
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดสระแก้ว  ภาค ๑๒

ส่งสอบ ๑๐,๖๙๙ คน ขาดสอบ ๒,๘๐๗ คน คงสอบ ๗,๘๙๒ คน สอบได้ ๔,๙๑๗ คน สอบตก ๒,๙๗๕ คน (๖๒.๓%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๖๐/๐๐๐๑
เด็กชายธนาดล วังพรม

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหน้าสถานี เจริญสุข  

สก ๔๔๖๐/๐๐๐๒
เด็กชายธนวัฒน์ ชะนะใหม่

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหน้าสถานี เจริญสุข  

สก ๔๔๖๐/๐๐๐๓
เด็กชายรวิพล ดีการ

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหน้าสถานี เจริญสุข  

สก ๔๔๖๐/๐๐๐๔
เด็กชายจตุรเทพ สีทอง

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหน้าสถานี เจริญสุข  

สก ๔๔๖๐/๐๐๐๕
เด็กชายนันทวัฒน์ พยายาม

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหน้าสถานี เจริญสุข  

สก ๔๔๖๐/๐๐๐๖
เด็กชายสราวุฒิ คัดทจันทร์

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหน้าสถานี เจริญสุข  

สก ๔๔๖๐/๐๐๐๗
เด็กชายนฤพนธ์ โมซา

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหน้าสถานี เจริญสุข  

สก ๔๔๖๐/๐๐๐๘
เด็กชายคณิณ ระเบียบ

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหน้าสถานี เจริญสุข  

สก ๔๔๖๐/๐๐๐๙
เด็กชายธิติภัทร์ ทูคำมี

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหน้าสถานี เจริญสุข  

สก ๔๔๖๐/๐๐๑๐
เด็กชายเกรียงศักดิ

์

ดวงตา
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหน้าสถานี เจริญสุข  

สก ๔๔๖๐/๐๐๑๑
เด็กชายพิพัฒธ์ จันทร์ดร

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหน้าสถานี เจริญสุข  

สก ๔๔๖๐/๐๐๑๒
เด็กชายวัชระ โนโชติ

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหน้าสถานี เจริญสุข  

สก ๔๔๖๐/๐๐๑๓
เด็กชายพีรพรรณ เคนแย้ม

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหน้าสถานี เจริญสุข  

สก ๔๔๖๐/๐๐๑๔
เด็กชายพงษ์ศกร หิมะ

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหน้าสถานี เจริญสุข  

สก ๔๔๖๐/๐๐๑๕
เด็กหญิงสุภาพร แก้วสุนทร

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหน้าสถานี เจริญสุข  

สก ๔๔๖๐/๐๐๑๖
เด็กหญิงพรนภา ปานนาค

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหน้าสถานี เจริญสุข  

สก ๔๔๖๐/๐๐๑๗
เด็กหญิงรวิพร ดีการ

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหน้าสถานี เจริญสุข  

สก ๔๔๖๐/๐๐๑๘
เด็กหญิงฐิทานันท์ ทอนตะคุ

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหน้าสถานี เจริญสุข  

สก ๔๔๖๐/๐๐๑๙
เด็กหญิงปาริฉัตร เจนดง

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหน้าสถานี เจริญสุข  

สก ๔๔๖๐/๐๐๒๐
เด็กหญิงพรไพลิน กองทอง

๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหน้าสถานี เจริญสุข  

สก ๔๔๖๐/๐๐๒๑
เด็กชายธีรภัทร เติมใจ

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหน้าสถานี เจริญสุข  

สก ๔๔๖๐/๐๐๒๒
เด็กชายธวัชชัย พาหะนะ

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหน้าสถานี เจริญสุข  

สก ๔๔๖๐/๐๐๒๓
เด็กชายอลงกรณ์ อิสระ

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหน้าสถานี เจริญสุข  

สก ๔๔๖๐/๐๐๒๔
เด็กหญิงณีรนุช ชนช้าง

๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหน้าสถานี เจริญสุข  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๖๐/๐๐๒๕
เด็กหญิงกัณฐิกา ดวงตา

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหน้าสถานี เจริญสุข  

สก ๔๔๖๐/๐๐๒๖
เด็กชายพูนทรัพย์ ดาเผิอก

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกมะตูม ท่ามะตูม  

สก ๔๔๖๐/๐๐๒๗
เด็กชายรุ่งโรจน์ บัวดอก

๐๔/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกมะตูม ท่ามะตูม  

สก ๔๔๖๐/๐๐๒๘
เด็กชายศรัญู มิงละกุล

่

๐๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกมะตูม ท่ามะตูม  

สก ๔๔๖๐/๐๐๒๙
เด็กชายสมโชค ปาวงค์

๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกมะตูม ท่ามะตูม  

สก ๔๔๖๐/๐๐๓๐
เด็กหญิงทิพวรรณ ท่าอุดม

๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกมะตูม ท่ามะตูม  

สก ๔๔๖๐/๐๐๓๑
เด็กหญิงวรรณษา มุ่งดี

๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกมะตูม ท่ามะตูม  

สก ๔๔๖๐/๐๐๓๒ เด็กหญิงพิลาศลักษณ์
อาจวงษา

๑๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกมะตูม ท่ามะตูม  

สก ๔๔๖๐/๐๐๓๓
เด็กหญิงเกวลิน เรืองยงค์

๑๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกมะตูม ท่ามะตูม  

สก ๔๔๖๐/๐๐๓๔
เด็กหญิงชมพูนุช บัวดอก

๑๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกมะตูม ท่ามะตูม  

สก ๔๔๖๐/๐๐๓๕
เด็กหญิงสิริขวัญ สุทธิเรือง

๑๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกมะตูม ท่ามะตูม  

สก ๔๔๖๐/๐๐๓๖
เด็กหญิงประวีณา อาศํยราษฎร์

๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกมะตูม ท่ามะตูม  

สก ๔๔๖๐/๐๐๓๗
เด็กชายปฏิธาน ไหว้ครู

๒๗/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเนินสะอาด ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๐๓๘
เด็กชายพงศธร แสนสุข ๒๐/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเนินสะอาด ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๐๓๙
เด็กชายณัฐวุฒิ โสภา

๑๔/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเนินสะอาด ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๐๔๐
เด็กหญิงภัทรธิดา สายทอง ๑/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเนินสะอาด ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๐๔๑
เด็กหญิงจุฑาลักษณ์ ทุ่งโพธิ

์

๒๙/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเนินสะอาด ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๐๔๒
เด็กหญิงพิมพ์กานต์ ไกรสิงห์

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๐๔๓
เด็กหญิงสุภานัน รุประมาณ

๒๗/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเนินสะอาด ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๐๔๔
เด็กหญิงกิตติมา แสวงนิล

๑๘/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเนินสะอาด ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๐๔๕
เด็กหญิงปานระพี ยอดคีรี

๑๕/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเนินสะอาด ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๐๔๖
เด็กหญิงปวีณ์นุช แอสระ

๒๙/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเนินสะอาด ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๐๔๗
เด็กชายศรัณยู จันทบาน

๒๖/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)

หนองกะพ้อ  

สก ๔๔๖๐/๐๐๔๘
เด็กชายภาคิไนย นาสืบ

๒๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)

หนองกะพ้อ  

สก ๔๔๖๐/๐๐๔๙
เด็กชายรชตะ ผลสุข

๑๒/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)

หนองกะพ้อ  

สก ๔๔๖๐/๐๐๕๐
เด็กชายวสุพล ศรีพอง

๓๐/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)

หนองกะพ้อ  

สก ๔๔๖๐/๐๐๕๑
เด็กชายณัฐวุฒิ เสียงเย็น ๔/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)

หนองกะพ้อ  

สก ๔๔๖๐/๐๐๕๒
เด็กชายธนาธร ปตนา

๒๔/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)

หนองกะพ้อ  

สก ๔๔๖๐/๐๐๕๓
เด็กชายณัฐวุฒิ บุญกระพือ ๔/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)

หนองกะพ้อ  

สก ๔๔๖๐/๐๐๕๔
เด็กหญิงพัชริญา แสนเมือง ๘/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)

หนองกะพ้อ  

สก ๔๔๖๐/๐๐๕๕
เด็กชายถาวร รวยรืน

่

๑๐/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)

หนองกะพ้อ  

สก ๔๔๖๐/๐๐๕๖
เด็กชายภานุวัฒน์ ชุ่มรัมย์

๑๔/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)

หนองกะพ้อ  

สก ๔๔๖๐/๐๐๕๗
เด็กชายธีรพัฒน์ คะชะสะ

๒๕/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)

หนองกะพ้อ  

สก ๔๔๖๐/๐๐๕๘
เด็กชายสุรนันท์ เท็งรัตน์

๒๔/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)

หนองกะพ้อ  

สก ๔๔๖๐/๐๐๕๙
เด็กชายณัฐวุฒิ พบพล

๒๖/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)

หนองกะพ้อ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๒ / ๑๔๑

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๖๐/๐๐๖๐
เด็กชายปณวัฒน์ ละวิโรจน์

๑๕/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)

หนองกะพ้อ  

สก ๔๔๖๐/๐๐๖๑
เด็กชายกฤษณพงศ์ บุญช่วย

๒๖/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)

หนองกะพ้อ  

สก ๔๔๖๐/๐๐๖๒
เด็กชายพีรพัฒน์ วงษ์วิลา

๑๖/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)

หนองกะพ้อ  

สก ๔๔๖๐/๐๐๖๓
เด็กชายศุภรัฐ แพนลา

๑๙/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)

หนองกะพ้อ  

สก ๔๔๖๐/๐๐๖๔
เด็กชายสุรพัด สมบูรณ์ศักดิ

์

๑๘/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)

หนองกะพ้อ  

สก ๔๔๖๐/๐๐๖๕
เด็กชายนพพล ภูเดช ๒/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)

หนองกะพ้อ  

สก ๔๔๖๐/๐๐๖๖
เด็กชายพรหมพิริยะ ผลิตภัณฑ์

๒๒/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)

หนองกะพ้อ  

สก ๔๔๖๐/๐๐๖๗
เด็กหญิงวนารี เชิงเขา

๑๓/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)

หนองกะพ้อ  

สก ๔๔๖๐/๐๐๖๘
เด็กหญิงสุภาพร เลิศลิว

้

๘/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)

หนองกะพ้อ  

สก ๔๔๖๐/๐๐๖๙
เด็กหญิงพิมชนก แม่นปน ๓/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)

หนองกะพ้อ  

สก ๔๔๖๐/๐๐๗๐
เด็กหญิงฐิติกาญจน์ พลกลาง ๗/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)

หนองกะพ้อ  

สก ๔๔๖๐/๐๐๗๑
เด็กหญิงพิทยดา แสงสุริยะ ๗/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)

หนองกะพ้อ  

สก ๔๔๖๐/๐๐๗๒
เด็กหญิงชลธิชา แม่นปน

๑๒/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)

หนองกะพ้อ  

สก ๔๔๖๐/๐๐๗๓
เด็กหญิงปณัฏฏา ขยันคิด ๗/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)

หนองกะพ้อ  

สก ๔๔๖๐/๐๐๗๔
เด็กหญิงลัดดาวรรณ พลยางนอก ๑/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)

หนองกะพ้อ  

สก ๔๔๖๐/๐๐๗๕
เด็กหญิงสุชาดา พันธ์วิเศษ ๒/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)

หนองกะพ้อ  

สก ๔๔๖๐/๐๐๗๖
เด็กหญิงอำภาศิริ พิกุลเงิน

๑๘/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)

หนองกะพ้อ  

สก ๔๔๖๐/๐๐๗๗
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

คันธารักษ์
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๐๗๘
เด็กชายธนกร แสงสี

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๐๗๙
เด็กชายธนสิทธิ

์

ตังใจ

้

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๐๘๐
เด็กชายภูมิพัฒน์ สระแก้ว

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๐๘๑
เด็กชายราชานนท์ ถาวรสันต์

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๐๘๒
เด็กชายวรวิทย์ สุระพันธ์

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๐๘๓
เด็กชายสิรวิชญ์ พวงผกา

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๐๘๔
เด็กชายอานนท์ จันทระโยธา

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๐๘๕
เด็กหญิงจุฑามาศ บุญกระพือ

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๐๘๖
เด็กหญิงณัฐฐินันท์ คืดนอก

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๐๘๗
เด็กหญิงธนพร สายพรหม

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๐๘๘
เด็กหญิงพงศพัชรา ศรีวรฏังกนันท์

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๐๘๙
เด็กหญิงแพรวา พิรักษา

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๐๙๐
เด็กหญิงสุจิรา โพธิศรี

์

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๐๙๑
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ เกาะสระเกตุ

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๐๙๒
เด็กชายคณพศ จองจับ

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๐๙๓
เด็กชายณัฐนนท์ เฟองอักษร

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๐๙๔
เด็กชายณัฐนันท์ เฟองอักษร

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๓ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๖๐/๐๐๙๕
เด็กชายธนกร แก้วแดง

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๐๙๖
เด็กชายเนติบัณฑิต แม่นปน

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๐๙๗
เด็กชายปฏิพัทธิ

์

กุดสงค์
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๐๙๘
เด็กชายพีรทัศน์ เลิศอุฑจิฒกุล

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๐๙๙
เด็กชายภีระพัฒน์ โมงขุนทด

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๑๐๐
เด็กชายภุชพงษ์ เครือโสม

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๑๐๑
เด็กชายภูมิพัฒน์ สุดแดน

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๑๐๒
เด็กชายวรเมธ จันทรังษี

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๑๐๓
เด็กชายศตายุ ร่วมสกุล

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๑๐๔
เด็กชายสุวรรณ ขจรกุล

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๑๐๕
เด็กชายอัยการ ใด้ฤกษ์

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๑๐๖
เด็กหญิงกรวรรณ เย็นอารมณ์

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๑๐๗
เด็กหญิงชิดชนก แก่นสาร

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๑๐๘
เด็กหญิงณัฐณิชา สาระเจริญ

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๑๐๙
เด็กหญิงธัญชนก สอนสูงเนิน

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๑๑๐
เด็กหญิงนภัทร อินทร์สุข

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๑๑๑
เด็กหญิงพิมพ์นภา แสนโคตร

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๑๑๒
เด็กหญิงรตนพร นรโครต

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๑๑๓
เด็กหญิงศศิตา ดาธรรม

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๑๑๔
เด็กหญิงสุพิชชา ธรรมจัตุรัส

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๑๑๕
เด็กชายเจตนิพัทธิ

์

จากศรี
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๑๑๖
เด็กชายพงศกร ทาหอม

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๑๑๗ เด็กชายมนต์ตระกานต์
หมืนลูกท้าว

่

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๑๑๘
เด็กชายวัชรพงษ์ พลแสน

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๑๑๙
เด็กชายอุดมพงษ์ อินจันดา

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๑๒๐
เด็กหญิงชัชฎาพร ตรีทศ

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๑๒๑
เด็กหญิงชัญญา ปูกี

่

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๑๒๒
เด็กหญิงวราภรฬ ศรีอาษา

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๑๒๓
เด็กหญิงพลอยนำฟา นำทรัพย์

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๑๒๔
เด็กหญิงอดิศา เซือมกิง

่ ่

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๑๒๕
เด็กหญิงอริศรา บัวลอย

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๑๒๖
เด็กหญิงอลิชา สุวรรณชาตรี

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๑๒๗
เด็กชายกฤต บุญเทียง

่

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๑๒๘
เด็กชายกิตติวินท์ เลียงถนอม

้

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๑๒๙
เด็กชายเมธัส ท่าเมือง

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๔ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๖๐/๐๑๓๐
เด็กชายโรจน์ศักดิ

์

พรหมรักษ์
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๑๓๑
เด็กชายวิชาฤทธิ

์

มังมี

่

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๑๓๒
เด็กชายวุฒิชัย โพยนอก

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๑๓๓
เด็กชายอุกฤษฎ์ ชัยวงศ์

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๑๓๔
เด็กหญิงพัชราภา สร้อยชืน

่

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๑๓๕
เด็กหญิงพิยะดา วงษ์คำนา

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๑๓๖
เด็กหญิงสุดารัตน์ โสรภาพ

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๑๓๗
เด็กหญิงอริสรา เหรียญตระกูล

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๑๓๘
เด็กชายกรภัทร หนองคาย

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๑๓๙ เด็กชายกฤษตรัฐศาสตร์

ศรีสุวรรณ
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๑๔๐
เด็กชายณัฐภัทร ปุราชะธรรมโน

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๑๔๑
เด็กชายทศพล คำสนิท

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๑๔๒
เด็กชายทิเบต ศรีบุปผา

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๑๔๓
เด็กชายธิเบศ บาดาล

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๑๔๔
เด็กชายพงศกร เพ็ชร์รักษา

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๑๔๕
เด็กชายภูบดี แก้วประทีป

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๑๔๖
เด็กหญิงกนกวรรณ แพนลา

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๑๔๗
เด็กหญิงกัญยาภัสฐ์ ทูคำมี

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๑๔๘
เด็กหญิงกัญรัตน์ มรกตเขียว

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๑๔๙
เด็กหญิงกัลยาณี แสงตะเคียน

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๑๕๐
เด็กหญิงชลธิชา ชุ่มสูงเนิน

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๑๕๑
เด็กชายโชคชัย งามบุญช่วย

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๑๕๒
เด็กชายธนพงษ์ เชือดี

้

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๑๕๓
เด็กชายธนพนธ์ สุดประเสริฐ

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๑๕๔
เด็กชายธนภัทร พันไร

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๑๕๕
เด็กชายพงศกร ทองหนู

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๑๕๖
เด็กชายรณชัย นาวาผล

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๑๕๗
เด็กชายศรายุทธ ชัยราช

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๑๕๘
เด็กชายเอกพัฒน์ น่วมทอง

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๑๕๙
เด็กหญิงณัฐติยา กงแก้ว

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๑๖๐
เด็กหญิงดาวนิล ทิพจัน

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๑๖๑
เด็กหญิงน้องนิด โกย

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๑๖๒
เด็กหญิงบุญยอร สีหา

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๑๖๓
เด็กหญิงลักษณ์คณา เจริญคง

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๑๖๔
เด็กหญิงอิชิญา ตรันวัน

่

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๕ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๖๐/๐๑๖๕
เด็กชายณัฐชนน ยาวะโนภาส

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๑๖๖
เด็กชายณัฐนันท์ ปนฆ้อน

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๑๖๗
เด็กชายธนโชค สุภราช

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๑๖๘
เด็กชายธนทรัพย์ สมใจ

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๑๖๙
เด็กชายธันวา ไกลกลิน

่

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๑๗๐
เด็กชายธีระชัย ภิภักดิกิจ

์

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๑๗๑
เด็กชายธีระนันท์ ผันอากาศ

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๑๗๒
เด็กชายมนัส กุรู

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๑๗๓
เด็กชายรัชพล ศรีศักดา

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๑๗๔
เด็กชายรัชภูมิ เงือมผา

้

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๑๗๕
เด็กหญิงกฤตัชญ์ เข็มทิศ

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๑๗๖
เด็กหญิงธนากร โสจินดา

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๑๗๗
เด็กหญิงธัญพิสิษฐ์ สีหาโบราณ

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๑๗๘
เด็กหญิงฐานิตา ครุฑสมพลี

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๑๗๙
เด็กชายบุตกร พุฒซ้อน

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๑๘๐
เด็กชายประไพรศรี โพธิ

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๑๘๑
เด็กชายภูพรามณ์ นาสมใจ

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๑๘๒
เด็กชายศุภสร ขันงาม

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๑๘๓
เด็กชายอนุสรณ์ ขยันวิจิตร

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๑๘๔
เด็กหญิงจีรนันท์ แซ่ลิม

้

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๑๘๕
เด็กหญิงธิติมา น้อยแก้ว

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๑๘๖
เด็กหญิงปวีณา วงษ์สว่าง

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๑๘๗
เด็กหญิงปาริฉัตต์ พันสาย

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๑๘๘
เด็กหญิงพชรศรี พิชิตชัย

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๑๘๙
เด็กหญิงพิมพ์วรีย์ มาตศรี

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๑๙๐
เด็กหญิงพิยะดา พันสาย

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๑๙๑
เด็กหญิงวิรากานต์ บำราบ

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๑๙๒
เด็กหญิงสุรีธร ประแดง

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๑๙๓
เด็กชายเจษฏาภรณ์ ต๊ะบุตร

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๑๙๔
เด็กชายชัยพงษ์ จันทร์กลาง

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๑๙๕
เด็กชายณัฐวุฒิ ชัยราช

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๑๙๖
เด็กชายธีรเมธ พิชิตชัย

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๑๙๗
เด็กชายพงศกร ปองฉิมมา

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๑๙๘
เด็กชายพงษ์สพัฒน์ ไกรสุวรรณ์

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๑๙๙
เด็กชายเศรษฐพงษ์ ประภา

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๖ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๖๐/๐๒๐๐
เด็กชายอภินันท์ อินทร์จินดา

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๒๐๑
เด็กหญิงจินตนา ไข่แก้ว

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๒๐๒
เด็กหญิงชลธิชา บุญประเสริฐ

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๒๐๓
เด็กหญิงชลธิชา แก้วพันมา

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๒๐๔
เด็กหญิงณัฎฐธิดา แสงจันทร์

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๒๐๕
เด็กหญิงเพชรลดา กระพีเขตน์

้

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๒๐๖
เด็กหญิงสุพรรณษา ศรีวิเศษ

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๒๐๗
เด็กชายเกริกพล เกริกพล

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๒๐๘
เด็กชายฐานิสร์ วงสกร

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๒๐๙
เด็กชายณัฐวุฒิ ชินศักดิชัย

์

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๒๑๐
เด็กชายธีรเดช สุทธิธรรม

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๒๑๑
เด็กชายพีรภัทร ใยคง

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๒๑๒
เด็กชายภวัต กิตติทรงชัย

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๒๑๓
เด็กชายภูธเนศ ดีหว่าง

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๒๑๔
เด็กชายวิสิฎฐ์ อินพรมท์

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๒๑๕
เด็กชายศักดิดา

์

สิงหาจุลเกตุ
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๒๑๖
เด็กชายสถาพร สังเครือ

