็กหญิงจิราภรณ์ เจริญจิตร์

๑๑/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

วัดคลองไทร  

สบ ๒๕๖๐/๒๕๗๘

เด็กหญิงกิงกานต์

่

รัตนวิชัย
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

วัดคลองไทร  

สบ ๒๕๖๐/๒๕๗๙
เด็กชายชาญณรงค์ แสงดี

๑๖/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

วัดคลองไทร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระบุรี  ๗๔ / ๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๕๖๐/๒๕๘๐
เด็กหญิงภัทรสุดา สีทับ

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

วัดคลองไทร  

สบ ๒๕๖๐/๒๕๘๑

เด็กชายนวพล นิลคูหา
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะเซิงหวาย วัดเกาะเซิงหวาย  

สบ ๒๕๖๐/๒๕๘๒
เด็กหญิงมัทพร สุขเทียม

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะเซิงหวาย วัดเกาะเซิงหวาย  

สบ ๒๕๖๐/๒๕๘๓

เด็กหญิงสุภัทรา บัวทอง
๑๙/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกกระต่าย(วารราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดโคกกระต่าย  

สบ ๒๕๖๐/๒๕๘๔

เด็กหญิงเยาวพา พ่วงยาม
๓๐/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกกระต่าย(วารราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดโคกกระต่าย  

สบ ๒๕๖๐/๒๕๘๕

เด็กชายภูริวัฒน์ อรุณสันติโรจน์
๒๘/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองโพธิ

์

วัดหนองโพธิ

์

 

สบ ๒๕๖๐/๒๕๘๖
เด็กหญิงฉัยหงส์

่

แซ่ด่าน
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองโพธิ

์

วัดหนองโพธิ

์

 

สบ ๒๕๖๐/๒๕๘๗

เด็กชายศุภกฤต โอษฐ์เวช
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง วัดหนองโพธิ

์

 

สบ ๒๕๖๐/๒๕๘๘

เด็กหญิงนำฝน ไทยปราณี
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง วัดหนองโพธิ

์

 

สบ ๒๕๖๐/๒๕๘๙

เด็กหญิงพรกนก ทีฆาวงค์
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง วัดหนองโพธิ

์

 

สบ ๒๕๖๐/๒๕๙๐
เด็กชายภูริพัฒน์ ชูชิต

๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาน้อยจอมสวรรค์
วัดเขาน้อยจอมสวรรค์

 

สบ ๒๕๖๐/๒๕๙๑

เด็กหญิงกัญญาภัค สอนศรี
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาน้อยจอมสวรรค์
วัดเขาน้อยจอมสวรรค์

 

สบ ๒๕๖๐/๒๕๙๒

เด็กหญิงณัฐณิชา หลุ่นเจริญ
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาน้อยจอมสวรรค์
วัดเขาน้อยจอมสวรรค์

 

สบ ๒๕๖๐/๒๕๙๓

เด็กชายเจษฎา วันทอง
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาน้อยจอมสวรรค์
วัดเขาน้อยจอมสวรรค์

 

สบ ๒๕๖๐/๒๕๙๔
เด็กชายนนทกร จันทวาส

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาน้อยจอมสวรรค์
วัดเขาน้อยจอมสวรรค์

 

สบ ๒๕๖๐/๒๕๙๕

เด็กชายสุจินดา ชนะสะแบง
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาน้อยจอมสวรรค์
วัดเขาน้อยจอมสวรรค์

 

สบ ๒๕๖๐/๒๕๙๖

เด็กหญิงสุนิดา น้อยยาโน
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาน้อยจอมสวรรค์
วัดเขาน้อยจอมสวรรค์

 

สบ ๒๕๖๐/๒๕๙๗

เด็กหญิงศิรินทิพย์ สิงห์มณี
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาน้อยจอมสวรรค์
วัดเขาน้อยจอมสวรรค์

 

สบ ๒๕๖๐/๒๕๙๘
เด็กหญิงพิมพ์ชนก สุขมาก

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาน้อยจอมสวรรค์
วัดเขาน้อยจอมสวรรค์

 

สบ ๒๕๖๐/๒๕๙๙

เด็กหญิงสุติมา นาคเสวก
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาน้อยจอมสวรรค์
วัดเขาน้อยจอมสวรรค์

 

สบ ๒๕๖๐/๒๖๐๐
เด็กหญิงชาลินี นาคเสวก

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาน้อยจอมสวรรค์
วัดเขาน้อยจอมสวรรค์

 

สบ ๒๕๖๐/๒๖๐๑
เด็กหญิงสโรชา นาคเสวก

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาน้อยจอมสวรรค์
วัดเขาน้อยจอมสวรรค์

 

สบ ๒๕๖๐/๒๖๐๒
เด็กชายพรรษวุฒิ แก้วดี

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเจริญธรรม วัดเจริญธรรม  

สบ ๒๕๖๐/๒๖๐๓
เด็กหญิงจารุวรรณ เข็มกลัด

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเจริญธรรม วัดเจริญธรรม  

สบ ๒๕๖๐/๒๖๐๔
เด็กหญิงนำฝน พรหมมหา

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเจริญธรรม วัดเจริญธรรม  

สบ ๒๕๖๐/๒๖๐๕
เด็กหญิงพัชรี เทพไทย

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเจริญธรรม วัดเจริญธรรม  

สบ ๒๕๖๐/๒๖๐๖
เด็กหญิงธิติมา น้อยหลง

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเจริญธรรม วัดเจริญธรรม  

สบ ๒๕๖๐/๒๖๐๗
เด็กหญิงจันทรา บุญมี

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเจริญธรรม วัดเจริญธรรม  

สบ ๒๕๖๐/๒๖๐๘
เด็กชายจิรวัฒน์ เพชรบังเกิด

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเจริญธรรม วัดเจริญธรรม  

สบ ๒๕๖๐/๒๖๐๙
เด็กชายนาวิน สุวรรณ์

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเจริญธรรม วัดเจริญธรรม  

สบ ๒๕๖๐/๒๖๑๐
เด็กชายนิธิพันธ์ เทียนพงศกร

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเจริญธรรม วัดเจริญธรรม  

สบ ๒๕๖๐/๒๖๑๑

เด็กชายรัฐภูมิ แจ้งสว่าง
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเจริญธรรม วัดเจริญธรรม  

สบ ๒๕๖๐/๒๖๑๒

เด็กชายวิชชากร วงศ์ราษฎร์
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเจริญธรรม วัดเจริญธรรม  

สบ ๒๕๖๐/๒๖๑๓

เด็กชายวิชชุกร วงศ์ราษฎร์
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเจริญธรรม วัดเจริญธรรม  

สบ ๒๕๖๐/๒๖๑๔
เด็กชายศักพิพัฒน์ สุขสะอางค์

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเจริญธรรม วัดเจริญธรรม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระบุรี  ๗๕ / ๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๕๖๐/๒๖๑๕

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

อรศรี
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเจริญธรรม วัดเจริญธรรม  

สบ ๒๕๖๐/๒๖๑๖

เด็กชายอรรถสิทธิ

์

อำพา

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเจริญธรรม วัดเจริญธรรม  

สบ ๒๕๖๐/๒๖๑๗
เด็กชายอนุวัฒน์ ศรีโมรา

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเจริญธรรม วัดเจริญธรรม  

สบ ๒๕๖๐/๒๖๑๘

เด็กหญิงกัลยาณี ศรีโพธิ

์

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเจริญธรรม วัดเจริญธรรม  

สบ ๒๕๖๐/๒๖๑๙

เด็กหญิงรัตนาวลี บุญยกาล
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเจริญธรรม วัดเจริญธรรม  

สบ ๒๕๖๐/๒๖๒๐
เด็กหญิงนภัสสร ทองจรัส

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเจริญธรรม วัดเจริญธรรม  

สบ ๒๕๖๐/๒๖๒๑
เด็กชายณัฐพล จุลลา

๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเจริญธรรม วัดเจริญธรรม  

สบ ๒๕๖๐/๒๖๒๒

เด็กชายณัฐภูมิ โมลา
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเจริญธรรม วัดเจริญธรรม  

สบ ๒๕๖๐/๒๖๒๓

เด็กชายธิชานนท์ แก้วบุญเมือง
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเจริญธรรม วัดเจริญธรรม  

สบ ๒๕๖๐/๒๖๒๔

เด็กชายพิรุณ ทัสสานิยม
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเจริญธรรม วัดเจริญธรรม  

สบ ๒๕๖๐/๒๖๒๕
เด็กชายวโรดม มาลา

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเจริญธรรม วัดเจริญธรรม  

สบ ๒๕๖๐/๒๖๒๖

เด็กชายอชิตะ ขะชาติ
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเจริญธรรม วัดเจริญธรรม  

สบ ๒๕๖๐/๒๖๒๗

เด็กชายพีรเดช พลอยงาม
๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเจริญธรรม วัดเจริญธรรม  

สบ ๒๕๖๐/๒๖๒๘

เด็กหญิงกชกร ยุพาพันธ์
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเจริญธรรม วัดเจริญธรรม  

สบ ๒๕๖๐/๒๖๒๙
เด็กหญิงชฏาภรณ์ ทาเทียง

่

๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเจริญธรรม วัดเจริญธรรม  

สบ ๒๕๖๐/๒๖๓๐
เด็กหญิงณัชชารีย์ ไกรสอน

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเจริญธรรม วัดเจริญธรรม  

สบ ๒๕๖๐/๒๖๓๑

เด็กหญิงปทมพร แสนแสง
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเจริญธรรม วัดเจริญธรรม  

สบ ๒๕๖๐/๒๖๓๒

เด็กชายเทียนชัย จาดสุข
๑๔/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ วัดราษฎร์เจริญ  

สบ ๒๕๖๐/๒๖๓๓
เด็กชายทักษ์ดนัย จุลกะลพ

๒๑/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ วัดราษฎร์เจริญ  

สบ ๒๕๖๐/๒๖๓๔

เด็กชายวัฒนชัย ทองแดง

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ วัดราษฎร์เจริญ  

สบ ๒๕๖๐/๒๖๓๕

เด็กชายราเชนทร์ พุ่มบรรเทา

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ วัดราษฎร์เจริญ  

สบ ๒๕๖๐/๒๖๓๖

เด็กหญิงวรรณณิสา น้อยหลง ๔/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ วัดราษฎร์เจริญ  

สบ ๒๕๖๐/๒๖๓๗
เด็กหญิงณัฐวรรณ ศรีบุญจันทร์

๑๑/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ วัดราษฎร์เจริญ  

สบ ๒๕๖๐/๒๖๓๘
เด็กหญิงเพชรชราภา พานทอง

๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ วัดราษฎร์เจริญ  

สบ ๒๕๖๐/๒๖๓๙
เด็กหญิงเพชรชราพร พานทอง

๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ วัดราษฎร์เจริญ  

สบ ๒๕๖๐/๒๖๔๐
เด็กชายกฤษฎา เพิมพูน

่

๘/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ วัดราษฎร์เจริญ  

สบ ๒๕๖๐/๒๖๔๑
เด็กชายชาญวุฒิ เนียมหอม ๔/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ วัดราษฎร์เจริญ  

สบ ๒๕๖๐/๒๖๔๒

เด็กชายกันตพงษ์ บุญย้อย
๒๒/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ วัดราษฎร์เจริญ  

สบ ๒๕๖๐/๒๖๔๓

เด็กชายธนวัฒน์ เฉือยโนรี

่

๑๓/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ วัดราษฎร์เจริญ  

สบ ๒๕๖๐/๒๖๔๔

เด็กหญิงญาณัจฉรา แก้วเพ็ชร์
๓๐/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ วัดราษฎร์เจริญ  

สบ ๒๕๖๐/๒๖๔๕
เด็กหญิงสุกัญญา สุริวงษ์

๑๖/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ วัดราษฎร์เจริญ  

สบ ๒๕๖๐/๒๖๔๖

เด็กหญิงจารุณี พาลี ๔/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ วัดราษฎร์เจริญ  

สบ ๒๕๖๐/๒๖๔๗

เด็กหญิงสาลิกา กาญจนา
๒๖/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ วัดราษฎร์เจริญ  

สบ ๒๕๖๐/๒๖๔๘ เด็กหญิงพิมพ์ณาพัฒน์
กล่อมใจ

๒๓/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ วัดราษฎร์เจริญ  

สบ ๒๕๖๐/๒๖๔๙
เด็กชายเจษฎา บุตรพรม

๒/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ วัดราษฎร์เจริญ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระบุรี  ๗๖ / ๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๕๖๐/๒๖๕๐
เด็กชายระพีพัฒน์ งามเลิศ

๒๑/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ วัดราษฎร์เจริญ  

สบ ๒๕๖๐/๒๖๕๑

เด็กหญิงวัชราภร บุญเพ็ง
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ วัดราษฎร์เจริญ  

สบ ๒๕๖๐/๒๖๕๒
เด็กหญิงนันทกานต์ สุขปลัง

่

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ วัดราษฎร์เจริญ  

สบ ๒๕๖๐/๒๖๕๓

เด็กชายสุรศักดิ

์

มงคล

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ วัดราษฎร์เจริญ  

สบ ๒๕๖๐/๒๖๕๔

เด็กหญิงวิไลพร เอียมจันทร์

่

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ วัดราษฎร์เจริญ  

สบ ๒๕๖๐/๒๖๕๕

เด็กหญิงยศวดี ทองอร่าม
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ วัดราษฎร์เจริญ  

สบ ๒๕๖๐/๒๖๕๖
เด็กหญิงสุนันทา ศิริโสภากุล

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ วัดราษฎร์เจริญ  

สบ ๒๕๖๐/๒๖๕๗

เด็กหญิงธารารัตน์ จุลกะลพ
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ วัดราษฎร์เจริญ  

สบ ๒๕๖๐/๒๖๕๘

เด็กชายวาทิตย์ พันธุระ
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ วัดราษฎร์เจริญ  

สบ ๒๕๖๐/๒๖๕๙

เด็กชายจิรวัฒน์ หอมอ่อน
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ วัดราษฎร์เจริญ  

สบ ๒๕๖๐/๒๖๖๐
เด็กชายโชคชัย มาแย้ม

๔/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ วัดราษฎร์เจริญ  

สบ ๒๕๖๐/๒๖๖๑

เด็กหญิงการะเกด คำแย้ม
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ วัดราษฎร์เจริญ  

สบ ๒๕๖๐/๒๖๖๒

เด็กชายธนากร เพ็งเลือน

่

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ วัดราษฎร์เจริญ  

สบ ๒๕๖๐/๒๖๖๓

เด็กหญิงกุมภวรรณ บุญเพ็ง
๒๙/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ วัดราษฎร์เจริญ  

สบ ๒๕๖๐/๒๖๖๔
เด็กหญิงมณีรัตน์ แก้วเกิด

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ วัดราษฎร์เจริญ  

สบ ๒๕๖๐/๒๖๖๕

เด็กหญิงศิริพร ปอมสุวรรณ์
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ วัดราษฎร์เจริญ  

สบ ๒๕๖๐/๒๖๖๖

เด็กหญิงพรรณภา สุดเสถียร

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ วัดราษฎร์เจริญ  

สบ ๒๕๖๐/๒๖๖๗

เด็กหญิงศิริวรรณ มันใจ

่

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ วัดราษฎร์เจริญ  

สบ ๒๕๖๐/๒๖๖๘
เด็กหญิงกัลยา มังคัง

่ ่

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ วัดราษฎร์เจริญ  

สบ ๒๕๖๐/๒๖๖๙

เด็กหญิงทิพย์รัตน์ โสภีร์
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ วัดราษฎร์เจริญ  