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๒๑๗
เด็กชายอดินันย์ โครงพิมาย

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๒๑๘
เด็กชายอธิปไตย ธรรมรงค์จ้อย

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๒๑๙
เด็กชายอโนชา แตงเศรษฐี

๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๒๒๐
เด็กหญิงพรนภา สืบวาป

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๒๒๑
เด็กหญิงสาวิตรี สระพิลึก

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๒๒๒
เด็กหญิงสุธาสินี แสงภู่

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๒๒๓
เด็กหญิงนันทิมาพร ลาพา

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๒๒๔
เด็กชายกิตติธร สังประพล

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๒๒๕
เด็กชายเกียรติยศ เนียนพลกรัง

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๒๒๖
เด็กชายบุรีรัตน์ ด่านศรีสุข

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๒๒๗
เด็กชายวิชชากร ยืนยาว

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๒๒๘
เด็กชายสรายุทธ ชมโท

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๒๒๙
เด็กชายอิทธิเขษฐ์ พยุงธรรม

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๒๓๐
เด็กหญิงกมลวรรณ สุขจำปา

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๒๓๑
เด็กหญิงเบญญาภา สมบัติอนุกูล

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๒๓๒
เด็กชายโชตตินันท์ เตียนขุนทด

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๒๓๓
เด็กชายภูรินทร์ จีนพวด

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๒๓๔
เด็กหญิงกัญญาวีร์ นนคำภา

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๗ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๖๐/๐๒๓๕
เด็กหญิงณัฐณิชา เพ็ชรประกอบ

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๒๓๖
เด็กหญิงนันทนา รักษาสัตย์

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๒๓๗
เด็กหญิงบุญพิทักษ์ หงษ์มาลา

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๒๓๘
เด็กหญิงปภาวี โลหะพันธุชัย

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๒๓๙
เด็กหญิงสายธาร ทองคำสุข

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๒๔๐
เด็กหญิงสุทธิดา ปานเนียม

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๒๔๑
เด็กหญิงอรญา สุขสุทธิ

์

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๒๔๒
เด็กชายปรัชญา ทองอ่อน

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๒๔๓
เด็กชายพัสกร รอดเจริญ

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๒๔๔
เด็กชายเอกอนันต์ พูมดีสิทธินนท์

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๒๔๕
เด็กหญิงกมลฉัตร งามผ่อง

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๒๔๖
เด็กหญิงขนิษฐา สุดเทศ

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๒๔๗
เด็กหญิงฑิฆัมพร โสดาราม

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๒๔๘
เด็กหญิงณิชาพัชร์ พิมพ์สอน

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๒๔๙
เด็กหญิงภูมนีนพรรธ เทศสวัสดิ

์

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๒๕๐
เด็กหญิงลภัสรดา ร้อยพุฒ

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๒๕๑
เด็กหญิงวริศรา ขวัญพงษ์

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๒๕๒
เด็กชายกิตติพัฒน์ ศรีสว่าง

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๒๕๓
เด็กชายเชียวชาญ

่

สุมาลเรส
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๒๕๔
เด็กชายทัดภูมิ ภิลัยวัลย์

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๒๕๕
เด็กชายพีรพล ท่าเสม็ด

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๒๕๖
เด็กชายศิขรินทร์ ปลูกทรัพย์

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๒๕๗
เด็กชายโรจน์ศักดิ

์

วันเพ็ญ
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๒๕๘
เด็กชายวิชยุทธพงศ์ แกมจินดา

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๒๕๙
เด็กหญิงกุลธิดา ศรีลาศักดิ

์

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๒๖๐
เด็กหญิงชุติมา ลองพลอย

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๒๖๑
เด็กหญิงณัชนันท์ จารุจินดา

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๒๖๒
เด็กหญิงณัฐฑิกา สุวรักษ์

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๒๖๓
เด็กหญิงปรัศมน แก้วหอม

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๒๖๔
เด็กหญิงศิริรักษ์ มูลถิน

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๒๖๕
เด็กหญิงศุภิสรา ฤทธิเดช

์

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๒๖๖
เด็กหญิงสุวิชญา โหรี

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๒๖๗
เด็กหญิงอารยา เกศสุวรรณ

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๒๖๘
เด็กหญิงกชมนวรรณ สมบูรณ์กุล

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๒๖๙
เด็กหญิงณัฐมน สุทธิโยชน์

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๘ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๖๐/๐๒๗๐
เด็กหญิงวรกมล เลือกนารี

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๒๗๑
เด็กหญิงอารียา อิมมาอิชูมิ

๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๒๗๒
เด็กหญิงอุไรวรรณ พินิจมนตรี

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๒๗๓
เด็กชายปวริศร์ เศษสุวรรณ

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๒๗๔
เด็กชายพิทักษ์ นิลทอน

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๒๗๕
เด็กชายเจษฎา สว่างกมล

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๒๗๖
เด็กชายณัฐพล แก้วจินดา

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๒๗๗
เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีกอง

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๒๗๘
เด็กชายธนารักษ์ เอียมภูเขียว

่

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๒๗๙
เด็กชายพงศกร แนนสินธุ์

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๒๘๐
เด็กชายพงศกร แซ่อึง

้

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๒๘๑
เด็กชายพงษ์พัฒน์ สว่างพิทักษ์

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๒๘๒
เด็กชายปุณณวิช แสนใจกล้า

๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๒๘๓
เด็กชายปรเมษฐ สิงห์เปยม

๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๒๘๔
เด็กชายภานุพงศ์ เพียโคตร

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๒๘๕
เด็กชายวงศ์วริศ จิรยศธนันต์

๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๒๘๖
เด็กชายอำมรินทร์ จันทร์ต้น

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๒๘๗
เด็กหญิงณัชชา เทียนศิริ

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๒๘๘
เด็กหญิงธนภัทร์ วะรงค์

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๒๘๙
เด็กหญิงภัตจิราภร จันนะรา

๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๒๙๐
เด็กชายณัฐวุฒิ ถาวรทรัพย์

๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๒๙๑
เด็กชายนิติธร กันน้อย

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๒๙๒
เด็กชายมนัสฐวุฒิ เก่งศิลา

๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๒๙๓
เด็กชายวชิรพงษ์ ปตธาธรรมกุล

๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๒๙๔
เด็กหญิงปรินทร ท่าใหม่

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๒๙๕
เด็กหญิงพรทิพย์ คำภูเวียง

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๒๙๖
เด็กชายเอืออังกูร

้

สมบัติวงษ์
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๒๙๗
เด็กหญิงจุฑารัตน์ สีดาชมภู

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๒๙๘
เด็กหญิงชนากานต์ ซือสุวรรณ

้

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๒๙๙
เด็กหญิงชนิกานต์ เจริญธรรม

๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๓๐๐
เด็กหญิงโชติกา ทวีกูล

๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๓๐๑
เด็กหญิงญาณวดี นะรานันท์

๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๓๐๒ เด็กหญิงทองประกาย
บิณฑบาตร์

๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๓๐๓
เด็กหญิงปนัดดา ทองประเสริฐ

๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๓๐๔
เด็กหญิงภิญญมาศ เดโชศุภกร

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๙ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๖๐/๐๓๐๕
เด็กหญิงภิติยา ภิลัยวัลย์

๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๓๐๖
เด็กหญิงสิริณัฐฎา บุญมาก

๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๓๐๗
เด็กหญิงอักษร ชัชวานิชย์

๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๓๐๘
เด็กหญิงฮารียา ประธานศิริ

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๓๐๙
เด็กชายปญจพล บุตร์ดีวงษ์

๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๓๑๐
เด็กชายศุภกานต์ เด่นกระจ่าง

๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๓๑๑
เด็กชายศุภกิจ

พิพัฒน์วัฒนโรจน์
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๔๖๐/๐๓๑๒
เด็กชายชัยณรงค์ ไชยจำ

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๐๓๑๓
เด็กชายวิชิญะ ทัศนชัยสิทธิ

์

๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๐๓๑๔
เด็กชายหัสดินฐ์ เกตุนอก

๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๐๓๑๕
เด็กหญิงจิตติภัทรา กาบปธนาวัฒน์

๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๐๓๑๖
เด็กหญิงปณิสรา คงเมือง

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๐๓๑๗
เด็กหญิงสุภาวีร์ สุรินทร์ศักดิ

์

๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๐๓๑๘
เด็กหญิงไอลดา มณีนวล

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๐๓๑๙
เด็กชายกิตติศักดิ

์

โฉมชัย

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๐๓๒๐
เด็กชายภูมิภัทรกร ตันนารัตน์

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๐๓๒๑
เด็กชายยศวรรธน์ คำหาด

๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๐๓๒๒
เด็กชายสดายุ เวหน

๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๐๓๒๓
เด็กชายอธิปภูวัส เรืองสา

๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๐๓๒๔
เด็กหญิงกุลปาลี วงสีทา

๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๐๓๒๕
เด็กหญิงฐิติกาญจน์ คงคำศรี

๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๐๓๒๖
เด็กหญิงณัฏฐาวรา สมดี

๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๐๓๒๗
เด็กหญิงธัญญรัตน์ พนมผา

๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๐๓๒๘
เด็กหญิงปภาวรินทร์ แผลงฤทธิ

์

๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๐๓๒๙
เด็กหญิงพรฤทัย จิระดำรงค์

๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๐๓๓๐
เด็กชายธนภณ ชัยเหมาะ

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๐๓๓๑
เด็กชายธนันดร เฉลิมสี

๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๐๓๓๒
เด็กชายนิติโชติ ทวีสิน

๐๙/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๐๓๓๓
เด็กชายพิชิตชัย เทียงสา

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๐๓๓๔
เด็กชายภัชรพล สามี

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๐๓๓๕
เด็กหญิงกนกอร เด่นกระจ่าง

๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๐๓๓๖
เด็กหญิงกมลลักษณ์ สายแวว

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๐๓๓๗
เด็กหญิงจตุพร เล่สิงห์

๐๑/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๐๓๓๘
เด็กหญิงจุฑาภรณ์ อำไพพัด

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๐๓๓๙
เด็กหญิงญาณิศา โงนสาย

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๐ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๖๐/๐๓๔๐
เด็กหญิงณัฐพร วายลม

๐๘/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๐๓๔๑
เด็กหญิงณิชกาญจน์ ศรีทอง

๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๐๓๔๒ เด็กหญิงดิษฐญานันต์ มีเชาว์
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๐๓๔๓
เด็กหญิงธนพร บุตรยศ

๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๐๓๔๔
เด็กหญิงนาราดา ด่านสืบเหตุ

๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๐๓๔๕
เด็กหญิงพรลภัส ดอนผา

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๐๓๔๖
เด็กหญิงเพ็ญจันทร์ สีก่อง

๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๐๓๔๗
เด็กหญิงเพ็ญศิริ เกตรบดี

๐๒/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๐๓๔๘
เด็กหญิงภัทรธิดา จิตยุติ

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๐๓๔๙
เด็กหญิงภาวินี เอิบอิม

่

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๐๓๕๐
เด็กหญิงลลิตวดี มะลิซ้อน

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๐๓๕๑
เด็กหญิงวิรัญชนา ฉันคนุช

๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๐๓๕๒
เด็กหญิงสร้อยฟา ทองเหวียน

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๐๓๕๓
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ อินทสิทธิ

์

๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๐๓๕๔
เด็กหญิงอนัญญา มาวิน

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๐๓๕๕
เด็กหญิงเอวิกา วิไชยวงษ์

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๐๓๕๖
เด็กชายชนกันต์ ภาผล

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๐๓๕๗
เด็กชายธนกฤต แสวงแก้ว

๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๐๓๕๘
เด็กหญิงกนกวรรณ สุจริต

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๐๓๕๙
เด็กหญิงภัทรธิดา พนัส

๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๐๓๖๐
เด็กหญิงศศิวิมล อำไพ

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๐๓๖๑
เด็กหญิงธฤษวรรณ สายแก้ว

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๐๓๖๒
เด็กชายอนุรักษ์ วิสุทธิวุฒิพงศ์

์

๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๐๓๖๓
เด็กชายอภิวัฒน์ พุ่มมาก

๑๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๐๓๖๔
เด็กหญิงชลธิชา สามารถ

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๐๓๖๕
เด็กหญิงทิพย์ภาพร สวัสดีมงคล

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๐๓๖๖
เด็กหญิงธัญธิตา สีก่อง

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๐๓๖๗
เด็กหญิงพัทธนันท์ แพนลา

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๐๓๖๘
เด็กหญิงสโรชา แม่นปน

๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๐๓๖๙
เด็กชายธนบดี สมทิพย์

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๐๓๗๐
เด็กหญิงปาณิสรา ปนทอง

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๐๓๗๑
เด็กชายเฉลิมพล อ่อนสิงห์

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๐๓๗๒
เด็กหญิงจิดาภา สืบเชือ

้

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๐๓๗๓
เด็กหญิงจิรัชญา ประดิษฐ์ทรัพย์

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๐๓๗๔
เด็กหญิงณภัทรสรณ์ คำเหมือน

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๑ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๖๐/๐๓๗๕
เด็กชายเสริมพงศ์ เทอดเกียรติกุล

๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๐๓๗๖
เด็กชายเอกสิทธิ

์

อินทร์แก้ว
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๐๓๗๗
เด็กชายชลิต เตชะธรรมโชติ

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๐๓๗๘
เด็กชายเนติภูมิ ภูริวัฒศุภกุล

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๐๓๗๙
เด็กชายปารเมศ ปถมาศ

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๐๓๘๐
เด็กหญิงแก้วขวัญ หัสดี

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๐๓๘๑
เด็กหญิงอทิตตินา ทองมา

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๐๓๘๒
เด็กหญิงอรจิรา พิกุลเขตร์

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๐๓๘๓
เด็กหญิงพรรษชล โสมสุวรรณ

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๐๓๘๔
นายคำพอง ตาแจ้ง

๑๕/๑๐/๒๔๙๓

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๖๐/๐๓๘๕
นายสำเนียง ทองทับ

๐๑/๐๘/๒๔๙๖

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๖๐/๐๓๘๖
นายประวัน อินทร์สิงห์

๐๙/๐๙/๒๕๐๑
เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๖๐/๐๓๘๗
นายโกย กล่อมกำเนิด

๑๓/๑๑/๒๕๐๒

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๖๐/๐๓๘๘
นายสมพงษ์ พาเจริญ

๐๒/๐๙/๒๕๐๖
เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๖๐/๐๓๘๙
นายทองก๊ก ลำพา

๐๕/๑๑/๒๕๐๗

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๖๐/๐๓๙๐
นายประจวบ รักแจ้ง

๐๖/๐๔/๒๕๐๙
เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๖๐/๐๓๙๑
นายศักดิสิทธิ

์ ์

ทุคำมี
๒๓/๐๔/๒๕๐๙

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๖๐/๐๓๙๒
นายจิรายุทธ แก้วลาด

๑๘/๐๗/๒๕๐๙

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๖๐/๐๓๙๓
นายวิชาญ คำควร

๓๑/๑๐/๒๕๑๓

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๖๐/๐๓๙๔
นายสมประสงค์ พรหมผล

๐๖/๐๑/๒๕๑๕

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๖๐/๐๓๙๕
นายสามารถ สันธุวงศานนท์

๐๖/๐๓/๒๕๑๕

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๖๐/๐๓๙๖
นายอดิศักดิ

์

นนทชัย
๐๙/๐๔/๒๕๑๕

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๖๐/๐๓๙๗
นายถาวร ศาลาน้อย

๐๔/๐๖/๒๕๑๖

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๖๐/๐๓๙๘
นายสมรรถชัย สังคะวะดี

๐๕/๑๑/๒๕๑๖

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๖๐/๐๓๙๙
นายชวิก ใจว่อง

๒๒/๐๑/๒๕๑๗

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๖๐/๐๔๐๐
นายสมศักดิ

์

คำมี
๐๔/๐๖/๒๕๑๗

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๖๐/๐๔๐๑
นายศักดิชัย

์

ภู่สุวรรณ

๒๗/๑๒/๒๕๑๗

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๖๐/๐๔๐๒
นายประสิทธิ

์

สีเล
๒๙/๐๖/๒๕๑๘

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๖๐/๐๔๐๓
นายอุทัย แสงจันทร์

๑๘/๐๘/๒๕๑๘

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๖๐/๐๔๐๔
นายอุทัย เมฆมาเรียน

๑๓/๐๖/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๖๐/๐๔๐๕
นายประชุม มารอด

๒๒/๐๖/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๖๐/๐๔๐๖
นายอำนาจ อาศัยราษฎร์

๒๗/๐๖/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๖๐/๐๔๐๗
นายผหัสนัย พวงพินิจ

๐๑/๐๙/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๖๐/๐๔๐๘
นายสุวรรณ หอมเเม้น

๐๓/๐๒/๒๕๒๐
เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๖๐/๐๔๐๙
นายชูชาติ แสงฉลวย

๐๖/๐๓/๒๕๒๐
เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๒ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๖๐/๐๔๑๐
นายประเวศน์ รังสรรค์

๐๗/๐๓/๒๕๒๐
เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๖๐/๐๔๑๑
นายทองคำ สุรขัน

๒๙/๐๕/๒๕๒๐

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๖๐/๐๔๑๒
นายอดิเรก สิมมาแก้ว

๓๑/๐๑/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๖๐/๐๔๑๓
นายประเสริฐ เพลิงปาน

๐๓/๐๘/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๖๐/๐๔๑๔
นายสังเวียน วงค์ลาย

๐๘/๐๓/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๖๐/๐๔๑๕
นายอภิชัย จองจับ

๒๐/๐๔/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๖๐/๐๔๑๖
นายวสุรัตน์ กระแสโสม

๑๒/๐๕/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๖๐/๐๔๑๗
นายดิเรก ปานเผือก

๓๑/๐๘/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๖๐/๐๔๑๘
นายสุเนตร เดชสันเทียะ

๊

๑๘/๑๐/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๖๐/๐๔๑๙
นายเพชรเพทาย กุหลาบเพ็ชร

๒๗/๑๐/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๖๐/๐๔๒๐
นายทองสุข สะเทือนไพร

๐๔/๐๒/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๖๐/๐๔๒๑
นายสมศักดิ

์

ศรีสุวรรณ
๒๙/๐๓/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๖๐/๐๔๒๒
นายศรายุทธ โพโส

๑๖/๐๕/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๖๐/๐๔๒๓
นายนครินทร์ พัฒนะ

๒๑/๑๐/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๖๐/๐๔๒๔
นายบุญประสิทธิ

์

ลำพา
๐๗/๐๓/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๖๐/๐๔๒๕
นายชัยยะ ปรึกษาการ

๐๑/๐๔/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๖๐/๐๔๒๖
นายพจนาถ หยิบกลาง

๑๗/๐๖/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๖๐/๐๔๒๗
นายชัยพฤทธ์ บำรุงวงค์

๐๗/๐๙/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๖๐/๐๔๒๘
นายรุ่งตะวัน แสงสี

๑๘/๐๒/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๖๐/๐๔๒๙
นายธารทอง แดงกลัก

๓๑/๐๘/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๖๐/๐๔๓๐
นายแสงอรุณ แหวนวงษ์

๑๔/๐๑/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๖๐/๐๔๓๑
นายไพบูลย์ จารัญ

๒๕/๐๔/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๖๐/๐๔๓๒
นายอเนก วรพจน์

๑๗/๐๙/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๖๐/๐๔๓๓
นายศรัญู เทศทนงค์

๒๗/๑๒/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๖๐/๐๔๓๔
นายเพชรรัตน์ เดิมธนพงศธร

๑๑/๑๒/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๖๐/๐๔๓๕
นายชัชวาล กลีบกลาง

๓๐/๐๔/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๖๐/๐๔๓๖
นายอภิสิทธิ

์

จองจับ
๑๔/๐๕/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๖๐/๐๔๓๗
นายอนันตชัย นุ่มพลกรัง

๒๘/๐๙/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๖๐/๐๔๓๘
นายประวิทย์ สาพล

๒๓/๐๖/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๖๐/๐๔๓๙
นายสาชิต หันทยุง

๒๗/๐๖/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๖๐/๐๔๔๐
นายอานนท์ จุ้ยซือ

่

๑๓/๐๑/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๖๐/๐๔๔๑
นายอนิวัฒน์ มณีอินทร์

๑๒/๐๓/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๖๐/๐๔๔๒
นายยุรนันต์ พงษ์สุวรรณ

๑๕/๐๘/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๖๐/๐๔๔๓
นายนรภัทร นามพันธ์

๐๘/๑๐/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๖๐/๐๔๔๔
นายเกียงไกร พักเรือนดี

๑๐/๐๑/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๓ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๖๐/๐๔๔๕
นายรังสรรค์ ชมชืน

่

๒๑/๐๑/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๖๐/๐๔๔๖
นายบุญมี บุญเกิด

๒๔/๐๕/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๖๐/๐๔๔๗
นายสุเมฆ เรืองยงค์

๐๕/๐๗/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๖๐/๐๔๔๘
นายวรวิทย์ กงแก้ว

๐๓/๐๘/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๖๐/๐๔๔๙
นายนพดล นุชยงค์

๑๕/๐๘/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๖๐/๐๔๕๐
นายมนตรี รอดไพรี

๒๔/๐๘/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๖๐/๐๔๕๑
นายธเนตร สายมิง

่

๓๐/๑๐/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๖๐/๐๔๕๒
นายอดิศักดิ

์

พรมมี
๒๖/๐๑/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๖๐/๐๔๕๓
นายเสกสรรค์ แซ่ตัง

้

๒๒/๐๔/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๖๐/๐๔๕๔
นายยศชยน คำสมัย

๑๑/๐๙/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๖๐/๐๔๕๕
นายอำพร สารี

๑๙/๐๙/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๖๐/๐๔๕๖
นายวิมลศักดิ

์

ดวงจรัส
๐๖/๑๒/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๖๐/๐๔๕๗
นายพูนทรัพย์ ถาวรยิง

่

๑๐/๑๒/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๖๐/๐๔๕๘
นายอำพล การณ์ดี

๑๙/๐๙/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๖๐/๐๔๕๙
นายเจตนิพิฐ สมานพร้อม

๒๐/๐๙/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๖๐/๐๔๖๐
นายอนันต์ ทองวิจิตร

๒๗/๐๑/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๖๐/๐๔๖๑
นายสรศักดิ

์

ยงค์วัตร
๒๖/๐๑/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๖๐/๐๔๖๒
นายอดิเทพ เผือกนาค

๑๒/๐๕/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๖๐/๐๔๖๓
นายขวัญชัย แสงจันทร์

๒๘/๐๖/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๖๐/๐๔๖๔
นายอมรเทพ ชัยวงค์

๒๕/๐๕/๒๕๔๐

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๖๐/๐๔๖๕
นายอนันต์ นึกถึง

๒๓/๐๖/๒๕๔๐

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๖๐/๐๔๖๖
นายปติพัทธ์ สุขประสพ

๒๓/๐๖/๒๕๔๑

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๖๐/๐๔๖๗
นายณัฐพล พิกุลแกม

๑๓/๐๑/๒๕๔๒

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๖๐/๐๔๖๘
นายวรินทร ใจกล้า

๑๓/๐๔/๒๕๔๒

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๖๐/๐๔๖๙
นางสาวบุญมา สุริวงค์

๒๔/๑๐/๒๕๑๓

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๖๐/๐๔๗๐
นางสาวประนอม เมืองพุทธา

๒๐/๐๘/๒๕๑๔

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๖๐/๐๔๗๑
นางสาวสริตา ศรีนาท

๑๓/๐๑/๒๕๑๗

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๖๐/๐๔๗๒
นางสาวดวงพร เขษมพันธ์

๐๓/๑๐/๒๕๒๐
เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๖๐/๐๔๗๓
นางจิราภรณ์ เทียนเรียว

๒๑/๐๙/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๖๐/๐๔๗๔
นางสาววงเดือน พิมพา

๑๖/๐๓/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๖๐/๐๔๗๕
นางสาวรุ่งทิพย์ ถาวรสารี

๒๒/๐๙/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๖๐/๐๔๗๖
นางสาวณัฐวดี เลิศชะไกล

๓๐/๐๙/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๖๐/๐๔๗๗
นางสาวรุ่งอรุณ กาศแก้ว

๑๑/๑๒/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๖๐/๐๔๗๘
นางสาวรุ้งรัชนี อิทธิชัย

๐๑/๐๔/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๖๐/๐๔๗๙
นางสาวมะปราง ใจปลอด

๑๖/๐๖/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๔ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๖๐/๐๔๘๐
นางสาวอ้อม ยอดวัน

๒๐/๑๑/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๖๐/๐๔๘๑
นางสาวอรสุรัชย์ แสนคำ

๒๘/๐๑/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๖๐/๐๔๘๒
นางสาวสุนันทา โพธิสุวรรณ

๐๙/๐๓/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๖๐/๐๔๘๓
นางสาวปราณี เขาคำ

๑๓/๐๗/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๖๐/๐๔๘๔
นางสาวนภาลัย ราชสีห์

๒๙/๐๑/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๖๐/๐๔๘๕
นางสาวกรรณิกา ชินถาวร

้

๓๐/๐๙/๒๕๓๐
เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๖๐/๐๔๘๖
นางสาวเขมมิกา ออกสุข

๐๔/๑๑/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๖๐/๐๔๘๗
นางสาวอรอนงค์ แก่นเจริญ

๐๑/๑๒/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๖๐/๐๔๘๘
นางสาวปาริสา สุขศิลป

๑๑/๐๒/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๖๐/๐๔๘๙
นางสาวรัฐิติกาล มาลากุล

๒๗/๑๐/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๖๐/๐๔๙๐
นางสาวสุดารัตน์ บุปผา

๐๖/๐๖/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๖๐/๐๔๙๑
นางสาวยุภาพร กันตูม

๐๕/๐๗/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๖๐/๐๔๙๒
นางสาวสุนิสา อรุณฉาย

๒๖/๑๐/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๖๐/๐๔๙๓
นางสาวขนิษฐา บุญทรัพย์

๒๖/๑๐/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๖๐/๐๔๙๔
นางสาววิชุตา วงค์หาญ

๐๙/๐๓/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๖๐/๐๔๙๕
นางสาวฉัตรมนตรา ถาวร

๐๖/๐๕/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๖๐/๐๔๙๖
นางสาวกมลศรี แยมยนต์

๒๔/๑๒/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๖๐/๐๔๙๗
นางสาวอำพร อันสมศรี

๓๐/๐๖/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๖๐/๐๔๙๘
นางสาวจุฬาลักษณ์ ตรีกูด

๒๙/๐๘/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๖๐/๐๔๙๙
นางสาวอาภาพร บุญสง่า

๒๒/๐๙/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๖๐/๐๕๐๐
นางสาววรรณิศา ปลาทอง

๑๒/๐๗/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๖๐/๐๕๐๑
นางสาวเต็มดวง กลันเทศ

่

๑๘/๑๐/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๖๐/๐๕๐๒
นางสาววนิดา บุญพรมอ่อน

๒๐/๑๐/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๖๐/๐๕๐๓
นางสาวพราวเดือน บุญปุก

๒๐/๑๐/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๖๐/๐๕๐๔
นางสาวสุมาลี วงษ์สุวรรณ

๐๕/๐๑/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๖๐/๐๕๐๕
นางสาวขวัญวิไล ฉัตรทอง

๐๕/๐๔/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๖๐/๐๕๐๖
นางสาวสุวรรณา คลองสติ

๑๖/๐๗/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๖๐/๐๕๐๗
นางสาวกุหลาบ อาโน

๐๗/๐๙/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๖๐/๐๕๐๘
นางสาวไอระดา ยะโสภา

๒๘/๑๒/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๖๐/๐๕๐๙
นางสาวพนิดา ทองคำ

๐๔/๑๑/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๖๐/๐๕๑๐
นางสาววรรณภา รุประมาณ

๐๙/๐๑/๒๕๔๐
เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๔๖๐/๐๕๑๑
เด็กชายดำรงศักดิ

์

มิโน

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน วัดทุ่งหินโคน  

สก ๔๔๖๐/๐๕๑๒
เด็กหญิงพรนภา โพธิวิเศษ

์

๑๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน วัดทุ่งหินโคน  

สก ๔๔๖๐/๐๕๑๓
เด็กหญิงสุชาวดี สมบุญ

๑๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน วัดทุ่งหินโคน  

สก ๔๔๖๐/๐๕๑๔
เด็กชายปวริศ เทิงไธสง

่

๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน วัดทุ่งหินโคน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๕ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๖๐/๐๕๑๕
เด็กหญิงจิราพร เคนไธสง

๑๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน วัดทุ่งหินโคน  

สก ๔๔๖๐/๐๕๑๖
เด็กหญิงพิมพ์ธิดา สมพงษ์

๐๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน วัดทุ่งหินโคน  

สก ๔๔๖๐/๐๕๑๗
เด็กหญิงสุธาทิพย์ คำโอสีมา

๐๙/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน วัดทุ่งหินโคน  

สก ๔๔๖๐/๐๕๑๘
เด็กหญิงนพมาศ สองแสง

๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน วัดทุ่งหินโคน  

สก ๔๔๖๐/๐๕๑๙
เด็กหญิงพิชชานันท์ ละครชัย

๓๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน วัดทุ่งหินโคน  

สก ๔๔๖๐/๐๕๒๐ เด็กหญิงเบญจมาภรณ์
สมภูมิ

๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน วัดทุ่งหินโคน  

สก ๔๔๖๐/๐๕๒๑
เด็กหญิงอันธิสา มะณีโสม

๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน วัดทุ่งหินโคน  

สก ๔๔๖๐/๐๕๒๒
เด็กหญิงณัฐธิดา จำปาเงิน

๓๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน วัดทุ่งหินโคน  

สก ๔๔๖๐/๐๕๒๓
เด็กหญิงแพรวา วงษ์สุวรรณ

๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน วัดทุ่งหินโคน  

สก ๔๔๖๐/๐๕๒๔
เด็กหญิงวีรยา บุญโต

๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน วัดทุ่งหินโคน  

สก ๔๔๖๐/๐๕๒๕
เด็กหญิงนารีรัตน์ มิโน

๑๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน วัดทุ่งหินโคน  

สก ๔๔๖๐/๐๕๒๖
เด็กชายยุทธภูมิ ภักดีพันธ์

๐๙/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน วัดทุ่งหินโคน  

สก ๔๔๖๐/๐๕๒๗
เด็กหญิงอนุธิดา พลางวัน

๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน วัดทุ่งหินโคน  

สก ๔๔๖๐/๐๕๒๘
เด็กหญิงนฤมล จงกลกลาง

๓๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน วัดทุ่งหินโคน  

สก ๔๔๖๐/๐๕๒๙
เด็กชายคมกริช วิทยา

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน วัดทุ่งหินโคน  

สก ๔๔๖๐/๐๕๓๐
เด็กชายธันวา เนินบก

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน วัดทุ่งหินโคน  

สก ๔๔๖๐/๐๕๓๑
เด็กหญิงใบหม่อน กังวาลย์

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน วัดทุ่งหินโคน  

สก ๔๔๖๐/๐๕๓๒
เด็กหญิงจิราวัณย์ กังวาลย์

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน วัดทุ่งหินโคน  

สก ๔๔๖๐/๐๕๓๓
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ถวิลวงษ์

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน วัดทุ่งหินโคน  

สก ๔๔๖๐/๐๕๓๔
เด็กชายวรวิช โยคะโส

๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำซับเจริญ นำซับ  

สก ๔๔๖๐/๐๕๓๕
เด็กชายก้องภิภพ นามโคตร

๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำซับเจริญ นำซับ  

สก ๔๔๖๐/๐๕๓๖
เด็กชายหยกฟา อาธร

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำซับเจริญ นำซับ  

สก ๔๔๖๐/๐๕๓๗
เด็กชายวีรเทพ ศิริภัย

๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำซับเจริญ นำซับ  

สก ๔๔๖๐/๐๕๓๘
เด็กชายณัฐพล ไปนาน

๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำซับเจริญ นำซับ  

สก ๔๔๖๐/๐๕๓๙
เด็กชายสิรดนัย มันปอ

๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำซับเจริญ นำซับ  

สก ๔๔๖๐/๐๕๔๐
เด็กชายสราวุฒิ แซ่บ่าง

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำซับเจริญ นำซับ  

สก ๔๔๖๐/๐๕๔๑
เด็กชายดวงทวี พุ่มมิตร

๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำซับเจริญ นำซับ  

สก ๔๔๖๐/๐๕๔๒
เด็กชายอชิรวิทย์ เจริญทรัพย์

๐๙/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนำซับเจริญ นำซับ  

สก ๔๔๖๐/๐๕๔๓
เด็กชายทนารัตน์ พันธ์ชวด

๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำซับเจริญ นำซับ  

สก ๔๔๖๐/๐๕๔๔
เด็กชายพิทักษ์ชัย สิมมา

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำซับเจริญ นำซับ  

สก ๔๔๖๐/๐๕๔๕
เด็กชายอนุสรณ์ จำรัส

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำซับเจริญ นำซับ  

สก ๔๔๖๐/๐๕๔๖
เด็กชายจิรายุ นาริโพธิ

์

๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำซับเจริญ นำซับ  

สก ๔๔๖๐/๐๕๔๗
เด็กหญิงสุพัตรา แก้วอุดม

๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำซับเจริญ นำซับ  

สก ๔๔๖๐/๐๕๔๘
เด็กหญิงมณีรัตน์ ไชยสิทธิ

์

๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำซับเจริญ นำซับ  

สก ๔๔๖๐/๐๕๔๙
เด็กหญิงจันทิมา แจ่มแจ้ง

๐๗/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนำซับเจริญ นำซับ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๖ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๖๐/๐๕๕๐
เด็กหญิงอรัญญา รักษี

๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำซับเจริญ นำซับ  

สก ๔๔๖๐/๐๕๕๑
เด็กหญิงนันทวัน มาลาพุฒ

๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำซับเจริญ นำซับ  

สก ๔๔๖๐/๐๕๕๒
เด็กหญิงดวงกมล อน๊อคชิ

๐๘/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนำซับเจริญ นำซับ  

สก ๔๔๖๐/๐๕๕๓
เด็กหญิงมิงขวัญ

่

จันทรักษ์
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำซับเจริญ นำซับ  

สก ๔๔๖๐/๐๕๕๔
เด็กหญิงสุชัญญา อ่อนประดา

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำซับเจริญ นำซับ  

สก ๔๔๖๐/๐๕๕๕
เด็กหญิงอาภัสรา ทวีกูล

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำซับเจริญ นำซับ  

สก ๔๔๖๐/๐๕๕๖
เด็กหญิงเพชรรัตน์ การณ์ดี

๑๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนำซับเจริญ นำซับ  

สก ๔๔๖๐/๐๕๕๗
เด็กหญิงจิรประภา ถาวรยิง

่

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำซับเจริญ นำซับ  

สก ๔๔๖๐/๐๕๕๘
เด็กหญิงอลิษา ศรีสัมฤทธิ

์

๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำซับเจริญ นำซับ  

สก ๔๔๖๐/๐๕๕๙
เด็กชายจักรินทร์ ภูสมมาตย์

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำซับเจริญ นำซับ  

สก ๔๔๖๐/๐๕๖๐
เด็กชายสิทธิชัย มาติยานนท์

๒๙/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนำซับเจริญ นำซับ  

สก ๔๔๖๐/๐๕๖๑
เด็กชายอภิชัย ทองย้อย

๓๐/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านนำซับเจริญ นำซับ  

สก ๔๔๖๐/๐๕๖๒
เด็กชายโยธิน ผิวหอม

๒๙/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านนำซับเจริญ นำซับ  

สก ๔๔๖๐/๐๕๖๓
เด็กชายอนิรุท อำนวย ๙/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านนำซับเจริญ นำซับ  

สก ๔๔๖๐/๐๕๖๔
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ปญญา
๒๙/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำซับเจริญ นำซับ  

สก ๔๔๖๐/๐๕๖๕
เด็กชายอนุชา นาโควงศ์ ๘/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนำซับเจริญ นำซับ  

สก ๔๔๖๐/๐๕๖๖
เด็กชายธนภัทร คำศิริ

๒๘/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนำซับเจริญ นำซับ  

สก ๔๔๖๐/๐๕๖๗
เด็กชายปรวินท์ พิณพิมาย

๑๓/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนำซับเจริญ นำซับ  

สก ๔๔๖๐/๐๕๖๘
เด็กหญิงจุฬารัตน์ พิมเก

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำซับเจริญ นำซับ  

สก ๔๔๖๐/๐๕๖๙
เด็กหญิงพลอยไพลิน วงชาตรี

๑๒/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนำซับเจริญ นำซับ  

สก ๔๔๖๐/๐๕๗๐
เด็กหญิงอรศา สยาม ๗/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนำซับเจริญ นำซับ  

สก ๔๔๖๐/๐๕๗๑
เด็กชายบุณยวีร์ จันทร์เทวี

๒๐/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนำซับเจริญ นำซับ  

สก ๔๔๖๐/๐๕๗๒
เด็กหญิงอธิชา คำแดง

๑๐/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนำซับเจริญ นำซับ  

สก ๔๔๖๐/๐๕๗๓
เด็กหญิงพิจิตตา แพนดร

๑๒/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนำซับเจริญ นำซับ  

สก ๔๔๖๐/๐๕๗๔
เด็กชายณัฐวุฒิ โทพล

๑๓/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนำซับเจริญ นำซับ  

สก ๔๔๖๐/๐๕๗๕
เด็กหญิงนัฐภรณ์ รุ่งโชติ

๒๓/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนำซับเจริญ นำซับ  

สก ๔๔๖๐/๐๕๗๖
เด็กหญิงเข็มมิกา สง่าสิน

๑๐/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนำซับเจริญ นำซับ  

สก ๔๔๖๐/๐๕๗๗
เด็กชายณัฐวุฒิ เรืองยง ๑/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านนำซับเจริญ นำซับ  

สก ๔๔๖๐/๐๕๗๘
เด็กชายนวกฤษ วีรพันธ์

๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำซับเจริญ นำซับ  

สก ๔๔๖๐/๐๕๗๙
เด็กหญิงสุกัญญา บุญรอด ๘/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านนำซับเจริญ นำซับ  

สก ๔๔๖๐/๐๕๘๐
เด็กชายณภัทร เรือทมิล

๑๒/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๔๖๐/๐๕๘๑
เด็กหญิงกมลณัฐ เอียมสอาด

่

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๔๖๐/๐๕๘๒
เด็กหญิงกรวรรณ บุญรวม

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๔๖๐/๐๕๘๓
เด็กหญิงกัลยา แพบัว

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๔๖๐/๐๕๘๔
เด็กหญิงจิรวรรณ์ วุฒิสาร

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๗ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๖๐/๐๕๘๕
เด็กหญิงณัฐนิชา อินทร์พามา

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๔๖๐/๐๕๘๖
เด็กหญิงเดือนเด่น แดนชัย

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๔๖๐/๐๕๘๗
เด็กหญิงธนิตา บัณฑิตย์

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๔๖๐/๐๕๘๘
เด็กหญิงปรางทิพย์ เถาชาลี

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๔๖๐/๐๕๘๙
เด็กหญิงพนิดา ไม่หวัน

่

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๔๖๐/๐๕๙๐
เด็กหญิงวาสุนีย์ ชมสงวน

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๔๖๐/๐๕๙๑
เด็กหญิงอริศราภรณ์ ประกอบผล

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๔๖๐/๐๕๙๒
เด็กหญิงอัญมณี กนกพรพาณิชย์

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๔๖๐/๐๕๙๓
เด็กชายกฤษฎา สีทาหลอด

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๔๖๐/๐๕๙๔
เด็กชายฤทธิเดช ประกอบผล

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๔๖๐/๐๕๙๕
เด็กชายวันชนะ เรกระโทก

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๔๖๐/๐๕๙๖
เด็กชายวีรเดช คงประเสริฐ

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๔๖๐/๐๕๙๗
เด็กชายสุภัทร ธรรมมาสีอ่อน

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๔๖๐/๐๕๙๘
เด็กชายเอกรัตน์ ลาภรัมย์

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๔๖๐/๐๕๙๙
เด็กหญิงจิราวรรณ วายลม

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๔๖๐/๐๖๐๐
เด็กหญิงธัญวรัตน์ วงค์ศรี

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๔๖๐/๐๖๐๑
เด็กหญิงอรุณรักษ์ ปตนา

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๔๖๐/๐๖๐๒
เด็กชายเสฏฐวุฒิ สมัยกุล

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๔๖๐/๐๖๐๓
เด็กชายรัตนพงษ์ กงแก้ว

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๔๖๐/๐๖๐๔
เด็กชายวุฒิพงษ์ โยธา

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๔๖๐/๐๖๐๕
เด็กหญิงอารยา วงษ์เสนาะ

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๔๖๐/๐๖๐๖
เด็กหญิงสุภาพร ด้วงพันนา

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๔๖๐/๐๖๐๗
เด็กชายปยชัย ศรีเคน

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๔๖๐/๐๖๐๘
เด็กหญิงธาวินี จำปาทอง

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๔๖๐/๐๖๐๙
เด็กชายกมล มนุษย์ชาติ

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๔๖๐/๐๖๑๐
เด็กชายเจตริน วะสูงเนิน

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๔๖๐/๐๖๑๑
เด็กชายนพเกล้า มะคะโต

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๔๖๐/๐๖๑๒
เด็กหญิงธนิดา แสนสระสิน

๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๔๖๐/๐๖๑๓
เด็กหญิงเพชรลดา พันธบุตร

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๔๖๐/๐๖๑๔
เด็กหญิงศศิธร สายทอง

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๔๖๐/๐๖๑๕
เด็กหญิงศิริลญา หลวงสนาม

๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๔๖๐/๐๖๑๖
เด็กหญิงสุภาพร สัญชาติ

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๔๖๐/๐๖๑๗
เด็กหญิงอริศรา ไพคำนาม

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๔๖๐/๐๖๑๘
เด็กชายกฤษดา หอกขุนทด

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๔๖๐/๐๖๑๙
เด็กชายณัฐวุฒิ องค์ยา

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๘ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๖๐/๐๖๒๐
เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ ประจันทะ

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๔๖๐/๐๖๒๑
เด็กชายนิเทน จันทร์นา

๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๔๖๐/๐๖๒๒
เด็กชายบัญชา จำปา

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๔๖๐/๐๖๒๓
เด็กชายภูมิพัฒน์ สำราญสุข

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๔๖๐/๐๖๒๔
เด็กชายสิทธิกร ศรีบุริน

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๔๖๐/๐๖๒๕
เด็กหญิงวิภาวี หวังบุญ

๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๔๖๐/๐๖๒๖
เด็กหญิงรัตน์ติมา ยาลา

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๔๖๐/๐๖๒๗
เด็กหญิงศุภกรณ์ ไข่สุก

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๔๖๐/๐๖๒๘
เด็กชายชินวัตร มีสมบัติ

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๔๖๐/๐๖๒๙
เด็กหญิงกมลชนก ศรีภูมิ

๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๔๖๐/๐๖๓๐
เด็กชายกฤตภาส เคนเหลา

๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๔๖๐/๐๖๓๑
นายไชโย หมืนไกร

่

๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๔๖๐/๐๖๓๒
เด็กชายณัฐพงษ์ ฉลาดจิต

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๔๖๐/๐๖๓๓
เด็กชายภูรินทร์ จิตรหวัง

๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๔๖๐/๐๖๓๔
เด็กหญิงพลอย สุระขันธ์

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๔๖๐/๐๖๓๕
เด็กหญิงวาสนา ศรีเมือง

๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๔๖๐/๐๖๓๖
นางสาวอัจฉราวรรณ ผิวคำ

๙/๐๓/๒๕๒๓
โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๔๖๐/๐๖๓๗
เด็กชายกีรกิต ธันยธรณ์ธีรโชติ