สบ ๒๕๖๐/๒๖๗๐
เด็กชายดุษฎี ศรีโสด

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ วัดราษฎร์เจริญ  

สบ ๒๕๖๐/๒๖๗๑

เด็กชายศรัณยู ศรีสวัสดิ

์

๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ วัดราษฎร์เจริญ  

สบ ๒๕๖๐/๒๖๗๒
เด็กชายวสันต์ ม่วงอ่อน

๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ วัดราษฎร์เจริญ  

สบ ๒๕๖๐/๒๖๗๓

เด็กชายณัฐพล นาคเสวก
๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ วัดราษฎร์เจริญ  

สบ ๒๕๖๐/๒๖๗๔

นางสาวศศิวิมล ม่วงกลำ
๑๐/๑๑/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ วัดราษฎร์เจริญ  

สบ ๒๕๖๐/๒๖๗๕

เด็กชายกิติศักดิ

์

ตรีวงษ์
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมานมิตรมงคล วัดสมานมิตรมงคล  

สบ ๒๕๖๐/๒๖๗๖
เด็กชายจิราพัชร คูณทวี

๐๔/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสมานมิตรมงคล วัดสมานมิตรมงคล  

สบ ๒๕๖๐/๒๖๗๗

เด็กหญิงพรพิมล จินไทย
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสมานมิตรมงคล วัดสมานมิตรมงคล  

สบ ๒๕๖๐/๒๖๗๘
เด็กหญิงนิภาพรรณ จันทร์ต๊ะ

๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสมานมิตรมงคล วัดสมานมิตรมงคล  

สบ ๒๕๖๐/๒๖๗๙

เด็กชายชินกฤต ทองอุ่น
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมานมิตรมงคล วัดสมานมิตรมงคล  

สบ ๒๕๖๐/๒๖๘๐
เด็กหญิงการะเกด วาระกุล

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมานมิตรมงคล วัดสมานมิตรมงคล  

สบ ๒๕๖๐/๒๖๘๑

เด็กหญิงปาริชาต เบ้าเทศ
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมานมิตรมงคล วัดสมานมิตรมงคล  

สบ ๒๕๖๐/๒๖๘๒

เด็กหญิงภุมวารี บุญเรือง
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมานมิตรมงคล วัดสมานมิตรมงคล  

สบ ๒๕๖๐/๒๖๘๓

เด็กชายศรศักดิ

์

ธรรมนิยม
๑๒/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดจันทบุรี(พิมพ์ประชานุเคราะห์)

วัดจันทบุรี  

สบ ๒๕๖๐/๒๖๘๔
เด็กหญิงปพิชญา สมตระกูล

๑๐/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดตะเฆ่(ม่วงงามนุเคราะห์) วัดตะเฆ่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระบุรี  ๗๗ / ๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๕๖๐/๒๖๘๕

เด็กหญิงเมธาพร แสงภักดี
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ วัดม่วงงาม  

สบ ๒๕๖๐/๒๖๘๖

เด็กชายจตุรานนท์ จูวัตร
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ วัดม่วงงาม  

สบ ๒๕๖๐/๒๖๘๗
เด็กหญิงณภารัตน์ หอมจันทร์

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ วัดม่วงงาม  

สบ ๒๕๖๐/๒๖๘๘

เด็กหญิงณัฐชยา สุขเกษม
๒๐/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดจันทบุรี(พิมพ์ประชานุเคราะห์)

วัดมะกรูด  

สบ ๒๕๖๐/๒๖๘๙

เด็กหญิงชาลิสา สายสาคร

๓๑/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดจันทบุรี(พิมพ์ประชานุเคราะห์)

วัดมะกรูด  

สบ ๒๕๖๐/๒๖๙๐
เด็กหญิงพิชญธิดา เมฆขยาย

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ วัดสูง  

สบ ๒๕๖๐/๒๖๙๑
เด็กหญิงอริศรา ธีรสุทธ

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ วัดสูง  

สบ ๒๕๖๐/๒๖๙๒

เด็กหญิงปวีณ์ธิดา อิมศิริ

่

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ วัดสูง  

สบ ๒๕๖๐/๒๖๙๓

เด็กหญิงรวินท์นิภา คำสิงห์
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ วัดสูง  

สบ ๒๕๖๐/๒๖๙๔

เด็กหญิงโยษิตา สุคนธ์
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ วัดสูง  

สบ ๒๕๖๐/๒๖๙๕
เด็กชายกนกศักดิ

์

วงษ์สอน
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ วัดสูง  

สบ ๒๕๖๐/๒๖๙๖

เด็กหญิงปทมา เฉลยถิน

่

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ วัดสูง  

สบ ๒๕๖๐/๒๖๙๗

เด็กหญิงธัญชนก ศรีธัญญา
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ วัดสูง  

สบ ๒๕๖๐/๒๖๙๘

เด็กหญิงจุฑามาศ สุลักษณะ
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ วัดสูง  

สบ ๒๕๖๐/๒๖๙๙
เด็กหญิงเยาวภา โคกคำยาน

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ วัดสูง  

สบ ๒๕๖๐/๒๗๐๐
เด็กหญิงธีราธร ไทยศิริ

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ วัดสูง  

สบ ๒๕๖๐/๒๗๐๑
เด็กหญิงธัญพิชชา เหล็กนุช

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ วัดสูง  

สบ ๒๕๖๐/๒๗๐๒
นางสาวศิรินภา ขอหาญกลาง

๑๓/๐๙/๒๕๔๓
โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา วัดเพชร  

สบ ๒๕๖๐/๒๗๐๓
เด็กหญิงญาณิชศา แก้วมณี

๑๘/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา วัดสวนดอกไม้  

สบ ๒๕๖๐/๒๗๐๔
เด็กหญิงลักขณาพร ไชยรัตน์

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดเขาแก้ว  

สบ ๒๕๖๐/๒๗๐๕
เด็กหญิงณัฐวรรณ สืบศรี

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดเขาแก้ว  

สบ ๒๕๖๐/๒๗๐๖
เด็กหญิงดวงกมล ยุภาคณิต

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดเขาแก้ว  

สบ ๒๕๖๐/๒๗๐๗
นายจักรกฤษณ์ อมรปรีชาวัฒนา

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดเขาแก้ว  

สบ ๒๕๖๐/๒๗๐๘
นายวรกฤต แปนทัศน์

๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดเขาแก้ว  

สบ ๒๕๖๐/๒๗๐๙
นางสาวณัธชยา สุดประเสริฐ

๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดเขาแก้ว  

สบ ๒๕๖๐/๒๗๑๐
นางสาววราภรณ์ อรัญเพิม

่

๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดเขาแก้ว  

สบ ๒๕๖๐/๒๗๑๑
นางสาววิมลสิริ เกรงขุนทด

๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดเขาแก้ว  

สบ ๒๕๖๐/๒๗๑๒

นายสเปน นุชนัดดา
๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดเขาแก้ว  

สบ ๒๕๖๐/๒๗๑๓

เด็กหญิงสุนิศา หนูคำ

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดเจ้าฟา  

สบ ๒๕๖๐/๒๗๑๔

นายวุฒิศักดิ

์

จำปาถิน

่

๐๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดชุ้ง  

สบ ๒๕๖๐/๒๗๑๕
เด็กหญิงนันท์นลิน แท่งทอง

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดไผ่ล้อม  

สบ ๒๕๖๐/๒๗๑๖

เด็กชายศุภวิชญ์ จักรบุตร
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดไผ่ล้อม  

สบ ๒๕๖๐/๒๗๑๗

เด็กหญิงสิริยากร บุญชู
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดไผ่ล้อม  

สบ ๒๕๖๐/๒๗๑๘

เด็กหญิงชาลินี กมลคร
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดไผ่ล้อม  

สบ ๒๕๖๐/๒๗๑๙
เด็กหญิงมัลลิกา มาทา

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดไผ่ล้อม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระบุรี  ๗๘ / ๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๕๖๐/๒๗๒๐
เด็กหญิงกนกพร วันศรี

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดไผ่ล้อม  

สบ ๒๕๖๐/๒๗๒๑

เด็กชายนันทภพ จันทรวิสูตร์
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดไผ่ล้อม  

สบ ๒๕๖๐/๒๗๒๒
เด็กชายพัชรพล ศิริชาติ

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดไผ่ล้อม  

สบ ๒๕๖๐/๒๗๒๓

เด็กหญิงบุณยวีย์ มีนาค
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดไผ่ล้อม  

สบ ๒๕๖๐/๒๗๒๔

เด็กชายพีรวิชญ์ กลอยคำ

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดไผ่ล้อม  

สบ ๒๕๖๐/๒๗๒๕

เด็กหญิงสุวนันท์ โล่ห์สุวรรณ์
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดไผ่ล้อม  

สบ ๒๕๖๐/๒๗๒๖
นายพิชิตเวช ทองเทศ

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดไผ่ล้อม  

สบ ๒๕๖๐/๒๗๒๗

นางสาวพรนภา โพธิวัฒน์

์

๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดไผ่ล้อม  

สบ ๒๕๖๐/๒๗๒๘

นางสาวนภสร ยิงกว่าชาติ

่

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดไผ่ล้อม  

สบ ๒๕๖๐/๒๗๒๙

นางสาวกาญจนา วงศ์มี
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดไผ่ล้อม  

สบ ๒๕๖๐/๒๗๓๐
นางสาวณัฐริดา ปยะนุช

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดไผ่ล้อม  

สบ ๒๕๖๐/๒๗๓๑

นางสาวดนุนุช สีวิไชยแก้ว
๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดไผ่ล้อม  

สบ ๒๕๖๐/๒๗๓๒

นายนนทวัฒน์ มีแก้ว
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดไผ่ล้อม  

สบ ๒๕๖๐/๒๗๓๓

นายชยณัฐ ตุรงค์เรือง
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดไผ่ล้อม  

สบ ๒๕๖๐/๒๗๓๔
นางสาวกนกวรรณ ปนทอง

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดไผ่ล้อม  

สบ ๒๕๖๐/๒๗๓๕

นายอดิเทพ ร่วมชาติสกุล
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดไผ่ล้อม  

สบ ๒๕๖๐/๒๗๓๖

นางสาวณริศรา ศรีสุนทร
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดไผ่ล้อม  

สบ ๒๕๖๐/๒๗๓๗

นางสาววริศรา จำนงค์ฤทธิ

์

๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดไผ่ล้อม  

สบ ๒๕๖๐/๒๗๓๘
นางสาวปาริฉัตร ประหยัดสิน

๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดไผ่ล้อม  

สบ ๒๕๖๐/๒๗๓๙

นางสาวปาณิตา มากบดี
๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดไผ่ล้อม  

สบ ๒๕๖๐/๒๗๔๐
นางสาวภัชธีญา รัตนจักร

๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดไผ่ล้อม  

สบ ๒๕๖๐/๒๗๔๑

นางสาวธัญชนก สุขสาลี
๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดไผ่ล้อม  

สบ ๒๕๖๐/๒๗๔๒
นางสาวอารยา มณีไพร

๒๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดไผ่ล้อม  

สบ ๒๕๖๐/๒๗๔๓

นางสาวปริญญา ปร๋อกระโทก
๑๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดไผ่ล้อม  

สบ ๒๕๖๐/๒๗๔๔

นางสาวพิชชาภรณ์ ล้อมวงษ์
๐๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดไผ่ล้อม  

สบ ๒๕๖๐/๒๗๔๕

นายบูรพา ชาญธาตรี
๑๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดไผ่ล้อม  

สบ ๒๕๖๐/๒๗๔๖
นายศิริโชติ กุดแถลง

๐๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดไผ่ล้อม  

สบ ๒๕๖๐/๒๗๔๗

นายชัชนนท์ เผือกผ่อง

๑๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดไผ่ล้อม  

สบ ๒๕๖๐/๒๗๔๘

นางสาวกรรณิการ์ จันทิมา
๐๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดไผ่ล้อม  

สบ ๒๕๖๐/๒๗๔๙

นางสาวกรกนก แก้วเขียว
๐๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดไผ่ล้อม  

สบ ๒๕๖๐/๒๗๕๐
นางสาวอรอนงค์ เย็งประโคน

๑๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดไผ่ล้อม  

สบ ๒๕๖๐/๒๗๕๑
เด็กหญิงนานาวรรณ อินทโมรา

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดพะเยาว์  

สบ ๒๕๖๐/๒๗๕๒

เด็กหญิงประภาศิริ ศิริตัน
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดมะกรูด  

สบ ๒๕๖๐/๒๗๕๓

เด็กหญิงวรรณเรขา สุขกรีต
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล'
วัดสมุหประดิษฐาราม

 

สบ ๒๕๖๐/๒๗๕๔
เด็กชายณฐนนท์ เฉลิมรุจินานนท์

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล'
วัดสมุหประดิษฐาราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระบุรี  ๗๙ / ๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๕๖๐/๒๗๕๕

เด็กชายธีรศักดิ

์

นาคสังข์
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล'
วัดสมุหประดิษฐาราม

 

สบ ๒๕๖๐/๒๗๕๖

เด็กหญิงจิรภัทร์ คุณนาเมือง
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล'
วัดสมุหประดิษฐาราม

 

สบ ๒๕๖๐/๒๗๕๗
เด็กหญิงชิชา คงเทศ

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล'
วัดสมุหประดิษฐาราม

 

สบ ๒๕๖๐/๒๗๕๘

เด็กหญิงญาณิศา ประทุมไชย

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล'
วัดสมุหประดิษฐาราม

 

สบ ๒๕๖๐/๒๗๕๙

เด็กหญิงเบญจพร ระสอน

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล'
วัดสมุหประดิษฐาราม

 

สบ ๒๕๖๐/๒๗๖๐
เด็กหญิงเบญจวรรณ โกสละกิจ

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล'
วัดสมุหประดิษฐาราม

 

สบ ๒๕๖๐/๒๗๖๑
เด็กหญิงปุณยนุช มดแสง

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล'
วัดสมุหประดิษฐาราม

 

สบ ๒๕๖๐/๒๗๖๒

เด็กหญิงวาสิตา ศรีจันทร์

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล'
วัดสมุหประดิษฐาราม

 

สบ ๒๕๖๐/๒๗๖๓

เด็กหญิงสิริกร ขจรวัฒนานนท์
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล'
วัดสมุหประดิษฐาราม

 

สบ ๒๕๖๐/๒๗๖๔

เด็กหญิงสุนี อินตาพรม
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล'
วัดสมุหประดิษฐาราม

 

สบ ๒๕๖๐/๒๗๖๕
เด็กชายวชิรวิทย์ ปุยอ๊อด

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล'
วัดสมุหประดิษฐาราม

 

สบ ๒๕๖๐/๒๗๖๖

เด็กหญิงธิดามาตร์ เพ่งสุวรรณ
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล'
วัดสมุหประดิษฐาราม

 

สบ ๒๕๖๐/๒๗๖๗

เด็กหญิงสุกัญญา แสงทะตา
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล'
วัดสมุหประดิษฐาราม

 

สบ ๒๕๖๐/๒๗๖๘

นางสาวชุตินันท์ ศรีสมโภชน์
๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล'
วัดสมุหประดิษฐาราม

 

สบ ๒๕๖๐/๒๗๖๙
นายนคร เจริญผล

๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล'
วัดสมุหประดิษฐาราม

 

สบ ๒๕๖๐/๒๗๗๐
นายพลศิลป เชือมอญ

้

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล'
วัดสมุหประดิษฐาราม

 

สบ ๒๕๖๐/๒๗๗๑

นายเจษฎาภรณ์ มุ่งหมาย
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล'
วัดสมุหประดิษฐาราม

 

สบ ๒๕๖๐/๒๗๗๒

นางสาวรวิภัทร เชียวชาญ

่

๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล'
วัดสมุหประดิษฐาราม

 

สบ ๒๕๖๐/๒๗๗๓
นายภูวดล อะปะมาตร์

๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล'
วัดสมุหประดิษฐาราม

 

สบ ๒๕๖๐/๒๗๗๔

นางสาวพรรณนิภา หรัญรัตน์
๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล'
วัดสมุหประดิษฐาราม

 

สบ ๒๕๖๐/๒๗๗๕

นางสาวลลิตา บัณฑิตวิมล
๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล'
วัดสมุหประดิษฐาราม

 

สบ ๒๕๖๐/๒๗๗๖

นางสาวพัชราภรณ์ พงษ์พันธ์
๐๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล'
วัดสมุหประดิษฐาราม

 

สบ ๒๕๖๐/๒๗๗๗
นางสาวเยาวลักษณ์ ชัยพร

๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล'
วัดสมุหประดิษฐาราม

 

สบ ๒๕๖๐/๒๗๗๘

นายฉัตรพล โทณลักษณ์
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล'
วัดสมุหประดิษฐาราม

 

สบ ๒๕๖๐/๒๗๗๙

นางสาวสุดารัตน์ จันทร์ขาว

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล'
วัดสมุหประดิษฐาราม

 

สบ ๒๕๖๐/๒๗๘๐
เด็กหญิงจุฑามาศ ส่งเสริม

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดสวนดอกไม้  

สบ ๒๕๖๐/๒๗๘๑
เด็กหญิงศุภรัศยา สุขสบาย

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดสวนดอกไม้  

สบ ๒๕๖๐/๒๗๘๒

นายธนธร ทองปนดี
๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' วัดสวนดอกไม้  

สบ ๒๕๖๐/๒๗๘๓

เด็กหญิงณัฎฐธิดา พูลสวัสดิ

์

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงฝาย วัดปาสัก  

สบ ๒๕๖๐/๒๗๘๔

เด็กหญิงอรทัย โพธิสุวรรณ

์

๐๑/๐๕/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดไก่เส่า (พันธุ์พิทยาคาร) วัดไก่เส่า  

สบ ๒๕๖๐/๒๗๘๕
เด็กหญิงอรอุมา ชืนบุญ

่

๐๔/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดไก่เส่า (พันธุ์พิทยาคาร) วัดไก่เส่า  

สบ ๒๕๖๐/๒๗๘๖

เด็กหญิงกมลพร พุมมาลา
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไก่เส่า (พันธุ์พิทยาคาร) วัดไก่เส่า  

สบ ๒๕๖๐/๒๗๘๗

เด็กหญิงสุทธิกานต์ เสียงสวัสดิ

์

๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาดิน วัดม่วงหวาน  

สบ ๒๕๖๐/๒๗๘๘

เด็กหญิงนิตภาพร อินตาพวง
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาดิน วัดม่วงหวาน  

สบ ๒๕๖๐/๒๗๘๙
เด็กหญิงชมพูนุช กะวันทา

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาดิน วัดม่วงหวาน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระบุรี  ๘๐ / ๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๕๖๐/๒๗๙๐
เด็กชายพีระพัฒน์ นันทคุณ

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองกะธาตุ วัดหนองกระธาตุ  

สบ ๒๕๖๐/๒๗๙๑

เด็กหญิงฐานิต อนุมาตร์
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองกะธาตุ วัดหนองกระธาตุ  

สบ ๒๕๖๐/๒๗๙๒
เด็กหญิงจุฑามณี โพธิเงิน

์

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองกะธาตุ วัดหนองกระธาตุ  

สบ ๒๕๖๐/๒๗๙๓

เด็กหญิงธนภรณ์ ศรีสมเลียง

้

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองกะธาตุ วัดหนองกระธาตุ  

สบ ๒๕๖๐/๒๗๙๔

เด็กหญิงปรียาพร ศรีนิล
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองกะธาตุ วัดหนองกระธาตุ  

สบ ๒๕๖๐/๒๗๙๕

เด็กหญิงรวิวรรณ ทองเลิศ
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองกะธาตุ วัดหนองกระธาตุ  

สบ ๒๕๖๐/๒๗๙๖
เด็กหญิงณัฎฐกฤตา นาเพชร

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองกะธาตุ วัดหนองกระธาตุ  

สบ ๒๕๖๐/๒๗๙๗

เด็กหญิงศศิตา สีระสา

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองกะธาตุ วัดหนองกระธาตุ  

สบ ๒๕๖๐/๒๗๙๘

เด็กหญิงณิชากานต์ วังคีรี
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองกะธาตุ วัดหนองกระธาตุ  

สบ ๒๕๖๐/๒๗๙๙

เด็กหญิงมณีรัตน์ พูลเทียบรัตน์
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองกีบม้า วัดหนองกีบม้า  

สบ ๒๕๖๐/๒๘๐๐
เด็กชายบูรพา รอดสวัสดิ

์

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองกะธาตุ วัดหนองนกชุม  

สบ ๒๕๖๐/๒๘๐๑
เด็กหญิงนภัสสร งามดี

๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองกะธาตุ วัดหนองนกชุม  

สบ ๒๕๖๐/๒๘๐๒
เด็กหญิงธัญกมล นาคเสพ

๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองกะธาตุ วัดหนองนกชุม  

สบ ๒๕๖๐/๒๘๐๓
เด็กชายชุติมันต์ บุญฤทธิ

์

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองสีดา วัดหนองสีดา  

สบ ๒๕๖๐/๒๘๐๔
เด็กหญิงณิษากรณ์ โตสารเดช

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองสีดา วัดหนองสีดา  

สบ ๒๕๖๐/๒๘๐๕
เด็กหญิงวรรณกานต์ วงศานิล

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองสีดา วัดหนองสีดา  

สบ ๒๕๖๐/๒๘๐๖
เด็กหญิงพัชรวลัย สุกแดง

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองสีดา วัดหนองสีดา  

สบ ๒๕๖๐/๒๘๐๗
นางสาวเกตุวดี จันทร์สว่าง

๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหนองสีดา วัดหนองสีดา  

สบ ๒๕๖๐/๒๘๐๘
เด็กหญิงมาริกา ศรีนวลขาว

๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองสีดา วัดหนองสีดา  

สบ ๒๕๖๐/๒๘๐๙
เด็กหญิงจันทร์ฉาย บุญเสร็จ

๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองสีดา วัดหนองสีดา  

สบ ๒๕๖๐/๒๘๑๐
เด็กหญิงสุพพัตรา วงศ์เทเวสน์

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองสีดา วัดหนองสีดา  

สบ ๒๕๖๐/๒๘๑๑

เด็กหญิงพัชริญา นาทาม
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแซงวิทยา วัดหนองพลับ  

สบ ๒๕๖๐/๒๘๑๒
เด็กชายธีรภัทร จีบแก้ว

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์

วัดกองทองสว่างอารมณ์

 

สบ ๒๕๖๐/๒๘๑๓

เด็กหญิงศรีประภา ยวงยิม

้

๐๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์

วัดกองทองสว่างอารมณ์

 

สบ ๒๕๖๐/๒๘๑๔

เด็กชายธีรพงษ์ หวังก่อศรีสุข
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์

วัดกองทองสว่างอารมณ์

 

สบ ๒๕๖๐/๒๘๑๕

เด็กหญิงกานต์ธิดา ขันแก้ว

๑๗/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลหนองโดน (สนิทประชากร)

วัดปาแหน  

สบ ๒๕๖๐/๒๘๑๖
เด็กชายเอกมงคล หญ้าอ่อนดี

๐๕/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลหนองโดน (สนิทประชากร)

วัดปาแหน  

สบ ๒๕๖๐/๒๘๑๗

เด็กชายภาคภูมิ เมืองบุญ
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองโดนวิทยา วัดศรีนวลตอยาง  

สบ ๒๕๖๐/๒๘๑๘

เด็กชายวัชรพงษ์ งามมา
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองโดนวิทยา วัดศรีนวลตอยาง  

สบ ๒๕๖๐/๒๘๑๙

เด็กหญิงณัฐรดี เนตรปรีชา
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองโดนวิทยา วัดศรีนวลตอยาง  

สบ ๒๕๖๐/๒๘๒๐
เด็กหญิงรัตติกาล สุขชาติ

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองโดนวิทยา วัดศรีนวลตอยาง  

สบ ๒๕๖๐/๒๘๒๑

เด็กหญิงสุนิสา สุขอาจ
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองโดนวิทยา วัดศรีนวลตอยาง  

สบ ๒๕๖๐/๒๘๒๒

เด็กหญิงเมธินี มานหมัด
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองโดนวิทยา วัดศรีนวลตอยาง  

สบ ๒๕๖๐/๒๘๒๓

เด็กหญิงสุมินตรา ทองพูล
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองโดนวิทยา วัดศรีนวลตอยาง  

สบ ๒๕๖๐/๒๘๒๔
เด็กหญิงศุภวรรณ โพธิพิศ

์

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองโดนวิทยา วัดศรีนวลตอยาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระบุรี  ๘๑ / ๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๕๖๐/๒๘๒๕

เด็กหญิงสุธิดา จาดปอม
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองโดนวิทยา วัดศรีนวลตอยาง  

สบ ๒๕๖๐/๒๘๒๖

เด็กหญิงปลายฟา ทัพศิลา
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองโดนวิทยา วัดศรีนวลตอยาง  

สบ ๒๕๖๐/๒๘๒๗
เด็กหญิงสุภิญญา สุขชาติ

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองโดนวิทยา วัดศรีนวลตอยาง  

สบ ๒๕๖๐/๒๘๒๘

เด็กหญิงภมรรัตน์ รุ่งโต
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองโดนวิทยา วัดศรีนวลตอยาง  

สบ ๒๕๖๐/๒๘๒๙

นางสาวอโนมา ตุ้มสภา
๐๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองโดนวิทยา วัดศรีนวลตอยาง  

สบ ๒๕๖๐/๒๘๓๐
เด็กหญิงศิริพร บัวลา

๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองโดนวิทยา วัดศรีนวลตอยาง  

สบ ๒๕๖๐/๒๘๓๑
เด็กหญิงอริสา นิลลออ

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองโดนวิทยา วัดศรีนวลตอยาง  

สบ ๒๕๖๐/๒๘๓๒

เด็กหญิงกมลชนก ช่างกลึง
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองโดนวิทยา วัดศรีนวลตอยาง  

สบ ๒๕๖๐/๒๘๓๓

นางสาวพิมพ์มาดา กุลมงคล

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองโดนวิทยา วัดศรีนวลตอยาง  

สบ ๒๕๖๐/๒๘๓๔

นางสาววันวิสา เนตร์บุญ
๑๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองโดนวิทยา วัดศรีนวลตอยาง  

สบ ๒๕๖๐/๒๘๓๕
นางสาวศกุลศรา พหลยุทธ

๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองโดนวิทยา วัดศรีนวลตอยาง  

สบ ๒๕๖๐/๒๘๓๖

นางสาวสุภัสสรา พูลทรัพย์
๒๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองโดนวิทยา วัดศรีนวลตอยาง  

สบ ๒๕๖๐/๒๘๓๗

นายวรวัฒน์ ทรัพย์เชาว์
๑๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองโดนวิทยา วัดศรีนวลตอยาง  

สบ ๒๕๖๐/๒๘๓๘

นางสาวรัตนาวดี จันดา
๒๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองโดนวิทยา วัดศรีนวลตอยาง  

สบ ๒๕๖๐/๒๘๓๙
นางสรวลสันต์ วาริพันธน์

๑๒/๐๑/๒๕๐๒

โรงเรียนหนองโดนวิทยา วัดศรีนวลตอยาง  

สบ ๒๕๖๐/๒๘๔๐
นางสาวอารียา ทับทิม

๓๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองโดนวิทยา วัดศรีนวลตอยาง  

สบ ๒๕๖๐/๒๘๔๑

เด็กหญิงนำทิพย์ กลินทับ

่

๑๗/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์)
วัดสองคอน  

สบ ๒๕๖๐/๒๘๔๒

เด็กหญิงไพริน ยอนประเสริฐ
๐๖/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์)

วัดสองคอน  

สบ ๒๕๖๐/๒๘๔๓
เด็กหญิงสุพัตรา สาทุม

๑๐/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์)
วัดสองคอน  

สบ ๒๕๖๐/๒๘๔๔

เด็กหญิงสุริวิภา ขุนนะรา
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก วัดถำธรรมโอสถ  

สบ ๒๕๖๐/๒๘๔๕

เด็กหญิงโสรยา พันมุข
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก วัดถำธรรมโอสถ  

สบ ๒๕๖๐/๒๘๔๖

เด็กหญิงอรวรรณ วงศ์ศิลา
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก วัดถำธรรมโอสถ  

สบ ๒๕๖๐/๒๘๔๗
เด็กหญิงอริศรา แจบกระโทก

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก วัดถำธรรมโอสถ  

สบ ๒๕๖๐/๒๘๔๘

เด็กหญิงรุ่งไพลิน คำพิละ
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก วัดถำธรรมโอสถ  

สบ ๒๕๖๐/๒๘๔๙

เด็กหญิงทิฆัมพร หงส์ลอยลม
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก วัดถำธรรมโอสถ  

สบ ๒๕๖๐/๒๘๕๐
เด็กหญิงชนาภา ทิมณีวรรณ์

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก วัดถำธรรมโอสถ  

สบ ๒๕๖๐/๒๘๕๑
เด็กหญิงมาลินี สอนรอด

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก วัดถำธรรมโอสถ  

สบ ๒๕๖๐/๒๘๕๒

เด็กหญิงอินถหวา จันทาสี
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก วัดถำธรรมโอสถ  

สบ ๒๕๖๐/๒๘๕๓

เด็กหญิงภัทรวดี พันธุ์ธัช
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก วัดถำธรรมโอสถ  

สบ ๒๕๖๐/๒๘๕๔

เด็กหญิงอริสรา ฤทธิจันอัติ

์

๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก วัดถำธรรมโอสถ  

สบ ๒๕๖๐/๒๘๕๕
เด็กหญิงปณฑิตา หาญฮึก

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก วัดถำธรรมโอสถ  

สบ ๒๕๖๐/๒๘๕๖

เด็กหญิงจิดาภา เบียดขุนทด
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก วัดถำธรรมโอสถ  

สบ ๒๕๖๐/๒๘๕๗

นางสาวธนิษฐา แสงสว่าง
๑๘/๐๙/๒๕๓๐

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก วัดถำธรรมโอสถ  

สบ ๒๕๖๐/๒๘๕๘

เด็กหญิงอรวินท์ แสงเพ็ชร์
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก วัดมวกเหล็กนอก  

สบ ๒๕๖๐/๒๘๕๙
เด็กหญิงปภัสสร ภูประโคน

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก วัดมวกเหล็กนอก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระบุรี  ๘๒ / ๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๕๖๐/๒๘๖๐
เด็กหญิงทิวาภรณ์ หนูพรหม

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก วัดมวกเหล็กนอก  

สบ ๒๕๖๐/๒๘๖๑
เด็กหญิงจุฑาลักษณ์ มากคำ

๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก วัดมวกเหล็กนอก  

สบ ๒๕๖๐/๒๘๖๒
เด็กหญิงธิดารัตน์ วีระภิญโญ

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก วัดมวกเหล็กนอก  

สบ ๒๕๖๐/๒๘๖๓

เด็กหญิงภัคจิรา ปรีเดช
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก วัดมวกเหล็กนอก  