๑๕/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองศรีเมือง เนินสะอาด  

สก ๔๔๖๐/๐๖๓๘
เด็กชายเดชาวัต สุขเกษม

๐๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองศรีเมือง เนินสะอาด  

สก ๔๔๖๐/๐๖๓๙
เด็กชายภัทรพล โพธิทอง

์

๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองศรีเมือง เนินสะอาด  

สก ๔๔๖๐/๐๖๔๐
เด็กชายอนุสรณ์ นนนุศาสตร์

๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองศรีเมือง เนินสะอาด  

สก ๔๔๖๐/๐๖๔๑
เด็กชายเอกทัตน์ แม่นปน

๐๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองศรีเมือง เนินสะอาด  

สก ๔๔๖๐/๐๖๔๒
เด็กหญิงกานดา บุญประกอบ

๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองศรีเมือง เนินสะอาด  

สก ๔๔๖๐/๐๖๔๓
เด็กหญิงเขมมิกา กรีฑา

๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองศรีเมือง เนินสะอาด  

สก ๔๔๖๐/๐๖๔๔
เด็กหญิงณัชธิชา ธรรมแกว

๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองศรีเมือง เนินสะอาด  

สก ๔๔๖๐/๐๖๔๕
เด็กหญิงปราณี ปราณีชาติ

๑๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองศรีเมือง เนินสะอาด  

สก ๔๔๖๐/๐๖๔๖
เด็กหญิงพรธิดา ดำรงรักชาติ

๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองศรีเมือง เนินสะอาด  

สก ๔๔๖๐/๐๖๔๗
เด็กหญิงพัชรา บุญประกอบ

๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองศรีเมือง เนินสะอาด  

สก ๔๔๖๐/๐๖๔๘
เด็กหญิงมรกต ชูจิต

๐๑/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองศรีเมือง เนินสะอาด  

สก ๔๔๖๐/๐๖๔๙
เด็กชายกฤษฎา มาตย์สาลี

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเตียน เนินสะอาด  

สก ๔๔๖๐/๐๖๕๐
เด็กชายชนุตม์ คำปอม

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเตียน เนินสะอาด  

สก ๔๔๖๐/๐๖๕๑
เด็กชายณัฐดนัย หวันทา

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเตียน เนินสะอาด  

สก ๔๔๖๐/๐๖๕๒
เด็กชายณัฐพล อินทรพันธ์

๑๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองเตียน เนินสะอาด  

สก ๔๔๖๐/๐๖๕๓
เด็กชายณัฐภัทร กาหน

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเตียน เนินสะอาด  

สก ๔๔๖๐/๐๖๕๔
เด็กชายณัฐวัตร กาหน

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเตียน เนินสะอาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๙ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๖๐/๐๖๕๕
เด็กชายธวัชชัย สันโดด

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเตียน เนินสะอาด  

สก ๔๔๖๐/๐๖๕๖
เด็กชายนัทพงศ์ พันธ์โนราช

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเตียน เนินสะอาด  

สก ๔๔๖๐/๐๖๕๗
เด็กชายปรีชา สมณา

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเตียน เนินสะอาด  

สก ๔๔๖๐/๐๖๕๘
เด็กชายปวริศร์ สายเสาร์

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเตียน เนินสะอาด  

สก ๔๔๖๐/๐๖๕๙
เด็กชายพงศ์พิราม ล่วงเขต

๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเตียน เนินสะอาด  

สก ๔๔๖๐/๐๖๖๐
เด็กชายภานุพงศ์ สีทา ๖//๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองเตียน เนินสะอาด  

สก ๔๔๖๐/๐๖๖๑
เด็กชายภูมิพัฒน์ ชืนบาน

่

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเตียน เนินสะอาด  

สก ๔๔๖๐/๐๖๖๒
เด็กชายสมพงศ์ หัสดี

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเตียน เนินสะอาด  

สก ๔๔๖๐/๐๖๖๓
เด็กชายสัทพงษ์ อรรคนิมาตย์

๐๓/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองเตียน เนินสะอาด  

สก ๔๔๖๐/๐๖๖๔
เด็กชายสิทธิพล ขาวผ่อง ๒/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองเตียน เนินสะอาด  

สก ๔๔๖๐/๐๖๖๕
เด็กชายอดิเทพ ปองเวียง

๐๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองเตียน เนินสะอาด  

สก ๔๔๖๐/๐๖๖๖
เด็กชายอภิสิทธิ

์

อำมวย
๐๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเตียน เนินสะอาด  

สก ๔๔๖๐/๐๖๖๗
เด็กหญิงกาญจนศิริ วงษ์ภูธร

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเตียน เนินสะอาด  

สก ๔๔๖๐/๐๖๖๘
เด็กหญิงจรินทร์ทิพย์ ผิดพันธุ์

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเตียน เนินสะอาด  

สก ๔๔๖๐/๐๖๖๙
เด็กหญิงชลธิชา ต่างศรี

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเตียน เนินสะอาด  

สก ๔๔๖๐/๐๖๗๐
เด็กหญิงชุติมา ศรีใคร่

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเตียน เนินสะอาด  

สก ๔๔๖๐/๐๖๗๑
เด็กหญิงพรนภา โพธิงาม

์

๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเตียน เนินสะอาด  

สก ๔๔๖๐/๐๖๗๒
เด็กหญิงพัชรี ท่าวิไล

๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเตียน เนินสะอาด  

สก ๔๔๖๐/๐๖๗๓
เด็กหญิงสิญาพร พุมสร

๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเตียน เนินสะอาด  

สก ๔๔๖๐/๐๖๗๔
เด็กหญิงสุชาดา ปานิตพลกัง

๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเตียน เนินสะอาด  

สก ๔๔๖๐/๐๖๗๕
เด็กชายณรงค์เดช กำลังรัมย์

๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเตียน เนินสะอาด  

สก ๔๔๖๐/๐๖๗๖
เด็กชายณัฐวรรธน์ เปรินทวงศ์

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเตียน เนินสะอาด  

สก ๔๔๖๐/๐๖๗๗
เด็กชายนิรุทธ์ เกิดไพบูลย์

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเตียน เนินสะอาด  

สก ๔๔๖๐/๐๖๗๘
เด็กชายประจักษ์ เอียลอด

๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเตียน เนินสะอาด  

สก ๔๔๖๐/๐๖๗๙
เด็กชายปญญากร เอียลอด

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเตียน เนินสะอาด  

สก ๔๔๖๐/๐๖๘๐
เด็กชายปยพงษ์ เอกจิตร

๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเตียน เนินสะอาด  

สก ๔๔๖๐/๐๖๘๑
เด็กชายอนุพล โพธิทอง

์

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเตียน เนินสะอาด  

สก ๔๔๖๐/๐๖๘๒
เด็กหญิงกนกพร ศรีใคร่

๐๒/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองเตียน เนินสะอาด  

สก ๔๔๖๐/๐๖๘๓
เด็กหญิงกรวิภา โสตะวงษ์

๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเตียน เนินสะอาด  

สก ๔๔๖๐/๐๖๘๔
เด็กหญิงกวินฑิตา เปรมสุข

๐๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองเตียน เนินสะอาด  

สก ๔๔๖๐/๐๖๘๕
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ภูมิไถล

๐๘/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองเตียน เนินสะอาด  

สก ๔๔๖๐/๐๖๘๖
เด็กหญิงกัลทา อาจต้น

๐๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเตียน เนินสะอาด  

สก ๔๔๖๐/๐๖๘๗
เด็กหญิงชลลัดดา จำเริญดี

๐๗/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองเตียน เนินสะอาด  

สก ๔๔๖๐/๐๖๘๘
เด็กหญิงดรรชนี ยวงสอาด

๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเตียน เนินสะอาด  

สก ๔๔๖๐/๐๖๘๙
เด็กหญิงธนัชพร สุทธิโยชน์

๐๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองเตียน เนินสะอาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๒๐ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๖๐/๐๖๙๐
เด็กหญิงนภาพร เชียงเดิม

๐๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองเตียน เนินสะอาด  

สก ๔๔๖๐/๐๖๙๑
เด็กหญิงนำทิพย์ ประชุมคุณ

๐๗/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองเตียน เนินสะอาด  

สก ๔๔๖๐/๐๖๙๒
เด็กหญิงพันธมน ชอบเกิดเชาว์

๐๖/๐๘/๒๕๕๔

โรงเรียนบ้านหนองเตียน เนินสะอาด  

สก ๔๔๖๐/๐๖๙๓
เด็กหญิงภัณฑิรา คุณสุข

๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเตียน เนินสะอาด  

สก ๔๔๖๐/๐๖๙๔
เด็กหญิงลดารัตน์ จับเผือก

๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเตียน เนินสะอาด  

สก ๔๔๖๐/๐๖๙๕
นางศศิพร ทัตเสน

๐๕/๑๐/๒๕๑๔

โรงเรียนบ้านหนองเตียน เนินสะอาด  

สก ๔๔๖๐/๐๖๙๖
เด็กหญิงสุจิตตรา แซ่จู

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเตียน เนินสะอาด  

สก ๔๔๖๐/๐๖๙๗
นางสุมาลี ถามังมี

่

๐๓/๐๘/๒๕๓๐
โรงเรียนบ้านหนองเตียน เนินสะอาด  

สก ๔๔๖๐/๐๖๙๘
เด็กหญิงสุลลิตา โสภาคำ

๐๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเตียน เนินสะอาด  

สก ๔๔๖๐/๐๖๙๙
เด็กหญิงแสงรัศมี ระงับทุกข์

๐๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองเตียน เนินสะอาด  

สก ๔๔๖๐/๐๗๐๐
เด็กหญิงอรสา พลสุวรรณ

๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเตียน เนินสะอาด  

สก ๔๔๖๐/๐๗๐๑
เด็กหญิงอารียา ธันยธรณ์ธีรโชติ

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเตียน เนินสะอาด  

สก ๔๔๖๐/๐๗๐๒
เด็กชายภูดิศ หงษ์ศิริ

๐๕/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองนำเขียว คลองนำเขียว  

สก ๔๔๖๐/๐๗๐๓
เด็กชายชัยมงคล บุญเนียมศรีจรุง

๐๒/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองนำเขียว คลองนำเขียว  

สก ๔๔๖๐/๐๗๐๔
เด็กชายจิรวัฒน์ ชุ่มดอนไพร

๐๓/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองนำเขียว คลองนำเขียว  

สก ๔๔๖๐/๐๗๐๕
เด็กหญิงปรียาภรณ์ โชติกุล

๐๕/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองนำเขียว คลองนำเขียว  

สก ๔๔๖๐/๐๗๐๖
เด็กหญิงดวงฤดี สมศรี

๐๖/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองนำเขียว คลองนำเขียว  

สก ๔๔๖๐/๐๗๐๗
เด็กหญิงปณิดา ใจทน

๐๗/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองนำเขียว คลองนำเขียว  

สก ๔๔๖๐/๐๗๐๘
เด็กหญิงทัศนีย์ โอภาส

๐๘/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองนำเขียว คลองนำเขียว  

สก ๔๔๖๐/๐๗๐๙
เด็กชายสุธี จันมนตรี

๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองนำเขียว คลองนำเขียว  

สก ๔๔๖๐/๐๗๑๐
เด็กชายพิริยกร ม่วงงาม

๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองนำเขียว คลองนำเขียว  

สก ๔๔๖๐/๐๗๑๑
เด็กหญิงรัชชประภา ผึงฉิมพลี

่

๑๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองนำเขียว คลองนำเขียว  

สก ๔๔๖๐/๐๗๑๒
เด็กหญิงอมรรัตน์ กุนรักษ์

๑๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองนำเขียว คลองนำเขียว  

สก ๔๔๖๐/๐๗๑๓
เด็กหญิงกมลเนตร พรเสถียรพงศ์

๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองนำเขียว คลองนำเขียว  

สก ๔๔๖๐/๐๗๑๔
เด็กชายสมศักดิ

์

แพนลา
๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองนำเขียว คลองนำเขียว  

สก ๔๔๖๐/๐๗๑๕
เด็กชายอานัส มนนุมาตย์

๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองนำเขียว คลองนำเขียว  

สก ๔๔๖๐/๐๗๑๖
เด็กหญิงสุภาวิดา สีเขียว

๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองนำเขียว คลองนำเขียว  

สก ๔๔๖๐/๐๗๑๗
เด็กชายวัชระ เจนดง

๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองนำเขียว คลองนำเขียว  

สก ๔๔๖๐/๐๗๑๘
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ ขัวขินี

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองผักขม คลองนำเขียว  

สก ๔๔๖๐/๐๗๑๙
เด็กหญิงธัญลักษณ์ หัสณีย์

๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองผักขม คลองนำเขียว  

สก ๔๔๖๐/๐๗๒๐
เด็กหญิงนภัสวรรณ วงษ์สืบ

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองผักขม คลองนำเขียว  

สก ๔๔๖๐/๐๗๒๑
เด็กชายชยณัฐ เศษศรี

๙/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนร่มเกล้า คลองนำเขียว  

สก ๔๔๖๐/๐๗๒๒
เด็กชายวรัญู สุขล้อม ๒/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนร่มเกล้า คลองนำเขียว  

สก ๔๔๖๐/๐๗๒๓
เด็กชายธีรพงษ์ สุขโส ๔/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนร่มเกล้า คลองนำเขียว  

สก ๔๔๖๐/๐๗๒๔
เด็กชายปยะฉัตร ผิวอินทร์

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า คลองนำเขียว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๒๑ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๖๐/๐๗๒๕
เด็กชายศุภกิตติ

์

ทองสมบัติ
๑๓/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า คลองนำเขียว  

สก ๔๔๖๐/๐๗๒๖
เด็กชายโชคอนันต์ กระแสเทพ

๒๑/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนร่มเกล้า คลองนำเขียว  

สก ๔๔๖๐/๐๗๒๗
เด็กชายอดิศักดิ

์

ดาชัย
๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า คลองนำเขียว  

สก ๔๔๖๐/๐๗๒๘
เด็กชายณัฐเศรษฐ ชัยลินฟา

้

๒๘/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนร่มเกล้า คลองนำเขียว  

สก ๔๔๖๐/๐๗๒๙
เด็กชายพิพัฒพงษ์ โง๊ะบุดดา

๒๘/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนร่มเกล้า คลองนำเขียว  

สก ๔๔๖๐/๐๗๓๐
เด็กหญิงทิพย์ญาพร รักยิม

้

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า คลองนำเขียว  

สก ๔๔๖๐/๐๗๓๑
นางสาวสมฤดี คุณสาร

๑๓/๒/๒๕๓๓
โรงเรียนร่มเกล้า คลองนำเขียว  

สก ๔๔๖๐/๐๗๓๒
เด็กชายกฤษดา สว่างศิริ

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า คลองนำเขียว  

สก ๔๔๖๐/๐๗๓๓
เด็กชายณัฐวุฒิ พลภูเขียว ๗/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนร่มเกล้า คลองนำเขียว  

สก ๔๔๖๐/๐๗๓๔
เด็กชายวีรภัทร์ ศรีวิเศษ

๑๓/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนร่มเกล้า คลองนำเขียว  

สก ๔๔๖๐/๐๗๓๕
เด็กชายปฐวี เพิมทรัพย์

่

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนร่มเกล้า คลองนำเขียว  

สก ๔๔๖๐/๐๗๓๖
เด็กหญิงญาราภรณ์ อินทร์นุ่ม

๑๔/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนร่มเกล้า คลองนำเขียว  

สก ๔๔๖๐/๐๗๓๗
เด็กหญิงวรรณนภา ขำหงิม ๓/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนร่มเกล้า คลองนำเขียว  

สก ๔๔๖๐/๐๗๓๘
เด็กหญิงธัญธร พร้อมขุนทด

๒๗/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนร่มเกล้า คลองนำเขียว  

สก ๔๔๖๐/๐๗๓๙
เด็กหญิงสุภาวินี หมุนศรี

๒๑/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนร่มเกล้า คลองนำเขียว  

สก ๔๔๖๐/๐๗๔๐
เด็กชายพีระพล ศรีจันทร์

๑๐/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนร่มเกล้า คลองนำเขียว  

สก ๔๔๖๐/๐๗๔๑
เด็กชายติณณภพ สาจันทร์

๑๑/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนร่มเกล้า คลองนำเขียว  

สก ๔๔๖๐/๐๗๔๒
เด็กหญิงธนัชชา ธรรมเสถียร

๒๔/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนร่มเกล้า คลองนำเขียว  

สก ๔๔๖๐/๐๗๔๓
เด็กหญิงวรรวิษา อภิเดช

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนร่มเกล้า คลองนำเขียว  

สก ๔๔๖๐/๐๗๔๔
เด็กหญิงณัฐธิชา จันทะพันธ์

๑๓/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนร่มเกล้า คลองนำเขียว  

สก ๔๔๖๐/๐๗๔๕
เด็กหญิงรพิรัตน์ ใบบาง

๑๐/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนร่มเกล้า คลองนำเขียว  

สก ๔๔๖๐/๐๗๔๖
เด็กหญิงธิดารัตน์ เผ่ากันทะ

๑๙/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนร่มเกล้า คลองนำเขียว  

สก ๔๔๖๐/๐๗๔๗
เด็กหญิงพิมพ์ใจ พร้อมกัน

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนร่มเกล้า คลองนำเขียว  

สก ๔๔๖๐/๐๗๔๘
เด็กชายอนิศร ศรีปะทุม

๑๑/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนร่มเกล้า คลองนำเขียว  

สก ๔๔๖๐/๐๗๔๙
เด็กหญิงร้อยแก้ว ศรีวะรัมย์

๖/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนร่มเกล้า คลองนำเขียว  

สก ๔๔๖๐/๐๗๕๐
เด็กชายเทพชัย พลชัย

๑๔/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนร่มเกล้า คลองนำเขียว  

สก ๔๔๖๐/๐๗๕๑
เด็กหญิงธาริกา พู่คำ

๑๕/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนร่มเกล้า คลองนำเขียว  

สก ๔๔๖๐/๐๗๕๒
เด็กหญิงไอรดา บ้านใหม่

๑๐/๔/๒๕๔๕
โรงเรียนร่มเกล้า คลองนำเขียว  

สก ๔๔๖๐/๐๗๕๓
นางสาวหัสยา ไชนารัมย์

๒๔/๒/๒๕๒๗
โรงเรียนร่มเกล้า คลองนำเขียว  

สก ๔๔๖๐/๐๗๕๔
นางสาวมณีกาญจน์ เวียงรัตน์

๒๙/๓/๒๕๑๗
โรงเรียนร่มเกล้า คลองนำเขียว  

สก ๔๔๖๐/๐๗๕๕
นางสาวอิสริยา มะปรางค์

๑๕/๔/๒๕๓๐
โรงเรียนร่มเกล้า คลองนำเขียว  

สก ๔๔๖๐/๐๗๕๖
นางสาวอำพร แพงวิเศษ

๒๗/๓/๒๕๒๙
โรงเรียนร่มเกล้า คลองนำเขียว  

สก ๔๔๖๐/๐๗๕๗
เด็กหญิงณัชชา ชาญวิชัย ๗/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่ากะบาก ท่ากระบาก  

สก ๔๔๖๐/๐๗๕๘
เด็กหญิงอรอุมา หาญเวช

๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่ากะบาก ท่ากระบาก  

สก ๔๔๖๐/๐๗๕๙
เด็กหญิงธนารีย์ เงินทรัพย์ ๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่ากะบาก ท่ากระบาก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๒๒ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๖๐/๐๗๖๐
เด็กชายสาธิต แสงสุข

๒๒/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านท่ากะบาก ท่ากระบาก  

สก ๔๔๖๐/๐๗๖๑
เด็กหญิงปาริชาติ เจินสว่าง

้

๒๘/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านท่ากะบาก ท่ากระบาก  

สก ๔๔๖๐/๐๗๖๒
เด็กหญิงณัฐชธิดา ยันตะชัย

๑/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านท่ากะบาก ท่ากระบาก  

สก ๔๔๖๐/๐๗๖๓
เด็กหญิงพิญดา นาคทอง

๑๖/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านท่ากะบาก ท่ากระบาก  

สก ๔๔๖๐/๐๗๖๔
เด็กชายพีรพัฒน์ จันทร์หอมกุล

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่ากะบาก ท่ากระบาก  

สก ๔๔๖๐/๐๗๖๕
เด็กหญิงจิราภรณ์ ดาวเรือง

๒๔/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านท่ากะบาก ท่ากระบาก  

สก ๔๔๖๐/๐๗๖๖
นางนฤมล แพนลา

๒๐/๐๔/๒๕๒๙

โรงเรียนวนาสงเคราะห์ คลองเขาเทียน  

สก ๔๔๖๐/๐๗๖๗
เด็กชายเอกกวี ลำดี

๐๙/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวนาสงเคราะห์ คลองเขาเทียน  

สก ๔๔๖๐/๐๗๖๘
เด็กชายเอกวี ฆ้องอินตะ

๐๕/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวนาสงเคราะห์ คลองเขาเทียน  

สก ๔๔๖๐/๐๗๖๙
เด็กชายอภิวิชญ์ ประกอบสุข

๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวนาสงเคราะห์ คลองเขาเทียน  

สก ๔๔๖๐/๐๗๗๐
เด็กชายตะวัน ใหญ่กระโทก

๒๐/๐๖/๒๕๕๓

โรงเรียนวนาสงเคราะห์ คลองเขาเทียน  

สก ๔๔๖๐/๐๗๗๑
เด็กหญิงวิชญาพร ฆ้องจันดา

๐๙/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวนาสงเคราะห์ คลองเขาเทียน  

สก ๔๔๖๐/๐๗๗๒
เด็กหญิงเบญรญา ปนแก้ว

๑๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวนาสงเคราะห์ คลองเขาเทียน  

สก ๔๔๖๐/๐๗๗๓
นางสาวภัทราพร เสาสูง

๑๐/๑๒/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านคลองนำใส คลองนำใส  

สก ๔๔๖๐/๐๗๗๔
เด็กชายอดิสร มุ่งดี

๐๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองนำใส คลองนำใส  

สก ๔๔๖๐/๐๗๗๕
เด็กชายนฤดล สุทา

๐๙/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองนำใส คลองนำใส  

สก ๔๔๖๐/๐๗๗๖
เด็กชายธนาวัฒน์ ศรีประไหม

๐๔/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองนำใส คลองนำใส  

สก ๔๔๖๐/๐๗๗๗
เด็กชายอรรคพล เพ็งเต็ม

๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองนำใส คลองนำใส  

สก ๔๔๖๐/๐๗๗๘
เด็กชายนัครินทร์ ชินหู

๐๔/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองนำใส คลองนำใส  

สก ๔๔๖๐/๐๗๗๙
เด็กชายอภิรักษ์ ฉิมมาฉุย

๑๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองนำใส คลองนำใส  

สก ๔๔๖๐/๐๗๘๐
เด็กชายธวัชชัย จันลา

๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองนำใส คลองนำใส  

สก ๔๔๖๐/๐๗๘๑
เด็กชายณัชพล พอนเบ้า

๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองนำใส คลองนำใส  

สก ๔๔๖๐/๐๗๘๒
เด็กหญิงกรรณิกา นูชิต

๒๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองนำใส คลองนำใส  

สก ๔๔๖๐/๐๗๘๓
เด็กหญิงรุ่งนภา เดชเหลา

๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองนำใส คลองนำใส  

สก ๔๔๖๐/๐๗๘๔
เด็กหญิงสโรชา กระแสโสม

๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองนำใส คลองนำใส  

สก ๔๔๖๐/๐๗๘๕
เด็กหญิงศุภารัตน์ บุตรยัง

๐๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองนำใส คลองนำใส  

สก ๔๔๖๐/๐๗๘๖
เด็กหญิงนฤมล สุทา

๐๙/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองนำใส คลองนำใส  

สก ๔๔๖๐/๐๗๘๗
เด็กหญิงฐิติมา ลักษร

๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองนำใส คลองนำใส  

สก ๔๔๖๐/๐๗๘๘
เด็กหญิงสุพัตรา คลอมเหลา

๐๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองนำใส คลองนำใส  

สก ๔๔๖๐/๐๗๘๙
เด็กหญิงดากานดา สีละพันธุ์

๒๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองนำใส คลองนำใส  

สก ๔๔๖๐/๐๗๙๐
เด็กหญิงณัฐญาภรณ์ บัวเอียม

่

๓๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองนำใส คลองนำใส  

สก ๔๔๖๐/๐๗๙๑
เด็กหญิงดรัญพร ชมพูพืน

้

๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองนำใส คลองนำใส  

สก ๔๔๖๐/๐๗๙๒
เด็กชายนฤเบศร์ อินเรือง

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองนำใส คลองนำใส  

สก ๔๔๖๐/๐๗๙๓
เด็กชายภาณุพันธ์ บานกลีบ

๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองนำใส คลองนำใส  

สก ๔๔๖๐/๐๗๙๔
เด็กชายคงศกร พรมแพง

๐๓/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์ เนินสง่า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๒๓ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๖๐/๐๗๙๕
เด็กชายธนากร แม่นปน

๐๙/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์ เนินสง่า  

สก ๔๔๖๐/๐๗๙๖
เด็กชายสรวิชญ์ พาเก่าน้อย

๐๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์ เนินสง่า  

สก ๔๔๖๐/๐๗๙๗
เด็กชายฐิติวัฒน์ ผาหนองลิง

๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์ เนินสง่า  

สก ๔๔๖๐/๐๗๙๘
เด็กชายปยุต สิงห์สุโต

๐๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์ เนินสง่า  

สก ๔๔๖๐/๐๗๙๙
เด็กชายธนากร สิงห์สนัน

่

๓๐/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์ เนินสง่า  

สก ๔๔๖๐/๐๘๐๐
เด็กชายณัฐภทร มะโนรัตน์ ๖/๔/๒๕๕๑ โรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์ เนินสง่า  

สก ๔๔๖๐/๐๘๐๑
เด็กหญิงสุพัตรา ลักษณะดี

๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์ เนินสง่า  

สก ๔๔๖๐/๐๘๐๒
เด็กหญิงเพชรพลอย กลินนวล

่

๐๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์ เนินสง่า  

สก ๔๔๖๐/๐๘๐๓
เด็กหญิงอินทิลา แสงฤทธิ

์

๒๒/๓/๒๕๕๑
โรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์ เนินสง่า  

สก ๔๔๖๐/๐๘๐๔
นายสุชาติ จิตรพริง

้

๔/๐๓/๒๕๒๓
โรงเรียนบ้านหนองขีเห็น

้

เห็นมงคล  

สก ๔๔๖๐/๐๘๐๕
นางอชิราพร ดำรงค์พันธุ์

๑๓/๐๖/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านหนองขีเห็น

้

เห็นมงคล  

สก ๔๔๖๐/๐๘๐๖
นางณัฐติกานต์ สังข์ชาติ

๑๘/๐๘/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านหนองขีเห็น

้

เห็นมงคล  

สก ๔๔๖๐/๐๘๐๗
นางสาวอำพร สุแสง

๐๒/๐๕/๒๕๓๗

โรงเรียนบ้านหนองขีเห็น

้

เห็นมงคล  

สก ๔๔๖๐/๐๘๐๘
เด็กชายเอเชีย หายะกุล

๑๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองขีเห็น

้

เห็นมงคล  

สก ๔๔๖๐/๐๘๐๙
เด็กชายจตุคาม ล้อมเวียง

๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขีเห็น

้

เห็นมงคล  

สก ๔๔๖๐/๐๘๑๐
เด็กชายณัฐพล หมวดโนนยาง

๒๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองขีเห็น

้

เห็นมงคล  

สก ๔๔๖๐/๐๘๑๑
เด็กชายวงสุวรรณ จันทร์แก้ว

๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขีเห็น

้

เห็นมงคล  

สก ๔๔๖๐/๐๘๑๒
เด็กชายรัฐภูมิ รักเพือน

่

๐๒/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองขีเห็น

้

เห็นมงคล  

สก ๔๔๖๐/๐๘๑๓
เด็กชายอดิเทพ สร้างวัด

๒๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขีเห็น

้

เห็นมงคล  

สก ๔๔๖๐/๐๘๑๔
เด็กชายอภิรักษ์ ธงชัย

๑๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองขีเห็น

้

เห็นมงคล  

สก ๔๔๖๐/๐๘๑๕
เด็กชายราเชน กิตติสัมพันธ์

๑๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองขีเห็น

้

เห็นมงคล  

สก ๔๔๖๐/๐๘๑๖
เด็กชายกิตติศักดิ

์

รินทรักษ์
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขีเห็น

้

เห็นมงคล  

สก ๔๔๖๐/๐๘๑๗
เด็กชายกิตติธร บัววัน

๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขีเห็น

้

เห็นมงคล  

สก ๔๔๖๐/๐๘๑๘
เด็กหญิงปุณยนุช ปริโยทัย

๐๙/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองขีเห็น

้

เห็นมงคล  

สก ๔๔๖๐/๐๘๑๙
เด็กหญิงวณิดา บกสันเทียะ

๒๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองขีเห็น

้

เห็นมงคล  

สก ๔๔๖๐/๐๘๒๐
เด็กหญิงจุฑานันท์ ขจร

๑๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองขีเห็น

้

เห็นมงคล  

สก ๔๔๖๐/๐๘๒๑
เด็กหญิงชลดา กองเกิด

๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขีเห็น

้

เห็นมงคล  

สก ๔๔๖๐/๐๘๒๒
เด็กหญิงพัชรพร ทบวอ

๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขีเห็น

้

เห็นมงคล  

สก ๔๔๖๐/๐๘๒๓
เด็กหญิงเพ็ญพิชา วงษ์เสนา

๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขีเห็น

้

เห็นมงคล  

สก ๔๔๖๐/๐๘๒๔
เด็กหญิงวรกมล เคลือบคลาย

๐๒/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองขีเห็น

้

เห็นมงคล  

สก ๔๔๖๐/๐๘๒๕
เด็กชายชยุตพงศ์ จุมพล

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขีเห็น

้

เห็นมงคล  

สก ๔๔๖๐/๐๘๒๖
เด็กหญิงรัชฏาภรณ์ จันดาวงษ์

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขีเห็น

้

เห็นมงคล  

สก ๔๔๖๐/๐๘๒๗ เด็กหญิงพิราชลักษณ์ แจ้งจิตร์
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขีเห็น

้

เห็นมงคล  

สก ๔๔๖๐/๐๘๒๘
เด็กชายนรินทร์ แพนลา

๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองขีเห็น

้

เห็นมงคล  

สก ๔๔๖๐/๐๘๒๙
เด็กชายนันทพงษ์ กุลประกอบ

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขีเห็น

้

เห็นมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๒๔ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๖๐/๐๘๓๐
เด็กชายธวัชชัย ทองปญญา

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขีเห็น

้

เห็นมงคล  

สก ๔๔๖๐/๐๘๓๑
เด็กหญิงสุนิสา พรมงาม

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขีเห็น

้

เห็นมงคล  

สก ๔๔๖๐/๐๘๓๒
เด็กหญิงสุพรรษา รักเพือน

่

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขีเห็น

้

เห็นมงคล  

สก ๔๔๖๐/๐๘๓๓
เด็กชายอรรถพล ทวนฤทธิ

์

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง) บ้านด่าน  

สก ๔๔๖๐/๐๘๓๔
เด็กชายมนตรี เหลายา

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง) บ้านด่าน  

สก ๔๔๖๐/๐๘๓๕
เด็กชายจตุรงค์ กุลบุตร

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง) บ้านด่าน  

สก ๔๔๖๐/๐๘๓๖
เด็กชายเจษฏากรณ์ เหลาสุทธิ

์

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง) บ้านด่าน  

สก ๔๔๖๐/๐๘๓๗
เด็กชายกิตติพศ ปานคำ

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง) บ้านด่าน  

สก ๔๔๖๐/๐๘๓๘
เด็กหญิงรินรดา วิจิตร์รัตน์

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง) บ้านด่าน  

สก ๔๔๖๐/๐๘๓๙
เด็กหญิงสุพัตรา ทองเกิด

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง) บ้านด่าน  

สก ๔๔๖๐/๐๘๔๐
เด็กชายตะวัน พรมบัง

๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง) บ้านด่าน  

สก ๔๔๖๐/๐๘๔๑
เด็กหญิงนภัสวรรณ ล้อมวงค์ ๙/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง) บ้านด่าน  

สก ๔๔๖๐/๐๘๔๒
เด็กชายนิติพงษ์ ฆ้องรัตนา

๖/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง) บ้านด่าน  

สก ๔๔๖๐/๐๘๔๓
เด็กชายพลภัทร มากผล

๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง) บ้านด่าน  

สก ๔๔๖๐/๐๘๔๔
เด็กหญิงแคทลียา ช่างย้อม

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง) บ้านด่าน  

สก ๔๔๖๐/๐๘๔๕
เด็กชายเอกพจน์ อุ่นคำ

๖/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง) บ้านด่าน  

สก ๔๔๖๐/๐๘๔๖
เด็กหญิงอำพร แก้วมณี

๖/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง) บ้านด่าน  

สก ๔๔๖๐/๐๘๔๗
เด็กหญิงประภัสสร สุนทร

๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง) บ้านด่าน  

สก ๔๔๖๐/๐๘๔๘
เด็กหญิงดวงกมล ด่านแก้ว

๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง) บ้านด่าน  

สก ๔๔๖๐/๐๘๔๙
เด็กชายอภิศิต ภูมิไฉล

๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง) บ้านด่าน  

สก ๔๔๖๐/๐๘๕๐
เด็กชายปรีชา ฆ้องเล็ก

๗/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง) บ้านด่าน  

สก ๔๔๖๐/๐๘๕๑
เด็กชายธนากร แก้วนำ

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง) บ้านด่าน  

สก ๔๔๖๐/๐๘๕๒
เด็กหญิงสุนิสา เรืองสุขสุด

๒๐/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง) บ้านด่าน  

สก ๔๔๖๐/๐๘๕๓
เด็กหญิงธีรนาฎ ฆ้องช่วย

๑๔/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง) บ้านด่าน  

สก ๔๔๖๐/๐๘๕๔
เด็กชายคราวิน ศรีเจริญ ๗/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง) บ้านด่าน  

สก ๔๔๖๐/๐๘๕๕
เด็กหญิงประภัสสร เลิศนา ๙/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง) บ้านด่าน  

สก ๔๔๖๐/๐๘๕๖
เด็กหญิงศศิกานต์ สุวะสี ๒/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง) บ้านด่าน  

สก ๔๔๖๐/๐๘๕๗
เด็กชายจักรกิต มหาวงค์

๒๐/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง) บ้านด่าน  

สก ๔๔๖๐/๐๘๕๘
เด็กชายธราธร แสงรัมย์

๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง) บ้านด่าน  

สก ๔๔๖๐/๐๘๕๙
เด็กชายธีรวัฒน์ เกียรติลุนสงม์

๐๔/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง) บ้านด่าน  

สก ๔๔๖๐/๐๘๖๐
เด็กชายจักรรินทร์ สุทธิกุล

๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง) บ้านด่าน  

สก ๔๔๖๐/๐๘๖๑
เด็กชายหฤษฎ์ ปญญาวงษ์

๑๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง) บ้านด่าน  

สก ๔๔๖๐/๐๘๖๒
เด็กชายธนกร

จันทร์เพ็ชรพะเนา ๑๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง) บ้านด่าน  

สก ๔๔๖๐/๐๘๖๓
เด็กชายณัฐพล กองชุมพล

๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง) บ้านด่าน  

สก ๔๔๖๐/๐๘๖๔
เด็กหญิงวรรณวิษา ฆ้องเล็ก

๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง) บ้านด่าน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๒๕ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๖๐/๐๘๖๕
เด็กหญิงกันธิชา สุดสวาท

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่โพธิทอง

์

โพธิทอง

์

 

สก ๔๔๖๐/๐๘๖๖
เด็กหญิงธนัฐฌา กาเล็ก

๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่โพธิทอง

์

โพธิทอง

์

 

สก ๔๔๖๐/๐๘๖๗
เด็กชายสุริยา บุญหล้า

๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่โพธิทอง

์

โพธิทอง

์

 

สก ๔๔๖๐/๐๘๖๘
เด็กชายกิตติภพ จดแดง

๐๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดใหม่โพธิทอง

์

โพธิทอง

์

 

สก ๔๔๖๐/๐๘๖๙
เด็กชายณัฐวุฒิ ประทับ

๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหม่โพธิทอง

์

โพธิทอง

์

 

สก ๔๔๖๐/๐๘๗๐
เด็กชายชนะชัย อ่อนศิริทรัพย์

๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหม่โพธิทอง

์

โพธิทอง

์

 

สก ๔๔๖๐/๐๘๗๑
เด็กชายภีรพัฒน์ ดีดพิมาย

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลุงพลู ลุงพู  

สก ๔๔๖๐/๐๘๗๒
เด็กชายศุภมงคล นามพร

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลุงพลู ลุงพู  

สก ๔๔๖๐/๐๘๗๓
เด็กชายนววิช ท่าศิลา

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลุงพลู ลุงพู  

สก ๔๔๖๐/๐๘๗๔
เด็กชายเตวิช ฆ้องชะดา

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลุงพลู ลุงพู  

สก ๔๔๖๐/๐๘๗๕
เด็กชายจิรภัทร จันทร์ต้น

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลุงพลู ลุงพู  

สก ๔๔๖๐/๐๘๗๖
เด็กหญิงพรนภัส แดงเพ็ง

๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลุงพลู ลุงพู  

สก ๔๔๖๐/๐๘๗๗
เด็กหญิงลินยุพา นามทอง

๐๗/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านลุงพลู ลุงพู  

สก ๔๔๖๐/๐๘๗๘
เด็กหญิงบุญญิสา เพียสีนุย

๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลุงพลู ลุงพู  

สก ๔๔๖๐/๐๘๗๙
เด็กชายนราวิชญ์ ปนเจริญ

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลุงพลู ลุงพู  

สก ๔๔๖๐/๐๘๘๐
เด็กหญิงพุทธรักษ์ ปบกระโทก

๐๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลุงพลู ลุงพู  

สก ๔๔๖๐/๐๘๘๑
เด็กหญิงณลาพร ฆ้องจันทร์ดา

๒๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านลุงพลู ลุงพู  

สก ๔๔๖๐/๐๘๘๒
เด็กหญิงอารียา นำทรัพย์

๐๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านลุงพลู ลุงพู  

สก ๔๔๖๐/๐๘๘๓
เด็กหญิงสิริพร ปฆ้อง

๑๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านลุงพลู ลุงพู  

สก ๔๔๖๐/๐๘๘๔
เด็กหญิงสุการดา ชาญธนู

๐๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านลุงพลู ลุงพู  

สก ๔๔๖๐/๐๘๘๕
เด็กชายอัมรินทร์ ประมา

๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลุงพลู ลุงพู  

สก ๔๔๖๐/๐๘๘๖
เด็กชายรัชชานนท์ แผลงฤทธิ

์

๑๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านลุงพลู ลุงพู  

สก ๔๔๖๐/๐๘๘๗
เด็กชายพีระพัฒน์ ใจขัน

๒๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านลุงพลู ลุงพู  

สก ๔๔๖๐/๐๘๘๘
เด็กชายชัยภัทร เมกลิน

่

๐๙/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังจัน

่

วังจัน

่

 

สก ๔๔๖๐/๐๘๘๙
เด็กชายธนวัฒน์ เฮ็งตระกูล

๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังจัน

่

วังจัน

่

 

สก ๔๔๖๐/๐๘๙๐
เด็กชายภัทรดนัย เสาะด้น

๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังจัน

่

วังจัน

่

 

สก ๔๔๖๐/๐๘๙๑
เด็กชายภูมิพศิณ ศรีชูรส

๐๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังจัน

่

วังจัน

่

 

สก ๔๔๖๐/๐๘๙๒
เด็กชายวิริยะวัฒน์ ค้นหา

๐๙/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังจัน

่

วังจัน

่

 

สก ๔๔๖๐/๐๘๙๓
เด็กชายศุภสิน เหลายา

๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังจัน

่

วังจัน

่

 

สก ๔๔๖๐/๐๘๙๔
เด็กชายอภิสิทธิ

์

พิทักราษฎร์
๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังจัน

่

วังจัน

่

 

สก ๔๔๖๐/๐๘๙๕
เด็กชายอนุสรณ์ คำดี

๑๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังจัน

่

วังจัน

่

 

สก ๔๔๖๐/๐๘๙๖
เด็กหญิงนารีรัตน์ จำเนียร

๓๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังจัน

่

วังจัน

่

 

สก ๔๔๖๐/๐๘๙๗
เด็กหญิงประภาภรณ์ ชืนรส

่

๐๔/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังจัน

่

วังจัน

่

 

สก ๔๔๖๐/๐๘๙๘
เด็กหญิงทราย ชาย

๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังจัน

่

วังจัน

่

 

สก ๔๔๖๐/๐๘๙๙
เด็กหญิงทอง คำแพน

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังจัน

่

วังจัน

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๒๖ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๖๐/๐๙๐๐
เด็กชายสุวิจักษณ์ ผุยวันดี

๓/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านคลองหมี โคกนกขุนทอง  

สก ๔๔๖๐/๐๙๐๑
เด็กชายอัศวิน มานะสุข

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหมี โคกนกขุนทอง  

สก ๔๔๖๐/๐๙๐๒
เด็กหญิงปาริฉัตร เบืองไธสงค์

้

๕/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านคลองหมี โคกนกขุนทอง  

สก ๔๔๖๐/๐๙๐๓
เด็กหญิงศศิชา ผลาหาญ

๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหมี โคกนกขุนทอง  

สก ๔๔๖๐/๐๙๐๔
เด็กหญิงเกศรา พูนประสิทธิ

์

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหมี โคกนกขุนทอง  

สก ๔๔๖๐/๐๙๐๕
เด็กชายกิตติพงษ์ เอียมโต

่

๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหมี โคกนกขุนทอง  

สก ๔๔๖๐/๐๙๐๖
เด็กหญิงสุกฤตา อุ่นจันทร์

๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหมี โคกนกขุนทอง  

สก ๔๔๖๐/๐๙๐๗
เด็กหญิงฐิติสง แจ้งไธสง

๓/๐๕/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านคลองหมี โคกนกขุนทอง  

สก ๔๔๖๐/๐๙๐๘
เด็กหญิงสุพรรษา จานนิล

๓๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองหมี โคกนกขุนทอง  

สก ๔๔๖๐/๐๙๐๙
เด็กชายธนพล เกตุกอ

๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผูกเต่า วิหารธรรม  

สก ๔๔๖๐/๐๙๑๐
เด็กหญิงรุ่งนภา แก้วเกษม

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผูกเต่า วิหารธรรม  

สก ๔๔๖๐/๐๙๑๑
เด็กชายนิรภัฏ สุขเหมือน

๒๒/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองผูกเต่า วิหารธรรม  

สก ๔๔๖๐/๐๙๑๒
เด็กหญิงลภัสรดา พรมมูล

๐๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองสำอางค์ ศาลาลำดวน  

สก ๔๔๖๐/๐๙๑๓
เด็กชายอภิวัฒน์ พรมพิลา

๒๕/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเนินสวนอ้อย ศาลาลำดวน  

สก ๔๔๖๐/๐๙๑๔
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

บุญมา
๑๓/๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเนินสวนอ้อย ศาลาลำดวน  

สก ๔๔๖๐/๐๙๑๕
เด็กหญิงวรรณสา สุทธิโยชน์

๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเนินสวนอ้อย ศาลาลำดวน  

สก ๔๔๖๐/๐๙๑๖
เด็กหญิงพิมพ์ชนก แสวงสุทธิ

์

๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเนินสวนอ้อย ศาลาลำดวน  

สก ๔๔๖๐/๐๙๑๗
เด็กหญิงจารุวรรณ บัวภา

๑๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเนินสวนอ้อย ศาลาลำดวน  

สก ๔๔๖๐/๐๙๑๘
เด็กหญิงมาลีนา ล้านพุฒ

๒๑/๓/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านเนินสวนอ้อย ศาลาลำดวน  

สก ๔๔๖๐/๐๙๑๙
เด็กชายพงศพัศ ทาสิน

๑๑/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๖๐/๐๙๒๐
เด็กชายพิษนุ นารถเหนือ