สบ ๒๕๖๐/๒๘๖๔

เด็กหญิงมุชิตา อาษา
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก วัดมวกเหล็กนอก  

สบ ๒๕๖๐/๒๘๖๕

เด็กหญิงพิชามญชุ์ สาดแสง
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก วัดมวกเหล็กนอก  

สบ ๒๕๖๐/๒๘๖๖
เด็กหญิงกนิษฐา ยอดสร้อย

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก วัดมวกเหล็กนอก  

สบ ๒๕๖๐/๒๘๖๗

เด็กหญิงภัชราภา ชุติมาทิพากร
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลียงโคนม

้

วัดคันตะเคียน

่

 

สบ ๒๕๖๐/๒๘๖๘

เด็กหญิงณัฐชยา สีคันทา
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลียงโคนม

้

วัดคันตะเคียน

่

 

สบ ๒๕๖๐/๒๘๖๙

นางสาวสุดารัตน์ หนูคำ
๑๕/๑๐/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านซับพริก วัดมวกเหล็กใน  

สบ ๒๕๖๐/๒๘๗๐
เด็กชายมงคลลักษณ์ สมณกุล

๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับพริก วัดมวกเหล็กใน  

สบ ๒๕๖๐/๒๘๗๑

เด็กชายคงสิน คำภาระ
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับพริก วัดมวกเหล็กใน  

สบ ๒๕๖๐/๒๘๗๒

เด็กหญิงนีรชา เจียงวงค์
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดมวกเหล็กใน  

สบ ๒๕๖๐/๒๘๗๓

เด็กหญิงกมลวรรณ อุ่นสี
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดมวกเหล็กใน  

สบ ๒๕๖๐/๒๘๗๔
เด็กหญิงสุนีย์ ทองสวัสดิ

์

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดมวกเหล็กใน  

สบ ๒๕๖๐/๒๘๗๕

เด็กหญิงปุญญรัตน์ สุภาเพียร
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดมวกเหล็กใน  

สบ ๒๕๖๐/๒๘๗๖

เด็กหญิงภูรดา พาละพล

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดมวกเหล็กใน  

สบ ๒๕๖๐/๒๘๗๗

เด็กหญิงวรรณวิสา อ่องสร้อย
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดมวกเหล็กใน  

สบ ๒๕๖๐/๒๘๗๘
เด็กหญิงภัทรภร เหลืองอ่อน

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดมวกเหล็กใน  

สบ ๒๕๖๐/๒๘๗๙

เด็กชายณัฐดนัย ทองแสง
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดมวกเหล็กใน  

สบ ๒๕๖๐/๒๘๘๐
เด็กชายเบญจพล ภูแผ่นนา

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดมวกเหล็กใน  

สบ ๒๕๖๐/๒๘๘๑ เด็กหญิงภูภัทรรญาดา
โยธา

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดมวกเหล็กใน  

สบ ๒๕๖๐/๒๘๘๒
เด็กหญิงชนาภา เพ็งเลือน

่

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดมวกเหล็กใน  

สบ ๒๕๖๐/๒๘๘๓

เด็กหญิงปาริฉัตร สุภาทียน
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดมวกเหล็กใน  

สบ ๒๕๖๐/๒๘๘๔

เด็กหญิงสร้อยสุดา ตับกลาง
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดมวกเหล็กใน  

สบ ๒๕๖๐/๒๘๘๕

เด็กหญิงบุญสิตา นาบำรุง
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดมวกเหล็กใน  

สบ ๒๕๖๐/๒๘๘๖
เด็กชายธนภัทร์ ศรีสมบัติ

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดมวกเหล็กใน  

สบ ๒๕๖๐/๒๘๘๗
เด็กหญิงเกษศรินทร์ จาดประยงค์

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดมวกเหล็กใน  

สบ ๒๕๖๐/๒๘๘๘

เด็กหญิงพรชิตา บัวอุบล

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดมวกเหล็กใน  

สบ ๒๕๖๐/๒๘๘๙

เด็กชายเจษฎา ภาษี
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดมวกเหล็กใน  

สบ ๒๕๖๐/๒๘๙๐
เด็กชายชินพัฒน์ อ่อนสาร

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดมวกเหล็กใน  

สบ ๒๕๖๐/๒๘๙๑

เด็กหญิงจิรดา บางโท
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดมวกเหล็กใน  

สบ ๒๕๖๐/๒๘๙๒

เด็กหญิงจิรประภา จันทิมี
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดมวกเหล็กใน  

สบ ๒๕๖๐/๒๘๙๓

เด็กหญิงปรียาวดี พรมณี
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดมวกเหล็กใน  

สบ ๒๕๖๐/๒๘๙๔
เด็กหญิงปวีณ์รัตน์ เลาะสันเทียะ

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดมวกเหล็กใน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระบุรี  ๘๓ / ๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๕๖๐/๒๘๙๕

เด็กหญิงพัชรพร นามโคตร
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดมวกเหล็กใน  

สบ ๒๕๖๐/๒๘๙๖

เด็กหญิงพิชาพร โพธิพฤกษ์
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดมวกเหล็กใน  

สบ ๒๕๖๐/๒๘๙๗
เด็กหญิงพิมพ์มาดา วงศ์ศิริรักษ์

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดมวกเหล็กใน  

สบ ๒๕๖๐/๒๘๙๘

เด็กหญิงภาชินี วรรณโพธิ

์

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดมวกเหล็กใน  

สบ ๒๕๖๐/๒๘๙๙

เด็กหญิงภีมภา แพทยานนท์
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดมวกเหล็กใน  

สบ ๒๕๖๐/๒๙๐๐
เด็กหญิงวริยาพร พามณี

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดมวกเหล็กใน  

สบ ๒๕๖๐/๒๙๐๑
เด็กหญิงสิริลักษณ์ เมียนมิตร

้

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดมวกเหล็กใน  

สบ ๒๕๖๐/๒๙๐๒
เด็กหญิงอิชยา นาเมืองรักษ์

๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดมวกเหล็กใน  

สบ ๒๕๖๐/๒๙๐๓
เด็กหญิงชนัญชิดา สิงห์เพียง

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดมวกเหล็กใน  

สบ ๒๕๖๐/๒๙๐๔
เด็กชายชัยชนะ วีระภิญโญ

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดมวกเหล็กใน  

สบ ๒๕๖๐/๒๙๐๕
เด็กชายณัฐกานต์ สังข์มงคล

๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดมวกเหล็กใน  

สบ ๒๕๖๐/๒๙๐๖
เด็กหญิงณัฐวดี สวนสุวรรณ์

๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดมวกเหล็กใน  

สบ ๒๕๖๐/๒๙๐๗
เด็กชายกรกฎ เชียวชาญ

่

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดมวกเหล็กใน  

สบ ๒๕๖๐/๒๙๐๘
เด็กชายอนัญ

อิศรางกูร ณ อยุธยา ๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดมวกเหล็กใน  

สบ ๒๕๖๐/๒๙๐๙
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ เกตุวิทยา

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดมวกเหล็กใน  

สบ ๒๕๖๐/๒๙๑๐
เด็กชายนิวัฒน์ โพธิชาลี

์

๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดมวกเหล็กใน  

สบ ๒๕๖๐/๒๙๑๑

เด็กหญิงฟาติมา สุขเกษม
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดมวกเหล็กใน  

สบ ๒๕๖๐/๒๙๑๒

เด็กชายสุชาติ อินทา
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดมวกเหล็กใน  

สบ ๒๕๖๐/๒๙๑๓
เด็กชายจักรพงษ์ แซ่เติน

๋

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดมวกเหล็กใน  

สบ ๒๕๖๐/๒๙๑๔
เด็กหญิงกัญญารัตน์ อนุสิ

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดมวกเหล็กใน  

สบ ๒๕๖๐/๒๙๑๕

เด็กหญิงอมรา เกษจันทร์
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดมวกเหล็กใน  

สบ ๒๕๖๐/๒๙๑๖

เด็กหญิงปาริชาติ ทาเผือก
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดมวกเหล็กใน  

สบ ๒๕๖๐/๒๙๑๗
เด็กชายวัชฏะ โคตรคำภา

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดมวกเหล็กใน  

สบ ๒๕๖๐/๒๙๑๘

เด็กชายชนกานต์ วงศ์วาน
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดมวกเหล็กใน  

สบ ๒๕๖๐/๒๙๑๙

เด็กหญิงธนัชญา รอดเพ็ง
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดมวกเหล็กใน  

สบ ๒๕๖๐/๒๙๒๐
เด็กหญิงณัฏฐวรรณ บัวล้อมใบ

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดมวกเหล็กใน  

สบ ๒๕๖๐/๒๙๒๑
เด็กหญิงอรสา งามแสง

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดมวกเหล็กใน  

สบ ๒๕๖๐/๒๙๒๒

เด็กหญิงสุภัทรา บัวมัย
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดมวกเหล็กใน  

สบ ๒๕๖๐/๒๙๒๓
เด็กหญิงกัญญารัตน์ กีประวัติ

้

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดมวกเหล็กใน  

สบ ๒๕๖๐/๒๙๒๔

เด็กหญิงสุชาดา สุพร
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดมวกเหล็กใน  

สบ ๒๕๖๐/๒๙๒๕
เด็กหญิงสุกัญญา ใจบุญ

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดมวกเหล็กใน  

สบ ๒๕๖๐/๒๙๒๖

เด็กชายนัทธโชค จัดจอหอ
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดมวกเหล็กใน  

สบ ๒๕๖๐/๒๙๒๗

เด็กหญิงมณีรัตน์ รัตน์เกล้า
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดมวกเหล็กใน  

สบ ๒๕๖๐/๒๙๒๘

เด็กชายพัทธดนย์ พิลาศรี
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดมวกเหล็กใน  

สบ ๒๕๖๐/๒๙๒๙
เด็กหญิงเกตุวดี ใจมะเริง

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดมวกเหล็กใน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระบุรี  ๘๔ / ๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๕๖๐/๒๙๓๐
เด็กชายวศิน ครุธปรอย

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดมวกเหล็กใน  

สบ ๒๕๖๐/๒๙๓๑

เด็กชายธนวัฒน์ คำสุข
๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดมวกเหล็กใน  

สบ ๒๕๖๐/๒๙๓๒
เด็กชายภานุพงศ์ ภูวสวัสดิ

์

๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดมวกเหล็กใน  

สบ ๒๕๖๐/๒๙๓๓

เด็กชายเจษฎา หันชะนา
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดมวกเหล็กใน  

สบ ๒๕๖๐/๒๙๓๔

เด็กชายธนภัทร ผินนารี
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดมวกเหล็กใน  

สบ ๒๕๖๐/๒๙๓๕

เด็กชายภาคิน ยอดปญญา
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดมวกเหล็กใน  

สบ ๒๕๖๐/๒๙๓๖
เด็กหญิงชนิดาภา ไถจัตุรัส

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดมวกเหล็กใน  

สบ ๒๕๖๐/๒๙๓๗

นางสาวธนิดา ตรีรัตนกุลพร
๑๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดมวกเหล็กใน  

สบ ๒๕๖๐/๒๙๓๘

เด็กหญิงวรรณษา วิจิตรภาพ
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดมวกเหล็กใน  

สบ ๒๕๖๐/๒๙๓๙

นางสาวศิริรัตน์ ต้นบุญ
๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดมวกเหล็กใน  

สบ ๒๕๖๐/๒๙๔๐
เด็กหญิงอธิติยาภรณ์ แสงอธิคม

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดมวกเหล็กใน  

สบ ๒๕๖๐/๒๙๔๑

เด็กชายชัยสิทธิ

์

มณฑล
๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดมวกเหล็กใน  

สบ ๒๕๖๐/๒๙๔๒

เด็กชายธนภัทร สุภาพรูป
๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดมวกเหล็กใน  

สบ ๒๕๖๐/๒๙๔๓

เด็กชายบัญชา เผือดจันทึก
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดมวกเหล็กใน  

สบ ๒๕๖๐/๒๙๔๔
เด็กชายสุรเดช เพชรพิเศษศรี

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดมวกเหล็กใน  

สบ ๒๕๖๐/๒๙๔๕
เด็กหญิงณนพวรรณ บัวล้อมใบ

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดมวกเหล็กใน  

สบ ๒๕๖๐/๒๙๔๖

เด็กหญิงนิภาพร แซ่เล้า

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดมวกเหล็กใน  

สบ ๒๕๖๐/๒๙๔๗

เด็กหญิงเปรมยุดา สายวงศ์ปญญา
๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดมวกเหล็กใน  

สบ ๒๕๖๐/๒๙๔๘
เด็กชายรัตนโชติ สิงห์แก้ว

๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดมวกเหล็กใน  

สบ ๒๕๖๐/๒๙๔๙

เด็กหญิงกุลณัฐ แก้วสุวรรณ
๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดมวกเหล็กใน  

สบ ๒๕๖๐/๒๙๕๐
เด็กหญิงจิราภา ขุนทอง

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดมวกเหล็กใน  

สบ ๒๕๖๐/๒๙๕๑

เด็กหญิงจุฬาพรรณ สังข์จะโปะ

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดมวกเหล็กใน  

สบ ๒๕๖๐/๒๙๕๒
เด็กหญิงณัฐชญาภา รวยดี

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดมวกเหล็กใน  

สบ ๒๕๖๐/๒๙๕๓

เด็กหญิงณัฐนรี รังบัดใจ
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดมวกเหล็กใน  

สบ ๒๕๖๐/๒๙๕๔

เด็กหญิงปราณี ชำนาญศรี
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดมวกเหล็กใน  

สบ ๒๕๖๐/๒๙๕๕

เด็กหญิงสุกัญญา ศิริฟอง
๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดมวกเหล็กใน  

สบ ๒๕๖๐/๒๙๕๖
เด็กหญิงอริสา นันทวงศ์

๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดมวกเหล็กใน  

สบ ๒๕๖๐/๒๙๕๗

นายณัฐวุฒิ อุปชาใต้
๑๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดมวกเหล็กใน  

สบ ๒๕๖๐/๒๙๕๘

เด็กชายภาคภูมิ หล่อเงิน
๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดมวกเหล็กใน  

สบ ๒๕๖๐/๒๙๕๙

เด็กหญิงธนัสชา ท่อนทอง
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดมวกเหล็กใน  

สบ ๒๕๖๐/๒๙๖๐
เด็กหญิงนารีรัตน์ เกิดศิริ

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดมวกเหล็กใน  

สบ ๒๕๖๐/๒๙๖๑

เด็กหญิงนิศาชล บุญประคอง
๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดมวกเหล็กใน  

สบ ๒๕๖๐/๒๙๖๒
เด็กหญิงเปรมประภา ทรงสุข

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดมวกเหล็กใน  

สบ ๒๕๖๐/๒๙๖๓

เด็กหญิงศิโรรัตน์ วารกิจสถาพร
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดมวกเหล็กใน  

สบ ๒๕๖๐/๒๙๖๔
เด็กชายจักรพันธุ์ หวังสวัสดิ

์

๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดมวกเหล็กใน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระบุรี  ๘๕ / ๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๕๖๐/๒๙๖๕

เด็กชายบูรพา กะการดี
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดมวกเหล็กใน  