๒๓/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๖๐/๐๙๒๑
เด็กชายภาณุพงษ์ อุดม

๑๗/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๖๐/๐๙๒๒
เด็กชายอชิรวัฒน์ อ่อนรัสมี ๖/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๖๐/๐๙๒๓
เด็กหญิงจารุวรรณ น้อยวัฒนา

๒๗/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๖๐/๐๙๒๔
เด็กหญิงจิราวรรณ ทองชู

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๖๐/๐๙๒๕
เด็กหญิงจีราภรณ์ รักศรี

๒๘/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๖๐/๐๙๒๖
เด็กหญิงณัฏฐนิชา เกษบุญมี ๒/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๖๐/๐๙๒๗
เด็กหญิงธิติพร เสวันนา ๔/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๖๐/๐๙๒๘
เด็กหญิงประดับดาว อ้อนประเสริฐ

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๖๐/๐๙๒๙
เด็กหญิงพรนภา สายทอง

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๖๐/๐๙๓๐
เด็กหญิงรุ่งทิวา อ้นทรา ๑/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๖๐/๐๙๓๑
เด็กหญิงวริศรา สระแก้ว

๑๕/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๖๐/๐๙๓๒
เด็กหญิงวิลาวัณย์ ดีอ่อน ๕/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๖๐/๐๙๓๓
เด็กหญิงศศิประภา ศรีวิชัย ๗/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๖๐/๐๙๓๔
เด็กหญิงศุทธินี เพ็ชรงาม

๑๙/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๒๗ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๖๐/๐๙๓๕
เด็กหญิงสายรุ้ง ชาลี

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๖๐/๐๙๓๖
เด็กหญิงสิริวิมล ใสดี

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๖๐/๐๙๓๗
เด็กหญิงสุจิตรา พรมพิลา

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๖๐/๐๙๓๘
เด็กหญิงสุธิมา สลับแก้ว

๑๗/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๖๐/๐๙๓๙
เด็กหญิงอนัญญา บุญรอด

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๖๐/๐๙๔๐
เด็กหญิงอพินญา หน่อปราบ

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๖๐/๐๙๔๑
เด็กหญิงอัญชลี ม่วงพรหม

๑๔/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๖๐/๐๙๔๒
เด็กชายจักรพันธ์ คำทับทิม

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๖๐/๐๙๔๓
เด็กชายจิรวัฒน์ ไวว่อง ๑/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๖๐/๐๙๔๔
เด็กชายชัยวัฒน์ ชัยสิทธิ

์

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๖๐/๐๙๔๕
เด็กชายธนากร อุ่นมี

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๖๐/๐๙๔๖
เด็กชายธนากร สินมี

๑๓/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๖๐/๐๙๔๗
เด็กชายบดินทร์เดชา ราชบุตรศรี

๓/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๖๐/๐๙๔๘
เด็กชายวิฑูรณ์ ทรัพย์ประเสริฐ

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๖๐/๐๙๔๙
เด็กชายศุภสิน เคนตา ๗/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๖๐/๐๙๕๐
เด็กชายสุทธิสาร ซุ่นฮ้อ

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๖๐/๐๙๕๑
เด็กชายสุรดิษ เหลายา

๒/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๖๐/๐๙๕๒
เด็กหญิงกาญจนา ปราบพาล

๒๕/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๖๐/๐๙๕๓
เด็กหญิงเขมิกา มาจอมศรี ๔/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๖๐/๐๙๕๔
เด็กหญิงจณิสตา ประสานทอง

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๖๐/๐๙๕๕
เด็กหญิงฐิติพร บุญเจิม ๒/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๖๐/๐๙๕๖
เด็กหญิงณัฏฐนิชา แก่นศิริ

๒๔/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๖๐/๐๙๕๗
เด็กหญิงณัฐชยา กองม่วง

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๖๐/๐๙๕๘
เด็กหญิงเนตรชนก ทารักษ์

๑๖/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๖๐/๐๙๕๙
เด็กหญิงปวีณา พรมมา ๑/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๖๐/๐๙๖๐
เด็กหญิงปาริฉัตร จงมีถม

๑๙/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๖๐/๐๙๖๑
เด็กหญิงพรนภา ด่านเดิม

๒/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๖๐/๐๙๖๒
เด็กหญิงรุ่งนภา สังข์เกิด ๕/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๖๐/๐๙๖๓
เด็กหญิงวริศรา อยู่สุข

๒๔/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๖๐/๐๙๖๔
เด็กหญิงวิริยะ ด่านสำราญ

๒๑/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๖๐/๐๙๖๕
เด็กหญิงศศิกาญจ์ สันประเทียบ

๒๗/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๖๐/๐๙๖๖
เด็กหญิงสุมิตา วุทฒิจักร ๔/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๖๐/๐๙๖๗
เด็กชายปรเมศร์ วังท้าว

๑๗/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๖๐/๐๙๖๘
เด็กชายอนาวิน อำพรพงษ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๖๐/๐๙๖๙
เด็กหญิงชลธิชา คนคล่อง

๒๙/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๒๘ / ๑๔๑

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๖๐/๐๙๗๐
เด็กหญิงชาลิสา บุญเพียร

๓๐/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๖๐/๐๙๗๑
เด็กหญิงธาริณี ทองแก้ว ๘/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๖๐/๐๙๗๒
เด็กหญิงรวิพร พันธ์เปน ๒/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๖๐/๐๙๗๓
เด็กหญิงวราภรณ์ ลมสูงเนิน

๒๗/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๖๐/๐๙๗๔
เด็กหญิงวิชชุดา เงสันเทียะ ๙/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๖๐/๐๙๗๕
เด็กหญิงสุธิมา วัฒนะ

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๖๐/๐๙๗๖
เด็กชายเจษฎากร คำมุงคุณ ๖/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๖๐/๐๙๗๗
เด็กชายสมยศ สอนจิตร ๕/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๖๐/๐๙๗๘
เด็กหญิงเกตุสุดา ศรีวงศ์หัด ๖/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๖๐/๐๙๗๙
เด็กหญิงชนัญญา ไพรงาม

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๖๐/๐๙๘๐
เด็กหญิงญวิภา ไกรศิริ

๑๓/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๖๐/๐๙๘๑
เด็กหญิงธัญชนก ภักดีชาติ

๑๓/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๖๐/๐๙๘๒
เด็กหญิงประภัสสร ขุนศรี

๒๓/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๖๐/๐๙๘๓
เด็กหญิงปริยาภัทร นามหนอง ๑/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๖๐/๐๙๘๔
เด็กหญิงพรชิตา สมบูรณ์

๑๑/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๖๐/๐๙๘๕
เด็กหญิงวาสนา สกุลดี

๒๕/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๖๐/๐๙๘๖
เด็กหญิงสราสินี สืบโสดา

๓๐/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๖๐/๐๙๘๗
เด็กหญิงสุทธิกานต์ รักษาพล

๓๑/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๖๐/๐๙๘๘
เด็กชายชัยสิทธิ

์

ยิงยง

่

๑๕/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๖๐/๐๙๘๙
เด็กชายณัฐปคัลภ์ สมสุข

๑๙/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๖๐/๐๙๙๐
เด็กชายทักษ์ดนัย หลงสุวรรณ์

๓/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๖๐/๐๙๙๑
เด็กชายธนภัทร ด่านตระเวน

๒๔/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๖๐/๐๙๙๒
เด็กชายธนภัทร ทองอ้ม

๒๖/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๖๐/๐๙๙๓
เด็กชายธนิสร สมสนิท ๓/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๖๐/๐๙๙๔
เด็กชายอรรฐพลษ์ พักพา

๑๐/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๖๐/๐๙๙๕
เด็กชายอาทร หมันคงขวา

่

๒๕/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๖๐/๐๙๙๖
เด็กหญิงจิดาภา สืบวงษ์

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๖๐/๐๙๙๗
เด็กหญิงเจนจิรา มานุพันธ์

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๖๐/๐๙๙๘
เด็กหญิงสุดนิตตา ล้วนศรี

๑๘/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๖๐/๐๙๙๙
เด็กหญิงมานิดา บุนนาค

๒๗/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๖๐/๑๐๐๐
เด็กหญิงจิราวรรณ แสนสาร ๕/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๖๐/๑๐๐๑
เด็กหญิงสุชาวดี พิทักษ์ราษฎร

๑๐/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๖๐/๑๐๐๒
เด็กหญิงสุดารัตน์ พูพิลึก

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๔๖๐/๑๐๐๓
เด็กชายทนุธรรม มณีวงษ์

๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ วัดแสงจันทร์  

สก ๔๔๖๐/๑๐๐๔
เด็กชายรัตนชัย ธวัชชนะ

๐๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ วัดแสงจันทร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๒๙ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๖๐/๑๐๐๕
เด็กชายพนัส สุดมงคล

๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ วัดแสงจันทร์  

สก ๔๔๖๐/๑๐๐๖
เด็กชายประเสริฐ ฟนฟา

๑๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ วัดแสงจันทร์  

สก ๔๔๖๐/๑๐๐๗
เด็กหญิงสุธีมา พวงษ์สัตย์

๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ วัดแสงจันทร์  

สก ๔๔๖๐/๑๐๐๘
เด็กหญิงพิมพ์วิภา พาชารี

๐๒/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ วัดแสงจันทร์  

สก ๔๔๖๐/๑๐๐๙
เด็กหญิงธนัญญา ลือคำงาม

๑๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ วัดแสงจันทร์  

สก ๔๔๖๐/๑๐๑๐
เด็กหญิงกฤติกานต์ นึกมหา

๒๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ วัดแสงจันทร์  

สก ๔๔๖๐/๑๐๑๑
เด็กหญิงบุญนิสา สุทธิสาร

๒๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ วัดแสงจันทร์  

สก ๔๔๖๐/๑๐๑๒
เด็กหญิงขวัญฤทัย แสนคำ

๐๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ วัดแสงจันทร์  

สก ๔๔๖๐/๑๐๑๓
เด็กชายอนุพงษ์ ศิริปะกะ

๐๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ วัดแสงจันทร์  

สก ๔๔๖๐/๑๐๑๔
เด็กหญิงนวลจันทร์ กองใจ

๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ วัดแสงจันทร์  

สก ๔๔๖๐/๑๐๑๕
เด็กหญิงญารินดา ศรีวิจิตร

๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ วัดแสงจันทร์  

สก ๔๔๖๐/๑๐๑๖
เด็กหญิงสกาวรัตน์ สิงห์ทองดา

๑๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ วัดแสงจันทร์  

สก ๔๔๖๐/๑๐๑๗
เด็กชายปารเมศ ธิติมาธนบดี

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ วัดแสงจันทร์  

สก ๔๔๖๐/๑๐๑๘
เด็กชายวัชระพงศ์ ด่านระงับ

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ วัดแสงจันทร์  

สก ๔๔๖๐/๑๐๑๙
เด็กหญิงสุนันทา ชูบัวทอง

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ วัดแสงจันทร์  

สก ๔๔๖๐/๑๐๒๐
เด็กชายปญญา แสนวันนา

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ วัดแสงจันทร์  

สก ๔๔๖๐/๑๐๒๑
เด็กชายอุดมพร พรมที

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ วัดแสงจันทร์  

สก ๔๔๖๐/๑๐๒๒
เด็กชายพรพิพัฒน์ ด่านมณี

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ วัดแสงจันทร์  

สก ๔๔๖๐/๑๐๒๓
เด็กชายอรรคพล สิทธิสาร

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ วัดแสงจันทร์  

สก ๔๔๖๐/๑๐๒๔
เด็กชายพงศธร นูพิมพ์

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ วัดแสงจันทร์  

สก ๔๔๖๐/๑๐๒๕
เด็กหญิงศิโรรัตน์ ดีมา

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ วัดแสงจันทร์  

สก ๔๔๖๐/๑๐๒๖
เด็กหญิงสุพัตตรา สร้างนอก

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ วัดแสงจันทร์  

สก ๔๔๖๐/๑๐๒๗
เด็กชายสุริยะพันธุ์ ทองมัน

่

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ วัดแสงจันทร์  

สก ๔๔๖๐/๑๐๒๘
เด็กชายณัฐวุฒิ โถทอง

๑๕/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ แสงจันทร์  

สก ๔๔๖๐/๑๐๒๙
เด็กชายพันธุ์ธัช ทองมัน

่

๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ แสงจันทร์  

สก ๔๔๖๐/๑๐๓๐
เด็กชายวิวัฒน์ สร้างวัด

๒๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ วัดทุ่งหลวง  

สก ๔๔๖๐/๑๐๓๑
เด็กหญิงกรรณิกา เคนสิบสาม

๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ วัดทุ่งหลวง  

สก ๔๔๖๐/๑๐๓๒
เด็กหญิงกุลจิรา คงวาสพกุล

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ วัดทุ่งหลวง  

สก ๔๔๖๐/๑๐๓๓
เด็กชายศิริชัย ศิริบุญคุณ

๒๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ วัดทุ่งหลวง  

สก ๔๔๖๐/๑๐๓๔
เด็กหญิงชลิดา หวังครกลาง

๐๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ วัดทุ่งหลวง  

สก ๔๔๖๐/๑๐๓๕
เด็กหญิงฐิดารัตน์ สิทธิโยชน์

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ วัดทุ่งหลวง  

สก ๔๔๖๐/๑๐๓๖
เด็กหญิงณิชาดา ศรีอุดร

๐๗/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ วัดทุ่งหลวง  

สก ๔๔๖๐/๑๐๓๗
เด็กหญิงดวงกมล เมฆมล

๑๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ วัดทุ่งหลวง  

สก ๔๔๖๐/๑๐๓๘
เด็กหญิงธัญญามาศ ทาจวน

๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ วัดทุ่งหลวง  

สก ๔๔๖๐/๑๐๓๙
เด็กหญิงมาตญา เคนมี

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ วัดทุ่งหลวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๓๐ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๖๐/๑๐๔๐
เด็กหญิงศิริลักษณ์ กัสนุกา

๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ วัดทุ่งหลวง  

สก ๔๔๖๐/๑๐๔๑
เด็กหญิงอัญมณี ไกรศาสตร์

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ วัดทุ่งหลวง  

สก ๔๔๖๐/๑๐๔๒
เด็กหญิงชาลิน คอนราด

๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ วัดทุ่งหลวง  

สก ๔๔๖๐/๑๐๔๓
เด็กชายกิตติพศ จันทรประทักษ์

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ วัดทุ่งหลวง  

สก ๔๔๖๐/๑๐๔๔
เด็กชายกิตติศักดิ

์

หงษี
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ วัดทุ่งหลวง  

สก ๔๔๖๐/๑๐๔๕
เด็กชายณัฐพงศ์ แน่นดี

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ วัดทุ่งหลวง  

สก ๔๔๖๐/๑๐๔๖
เด็กชายนนทกานต์ นงค์พรมมา

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ วัดทุ่งหลวง  

สก ๔๔๖๐/๑๐๔๗
เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

ไพลเถือน
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ วัดทุ่งหลวง  

สก ๔๔๖๐/๑๐๔๘
เด็กชายอภิชาติ พรมรุ่ง

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ วัดทุ่งหลวง  

สก ๔๔๖๐/๑๐๔๙
เด็กหญิงกฤษณา จันทะเทพ

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ วัดทุ่งหลวง  

สก ๔๔๖๐/๑๐๕๐
เด็กหญิงชนิลภรณ์ ประสิทธิแสง

์

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ วัดทุ่งหลวง  

สก ๔๔๖๐/๑๐๕๑
เด็กหญิงณัฏฐาภรณ์ โพสาสิม

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ วัดทุ่งหลวง  

สก ๔๔๖๐/๑๐๕๒
เด็กหญิงปาริฉัตร ศิลาคำ

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ วัดทุ่งหลวง  

สก ๔๔๖๐/๑๐๕๓
เด็กหญิงภัทรธิดา ลือชา

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ วัดทุ่งหลวง  

สก ๔๔๖๐/๑๐๕๔
เด็กชายพงศกร สะละตรี

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ วัดทุ่งหลวง  

สก ๔๔๖๐/๑๐๕๕
เด็กหญิงนันทรัตน์ แก้วพิกุล

๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ วัดทุ่งหลวง  

สก ๔๔๖๐/๑๐๕๖
เด็กหญิงรุจีรา สำราญจิตต์

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ วัดทุ่งหลวง  

สก ๔๔๖๐/๑๐๕๗
เด็กชายธีรภัทร ลอยกระโทก

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ วัดทุ่งหลวง  

สก ๔๔๖๐/๑๐๕๘
เด็กชายสุธรรมสรณ์ ซายแก้ว

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ วัดทุ่งหลวง  

สก ๔๔๖๐/๑๐๕๙
เด็กชายอภิสิทธิ

์

หลอดเข็ม
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ วัดทุ่งหลวง  

สก ๔๔๖๐/๑๐๖๐
เด็กหญิงรัตนาวดี ตรีธารทิพากร

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ วัดทุ่งหลวง  

สก ๔๔๖๐/๑๐๖๑
เด็กชายภาคินมงคล สายแก้ว

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ วัดทุ่งหลวง  

สก ๔๔๖๐/๑๐๖๒
เด็กหญิงธารดา ใยสุข

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ วัดทุ่งหลวง  

สก ๔๔๖๐/๑๐๖๓
เด็กหญิงณัฏฐ์ชุดา ด่านแดง

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ วัดทุ่งหลวง  

สก ๔๔๖๐/๑๐๖๔
เด็กชายธนโชติ สุบุผา

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ วัดทุ่งหลวง  

สก ๔๔๖๐/๑๐๖๕
เด็กชายสิรวิชญ์ คนกาล

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ วัดทุ่งหลวง  

สก ๔๔๖๐/๑๐๖๖
เด็กชายสุรศักดิ

์

พรมรุ่ง
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ วัดทุ่งหลวง  

สก ๔๔๖๐/๑๐๖๗
เด็กหญิงสุภัทรฌา คงวาสพกุล

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ วัดทุ่งหลวง  

สก ๔๔๖๐/๑๐๖๘
เด็กหญิงญาราภรณ์ หน่อแหวน

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ วัดทุ่งหลวง  

สก ๔๔๖๐/๑๐๖๙
เด็กหญิงศุภาพิชญ์ จันทร์แดง

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ วัดทุ่งหลวง  

สก ๔๔๖๐/๑๐๗๐
เด็กหญิงสกาวรัตน์ สร้างวัด

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ วัดทุ่งหลวง  

สก ๔๔๖๐/๑๐๗๑
เด็กหญิงศิรประภา ปดนา

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ วัดทุ่งหลวง  

สก ๔๔๖๐/๑๐๗๒
เด็กหญิงลาวัณย์ มาขน

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ วัดทุ่งหลวง  

สก ๔๔๖๐/๑๐๗๓
เด็กหญิงวิไลลักษณ์ เทียงธรรม

่

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ วัดทุ่งหลวง  

สก ๔๔๖๐/๑๐๗๔
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ทองโคตร

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ วัดทุ่งหลวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๓๑ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๖๐/๑๐๗๕
เด็กชายณัฐพงศ์ แกะเฮ้า

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ วัดทุ่งหลวง  

สก ๔๔๖๐/๑๐๗๖
เด็กชายศุภนิมิต ภิญโยสุข

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ วัดทุ่งหลวง  

สก ๔๔๖๐/๑๐๗๗
เด็กหญิงปวริศา ลือคำหาญ

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ วัดทุ่งหลวง  

สก ๔๔๖๐/๑๐๗๘
เด็กชายชาตรี บัวกอ

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ วัดทุ่งหลวง  

สก ๔๔๖๐/๑๐๗๙
เด็กชายทัศน์พล มุ่งจอมกลาง

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ วัดทุ่งหลวง  

สก ๔๔๖๐/๑๐๘๐
เด็กชายสรยุทธ จันทวงษ์

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ วัดทุ่งหลวง  

สก ๔๔๖๐/๑๐๘๑
เด็กหญิงปานรพี มุ่งจอมกลาง

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ วัดทุ่งหลวง  

สก ๔๔๖๐/๑๐๘๒
เด็กหญิงวิมลสิริ เมฆมล

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ วัดทุ่งหลวง  

สก ๔๔๖๐/๑๐๘๓
เด็กหญิงวีริสา กุลเมือง

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ วัดทุ่งหลวง  

สก ๔๔๖๐/๑๐๘๔
เด็กหญิงเอมอร เทียงธรรม

่

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ วัดทุ่งหลวง  

สก ๔๔๖๐/๑๐๘๕
เด็กหญิงณัฐกฤตา เคนสิบสาม

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ วัดทุ่งหลวง  

สก ๔๔๖๐/๑๐๘๖
เด็กหญิงอมรรัตน์ นาหนองค้า

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ วัดทุ่งหลวง  

สก ๔๔๖๐/๑๐๘๗
เด็กหญิงวาสนา เชือกกระโทก

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ วัดทุ่งหลวง  

สก ๔๔๖๐/๑๐๘๘
เด็กชายอภิวิชญ์ ผลเดช

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ วัดทุ่งหลวง  

สก ๔๔๖๐/๑๐๘๙
เด็กหญิงวิชาดา มาขน

๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ วัดทุ่งหลวง  

สก ๔๔๖๐/๑๐๙๐
เด็กหญิงอาทิตยา สมคะเนย์

๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ วัดทุ่งหลวง  

สก ๔๔๖๐/๑๐๙๑
เด็กหญิงสุภิญญา เจริญภูมิ

๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ วัดทุ่งหลวง  

สก ๔๔๖๐/๑๐๙๒
เด็กชายชินวัตร สร้อยมาศ

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ วัดทุ่งหลวง  

สก ๔๔๖๐/๑๐๙๓
เด็กชายณัฐวุฒิ มีแก้ว

๑๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๔๖๐/๑๐๙๔
เด็กชายภาสกร แก้วหล้า

๐๕/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๔๖๐/๑๐๙๕
เด็กชายฑิฐินันท์ จาดนอก

๒๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๔๖๐/๑๐๙๖
เด็กชายภาณุพงศ์ ออสันเทียะ

๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๔๖๐/๑๐๙๗
เด็กชายขจรวิทย์ ศรีวิชัย