สบ ๒๕๖๐/๒๙๖๖

เด็กชายพันธวัสส์ พงศ์ถึงแก้ว
๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดมวกเหล็กใน  

สบ ๒๕๖๐/๒๙๖๗
เด็กชายสุทธิพงษ์ อุ้ยสาร

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดมวกเหล็กใน  

สบ ๒๕๖๐/๒๙๖๘

เด็กชายสุริยะเดช มุ่งหน้าที

่

๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดมวกเหล็กใน  

สบ ๒๕๖๐/๒๙๖๙

เด็กหญิงฉันท์ชนิต แหยมสาสุข
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดมวกเหล็กใน  

สบ ๒๕๖๐/๒๙๗๐
เด็กหญิงลลิตา ชัยต้น

๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดมวกเหล็กใน  

สบ ๒๕๖๐/๒๙๗๑
เด็กหญิงวริศรา ครุธปรอย

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดมวกเหล็กใน  

สบ ๒๕๖๐/๒๙๗๒

เด็กหญิงกาญจนธัช พรมศรี
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดมวกเหล็กใน  

สบ ๒๕๖๐/๒๙๗๓

เด็กหญิงกาญจนา มุกดา
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดมวกเหล็กใน  

สบ ๒๕๖๐/๒๙๗๔

เด็กหญิงทิพธัญญา จินดา
๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดมวกเหล็กใน  

สบ ๒๕๖๐/๒๙๗๕
เด็กหญิงวีรนุชญาณ์ วงศ์สุวรรณ

๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดมวกเหล็กใน  

สบ ๒๕๖๐/๒๙๗๖

เด็กหญิงสุพิชชา เกิดสุวรรณ์
๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดมวกเหล็กใน  

สบ ๒๕๖๐/๒๙๗๗

เด็กชายธนพล เทียงโยธา

่

๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดมวกเหล็กใน  

สบ ๒๕๖๐/๒๙๗๘

เด็กหญิงชนาภา ถาวร
๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดมวกเหล็กใน  

สบ ๒๕๖๐/๒๙๗๙
เด็กชายภานุพงษ์ พุทธวงค์

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดมวกเหล็กใน  

สบ ๒๕๖๐/๒๙๘๐
เด็กชายสมหวัง แสงสว่าง

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดมวกเหล็กใน  

สบ ๒๕๖๐/๒๙๘๑

เด็กชายคมพิศิษฐ์ ศรีธรรมมา

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดมวกเหล็กใน  

สบ ๒๕๖๐/๒๙๘๒

เด็กหญิงธันยพร ศิริสุนทร
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดมวกเหล็กใน  

สบ ๒๕๖๐/๒๙๘๓
เด็กหญิงวิไลวรรณ ไชยยานนท์

๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดมวกเหล็กใน  

สบ ๒๕๖๐/๒๙๘๔

เด็กหญิงศิริโชค แซ่จิว
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดมวกเหล็กใน  

สบ ๒๕๖๐/๒๙๘๕

เด็กหญิงกมลชนก คันธชุมภู
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดมวกเหล็กใน  

สบ ๒๕๖๐/๒๙๘๖

เด็กชายภิญโญ สมอิม

่

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดมวกเหล็กใน  

สบ ๒๕๖๐/๒๙๘๗
เด็กหญิงกัลยา รุ่งโรจน์

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดมวกเหล็กใน  

สบ ๒๕๖๐/๒๙๘๘

เด็กหญิงบัญจรัตน์ รักษาทางดี
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดมวกเหล็กใน  

สบ ๒๕๖๐/๒๙๘๙ เด็กหญิงพัชชนาวรรณ
ผาใต้

๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดมวกเหล็กใน  

สบ ๒๕๖๐/๒๙๙๐
เด็กหญิงวรวรรณ ด่านนอก

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา วัดมวกเหล็กใน  

สบ ๒๕๖๐/๒๙๙๑
นางสาววันทนีย์ ส้มเกลียง

้

๑๕/๐๙/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านซับกระดาน วัดซับกระดาน  

สบ ๒๕๖๐/๒๙๙๒

นางสาวดวงพร ศรีวะรมย์
๓๑/๐๘/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านซับกระดาน วัดซับกระดาน  

สบ ๒๕๖๐/๒๙๙๓

นางณหทัย มีเหมือน
๐๗/๐๓/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านซับกระดาน วัดซับกระดาน  

สบ ๒๕๖๐/๒๙๙๔

เด็กหญิงเมษา ลาบุตรดี
๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านซับสนุ่น วัดซับขาม  

สบ ๒๕๖๐/๒๙๙๕
เด็กหญิงจันจิรา นาหมืนไวย

่

๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านซับสนุ่น วัดซับขาม  

สบ ๒๕๖๐/๒๙๙๖

เด็กหญิงโชติกา น้อยเจริญ

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซับสนุ่น วัดซับขาม  

สบ ๒๕๖๐/๒๙๙๗

เด็กหญิงจิราพร กลีบเกษร
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านซับสนุ่น วัดซับขาม  

สบ ๒๕๖๐/๒๙๙๘

เด็กชายศักดินนท์ ทองดี
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านซับสนุ่น วัดซับขาม  

สบ ๒๕๖๐/๒๙๙๙
เด็กหญิงนฤมล ภิญโย

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซับสนุ่น วัดซับขาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระบุรี  ๘๖ / ๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๕๖๐/๓๐๐๐
เด็กหญิงสุนิสา พุธแดง

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซับสนุ่น วัดซับขาม  

สบ ๒๕๖๐/๓๐๐๑
เด็กหญิงสุภาพร กิงแก้ว

่

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซับสนุ่น วัดซับขาม  

สบ ๒๕๖๐/๓๐๐๒
เด็กหญิงอริสา คำปอง

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซับสนุ่น วัดซับขาม  

สบ ๒๕๖๐/๓๐๐๓
เด็กหญิงพัชรินทร์ เสือไหล

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซับสนุ่น วัดซับขาม  

สบ ๒๕๖๐/๓๐๐๔
เด็กหญิงชุลีกร บัวบานศรี

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับสนุ่น วัดซับขาม  

สบ ๒๕๖๐/๓๐๐๕
เด็กหญิงปราณี รัตนนท์

๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซับสนุ่น วัดซับขาม  

สบ ๒๕๖๐/๓๐๐๖
เด็กชายชยพัทธ์ น้อยเทศ

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซับสนุ่น วัดซับขาม  

สบ ๒๕๖๐/๓๐๐๗
เด็กชายเทพพิทักษ์ ทรัพย์สุริส

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซับสนุ่น วัดซับขาม  

สบ ๒๕๖๐/๓๐๐๘
เด็กชายวรพรต พละโพธิ

์

๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านซับสนุ่น วัดซับสนุ่น  

สบ ๒๕๖๐/๓๐๐๙
เด็กชายพุฒิพงศ์ โลหะกุล

๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซับสนุ่น วัดซับสนุ่น  

สบ ๒๕๖๐/๓๐๑๐
เด็กชายณัฐพงษ์ กาวีระ

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซับสนุ่น วัดซับสนุ่น  

สบ ๒๕๖๐/๓๐๑๑
เด็กหญิงพัชรา แย้มพลาย

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับสนุ่น วัดซับสนุ่น  

สบ ๒๕๖๐/๓๐๑๒
เด็กหญิงเนตรดาว นาคพันธุ์

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับสนุ่น วัดซับสนุ่น  

สบ ๒๕๖๐/๓๐๑๓
เด็กหญิงจิราภรณ์ แสงรุ่งเรือง

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับสนุ่น วัดซับสนุ่น  

สบ ๒๕๖๐/๓๐๑๔
เด็กหญิงสิริยากร เลิศพรสุทธิรัตน์

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับสนุ่น วัดซับสนุ่น  

สบ ๒๕๖๐/๓๐๑๕
เด็กหญิงมนัสนันท์ พอขุนทด

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับสนุ่น วัดซับสนุ่น  

สบ ๒๕๖๐/๓๐๑๖
เด็กหญิงสุพิชญา บมขุนทด

๓๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านซับสนุ่น วัดซับสนุ่น  

สบ ๒๕๖๐/๓๐๑๗
เด็กชายรัชชานนท์ บรรดาศักดิ

์

๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซับสนุ่น วัดซับสนุ่น  

สบ ๒๕๖๐/๓๐๑๘
เด็กหญิงนิตยา ลืนนาม

่

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซับสนุ่น วัดซับสนุ่น  

สบ ๒๕๖๐/๓๐๑๙ เด็กหญิงธัญญาลักษณ์
เฉยขุนทด

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับสนุ่น วัดซับสนุ่น  

สบ ๒๕๖๐/๓๐๒๐
เด็กชายพีรพล พอขุนทด

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับสนุ่น วัดซับสนุ่น  

สบ ๒๕๖๐/๓๐๒๑
เด็กชายอโนทัย ในสันเทียะ

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับสนุ่น วัดซับสนุ่น  

สบ ๒๕๖๐/๓๐๒๒
เด็กชายภัทรชานนท์ สุริยะ

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับสนุ่น วัดซับสนุ่น  

สบ ๒๕๖๐/๓๐๒๓
เด็กชายวโรดม ดาวทอง

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับสนุ่น วัดซับสนุ่น  

สบ ๒๕๖๐/๓๐๒๔
เด็กชายนพดล พลไธสง

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับสนุ่น วัดซับสนุ่น  

สบ ๒๕๖๐/๓๐๒๕
เด็กชายการัณยภาส มานะกุล

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับสนุ่น วัดซับสนุ่น  

สบ ๒๕๖๐/๓๐๒๖
เด็กหญิงนงนภัส ทองคำสุก

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซับสนุ่น วัดซับสนุ่น  

สบ ๒๕๖๐/๓๐๒๗
เด็กหญิงพิจิตตรา พิมพ์จอหอ

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับสนุ่น วัดซับสนุ่น  

สบ ๒๕๖๐/๓๐๒๘
เด็กหญิงปยะนุช มะลิวัตร

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับสนุ่น วัดซับสนุ่น  

สบ ๒๕๖๐/๓๐๒๙
เด็กชายเสกสันต์ รามจันทึก

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับสนุ่น วัดซับสนุ่น  

สบ ๒๕๖๐/๓๐๓๐
เด็กชายธณภัทร วงษ์ศรี

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับสนุ่น วัดซับสนุ่น  

สบ ๒๕๖๐/๓๐๓๑
เด็กหญิงแพรวา พงษ์สนิท

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับสนุ่น วัดซับสนุ่น  

สบ ๒๕๖๐/๓๐๓๒
นายพรพิทักษ์ ชอบใหญ่

๓๑/๑๒/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านโปงเกตุ วัดซับสนุ่น  

สบ ๒๕๖๐/๓๐๓๓
เด็กหญิงสุภาวดี สุวรรณเทศ

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงเกตุ วัดซับสนุ่น  

สบ ๒๕๖๐/๓๐๓๔
เด็กหญิงวันวลี ปานเจริญ

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงเกตุ วัดซับสนุ่น  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระบุรี  ๘๗ / ๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๕๖๐/๓๐๓๕
เด็กหญิงพรศิริ หนิมพานิชย์

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเอียว

่

วัดหนองเอียว

่

 

สบ ๒๕๖๐/๓๐๓๖
เด็กหญิงพัชธิดา รัศมี

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าพลู วัดซับดินดำ  

สบ ๒๕๖๐/๓๐๓๗
เด็กหญิงธนัชชา น่าชม

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าพลู วัดซับดินดำ  

สบ ๒๕๖๐/๓๐๓๘
เด็กชายนำพุ ลือชัย

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าพลู วัดซับดินดำ  

สบ ๒๕๖๐/๓๐๓๙
เด็กหญิงภรณ์ทิพย์ กิงสันเทียะ

่

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม วัดซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๕๖๐/๓๐๔๐
เด็กชายวีรภัทร เชิดชู

๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม วัดซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๕๖๐/๓๐๔๑
เด็กหญิงธัญวรัตม์ คำจีนสี

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม วัดซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๕๖๐/๓๐๔๒
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ดีทะเล
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม วัดซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๕๖๐/๓๐๔๓
เด็กหญิงกรณิษาภา ธงสันเทียะ

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม วัดซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๕๖๐/๓๐๔๔
เด็กชายวายุ ฝอกระโทก

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม วัดซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๕๖๐/๓๐๔๕
เด็กชายธีรภัทร พุทธชนม์

๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ วัดซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๕๖๐/๓๐๔๖
เด็กชายธัญญารักษ์ ขนาดกลาง

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงไทร วัดซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๕๖๐/๓๐๔๗
เด็กชายเกริกเกียรติ พวงประยงค์

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงไทร วัดซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๕๖๐/๓๐๔๘
เด็กชายเกียรติพงษ์ โขสันเทียะ

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงไทร วัดซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๕๖๐/๓๐๔๙
เด็กหญิงงามศิริ โพธิศรี

์

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงไทร วัดซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๕๖๐/๓๐๕๐
เด็กชายวรพล จงเสริมกลาง

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงไทร วัดซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๕๖๐/๓๐๕๑
เด็กหญิงไพลิน ปามะณีย์

๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำสมพุง วัดซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๕๖๐/๓๐๕๒
เด็กหญิงศศิมา บานเย็นงาม

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำสมพุง วัดซับน้อยเหนือ  

สบ ๒๕๖๐/๓๐๕๓
เด็กหญิงศศิปะภา ชุมสาลี

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโปง วัดหนองโปง  

สบ ๒๕๖๐/๓๐๕๔
เด็กชายภูวนัย วัฒนธงชัย

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโปง วัดหนองโปง  

สบ ๒๕๖๐/๓๐๕๕
เด็กหญิงขนิษฐา ชืนเชาวกิจ

่

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโปง วัดหนองโปง  

สบ ๒๕๖๐/๓๐๕๖
เด็กหญิงญารินทร์ดา คเชนทร์ชาติ

๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโปง วัดหนองโปง  

สบ ๒๕๖๐/๓๐๕๗
เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ หนูแดง

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดคลองไทร  

สบ ๒๕๖๐/๓๐๕๘
นางวิไล ศิริจันดา

๐๗/๐๑/๒๕๒๑

โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร
วัดสวนทองรวมมิตร

 

สบ ๒๕๖๐/๓๐๕๙
นางสาวสมคิด ควบคุม

๓๐/๑๒/๒๕๒๘

โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร
วัดสวนทองรวมมิตร

 

สบ ๒๕๖๐/๓๐๖๐
นางสาวปวีณา ชอบธรรม

๑๓/๑๑/๒๕๒๙

โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร
วัดสวนทองรวมมิตร

 

สบ ๒๕๖๐/๓๐๖๑
นางสาวสาคร ขอกันกลาง

้

๑๐/๐๘/๒๕๓๓

โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร
วัดสวนทองรวมมิตร

 

สบ ๒๕๖๐/๓๐๖๒
นางสาวทีทิม โตยเถือน

่

๐๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก วัดสัจจะพล  

สบ ๒๕๖๐/๓๐๖๓
นางสาวจิราภา มณีอินทร์

๐๕/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก วัดมวกเหล็กนอก  

สบ ๒๕๖๐/๓๐๖๔
นางสาวณัฐภัคพัสชม จันทาบุตรสกุล

๒๔/๑๑/๒๕๓๕

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก วัดมวกเหล็กนอก  

สบ ๒๕๖๐/๓๐๖๕
นางสาวสุวณี ปติไหว

๓๐/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก วัดมวกเหล็กนอก  

สบ ๒๕๖๐/๓๐๖๖
นายอเนก พลเดช

๐๕/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก วัดมวกเหล็กนอก  

สบ ๒๕๖๐/๓๐๖๗
นายนรชาติ แก้วสุก

๒๖/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก วัดมวกเหล็กนอก  

สบ ๒๕๖๐/๓๐๖๘
นายอาทิตย์ จันทร์เถือน

่

๐๗/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก วัดมวกเหล็กนอก  

สบ ๒๕๖๐/๓๐๖๙
นางสาววราภรณ์ ประสนิท

๑๗/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก วัดมวกเหล็กนอก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระบุรี  ๘๘ / ๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๕๖๐/๓๐๗๐
นางสาวพิมพ์วิภา เฉลยจรรยา

๑๐/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก วัดมวกเหล็กนอก  

สบ ๒๕๖๐/๓๐๗๑
นางสาวธีณัฐดา กุลทัศน์

๑๐/๐๕/๒๕๓๙

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก วัดมวกเหล็กนอก  

สบ ๒๕๖๐/๓๐๗๒
นางสาวอินทิรา วงษ์ศักดา

๑๕/๐๒/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก วัดมวกเหล็กนอก  

สบ ๒๕๖๐/๓๐๗๓
นางสาวสุภัทรา ห้องแซง

๒๓/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก วัดมวกเหล็กนอก  

สบ ๒๕๖๐/๓๐๗๔
นางสาววลัยวัลย์ ต่อวิเศษ

๒๑/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก วัดมวกเหล็กนอก  

สบ ๒๕๖๐/๓๐๗๕
นางสาวอรวรรณ พึงญาติ

่

๑๓/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก วัดมวกเหล็กนอก  

สบ ๒๕๖๐/๓๐๗๖
นางสาววราทิพย์ บุญมา

๑๒/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก วัดมวกเหล็กนอก  

สบ ๒๕๖๐/๓๐๗๗
นางสาวเพชรลดา ขอพลกลาง

๒๗/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก วัดมวกเหล็กนอก  

สบ ๒๕๖๐/๓๐๗๘
นางสาวธนัญชพร คำชมภู

๒๓/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก วัดมวกเหล็กนอก  

สบ ๒๕๖๐/๓๐๗๙
นางสาวสะวีหรา หนิมพานิช

๑๐/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก วัดมวกเหล็กนอก  

สบ ๒๕๖๐/๓๐๘๐
นางสาววรรณิษา แย้มเกษร

๒๔/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก วัดมวกเหล็กนอก  

สบ ๒๕๖๐/๓๐๘๑
นางสาวจันทร์จิรา มีประทีป

๑๙/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก วัดมวกเหล็กนอก  

สบ ๒๕๖๐/๓๐๘๒
นางสาวจตุพร ฉาบเพชร

๒๐/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก วัดมวกเหล็กนอก  

สบ ๒๕๖๐/๓๐๘๓
นางสาวสุชาดา ปูตาแสง

๑๒/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก วัดมวกเหล็กนอก  

สบ ๒๕๖๐/๓๐๘๔
นางสาวเบญจวรรณ สงค์โสด

๒๔/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก วัดมวกเหล็กนอก  

สบ ๒๕๖๐/๓๐๘๕
นายเอกราช ศิริวรรณ

๐๖/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก วัดมวกเหล็กนอก  

สบ ๒๕๖๐/๓๐๘๖
นางสาวศิริพร แพ่งสวัสดิ

์

๐๗/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก วัดมวกเหล็กนอก  

สบ ๒๕๖๐/๓๐๘๗
นายธีรวุฒิ รังสะอินทร์

๐๑/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก วัดมวกเหล็กนอก  

สบ ๒๕๖๐/๓๐๘๘
นางสาวอนุสรา สะราคำ

๐๓/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก วัดมวกเหล็กนอก  

สบ ๒๕๖๐/๓๐๘๙
นายวัชรากรณ์ ประเสริฐศิลป

๒๐/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก วัดมวกเหล็กนอก  

สบ ๒๕๖๐/๓๐๙๐
เด็กหญิงณัฐฐา ผอบทอง

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนพุดวิทยา วัดโคกโพธิ

์

 

สบ ๒๕๖๐/๓๐๙๑
เด็กหญิงตวงทิพย์ ศรีเกษ

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนพุดวิทยา วัดโคกโพธิ

์

 

สบ ๒๕๖๐/๓๐๙๒
เด็กหญิงนันทวัน ศรีเพชร์

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนพุดวิทยา วัดโคกโพธิ

์

 

สบ ๒๕๖๐/๓๐๙๓
เด็กหญิงรุ่งทิวา เสือคุ่ย

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนพุดวิทยา วัดโคกโพธิ

์

 

สบ ๒๕๖๐/๓๐๙๔
เด็กหญิงลักขณา จำเนียรธรรม

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนพุดวิทยา วัดโคกโพธิ

์

 

สบ ๒๕๖๐/๓๐๙๕
เด็กชายธนาธิป สีเดือน

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนพุดวิทยา วัดโคกโพธิ

์

 

สบ ๒๕๖๐/๓๐๙๖
เด็กชายนวพรรษ ศรสุวรรณ์

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนพุดวิทยา วัดโคกโพธิ

์

 

สบ ๒๕๖๐/๓๐๙๗
เด็กชายจักรกฤษณ์ เพลงยิม

้

๒๐/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดดอนทอง(ราษฎร์ร่วมจิต)

วัดดอนทอง  

สบ ๒๕๖๐/๓๐๙๘
เด็กหญิงอรจิรา ศิริมงคล

๑๔/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง)

วัดดอนทอง  

สบ ๒๕๖๐/๓๐๙๙
เด็กชายนพวิทย์ ชมชืน

่

๒๘/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี

วัดดอนทอง  

สบ ๒๕๖๐/๓๑๐๐
เด็กหญิงวรัญญา ดูเรืองรัมย์

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนพุดวิทยา วัดดอนพุด  

สบ ๒๕๖๐/๓๑๐๑
เด็กชายศราวุฒิ สดคมขำ

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนพุดวิทยา วัดดอนพุด  

สบ ๒๕๖๐/๓๑๐๒
เด็กหญิงพรนิภา คชากร

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนพุดวิทยา วัดดอนพุด  

สบ ๒๕๖๐/๓๑๐๓
เด็กหญิงพัชราภรณ์ สละบาป

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนพุดวิทยา วัดดอนพุด  

สบ ๒๕๖๐/๓๑๐๔
เด็กหญิงวิยะดา มีรินทร์

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนพุดวิทยา วัดดอนพุด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระบุรี  ๘๙ / ๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๕๖๐/๓๑๐๕
เด็กหญิงภัทรธิดา ยาแก้ว

๐๓/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง)

วัดดอนพุด  

สบ ๒๕๖๐/๓๑๐๖
เด็กหญิงธิดาภรณ์ อ้วนศรี

๐๗/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง)

วัดดอนพุด  

สบ ๒๕๖๐/๓๑๐๗
เด็กชายศุภวัฒน์ ทันประโยชน์

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนพุดวิทยา วัดบ้านรี  

สบ ๒๕๖๐/๓๑๐๘
เด็กหญิงอรัญญา โตฤทธิ

์

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนพุดวิทยา วัดบ้านรี  

สบ ๒๕๖๐/๓๑๐๙
เด็กหญิงอารีย์ สำรวล

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนพุดวิทยา วัดบ้านรี  

สบ ๒๕๖๐/๓๑๑๐
เด็กชายชนะชล พุ่มประภา

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนพุดวิทยา วัดบ้านรี  

สบ ๒๕๖๐/๓๑๑๑
เด็กชายอนุพงษ์ ศรีเพ็ชร์

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนพุดวิทยา วัดบ้านรี  

สบ ๒๕๖๐/๓๑๑๒

เด็กชายออมทรัพย์ เถาหล้า

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนพุดวิทยา วัดบ้านรี  

สบ ๒๕๖๐/๓๑๑๓

เด็กหญิงศศิธร หมดมลทิน
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองมน(ลอยเคลือบประชานุกูล)

วัดหนองมน  

สบ ๒๕๖๐/๓๑๑๔

เด็กหญิงชิดชนก ท่านัดที
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง)

วัดหนองมน  

สบ ๒๕๖๐/๓๑๑๕
เด็กหญิงจุฑามาศ ทองอยู่

๐๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง)

วัดหนองมน  

สบ ๒๕๖๐/๓๑๑๖

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ทรงงาม
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง)

วัดหนองมน  

สบ ๒๕๖๐/๓๑๑๗

เด็กหญิงโสภิษนภา นากองสี
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดน้อยสามัคคีธรรม(ซับกระทิงเหนือ)

วัดซับกระทิง  

สบ ๒๕๖๐/๓๑๑๘

เด็กหญิงอรนุช แจ้งกลีบ
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดน้อยสามัคคีธรรม(ซับกระทิงเหนือ)

วัดซับกระทิง  

สบ ๒๕๖๐/๓๑๑๙
เด็กชายภูวณัย อ้นจันทร์

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาลานหินดาด วัดปาลานหินดาด  

สบ ๒๕๖๐/๓๑๒๐
เด็กหญิงสุภัสตรา แสงสุกุล

๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาลานหินดาด วัดปาลานหินดาด  

สบ ๒๕๖๐/๓๑๒๑

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส บุญมา
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาลานหินดาด วัดปาลานหินดาด  

สบ ๒๕๖๐/๓๑๒๒

เด็กหญิงจิรายุ กองแก้ว
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาลานหินดาด วัดปาลานหินดาด  

สบ ๒๕๖๐/๓๑๒๓
เด็กหญิงทิพวัลย์ เหลาโคตร

๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวนมะเดือสามัคคี

่

วัดสวนมะเดือ

่

 

สบ ๒๕๖๐/๓๑๒๔

เด็กหญิงจิราภรณ์ ดีจงกล
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวนมะเดือสามัคคี

่

วัดสวนมะเดือ

่

 

สบ ๒๕๖๐/๓๑๒๕

เด็กชายจักรินทร์ แขวงมีชัย
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวนมะเดือสามัคคี

่

วัดสวนมะเดือ

่

 

สบ ๒๕๖๐/๓๑๒๖

เด็กชายณัฐนนท์ รุกขชาติ
๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงเก้ง วัดหลังเขา  

สบ ๒๕๖๐/๓๑๒๗
เด็กชายทิวทัศน์ พันทา

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงเก้ง วัดหลังเขา  

สบ ๒๕๖๐/๓๑๒๘

เด็กหญิงณัฐธิดา ทรงลำเจียก

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงเก้ง วัดหลังเขา  

สบ ๒๕๖๐/๓๑๒๙

เด็กหญิงจิรวรรณ มโหธร
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม วัดหลังเขา  

สบ ๒๕๖๐/๓๑๓๐
เด็กหญิงปภาวรินทร์ บ้งพรม

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม วัดหลังเขา  

สบ ๒๕๖๐/๓๑๓๑
เด็กหญิงมาริสา มากกัน

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม วัดหลังเขา  

สบ ๒๕๖๐/๓๑๓๒

เด็กหญิงอริสรา ฟกปญญา

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม วัดหลังเขา  

สบ ๒๕๖๐/๓๑๓๓

เด็กชายขคบดี ปกลม
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม วัดหลังเขา  

สบ ๒๕๖๐/๓๑๓๔

เด็กชายธนกฤต พลับพลึง
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม วัดหลังเขา  

สบ ๒๕๖๐/๓๑๓๕
เด็กหญิงปยมาศ ภักดี

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม วัดหลังเขา  

สบ ๒๕๖๐/๓๑๓๖

เด็กชายจิตขจรณ์ ศรีสงคราม
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม วัดหลังเขา  

สบ ๒๕๖๐/๓๑๓๗

เด็กชายชโนทัย แก้วสมสิน
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม วัดหลังเขา  

สบ ๒๕๖๐/๓๑๓๘

เด็กชายทรรศนพล ยิมจันทร์

้

๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม วัดหลังเขา  

สบ ๒๕๖๐/๓๑๓๙
เด็กหญิงเบญจรัตน์ โมกขศักดิ

์

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม วัดหลังเขา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระบุรี  ๙๐ / ๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๕๖๐/๓๑๔๐
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ ร้อยกรอง

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม วัดหลังเขา  

สบ ๒๕๖๐/๓๑๔๑

เด็กหญิงดวงกมล ทองใหลมา
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม วัดหลังเขา  

สบ ๒๕๖๐/๓๑๔๒
เด็กหญิงสุทธิลักษณ์ ทาสถาน

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม วัดหลังเขา  

สบ ๒๕๖๐/๓๑๔๓

เด็กหญิงโสภิดา คชกุล
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม วัดหลังเขา  

สบ ๒๕๖๐/๓๑๔๔
เด็กชายจีรพันธ์เจริญ พุทธรักษา

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม วัดหลังเขา  

สบ ๒๕๖๐/๓๑๔๕

เด็กชายณัฐวุฒิ พิศดำโม
๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม วัดหลังเขา  

สบ ๒๕๖๐/๓๑๔๖
เด็กชายสุรสิงห์ สาวิสิทธิ

์

๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม วัดหลังเขา  

สบ ๒๕๖๐/๓๑๔๗

เด็กหญิงจุฑามาศ บุญล้อม
๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม วัดหลังเขา  

สบ ๒๕๖๐/๓๑๔๘

เด็กหญิงฉัตรวิไล สรสิทธิ

์

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม วัดหลังเขา  

สบ ๒๕๖๐/๓๑๔๙

เด็กหญิงฐิติมน เติมดี
๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม วัดหลังเขา  

สบ ๒๕๖๐/๓๑๕๐
เด็กหญิงเนตรนารี คงไพสานต์

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม วัดหลังเขา  

สบ ๒๕๖๐/๓๑๕๑

เด็กหญิงรจนา บุญล้อม
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม วัดหลังเขา  

สบ ๒๕๖๐/๓๑๕๒

เด็กหญิงสโรชา นาคศิริ
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม วัดหลังเขา  

สบ ๒๕๖๐/๓๑๕๓

เด็กหญิงจีรารัตน์ สอนศรี
๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม วัดหลังเขา  

สบ ๒๕๖๐/๓๑๕๔
นางสาวบุศรา พิณญาธกานต์

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม วัดหลังเขา  

สบ ๒๕๖๐/๓๑๕๕

นางสาวฐานมาศ ภักดี
๒๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม วัดหลังเขา  

สบ ๒๕๖๐/๓๑๕๖

เด็กชายทินภัทร ขำเทียง

่

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังม่วง วัดวังม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๓๑๕๗

เด็กชายกิตติศักดิ

์

มีโชคชัย
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังม่วง วัดวังม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๓๑๕๘
เด็กหญิงอารดา ผกาศรี

๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลวังม่วง วัดวังม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๓๑๕๙

เด็กชายไกรศร บุญแปลง
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี วัดดงนำฉ่า  

สบ ๒๕๖๐/๓๑๖๐
เด็กหญิงนุชวรา สวนศรี

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี วัดดงนำฉ่า  

สบ ๒๕๖๐/๓๑๖๑

เด็กหญิงสุธาสินี ภูมิเลิศ
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี วัดดงนำฉ่า  

สบ ๒๕๖๐/๓๑๖๒
เด็กหญิงปรียานุช ภูมิลา

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี วัดดงนำฉ่า  

สบ ๒๕๖๐/๓๑๖๓

นางสาวจตุพร ดวงสูงเนิน
๐๖/๑๑/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี วัดดงนำฉ่า  