๑๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๔๖๐/๑๐๙๘
เด็กชายวิสิฐ มาบรรฑิต

๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๔๖๐/๑๐๙๙
เด็กชายฐิติวัฒน์ เฉลิม

๐๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๔๖๐/๑๑๐๐
เด็กชายตะวันฉาย แพงดี

๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๔๖๐/๑๑๐๑
เด็กชายอำพล ปนนอก

๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๔๖๐/๑๑๐๒
เด็กหญิงสมฤทัย มุ่งแก้วกลาง

๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๔๖๐/๑๑๐๓
เด็กหญิงอลิษา วิมลสม

๐๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๔๖๐/๑๑๐๔
เด็กหญิงบุษกร เครือเนียม

๑๓/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๔๖๐/๑๑๐๕
เด็กหญิงนัฐธิชา มุ่งทุ่งกลาง

๒๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๔๖๐/๑๑๐๖
เด็กหญิงปภาวรินท์ กลินเอียม

่ ่

๒๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๔๖๐/๑๑๐๗
เด็กหญิงปยะฉัตร สังสี

๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๔๖๐/๑๑๐๘
เด็กหญิงธีราพร ทิพย์ประเสริฐ

๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๔๖๐/๑๑๐๙
เด็กหญิงอัญชลี สมมุ่ง

๑๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๓๒ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๖๐/๑๑๑๐
เด็กชายทีปกร ขันทะเสน

๐๔/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๔๖๐/๑๑๑๑
เด็กชายภัทระ หาญธงชัยชนะ

๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๔๖๐/๑๑๑๒
เด็กชายวรวุฒิ มูลสันเทียะ

๑๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๔๖๐/๑๑๑๓
เด็กชายนพกร พันธุ์ด้วง

๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๔๖๐/๑๑๑๔
เด็กชายรัฐภูมิ ไสยแสง

๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๔๖๐/๑๑๑๕
เด็กชายนัฐพงษ์ โอชา

๐๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๔๖๐/๑๑๑๖
เด็กชายสนิทร์ มุ่งช่วยกลาง

๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๔๖๐/๑๑๑๗
เด็กชายพงศธร ซาเหลา

๐๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๔๖๐/๑๑๑๘
เด็กชายอภิวัฒน์ ปดเพชร

๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๔๖๐/๑๑๑๙
เด็กชายธนาวัฒน์ แก่นพุทรา

๑๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๔๖๐/๑๑๒๐
เด็กชายณัฐวัฒน์ ด่านมณี

๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๔๖๐/๑๑๒๑
เด็กหญิงณัฐธิดา แซะจอหอ

๑๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๔๖๐/๑๑๒๒
เด็กหญิงณัฐกมล สำเนียงใหม่

๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๔๖๐/๑๑๒๓
เด็กหญิงกัลยากรณ์ วัฒนสิงห์

๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๔๖๐/๑๑๒๔
เด็กหญิงอภิญญาดา มุลา

๐๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๔๖๐/๑๑๒๕
เด็กหญิงศุจิตตรา ทรัพย์รุ่งโรจน์

๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๔๖๐/๑๑๒๖
เด็กหญิงเกวรินทร์ นันทะวงค์

๒๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๔๖๐/๑๑๒๗
เด็กหญิงชฎาพร พรมรักษา

๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๔๖๐/๑๑๒๘
เด็กหญิงชนกนาถ ทุมกลาง

๐๕/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๔๖๐/๑๑๒๙
เด็กหญิงกัลยวรรธน์ ถินนอก

่

๐๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๔๖๐/๑๑๓๐
เด็กหญิงพัชรี ทองจันทร์

๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๔๖๐/๑๑๓๑
เด็กชายธนโชค บุญนอก

๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๔๖๐/๑๑๓๒
เด็กชายสุคนธวิทย์ เหิกขุนทด

๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๔๖๐/๑๑๓๓
เด็กชายธาราพันธ์ จันทร์อ้วน

๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๔๖๐/๑๑๓๔
เด็กชายเรืองยศ สมสนิท

๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๔๖๐/๑๑๓๕
เด็กชายคมสัน เปรียมสันเทียะ

่

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๔๖๐/๑๑๓๖
เด็กหญิงกนกนิภา แสนกุรัง

๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๔๖๐/๑๑๓๗
เด็กหญิงกัญญ์วรา สารการ

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๔๖๐/๑๑๓๘
เด็กหญิงสุมานัส ฉลาดยิง

่

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๔๖๐/๑๑๓๙
เด็กชายชุติพล เบ้าเดช

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๔๖๐/๑๑๔๐
เด็กชายบัญชา เคนคำ

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๔๖๐/๑๑๔๑
เด็กชายอิศวะ จันทะกูล

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๔๖๐/๑๑๔๒
เด็กชายพิชิตชัย หินสูงเนิน

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๔๖๐/๑๑๔๓
เด็กชายประดิษฐ์ เพ็งเคน

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๔๖๐/๑๑๔๔
เด็กหญิงจันเดือน เจน

๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๓๓ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๖๐/๑๑๔๕
เด็กชายสุวิชชา เหิกขุนทด

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๔๖๐/๑๑๔๖
เด็กชายศักดิดานนท์

์

ขำโพธิ

์

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๔๖๐/๑๑๔๗
เด็กหญิงฐานิกา พันทับทิม

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๔๖๐/๑๑๔๘
เด็กชายทักษ์ดนัย พืชเพียรซ่อม

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๔๖๐/๑๑๔๙
เด็กหญิงติชิลา สาริโก

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๔๖๐/๑๑๕๐
เด็กหญิงทิตยา สุดคาต

๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๔๖๐/๑๑๕๑
เด็กชายณัฐพงศ์ ช่วยณรงค์

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๔๖๐/๑๑๕๒
เด็กหญิงชลธิกานต์ เมืองสุข

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๔๖๐/๑๑๕๓
เด็กชายพีรณัฐ โดดสูงเนิน

๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๔๖๐/๑๑๕๔
เด็กชายประธาน บ่อกลาง

๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๔๖๐/๑๑๕๕
เด็กชายรัฐพงศ์ พรมประดิษฐ์

๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองนางาม วัดหนองโสน  

สก ๔๔๖๐/๑๑๕๖
เด็กชายสุทธิรัตน์ ค้าทอง

๑๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองนางาม วัดหนองโสน  

สก ๔๔๖๐/๑๑๕๗
เด็กชายวีรภัทร ดวงจำปา

๐๙/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองนางาม วัดหนองโสน  

สก ๔๔๖๐/๑๑๕๘
เด็กชายดปสวิน ยกชม

๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองนางาม วัดหนองโสน  

สก ๔๔๖๐/๑๑๕๙
เด็กชายอุไทย เกะ

๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองนางาม วัดหนองโสน  

สก ๔๔๖๐/๑๑๖๐
เด็กหญิงปาธิตา หาญพิมาย

๒๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองนางาม วัดหนองโสน  

สก ๔๔๖๐/๑๑๖๑
เด็กหญิงกุลนิษฐ์ หนาแน่น

๓๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองนางาม วัดหนองโสน  

สก ๔๔๖๐/๑๑๖๒
เด็กหญิงปนัดดา เกล้าผม

๐๓/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองนางาม วัดหนองโสน  

สก ๔๔๖๐/๑๑๖๓
เด็กหญิงสุพรรษา อิงศิลา

๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองนางาม วัดหนองโสน  

สก ๔๔๖๐/๑๑๖๔
เด็กชายณัฐนันท์ ลือตาล

๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองนางาม วัดหนองโสน  

สก ๔๔๖๐/๑๑๖๕
เด็กชายวรเดช ชุ่มรัมย์

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองนางาม วัดหนองโสน  

สก ๔๔๖๐/๑๑๖๖
เด็กชายปวริศร ราชปญญา

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองนางาม วัดหนองโสน  

สก ๔๔๖๐/๑๑๖๗
เด็กหญิงนันทนา พงษ์ณรินทร์

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองนางาม วัดหนองโสน  

สก ๔๔๖๐/๑๑๖๘
เด็กหญิงขวัญจิรา ด่านรักษา

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองนางาม วัดหนองโสน  

สก ๔๔๖๐/๑๑๖๙
เด็กหญิงสาธิดา ชันพรมมา

๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองนางาม วัดหนองโสน  

สก ๔๔๖๐/๑๑๗๐
เด็กชายเมธา มาน้อย

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองนางาม วัดหนองโสน  

สก ๔๔๖๐/๑๑๗๑
เด็กชายวงศธร สายเมฆ

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองนางาม วัดหนองโสน  

สก ๔๔๖๐/๑๑๗๒
เด็กชายณัฐวุฒิ เหิกขุนทด

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองนางาม วัดหนองโสน  

สก ๔๔๖๐/๑๑๗๓
เด็กชายจิรศักดิ

์

อุดด้วง
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองนางาม วัดหนองโสน  

สก ๔๔๖๐/๑๑๗๔
เด็กชายวันชนะ มาน้อย

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองนางาม วัดหนองโสน  

สก ๔๔๖๐/๑๑๗๕
เด็กหญิงเพียบ เกะ

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองนางาม วัดหนองโสน  

สก ๔๔๖๐/๑๑๗๖
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ นบนอบ

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองนางาม วัดหนองโสน  

สก ๔๔๖๐/๑๑๗๗
เด็กหญิงชมพลอย โชสูงเนิน

๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาดิน วัดหนองหว้า  

สก ๔๔๖๐/๑๑๗๘
เด็กชายประวีร์ เทียรเลย์

๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาดิน วัดหนองหว้า  

สก ๔๔๖๐/๑๑๗๙
เด็กชายอมรวิชช์ ศรีเพ็ชร

๑๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเขาดิน วัดหนองหว้า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๓๔ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๖๐/๑๑๘๐
เด็กหญิงณัฐธิดา ปานา

๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาดิน วัดหนองหว้า  

สก ๔๔๖๐/๑๑๘๑
เด็กหญิงทิพรัตน์ ร่มรืน

่

๒๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเขาดิน วัดหนองหว้า  

สก ๔๔๖๐/๑๑๘๒
เด็กหญิงแก้วมณีฉัตร แสนทวีสุข

๑๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเขาดิน วัดหนองหว้า  

สก ๔๔๖๐/๑๑๘๓
เด็กหญิงณัฐปาณี ประเสริฐสิน

๓๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเขาดิน วัดหนองหว้า  

สก ๔๔๖๐/๑๑๘๔
เด็กชายภูริพัทธ์ เปยมเจริญ

๒๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเขาดิน วัดหนองหว้า  

สก ๔๔๖๐/๑๑๘๕
เด็กชายณัฐพงษ์ ศรีสุข

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาดิน วัดหนองหว้า  

สก ๔๔๖๐/๑๑๘๖
เด็กชายวรวุฒิ ใจวงค์

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาดิน วัดหนองหว้า  

สก ๔๔๖๐/๑๑๘๗
เด็กหญิงพิมพา นินชำนาญ

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาดิน วัดหนองหว้า  

สก ๔๔๖๐/๑๑๘๘
เด็กชายอภิสิทธิ

์

สังยัง

่

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาดิน วัดหนองหว้า  

สก ๔๔๖๐/๑๑๘๙
เด็กชายจักรกฤษ ก้อนพิมาย

๐๗/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเขาดิน วัดหนองหว้า  

สก ๔๔๖๐/๑๑๙๐
เด็กหญิงอินทราราณี สมจิตต์

๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาดิน วัดหนองหว้า  

สก ๔๔๖๐/๑๑๙๑
เด็กชายพิพัฒนพร จันทเลิศ

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาดิน วัดหนองหว้า  

สก ๔๔๖๐/๑๑๙๒
เด็กชายอิสระ คลังตุ้ย

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาดิน วัดหนองหว้า  

สก ๔๔๖๐/๑๑๙๓
เด็กหญิงณัฐพร ศรีสุข

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาดิน วัดหนองหว้า  

สก ๔๔๖๐/๑๑๙๔
เด็กชายอัษฎาวุธ งาหอม

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาดิน วัดหนองหว้า  

สก ๔๔๖๐/๑๑๙๕
เด็กหญิงเกวลิน โคกสันเทียะ

๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาดิน วัดหนองหว้า  

สก ๔๔๖๐/๑๑๙๖
เด็กชายอัครเดช หงส์กลาง

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาดิน วัดหนองหว้า  

สก ๔๔๖๐/๑๑๙๗
เด็กชายศุภวิชญ์ จันศักดา

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาดิน วัดหนองหว้า  

สก ๔๔๖๐/๑๑๙๘
เด็กหญิงเกศิณี ทองปลิว

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาดิน วัดหนองหว้า  

สก ๔๔๖๐/๑๑๙๙
เด็กชายณัฐสิทธิ

์

นวนด่านกลาง

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาดิน วัดหนองหว้า  

สก ๔๔๖๐/๑๒๐๐
เด็กชายอำนาจ แทนนรินทร์

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาดิน วัดหนองหว้า  

สก ๔๔๖๐/๑๒๐๑
เด็กหญิงแสงเดือน บ่อกลาง

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาดิน วัดหนองหว้า  

สก ๔๔๖๐/๑๒๐๒
เด็กหญิงแสงดาว บ่อกลาง

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาดิน วัดหนองหว้า  

สก ๔๔๖๐/๑๒๐๓
เด็กชายศราวุธ กวดนอก

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาดิน วัดหนองหว้า  

สก ๔๔๖๐/๑๒๐๔
เด็กหญิงพัชรินทร์ บุญลือ

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาดิน วัดหนองหว้า  

สก ๔๔๖๐/๑๒๐๕
เด็กหญิงพิชญดา คำมี

๒๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนสุภวิทย์เขาฉกรรจ์ วัดหนองหว้า  

สก ๔๔๖๐/๑๒๐๖
เด็กหญิงพีรดา กลางสอน

๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสุภวิทย์เขาฉกรรจ์ วัดหนองหว้า  

สก ๔๔๖๐/๑๒๐๗
เด็กหญิงธมลวรรณ ชลธาตุ

๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสุภวิทย์เขาฉกรรจ์ วัดหนองหว้า  

สก ๔๔๖๐/๑๒๐๘
เด็กชายพลภัทร ดิษฐเทียง

่

๐๕/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนสุภวิทย์เขาฉกรรจ์ วัดหนองหว้า  

สก ๔๔๖๐/๑๒๐๙
เด็กหญิงภัทราวดี ทับหัวหนอง

๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนสุภวิทย์เขาฉกรรจ์ วัดหนองหว้า  

สก ๔๔๖๐/๑๒๑๐
เด็กหญิงอรพรรณ ทางคะพิษ

๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนสุภวิทย์เขาฉกรรจ์ วัดหนองหว้า  

สก ๔๔๖๐/๑๒๑๑
เด็กชายวรภัทร ศรีวิพัฒน์

๓๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนสุภวิทย์เขาฉกรรจ์ วัดหนองหว้า  

สก ๔๔๖๐/๑๒๑๒
เด็กหญิงอรอินทุ์ จันทกุล

๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสุภวิทย์เขาฉกรรจ์ วัดหนองหว้า  

สก ๔๔๖๐/๑๒๑๓
เด็กชายชินนภัทร พละสาร

๑๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนสุภวิทย์เขาฉกรรจ์ วัดหนองหว้า  

สก ๔๔๖๐/๑๒๑๔
เด็กหญิงนฤภร ศรีภา

๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสุภวิทย์เขาฉกรรจ์ วัดหนองหว้า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๓๕ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๖๐/๑๒๑๕
เด็กหญิงกิงมณี

่

แสงมณีวงศ์
๐๑/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนสุภวิทย์เขาฉกรรจ์ วัดหนองหว้า  

สก ๔๔๖๐/๑๒๑๖
เด็กชายเจษฎา โพธินอก

์

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุภวิทย์เขาฉกรรจ์ วัดหนองหว้า  

สก ๔๔๖๐/๑๒๑๗
เด็กชายสุรศักดิ

์

ปญญา

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุภวิทย์เขาฉกรรจ์ วัดหนองหว้า  

สก ๔๔๖๐/๑๒๑๘
เด็กชายพศวัต เกษแก้ว

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสุภวิทย์เขาฉกรรจ์ วัดหนองหว้า  

สก ๔๔๖๐/๑๒๑๙
เด็กหญิงมัณฑณา สิงห์สนิท

๐๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนสุภวิทย์เขาฉกรรจ์ วัดหนองหว้า  

สก ๔๔๖๐/๑๒๒๐
เด็กหญิงปวันรัตน์ งามพรม

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสุภวิทย์เขาฉกรรจ์ วัดหนองหว้า  

สก ๔๔๖๐/๑๒๒๑
เด็กหญิงนันท์นภัส ผาเจริญ

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสุภวิทย์เขาฉกรรจ์ วัดหนองหว้า  

สก ๔๔๖๐/๑๒๒๒
เด็กชายบูรพา อู๋สูงเนิน

๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนสุภวิทย์เขาฉกรรจ์ วัดหนองหว้า  

สก ๔๔๖๐/๑๒๒๓
เด็กชายกิจฏิชัย เกษสิมมา

๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนสุภวิทย์เขาฉกรรจ์ วัดหนองหว้า  

สก ๔๔๖๐/๑๒๒๔
เด็กชายศรัณย์วิชญ์ เงือมผา

้

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสุภวิทย์เขาฉกรรจ์ วัดหนองหว้า  

สก ๔๔๖๐/๑๒๒๕
เด็กหญิงศศิธร วอกลาง

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุภวิทย์เขาฉกรรจ์ วัดหนองหว้า  

สก ๔๔๖๐/๑๒๒๖
เด็กชายภูริณัฐ แก้วนำคำ

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสุภวิทย์เขาฉกรรจ์ วัดหนองหว้า  

สก ๔๔๖๐/๑๒๒๗
เด็กหญิงอภิญญา วิชาลือ

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสุภวิทย์เขาฉกรรจ์ วัดหนองหว้า  

สก ๔๔๖๐/๑๒๒๘
เด็กหญิงนัฐริดา เพ็ชรพลอย

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสุภวิทย์เขาฉกรรจ์ วัดหนองหว้า  

สก ๔๔๖๐/๑๒๒๙
เด็กหญิงพันธิดา ผลจะโปะ

๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสุภวิทย์เขาฉกรรจ์ วัดหนองหว้า  

สก ๔๔๖๐/๑๒๓๐
เด็กชายธนพัฒน์ ต่างสี

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสุภวิทย์เขาฉกรรจ์ วัดหนองหว้า  

สก ๔๔๖๐/๑๒๓๑
เด็กชายกฤษฎา กงแก้ว

๐๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดคลองเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๑๒๓๒
เด็กชายกันตพงศ์ สมพงษ์พันธ์

๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดคลองเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๑๒๓๓
เด็กชายเฉลิมเดช วาระโว

๐๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดคลองเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๑๒๓๔
เด็กชายทิวานนท์ เฮ้ามาชัย

๑๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดคลองเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๑๒๓๕
เด็กชายธนชาติ ธะนะสารทูล

๑๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดคลองเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๑๒๓๖
เด็กชายธีรพัฒน์ สีมูละ

๓๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดคลองเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๑๒๓๗
เด็กชายธีรยุทธ ผดุงจิตร

๓๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดคลองเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๑๒๓๘
เด็กชายบูรพา ชาภิรมย์

๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดคลองเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๑๒๓๙
เด็กชายปยะพงษ์ โพธิวิเศษ

์

๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดคลองเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๑๒๔๐
เด็กชายพลษภัทร บุญรอด

๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดคลองเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๑๒๔๑
เด็กชายพัฒนพงษ์ เกียชะรัมย์

๐๖/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดคลองเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๑๒๔๒
เด็กชายภูมิรักษ์ ดวงดาว

๐๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดคลองเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๑๒๔๓
เด็กชายรพีภูมิ คำพุ่ม

๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดคลองเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๑๒๔๔
เด็กชายลิขิต เกียรตินอก

๓๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดคลองเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๑๒๔๕
เด็กชายวงศกร บงลา

๒๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดคลองเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๑๒๔๖
เด็กชายวรัญู กันลา

๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดคลองเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๑๒๔๗
เด็กชายวัชพงษ์ สารขันธ์

๐๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดคลองเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๑๒๔๘
เด็กชายอนุพงษ์ ช่วยนา

๑๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดคลองเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๑๒๔๙
เด็กชายอภิรวิชญ์ อยู่เอียม

่

๐๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดคลองเจริญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๓๖ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๖๐/๑๒๕๐
เด็กหญิงกานต์ธิดา สอนหมืน

่

๑๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดคลองเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๑๒๕๑
เด็กหญิงกำลัย ญาติด่านกลาง

๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดคลองเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๑๒๕๒
เด็กหญิงฉันทิศา รัตนวงศ์

๐๖/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดคลองเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๑๒๕๓
เด็กหญิงณัฐวิภา จันสำรวม

๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดคลองเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๑๒๕๔
เด็กหญิงปรวิศา จันลา

๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดคลองเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๑๒๕๕
เด็กหญิงพิชญ์สิณี กระมล

๐๒/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดคลองเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๑๒๕๖
เด็กหญิงพีรภาว์ สุนทะลา

๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดคลองเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๑๒๕๗
เด็กหญิงรมมนี ขุนภูเขียว

๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดคลองเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๑๒๕๘
เด็กหญิงอรพิม ไตรแดง

๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดคลองเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๑๒๕๙
เด็กหญิงอารยารินทร์ ดวงดาว

๓๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดคลองเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๑๒๖๐
เด็กชายจักรฏิยุทธ สันตะศรี

๐๔/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดคลองเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๑๒๖๑
เด็กชายจักรรินทร์ สีม่วง

๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดคลองเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๑๒๖๒
เด็กชายฐิติพงศ์ โฮมเผ่า

๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดคลองเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๑๒๖๓
เด็กชายเด่นภูมิ สิงหะ

๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดคลองเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๑๒๖๔
เด็กชายเทพศักดิ

์

มันอินทร์

่

๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดคลองเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๑๒๖๕
เด็กชายธเนศ เทินสะเกษ