สบ ๒๕๖๐/๓๑๖๔

สิบตรีทินกร เชือพันธุ์ลาน

้

๒๙/๑/๒๕๒๙
โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี วัดดงนำฉ่า  

สบ ๒๕๖๐/๓๑๖๕

นางสาวพนารัตน์ ครุฑสุวรรณ
๘/๑๐/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี วัดดงนำฉ่า  

สบ ๒๕๖๐/๓๑๖๖
นายศุภกร แสนสุข

๑๕/๓/๒๕๓๓
โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี วัดดงนำฉ่า  

สบ ๒๕๖๐/๓๑๖๗

นางสาวโกสินธุ์ สังกัดกลาง
๑๐/๐๕/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี วัดดงนำฉ่า  

สบ ๒๕๖๐/๓๑๖๘

เด็กหญิงวรรณษา จำนงบุญ
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคำพราน วัดคำพราน  

สบ ๒๕๖๐/๓๑๖๙

เด็กหญิงวาสนา นาคมอญ
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดดงมะเกลือ  

สบ ๒๕๖๐/๓๑๗๐
เด็กชายพสธร เอือสลุง

้

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดดงมะเกลือ  

สบ ๒๕๖๐/๓๑๗๑

เด็กหญิงวรพนิต ทองอินต๊ะ
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดดงมะเกลือ  

สบ ๒๕๖๐/๓๑๗๒

เด็กหญิงชนัญชิดา อยู่จำเนียร
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดดงมะเกลือ  

สบ ๒๕๖๐/๓๑๗๓

เด็กหญิงภัทรภร กันดีลัง
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดดงมะเกลือ  

สบ ๒๕๖๐/๓๑๗๔
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ คำพรานลาน

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดดงมะเกลือ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระบุรี  ๙๑ / ๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๕๖๐/๓๑๗๕

เด็กหญิงสาริสา รองแหยม
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดดงมะเกลือ  

สบ ๒๕๖๐/๓๑๗๖

เด็กชายณัฐภูมิ ม่วงไม้
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดดงมะเกลือ  

สบ ๒๕๖๐/๓๑๗๗
เด็กหญิงภัทรลดา นาคินทร์

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดดงมะเกลือ  

สบ ๒๕๖๐/๓๑๗๘

เด็กชายพิชิตชัย คำวงษ์ษา
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดดงมะเกลือ  

สบ ๒๕๖๐/๓๑๗๙

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

สมอเนือ

้

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดดงมะเกลือ  

สบ ๒๕๖๐/๓๑๘๐
เด็กชายขจรศักดิ

์

นิลชาติ
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดดงมะเกลือ  

สบ ๒๕๖๐/๓๑๘๑
เด็กชายจิรภัทร มะณีอินทร์

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดดงมะเกลือ  

สบ ๒๕๖๐/๓๑๘๒

เด็กหญิงอาริษา คงประพันธ์
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดดงมะเกลือ  

สบ ๒๕๖๐/๓๑๘๓

เด็กหญิงปยมน ศรีโสภณ
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดดงมะเกลือ  

สบ ๒๕๖๐/๓๑๘๔

เด็กหญิงรุ่งทิวา เต็มทวี
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดดงมะเกลือ  

สบ ๒๕๖๐/๓๑๘๕
เด็กหญิงนภัสสร พุฒซ้อน

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดดงมะเกลือ  

สบ ๒๕๖๐/๓๑๘๖

เด็กหญิงภัคจีรา อ่อนฉวี
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดดงมะเกลือ  

สบ ๒๕๖๐/๓๑๘๗

เด็กหญิงรัตนากร พรมสร
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดดงมะเกลือ  

สบ ๒๕๖๐/๓๑๘๘

เด็กชายภูริน จันทะเนตร
๐๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดภิบาลวังม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๓๑๘๙
เด็กหญิงศิริวรรณ โพธิกลิน

์ ่

๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดภิบาลวังม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๓๑๙๐
เด็กหญิงณิชาภัทร์ ขาวภา

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดภิบาลวังม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๓๑๙๑
เด็กหญิงวรรณวิสาข์ โคกวาริตร์

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดมณีขวัญชัย  

สบ ๒๕๖๐/๓๑๙๒

เด็กหญิงปาณิสรา เอือสลุง

้

๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดมณีขวัญชัย  

สบ ๒๕๖๐/๓๑๙๓
เด็กหญิงจันธิมา ไทยประดิษฐ์

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดมณีขวัญชัย  

สบ ๒๕๖๐/๓๑๙๔

เด็กหญิงพรทิวา สอนด้วง
๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดมณีขวัญชัย  

สบ ๒๕๖๐/๓๑๙๕

เด็กหญิงธนาพร สีนวลจันทร์
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดมณีขวัญชัย  

สบ ๒๕๖๐/๓๑๙๖

เด็กหญิงชญานี ศรีสวัสดิ

์

๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนจำรัสวิทยา วัดมณีขวัญชัย  

สบ ๒๕๖๐/๓๑๙๗
นายพีรพัฒน์ คัมภีระ

๑๙/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๕๖๐/๓๑๙๘

นายสุริยา พุมมา
๑๘/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๕๖๐/๓๑๙๙

เด็กชายพิเชฐ แก้วหัสดี
๒๒/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๕๖๐/๓๒๐๐
เด็กชายนครินทร์ สายประสาท

๐๔/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๕๖๐/๓๒๐๑
เด็กชายธนดล บัวใหญ่

๑๑/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๕๖๐/๓๒๐๒
เด็กชายณัตพงษ์ สุขแจ้ง

๑๙/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๕๖๐/๓๒๐๓
เด็กชายสัณชัย สิงห์เพ็ง

๐๗/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๕๖๐/๓๒๐๔
เด็กชายณภัทร ยาชมภู

๒๙/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๕๖๐/๓๒๐๕
เด็กชายสิทธิชัย ไสยศาสตร์

๒๙/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๕๖๐/๓๒๐๖
เด็กชายธนพัฒน์ วงษ์สุวรรณ

๐๓/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๕๖๐/๓๒๐๗
เด็กชายภูมเรศ เพชรกิริยา

๐๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๕๖๐/๓๒๐๘
เด็กชายวิทยา แก่นจักร

๒๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๕๖๐/๓๒๐๙
เด็กชายอนุชา ทะไกรราช

๒๒/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
วัดหน้าพระลาน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระบุรี  ๙๒ / ๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๕๖๐/๓๒๑๐
เด็กชายธนภัทร ลีสม

๐๕/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๕๖๐/๓๒๑๑

เด็กชายธีรวุฒิ วุฒิเลิศศักดา
๑๓/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๕๖๐/๓๒๑๒
เด็กชายมงคล พุกกะ

๓๑/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๕๖๐/๓๒๑๓

นางสาวศิลา คำด้วง
๑๓/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๕๖๐/๓๒๑๔

นางสาวสุดธิดา ขจรกุล
๑๙/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๕๖๐/๓๒๑๕
นางสาวเบญจวรรณ ย้อยจิงหรีด

้

๑๓/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๕๖๐/๓๒๑๖
นางสาวขนิษฐา ประจำเมือง

๒๑/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๕๖๐/๓๒๑๗

นางสาวเมขลา สอาดสิทธิ

์

๒๙/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๕๖๐/๓๒๑๘

นางสาวฐิตินันท์ ชิยางคะบุตร
๒๐/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๕๖๐/๓๒๑๙

นางสาวธิติมา โมราขาว
๒๑/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๕๖๐/๓๒๒๐
นางสาวศิริรัตน์ สายสุวรรณ

๒๑/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๕๖๐/๓๒๒๑

นางสาววรรณศิริ สาริน
๐๑/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๕๖๐/๓๒๒๒

นางสาวสุธาสินี จันทร์บุตรตา
๐๑/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๕๖๐/๓๒๒๓

นางสาวราตรี อ่อนแสง

๒๗/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๕๖๐/๓๒๒๔
นางสาวลักขณา ฉันผ่อง

๑๔/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๕๖๐/๓๒๒๕

นางสาวกาญจนา แสนพงษ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๕๖๐/๓๒๒๖

นางสาวกุลนิษฐ์ เตชะ

๒๕/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๕๖๐/๓๒๒๗

เด็กหญิงปภัสรา จันทร์แดง
๒๖/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๕๖๐/๓๒๒๘
เด็กหญิงนภาพร โพธิพะเนา

์

๒๗/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๕๖๐/๓๒๒๙

เด็กหญิงบัวชมพู พูลศรี
๐๖/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๕๖๐/๓๒๓๐
เด็กหญิงสุนิษา สอาดสิทธิ

์

๑๑/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๕๖๐/๓๒๓๑

เด็กหญิงปาริชาติ คำนวน
๑๓/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๕๖๐/๓๒๓๒
เด็กหญิงธิติมา เมนกุล

๒๕/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๕๖๐/๓๒๓๓

เด็กหญิงสุภารัตน์ มาดี
๒๙/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๕๖๐/๓๒๓๔

เด็กหญิงวรรณิศา สุขต่าย
๑๒/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๕๖๐/๓๒๓๕

เด็กหญิงกมลวรรณ เพ็ชรรักษ์
๑๕/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๕๖๐/๓๒๓๖
เด็กหญิงอมรรัตน์ พรมมาลา

๑๘/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๕๖๐/๓๒๓๗
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ชัยแก้ว

๐๙/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๕๖๐/๓๒๓๘

เด็กหญิงสุนิตา ม่วงงาม
๑๘/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๕๖๐/๓๒๓๙

เด็กหญิงวรพรรณ พุแค
๐๖/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๕๖๐/๓๒๔๐
เด็กหญิงเขมินทรา ยามจีน

๐๖/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๕๖๐/๓๒๔๑

เด็กหญิงศิรินญา แสงเดือน
๑๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๕๖๐/๓๒๔๒

เด็กหญิงพรนิชา คำภิราช
๑๖/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๕๖๐/๓๒๔๓
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ พูนประสาท

๒๒/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๕๖๐/๓๒๔๔
เด็กหญิงปยะมาศ มาเอือย

้

๒๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
วัดหน้าพระลาน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระบุรี  ๙๓ / ๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๕๖๐/๓๒๔๕

เด็กหญิงวรวรรณ พลเยียม

่

๑๒/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๕๖๐/๓๒๔๖

เด็กหญิงภัคจิรา หอมจันทร์
๐๑/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๕๖๐/๓๒๔๗
เด็กหญิงสิรีธร เฉยภู

๐๔/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๕๖๐/๓๒๔๘

เด็กหญิงเสาวนีย์ วรรณา
๑๕/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๕๖๐/๓๒๔๙

เด็กหญิงพรนิภา เชือไพบูลย์

้

๑๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๕๖๐/๓๒๕๐
เด็กหญิงสุนันทา แสงเพลิง

๒๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๕๖๐/๓๒๕๑
เด็กหญิงกนกวรรณ ชมปอม

๑๒/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๕๖๐/๓๒๕๒

เด็กหญิงชลธิชา ช้างขำ
๐๖/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๕๖๐/๓๒๕๓

เด็กหญิงภานุมาศ เจริญลาภ
๒๔/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๕๖๐/๓๒๕๔

เด็กหญิงกรรณิกา มะลัยริน
๒๖/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๕๖๐/๓๒๕๕
เด็กหญิงชลธิชา นาถวิล

๒๗/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๕๖๐/๓๒๕๖

เด็กหญิงลักษณารีย์ พันธ์แก้ว
๐๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๕๖๐/๓๒๕๗

เด็กหญิงคนิตตา ช่วยชูตระกูล

๑๙/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๕๖๐/๓๒๕๘

เด็กหญิงอัฉรา รัตนศรีภูมิ
๐๔/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๕๖๐/๓๒๕๙
เด็กหญิงณัฎฐพร ไชยนอก

๑๘/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
วัดหน้าพระลาน  

สบ ๒๕๖๐/๓๒๖๐
นายนนพิพัฒน์ สุริวรรณ์

๑๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดเขาดิน  

สบ ๒๕๖๐/๓๒๖๑

นายหทัยเทพ สอนวงศ์
๑๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดเขาดิน  

สบ ๒๕๖๐/๓๒๖๒

นายพงศธร โพธิตา
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดเขาดิน  

สบ ๒๕๖๐/๓๒๖๓
เด็กหญิงวีริสา ดวงจิตรดี

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจาน วัดคีรีวง  

สบ ๒๕๖๐/๓๒๖๔

เด็กชายนครินทร์ อ่อนสนิท
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดโคกดินแดง  

สบ ๒๕๖๐/๓๒๖๕

เด็กชายศิริชัย ภูนาเงิน
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดซอย ๖ ขวา  

สบ ๒๕๖๐/๓๒๖๖

เด็กชายยศกร บุตรสะสม
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดซอย ๖ ขวา  

สบ ๒๕๖๐/๓๒๖๗
นางสาวดวงหฤทัย ผ่องจิตร์

๐๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดซอย ๖ ขวา  

สบ ๒๕๖๐/๓๒๖๘

นางสาวณัฐตญา บุญมา
๒๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดซอย ๖ ขวา  

สบ ๒๕๖๐/๓๒๖๙

นางสาววิภาวรรณ บุพลับ
๐๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดซอย ๖ ขวา  

สบ ๒๕๖๐/๓๒๗๐
นางสาวอรชา ชาวพรหม

๒๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดซอย ๖ ขวา  

สบ ๒๕๖๐/๓๒๗๑
นางสาวจิราพร ภูกำเหนิด

๒๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดซอย ๖ ขวา  

สบ ๒๕๖๐/๓๒๗๒

นางสาวอริยดา พันธ์น้อย

๑๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดซอย ๖ ขวา  

สบ ๒๕๖๐/๓๒๗๓

นางสาววราภรณ์ สุธรรมา
๒๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดซอยสิบ  

สบ ๒๕๖๐/๓๒๗๔
นางสาวลัดดาวรรณ เขียวปด

๑๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดซอยสิบ  

สบ ๒๕๖๐/๓๒๗๕
นางสาวพนิดา บุญเรือง

๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดซอยสิบ  

สบ ๒๕๖๐/๓๒๗๖

นางสาวสุรารักษ์ ใบแสน
๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดซอยสิบ  

สบ ๒๕๖๐/๓๒๗๗

นางสาววิราศิณี โพธิศรี

์

๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดซอยสิบ  

สบ ๒๕๖๐/๓๒๗๘

นางสาวภูริชญา ประทุมแก้ว
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดซอยสิบ  

สบ ๒๕๖๐/๓๒๗๙
นางสาวกนกวรรณ ละลี

๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดซอยสิบ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระบุรี  ๙๔ / ๙๘

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๕๖๐/๓๒๘๐
นางสาวธวัลรัตน์ กันทุกข์

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดซอยสิบ  

สบ ๒๕๖๐/๓๒๘๑

เด็กหญิงอุทัยวรรณ เผือกแผ้วพงษ์
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดซอยสิบ  

สบ ๒๕๖๐/๓๒๘๒
เด็กหญิงจันจิรา เลียงดี

้

๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดซอยสิบ  

สบ ๒๕๖๐/๓๒๘๓

เด็กหญิงนริศรา คะวะดี
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดซอยสิบ  

สบ ๒๕๖๐/๓๒๘๔

เด็กหญิงสุมิตรา งามขำ
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดซอยสิบ  

สบ ๒๕๖๐/๓๒๘๕

เด็กหญิงสวัณรัตน์ สาทิพจันทร์
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดปาคา  

สบ ๒๕๖๐/๓๒๘๖
เด็กหญิงชัญญา ยาวศิริ

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดปาคา  

สบ ๒๕๖๐/๓๒๘๗

เด็กหญิงปนัดดา คำนวน

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดปาคา  

สบ ๒๕๖๐/๓๒๘๘

เด็กหญิงณิชากรณ์ เกิดลอย
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดปาคา  

สบ ๒๕๖๐/๓๒๘๙

เด็กหญิงพิชชา ขันธหงษ์
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดปาคา  

สบ ๒๕๖๐/๓๒๙๐
เด็กหญิงสุจิตรา ดวงไชย

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปาคา วัดปาคา  

สบ ๒๕๖๐/๓๒๙๑

เด็กหญิงณิชาภัทร ชะยะ
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดสูงยาง  

สบ ๒๕๖๐/๓๒๙๒

เด็กหญิงวรัญชลี เจตน์สฤษฎิควร

์

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดสูงยาง  

สบ ๒๕๖๐/๓๒๙๓

เด็กหญิงพัชราภา ยังกิจการ
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดสูงยาง  

สบ ๒๕๖๐/๓๒๙๔
เด็กหญิงจิณณพัต วงษ์แดง

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดสูงยาง  

สบ ๒๕๖๐/๓๒๙๕

เด็กหญิงวรรณพร ดอกจันทร์
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดหนองม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๓๒๙๖

เด็กหญิงพจนารถ นามปญญา
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดหนองม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๓๒๙๗

เด็กหญิงปทิตตา กลินสุคนธ์

่

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดหนองม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๓๒๙๘
เด็กหญิงเบญจวรรณ การิยะ

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดหนองม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๓๒๙๙

เด็กหญิงพิจิตรา เหนือคูเมือง
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค วัดหนองม่วง  

สบ ๒๕๖๐/๓๓๐๐
เด็กชายภุมริน จำปา

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแพะโคก วัดแพะโคก  

สบ ๒๕๖๐/๓๓๐๑
นางสาวสุกัญญา แย้มประโคน

๐๔/๐๑/๒๕๒๘

โรงเรียนวัดแพะโคก วัดแพะโคก  

สบ ๒๕๖๐/๓๓๐๒
เด็กหญิงณัฏฐมน แก้ววิเศษ

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแพะโคก วัดแพะโคก  

สบ ๒๕๖๐/๓๓๐๓
เด็กหญิงชมภูนุช บัวลม

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพะโคก วัดแพะโคก  

สบ ๒๕๖๐/๓๓๐๔
เด็กหญิงพิยดา กระจายศรี

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพะโคก วัดแพะโคก  

สบ ๒๕๖๐/๓๓๐๕
เด็กหญิงกรวิภา จันทรทองสุข

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแพะโคก วัดแพะโคก  

สบ ๒๕๖๐/๓๓๐๖
เด็กหญิงภิญญดา ศิริพิน

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแพะโคก วัดแพะโคก  

สบ ๒๕๖๐/๓๓๐๗
เด็กหญิงพัชรินทร์ ไชโย

๑๗๐/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแพะโคก วัดแพะโคก  

สบ ๒๕๖๐/๓๓๐๘
เด็กหญิงอุดมพร สรรพกิจไพบูลย์

๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแพะโคก วัดแพะโคก  

สบ ๒๕๖๐/๓๓๐๙
เด็กหญิงสุพัตรา ธุวัต

๐๗/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดแพะโคก วัดแพะโคก  

สบ ๒๕๖๐/๓๓๑๐
เด็กหญิงรัชดาวรรณ จันทร์สมุทร

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคล วัดมงคลชัยพัฒนา  

สบ ๒๕๖๐/๓๓๑๑

เด็กหญิงภัทรศรา พานา
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมงคล วัดมงคลชัยพัฒนา  

สบ ๒๕๖๐/๓๓๑๒

เด็กหญิงพัชราภา สุมาลัย
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสาธุประชาสรรค์ วัดสาธุประชาสรรค์  

สบ ๒๕๖๐/๓๓๑๓

เด็กหญิงอรรัมภา ราชเครือ
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่สามัคคีธรรม วัดสามัคคีธรรม  

สบ ๒๕๖๐/๓๓๑๔
นางสาววราภรณ์ เศียรชม

๐๗/๐๕/๒๕๒๖

โรงเรียนวัดสุนันทาราม วัดสุนันทาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระบุรี  ๙๕ / ๙๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๕๖๐/๓๓๑๕

นางสาวภิญญดา สิงหาอาจ
๑๔/๐๙/๒๕๓๐

โรงเรียนวัดสุนันทาราม วัดสุนันทาราม  

สบ ๒๕๖๐/๓๓๑๖

เด็กหญิงเจนจิรา ดวงสวัสดิ

์

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองหว้า วัดหนองหว้า  

สบ ๒๕๖๐/๓๓๑๗
เด็กหญิงอัญญิกา น้อยปนตา

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองหว้า วัดหนองหว้า  

สบ ๒๕๖๐/๓๓๑๘

เด็กชายปริวัตร์ ปญญา
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยบง (บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ 3)

วัดห้วยบง  

สบ ๒๕๖๐/๓๓๑๙

เด็กหญิงสุนันทา ธุวัต
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยบง (บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ 3)

วัดห้วยบง  

สบ ๒๕๖๐/๓๓๒๐
นางสุณิสา บุญมาเลิศ

๑๓/๐๓/๒๕๐๖

โรงเรียนวัดกุดนกเปล้า วัดกุดนกเปล้า  

สบ ๒๕๖๐/๓๓๒๑
นางสาวกัญญารัตน์ นพคุณ

๙/๐๗/๒๕๓๓
โรงเรียนวัดกุดนกเปล้า วัดกุดนกเปล้า  

สบ ๒๕๖๐/๓๓๒๒

นางสาวนงนุช อัฐนาค
๑๗/๐๘/๒๕๒๖

โรงเรียนวัดกุดนกเปล้า วัดกุดนกเปล้า  

สบ ๒๕๖๐/๓๓๒๓

นางสาวมยุรี บุญคำ
๖/๐๔/๒๕๓๔

โรงเรียนวัดกุดนกเปล้า วัดกุดนกเปล้า  

สบ ๒๕๖๐/๓๓๒๔

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

วัดทุ่งสาริกา  

สบ ๒๕๖๐/๓๓๒๕
เด็กหญิงพรรณิภา พรหมผาง

๑๖/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโนนสภาราม  

สบ ๒๕๖๐/๓๓๒๖

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ เสรีวัลลภ
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโนนสภาราม  

สบ ๒๕๖๐/๓๓๒๗

เด็กหญิงอรจิรา ปูรอด
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโนนสภาราม  

สบ ๒๕๖๐/๓๓๒๘
เด็กหญิงปภาวรินทร์ แสงวิโรจน์

๒๑/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโนนสภาราม  

สบ ๒๕๖๐/๓๓๒๙
เด็กหญิงพรนภา ช่างทอง

๑๘/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโนนสภาราม  

สบ ๒๕๖๐/๓๓๓๐
เด็กหญิงสุฑารัตน์ เกษรทอง

๒๘/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโนนสภาราม  

สบ ๒๕๖๐/๓๓๓๑

เด็กหญิงวรพิชชา สิทธิพรม
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโนนสภาราม  

สบ ๒๕๖๐/๓๓๓๒

เด็กหญิงรจนา แปชา
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโนนสภาราม  

สบ ๒๕๖๐/๓๓๓๓
เด็กหญิงอารดา เหมรัตน์

๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโนนสภาราม  

สบ ๒๕๖๐/๓๓๓๔

เด็กหญิงอรทัย เข่งพิมล
๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโนนสภาราม  

สบ ๒๕๖๐/๓๓๓๕

เด็กหญิงณัฐฤทัย ศิริบรรจง

๑๗/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโนนสภาราม  

สบ ๒๕๖๐/๓๓๓๖
เด็กหญิงกัญญารัตน์ กิงการจร

้

๑๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโนนสภาราม  

สบ ๒๕๖๐/๓๓๓๗
เด็กหญิงสิรินญา พิมโสดา

๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโนนสภาราม  

สบ ๒๕๖๐/๓๓๓๘

เด็กหญิงสุกัญญา พิมโสดา
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโนนสภาราม  

สบ ๒๕๖๐/๓๓๓๙

เด็กหญิงมณีรัตน์ ประดุจชนม์
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโนนสภาราม  

สบ ๒๕๖๐/๓๓๔๐
เด็กหญิงสุทธิรักษ์ ภูธร

๑๗/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโนนสภาราม  

สบ ๒๕๖๐/๓๓๔๑
เด็กหญิงวัชราภรณ์ คงมัน

่

๐๗/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโนนสภาราม  

สบ ๒๕๖๐/๓๓๔๒

เด็กชายพงศภัค กลินสีสุข

่

๐๘/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโนนสภาราม  

สบ ๒๕๖๐/๓๓๔๓

เด็กชายอัศฎาวุฒิ สารีสุข
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโนนสภาราม  

สบ ๒๕๖๐/๓๓๔๔

เด็กชายชนกันต์ เขียวขำ
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโนนสภาราม  

สบ ๒๕๖๐/๓๓๔๕
เด็กชายธนิสร อสุรินทร์

๑๘/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโนนสภาราม  

สบ ๒๕๖๐/๓๓๔๖

เด็กหญิงอภิญญา สารีสุข
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโนนสภาราม  

สบ ๒๕๖๐/๓๓๔๗

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ มาโรจน์
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโนนสภาราม  

สบ ๒๕๖๐/๓๓๔๘
เด็กหญิงพิชชาภรณ์ พรมมะลา

๐๑/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโนนสภาราม  

สบ ๒๕๖๐/๓๓๔๙
เด็กหญิงอารยา เหมรัตน์

๒๘/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโนนสภาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระบุรี  ๙๖ / ๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๕๖๐/๓๓๕๐
เด็กหญิงธนัชญา ชืนอยู่

่

๐๙/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโนนสภาราม  

สบ ๒๕๖๐/๓๓๕๑

เด็กหญิงวันวิษา อย่างสวย
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโนนสภาราม  

สบ ๒๕๖๐/๓๓๕๒
เด็กหญิงสุกัญญา เพ็ชรลักษณ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโนนสภาราม  

สบ ๒๕๖๐/๓๓๕๓

เด็กชายจักรพงษ์ สมทัศน์
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโนนสภาราม  

สบ ๒๕๖๐/๓๓๕๔

เด็กหญิงอรุณรัตน์ ประดุจชนม์
๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

วัดโนนสภาราม  

สบ ๒๕๖๐/๓๓๕๕

นางสาวธัญวรัตม์ ธรรมวิจารณ์
๒๐/๐๔/๒๕๓๕

โรงเรียนวัดหนองเขือนช้าง

่

วัดหนองเขือนช้าง

่

 

สบ ๒๕๖๐/๓๓๕๖
เด็กหญิงวิชยา คำโสม

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองยาวสูง วัดหนองจักร  

สบ ๒๕๖๐/๓๓๕๗

เด็กหญิงสิริยากร การสิทธิ

์

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองยาวสูง วัดหนองจักร  

สบ ๒๕๖๐/๓๓๕๘

นางสาวนิภาวรรณ สรหงษ์
๑๘/๖/๒๕๓๔

โรงเรียนวัดปอกแปก วัดหนองโนเหนือ  

สบ ๒๕๖๐/๓๓๕๙

นางสาวนุชนารถ สัตบุษ ๒/๕/๒๕๒๔ โรงเรียนวัดปอกแปก วัดหนองโนเหนือ  

สบ ๒๕๖๐/๓๓๖๐
นางสาวภูริชญา อมาตยกุล ๔/๒/๒๕๑๘ โรงเรียนวัดปอกแปก วัดหนองโนเหนือ  

สบ ๒๕๖๐/๓๓๖๑

นางสาวสุจิตรา คารม
๒๐/๑๐/๒๕๒๔

โรงเรียนวัดปอกแปก วัดหนองโนเหนือ  

สบ ๒๕๖๐/๓๓๖๒

นางอำพร ไชยอิน ๗/๙/๒๕๒๓ โรงเรียนวัดปอกแปก วัดหนองโนเหนือ  

สบ ๒๕๖๐/๓๓๖๓

นางสาวสุภาพร บริพันธ์
๐๗/๐๔/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

วัดมะขามเรียง  

สบ ๒๕๖๐/๓๓๖๔
นางสาวสุธินี นามรมย์

๐๒/๐๓/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

วัดมะขามเรียง  

สบ ๒๕๖๐/๓๓๖๕

นางสาวศรินธร พุฒเผือกผ่อง
๒๓/๐๓/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

วัดมะขามเรียง  

สบ ๒๕๖๐/๓๓๖๖

นางสาวศิรินาฎ พรมสร
๐๔/๑๒/๒๕๔๐ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

วัดมะขามเรียง  

สบ ๒๕๖๐/๓๓๖๗
นางสาวมณฑาทิพย์ ไซแก้วดวง

๓๐/๐๙/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

วัดมะขามเรียง  

สบ ๒๕๖๐/๓๓๖๘
เด็กชายจิรพงศ์ อุดมศิลป

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโปงก้อนเส้า วัดบ่อโศก  

สบ ๒๕๖๐/๓๓๖๙

เด็กหญิงพัชราภา ตังเทียมพงษ์

้

๑๒/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสมุหประดิษฐ์(วันครู 2501) วัดสมุหประดิษฐาราม
 

สบ ๒๕๖๐/๓๓๗๐
แม่ชีกรรณิกา ผ่องผิว

๒๖/๐๓/๒๕๐๓ โรงเรียนวัดสมุหประดิษฐ์(วันครู 2501) วัดสมุหประดิษฐาราม
 

สบ ๒๕๖๐/๓๓๗๑

เด็กหญิงณิชากร ฑีฆะ
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบุญเกือวิทยา

้

วัดสมุหประดิษฐาราม
 

สบ ๒๕๖๐/๓๓๗๒
เด็กหญิงสุชัญญา รีเรืองชัย

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบุญเกือวิทยา

้

วัดสมุหประดิษฐาราม
 

สบ ๒๕๖๐/๓๓๗๓
เด็กหญิงวรรณภรณ์ ดีศรี

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบุญเกือวิทยา

้

วัดสมุหประดิษฐาราม
 

สบ ๒๕๖๐/๓๓๗๔

เด็กหญิงวลินดา ฤทธิจันอัติ

์

๒๒/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด)

วัดบ้านหินลับ  

สบ ๒๕๖๐/๓๓๗๕

นายณัฏพงศ์ คิดระเบียบ
๐๒/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด)

วัดบ้านหินลับ  

สบ ๒๕๖๐/๓๓๗๖
เด็กหญิงสิริธร จุโลทก

๒๘/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด)

วัดบ้านหินลับ  

สบ ๒๕๖๐/๓๓๗๗

เด็กชายกฤตเมธ ก้อนทอง
๐๑/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด)

วัดบ้านหินลับ  

สบ ๒๕๖๐/๓๓๗๘

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ภูตินำ
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด)
วัดบ้านหินลับ  

สบ ๒๕๖๐/๓๓๗๙

เด็กชายทัตพล สังขพานิช
๐๙/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด)

วัดบ้านหินลับ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระบุรี  ๙๗ / ๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สบ ๒๕๖๐/๓๓๘๐
เด็กหญิงพลอยชมภู ใหญ่สมพงษ์

๑๒/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด)

วัดบ้านหินลับ  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบธรรมศึกษาชันโท

้

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
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ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระบุรี  ๙๘ / ๙๘
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