๐๕/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดคลองเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๑๒๖๖
เด็กชายปรีชา แก้วหานาท

๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดคลองเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๑๒๖๗
เด็กชายวัชรพล มะโรง

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดคลองเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๑๒๖๘
เด็กชายสมชาย ตะเคียน

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดคลองเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๑๒๖๙
เด็กชายสิทธินันท์ อยู่เอียม

่

๐๔/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดคลองเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๑๒๗๐
เด็กชายอนิวัฒ แก้วกระจ่าง

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดคลองเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๑๒๗๑
เด็กชายอภิชัย โคตรแสนลี

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดคลองเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๑๒๗๒
เด็กชายอภิสิทธิ

์

โชคอำนวย
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดคลองเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๑๒๗๓
เด็กหญิงชุดาภา ทองดี

๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดคลองเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๑๒๗๔
เด็กหญิงธัญรัตน์ ลำนำเทียง

่

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดคลองเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๑๒๗๕
เด็กหญิงพัชรา บุญพันธ์

๐๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดคลองเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๑๒๗๖
เด็กหญิงวาสนา อิมกรุง

่

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดคลองเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๑๒๗๗
เด็กหญิงสุชาดา เบ้าเจริญ

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดคลองเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๑๒๗๘
เด็กหญิงสุนิสา กันหานุ

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดคลองเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๑๒๗๙
เด็กหญิงเยาวดี ผดุงจิตร์

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดคลองเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๑๒๘๐
เด็กชายดานิว่า โกรโม่

๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดคลองเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๑๒๘๑
เด็กหญิงสุพรรษา ชำนาญปน

๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดคลองเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๑๒๘๒
เด็กหญิงสุรัตน์ ทองมี

๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดคลองเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๑๒๘๓
เด็กชายธนศักดิ

์

คริมค้างพลู

้

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดคลองเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๑๒๘๔
เด็กชายกิติศักดิ

์

โชติทัยสงค์
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดคลองเจริญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๓๗ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๖๐/๑๒๘๕
เด็กชายอนันดา ชัยลังกาตุ้ย

๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดคลองเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๑๒๘๖
เด็กชายกฤษดา มีนอก

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดคลองเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๑๒๘๗
เด็กชายณัฐกร สูนหา

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดคลองเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๑๒๘๘
เด็กชายธนากร รักซ้อน

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดคลองเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๑๒๘๙
เด็กชายธีรโชติ บุดดา

๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดคลองเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๑๒๙๐
เด็กชายภัทรวุธ สารขันธ์

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดคลองเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๑๒๙๑
เด็กชายยุทธภูมิ ศรีบรรเทา

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดคลองเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๑๒๙๒
เด็กชายวรวิทย์ กุลบุญ

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดคลองเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๑๒๙๓
เด็กชายอรรถกฤต ปลายชัยภูมิ

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดคลองเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๑๒๙๔
เด็กชายอรรถพร สุโภชน์

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดคลองเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๑๒๙๕
เด็กชายอภิสิทธิ

์

แก้วกา
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดคลองเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๑๒๙๖
เด็กชายอัศวิน ภู่แส

๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดคลองเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๑๒๙๗
เด็กหญิงจอมขวัญ ยิงถาวร

่

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดคลองเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๑๒๙๘
เด็กหญิงจรินญา ทองเกียว

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดคลองเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๑๒๙๙
เด็กหญิงธัญพิมล อุ่นเมือง

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดคลองเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๑๓๐๐
เด็กหญิงนลินทิพย์ ปญญา

๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดคลองเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๑๓๐๑
เด็กหญิงพรวิภา สีมูละ

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดคลองเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๑๓๐๒
เด็กหญิงศศิธรณ์ รังษีสาคร

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดคลองเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๑๓๐๓
เด็กหญิงสุธาวัลย์ จันลาพันธ์

๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดคลองเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๑๓๐๔
เด็กหญิงสุนิษา สีล้อม

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดคลองเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๑๓๐๕
เด็กหญิงสุพรรณษา อินทรสุข

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดคลองเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๑๓๐๖
เด็กหญิงโสภิตา แลบัว

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดคลองเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๑๓๐๗
เด็กหญิงอาทิมา กระมล

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดคลองเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๑๓๐๘
เด็กหญิงสิริวิมล สาโท

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดคลองเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๑๓๐๙
เด็กหญิงปทมพร ปลายชัยภูมิ

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดคลองเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๑๓๑๐
เด็กหญิงธวัลรัตน์ บุระพา

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดคลองเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๑๓๑๑
เด็กชายณัฐวุฒิ นานวน

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดคลองเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๑๓๑๒
เด็กชายทินภัทร ศรีเพชร

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดคลองเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๑๓๑๓
เด็กชายนันทิพัฒน์ เศษบุบผา

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดคลองเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๑๓๑๔
เด็กชายปุรเชษฐ สุธางค์กูร

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดคลองเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๑๓๑๕
เด็กชายประพากรณ์ ไทยขวัญ

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดคลองเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๑๓๑๖
เด็กชายสราวุฒิ มูลกระสก

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดคลองเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๑๓๑๗
เด็กหญิงสิริวิมล สะตอนรัมย์

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดคลองเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๑๓๑๘
เด็กหญิงปณิตา แปลงกาย

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดคลองเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๑๓๑๙
เด็กหญิงสุดารัตน์ แปนประโคน

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดคลองเจริญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๓๘ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๖๐/๑๓๒๐
เด็กชายเมธินทร์ สอนหมืน

่

๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดคลองเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๑๓๒๑
เด็กชายเจษฎา ขันชารี

๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดคลองเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๑๓๒๒
เด็กชายพิเชษฐ์ เล่ห์กล

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดคลองเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๑๓๒๓
เด็กชายจิรายุทธ ประจันบาล

๐๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกะทะ วัดทุ่งหลวง  

สก ๔๔๖๐/๑๓๒๔
เด็กชายณัฐเศรษฐ์ นึกถึง

๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกะทะ วัดทุ่งหลวง  

สก ๔๔๖๐/๑๓๒๕
เด็กชายธวัชชัย ศรีกอง

๐๕/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองกะทะ วัดทุ่งหลวง  

สก ๔๔๖๐/๑๓๒๖
เด็กชายนันทวัฒน์ ประจันบาล

๑๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองกะทะ วัดทุ่งหลวง  

สก ๔๔๖๐/๑๓๒๗
เด็กชายวารสาร สายศร

๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกะทะ วัดทุ่งหลวง  

สก ๔๔๖๐/๑๓๒๘
เด็กชายอดิศร พันธ์ดี

๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกะทะ วัดทุ่งหลวง  

สก ๔๔๖๐/๑๓๒๙
เด็กชายอนันต์ชัย พันชำนาญ

๐๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองกะทะ วัดทุ่งหลวง  

สก ๔๔๖๐/๑๓๓๐
เด็กหญิงนริสรา นึกถึง

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกะทะ วัดทุ่งหลวง  

สก ๔๔๖๐/๑๓๓๑
เด็กหญิงพชรพร เต็มกระโทก

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกะทะ วัดทุ่งหลวง  

สก ๔๔๖๐/๑๓๓๒
เด็กหญิงพราวนภา จันทร์ลา

๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกะทะ วัดทุ่งหลวง  

สก ๔๔๖๐/๑๓๓๓
เด็กหญิงศิรินภา ดาวุธ

๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกะทะ วัดทุ่งหลวง  

สก ๔๔๖๐/๑๓๓๔
เด็กหญิงสุธิชา ละบุญเรือง

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกะทะ วัดทุ่งหลวง  

สก ๔๔๖๐/๑๓๓๕
เด็กหญิงอภิญญา เสามัน

่

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกะทะ วัดทุ่งหลวง  

สก ๔๔๖๐/๑๓๓๖
เด็กหญิงอินทุอร แก้วอามาตร

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกะทะ วัดทุ่งหลวง  

สก ๔๔๖๐/๑๓๓๗
เด็กหญิงรุ่งทิวา สุโต

๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกะทะ วัดทุ่งหลวง  

สก ๔๔๖๐/๑๓๓๘
เด็กหญิงณัฐชุตา บู๊สช์

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกะทะ วัดทุ่งหลวง  

สก ๔๔๖๐/๑๓๓๙
เด็กชายศรายุธ สุดอารมย์

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกะทะ วัดทุ่งหลวง  

สก ๔๔๖๐/๑๓๔๐
เด็กชายสิทธินันท์ สิงห์สนัน

่

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกะทะ วัดทุ่งหลวง  

สก ๔๔๖๐/๑๓๔๑
เด็กชายสุทธิพงษ์ นาคูณ

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกะทะ วัดทุ่งหลวง  

สก ๔๔๖๐/๑๓๔๒
เด็กหญิงกัญญาณี เดชปองหา

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกะทะ วัดทุ่งหลวง  

สก ๔๔๖๐/๑๓๔๓
เด็กหญิงจิตฐินันท์ คงถาวร

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกะทะ วัดทุ่งหลวง  

สก ๔๔๖๐/๑๓๔๔
เด็กหญิงจิราภา สยาม

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกะทะ วัดทุ่งหลวง  

สก ๔๔๖๐/๑๓๔๕
เด็กหญิงวนิดา นรอ่อน

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกะทะ วัดทุ่งหลวง  

สก ๔๔๖๐/๑๓๔๖
เด็กหญิงสุณัฐ์ชกานต์ เอือจิตต์

้

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกะทะ วัดทุ่งหลวง  

สก ๔๔๖๐/๑๓๔๗
เด็กชายสุทัด เคนต้น

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกะทะ วัดทุ่งหลวง  

สก ๔๔๖๐/๑๓๔๘
เด็กชายภูษิต รุ่งเรือง

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกะทะ วัดทุ่งหลวง  

สก ๔๔๖๐/๑๓๔๙
เด็กหญิงนิศารัตน์ แก้วเสน่ห์

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกะทะ วัดทุ่งหลวง  

สก ๔๔๖๐/๑๓๕๐
เด็กหญิงวนิดา เพชรประไพ

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี วัดเขาน้อย  

สก ๔๔๖๐/๑๓๕๑
เด็กชายปยะพร วงศ์ชาลี

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี วัดเขาน้อย  

สก ๔๔๖๐/๑๓๕๒
เด็กชายสิปปกร เทวัน

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี วัดเขาน้อย  

สก ๔๔๖๐/๑๓๕๓
เด็กหญิงกตัญุตา จันทร์เครือ

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี วัดเขาน้อย  

สก ๔๔๖๐/๑๓๕๔
เด็กหญิงณัฐณิชา ขจรกุล

๐๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี วัดเขาน้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๓๙ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๖๐/๑๓๕๕
เด็กหญิงศิรดา เสือคุ่ย

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี วัดเขาน้อย  

สก ๔๔๖๐/๑๓๕๖
เด็กหญิงภัทรวรินทร์ จีนกลาง

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี วัดเขาน้อย  

สก ๔๔๖๐/๑๓๕๗
เด็กหญิงอรัญญา ราชโยธา

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี วัดเขาน้อย  

สก ๔๔๖๐/๑๓๕๘
เด็กหญิงอารีรัตน์ สิงห์โตศิริ

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี วัดเขาน้อย  

สก ๔๔๖๐/๑๓๕๙
เด็กชายนัณฑนนท์ ไกรมนตรี

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี วัดเขาน้อย  

สก ๔๔๖๐/๑๓๖๐
เด็กหญิงอรพรรณ คำพินิจ

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี วัดเขาน้อย  

สก ๔๔๖๐/๑๓๖๑
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ หวานใจ

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี วัดเขาน้อย  

สก ๔๔๖๐/๑๓๖๒
เด็กชายจิราเวช ไชยะแสน

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี วัดเขาน้อย  

สก ๔๔๖๐/๑๓๖๓
เด็กหญิงรุ่งทิวา พูลทา

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี วัดเขาน้อย  

สก ๔๔๖๐/๑๓๖๔
เด็กหญิงอังคณา กุลเมืองโดน

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี วัดเขาน้อย  

สก ๔๔๖๐/๑๓๖๕
เด็กหญิงอาริยา พระชนะ

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี วัดเขาน้อย  

สก ๔๔๖๐/๑๓๖๖
เด็กหญิงกิตติยาพร ปนกุล

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี วัดเขาน้อย  

สก ๔๔๖๐/๑๓๖๗
เด็กหญิงสุภัทตรา จงบวกกลาง

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี วัดเขาน้อย  

สก ๔๔๖๐/๑๓๖๘
เด็กชายธนากรณ์ ช่วยณรงค์

๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซับมะนาว วัดซับมะนาว  

สก ๔๔๖๐/๑๓๖๙
เด็กชายบุรินทร์ คำเรืองศรี

๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซับมะนาว วัดซับมะนาว  

สก ๔๔๖๐/๑๓๗๐
เด็กหญิงจิรัชญา อย่ากลาง

๐๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านซับมะนาว วัดซับมะนาว  

สก ๔๔๖๐/๑๓๗๑
เด็กชายปริญญา ดาโสม

๐๓/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านซับมะนาว วัดซับมะนาว  

สก ๔๔๖๐/๑๓๗๒
เด็กหญิงนภาวรรณ บัวนาค

๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซับมะนาว วัดซับมะนาว  

สก ๔๔๖๐/๑๓๗๓
เด็กหญิงวรัญญา มะลิซ้อน

๐๗/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านซับมะนาว วัดซับมะนาว  

สก ๔๔๖๐/๑๓๗๔
เด็กหญิงนาราภัทร ทรงทาสี

๐๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านซับมะนาว วัดซับมะนาว  

สก ๔๔๖๐/๑๓๗๕
เด็กหญิงประกายแก้ว

มีศรี
๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซับมะนาว วัดซับมะนาว  

สก ๔๔๖๐/๑๓๗๖
เด็กชายธนพร ฉลองกลาง

๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซับมะนาว วัดซับมะนาว  

สก ๔๔๖๐/๑๓๗๗
เด็กหญิงวัชราภรณ์ ดอนเหนือ

๐๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านซับมะนาว วัดซับมะนาว  

สก ๔๔๖๐/๑๓๗๘
เด็กชายนัสตพน ชูเสน

๐๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านซับมะนาว วัดซับมะนาว  

สก ๔๔๖๐/๑๓๗๙
เด็กหญิงรชนก แก่นจันทร์

๓๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซับมะนาว วัดซับมะนาว  

สก ๔๔๖๐/๑๓๘๐
เด็กชายธนธรณ์ กลินถาวร

่

๑๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านซับมะนาว วัดซับมะนาว  

สก ๔๔๖๐/๑๓๘๑
เด็กชายธนภูมิ แสงฟาแลบ

๑๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านซับมะนาว วัดซับมะนาว  

สก ๔๔๖๐/๑๓๘๒
เด็กหญิงพัชราภรณ์ สมเด็จ

๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซับมะนาว วัดซับมะนาว  

สก ๔๔๖๐/๑๓๘๓
เด็กชายอัครพล สิงห์ยะเมือง

๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซับมะนาว วัดซับมะนาว  

สก ๔๔๖๐/๑๓๘๔
เด็กชายสิทธิพงษ์ สีสิลา

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับมะนาว วัดซับมะนาว  

สก ๔๔๖๐/๑๓๘๕
เด็กหญิงกัลยรัตน์ จบแขวง

๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซับมะนาว วัดซับมะนาว  

สก ๔๔๖๐/๑๓๘๖
เด็กหญิงธัญลักษณ์ ปองชัย

๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับมะนาว วัดซับมะนาว  

สก ๔๔๖๐/๑๓๘๗
เด็กหญิงจิตสุภา สาครขันธ์

๐๙/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านซับมะนาว วัดซับมะนาว  

สก ๔๔๖๐/๑๓๘๘
เด็กหญิงอภิญญา เทียมนนท์

๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซับมะนาว วัดซับมะนาว  

สก ๔๔๖๐/๑๓๘๙
เด็กหญิงปนัดดา วงษ์ขุลี

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับมะนาว วัดซับมะนาว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๔๐ / ๑๔๑

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๖๐/๑๓๙๐
เด็กหญิงดวงกมล ตกิมนอก

๐๖/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านซับมะนาว วัดซับมะนาว  

สก ๔๔๖๐/๑๓๙๑
เด็กหญิงปริยากร ทองละเอียด

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับมะนาว วัดซับมะนาว  

สก ๔๔๖๐/๑๓๙๒
เด็กหญิงภัทราภา พรมเสน

๐๗/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านซับมะนาว วัดซับมะนาว  

สก ๔๔๖๐/๑๓๙๓
เด็กชายวีระภัทร เขตจตุรัส

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับมะนาว วัดซับมะนาว  

สก ๔๔๖๐/๑๓๙๔
เด็กชายสุทธิรัก แปลกจังหวีด

๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซับมะนาว วัดซับมะนาว  

สก ๔๔๖๐/๑๓๙๕ เด็กหญิงสุภัคจิราภรณ์
ยอดไพร

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับมะนาว วัดซับมะนาว  

สก ๔๔๖๐/๑๓๙๖
เด็กหญิงกมลวรรณ สุจริต

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับมะนาว วัดซับมะนาว  

สก ๔๔๖๐/๑๓๙๗
เด็กหญิงกาญจนา มาตรนอก

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับมะนาว วัดซับมะนาว  

สก ๔๔๖๐/๑๓๙๘
เด็กหญิงณภทร เพ็งประโคน

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับมะนาว วัดซับมะนาว  

สก ๔๔๖๐/๑๓๙๙
เด็กชายธนภัทร พึงความชอบ

่

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับมะนาว วัดซับมะนาว  

สก ๔๔๖๐/๑๔๐๐ เด็กชายทรัพย์สมบูรณ์
จงปลูกกลาง

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับมะนาว วัดซับมะนาว  

สก ๔๔๖๐/๑๔๐๑
เด็กชายกันยา วิชาดี

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับมะนาว วัดซับมะนาว  

สก ๔๔๖๐/๑๔๐๒
เด็กหญิงแพรทอง คัดทรมาตย์

๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับมะนาว วัดซับมะนาว  

สก ๔๔๖๐/๑๔๐๓
เด็กหญิงวิมลรัตน์ สวมขุนทด

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับมะนาว วัดซับมะนาว  

สก ๔๔๖๐/๑๔๐๔
เด็กหญิงสุดารัตน์ มหาโคตร

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับมะนาว วัดซับมะนาว  

สก ๔๔๖๐/๑๔๐๕
เด็กชายเสกสรรค์ สุโพธิ

์

๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านซับมะนาว วัดซับมะนาว  

สก ๔๔๖๐/๑๔๐๖
เด็กหญิงปนัดดา คงวุฒิ

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง วัดภูเงิน  

สก ๔๔๖๐/๑๔๐๗
เด็กชายสิทธิพงษ์ ชะนะ

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง วัดภูเงิน  

สก ๔๔๖๐/๑๔๐๘
เด็กหญิงศุภาวรรณ แก้วเก็บคำ

๑๐/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดพวงนิมิต วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๖๐/๑๔๐๙
เด็กหญิงปนัดดา พิทักษ์รัตน์

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพวงนิมิต วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๖๐/๑๔๑๐
เด็กชายธนพล บุญเฟอง

๐๗/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดพวงนิมิต วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๖๐/๑๔๑๑
เด็กหญิงนลาวัน พันธุ์โพธิ

์

๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพวงนิมิต วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๖๐/๑๔๑๒
เด็กชายศิรวัฒณ์ คำกำเนิด

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพวงนิมิต วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๖๐/๑๔๑๓
เด็กหญิงชาลิศา คงชูศรี

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพวงนิมิต วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๖๐/๑๔๑๔
เด็กหญิงชนิดาภา เสาร์นำคำ

๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพวงนิมิต วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๖๐/๑๔๑๕
เด็กชายศรันยู พระโพธิ

์

๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพวงนิมิต วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๖๐/๑๔๑๖
เด็กหญิงกุลกัลยา วงศ์ละคร

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพวงนิมิต วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๖๐/๑๔๑๗
เด็กหญิงวิรดา มันอินทร์

่

๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพวงนิมิต วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๖๐/๑๔๑๘
เด็กหญิงชลธาร ใหมคำ

๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพวงนิมิต วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๖๐/๑๔๑๙
เด็กชายอัครพล ทองหล่อ

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพวงนิมิต วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๖๐/๑๔๒๐
เด็กชายณรงค์ ดารักษ์

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพวงนิมิต วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๖๐/๑๔๒๑
เด็กชายชัยษิณ บุญลอด

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพวงนิมิต วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๖๐/๑๔๒๒
เด็กชายสุริยา ผิวคราม

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพวงนิมิต วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๖๐/๑๔๒๓
เด็กชายปริญญา สิมงาม

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพวงนิมิต วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๖๐/๑๔๒๔
เด็กหญิงกัญญารัตน์ แก้วบับภา

๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพวงนิมิต วัดพวงนิมิต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๔๑ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๖๐/๑๔๒๕
เด็กหญิงจีระนันท์ อวิสุ

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพวงนิมิต วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๖๐/๑๔๒๖
เด็กหญิงนัฐธิดา แม่นปน

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพวงนิมิต วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๖๐/๑๔๒๗
เด็กหญิงวิริยา ดอกไม้

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพวงนิมิต วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๖๐/๑๔๒๘
เด็กหญิงนภสร เจริญสุข

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพวงนิมิต วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๖๐/๑๔๒๙
เด็กชายอาทิตย์ หัสดง

๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพวงนิมิต วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๖๐/๑๔๓๐
เด็กชายกฤษณะ ใจสูงเนิน

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพวงนิมิต วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๖๐/๑๔๓๑
เด็กชายนราวิชญ์ ยังกิจการ

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพวงนิมิต วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๖๐/๑๔๓๒
เด็กหญิงวารุณี ประกอบยา

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพวงนิมิต วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๖๐/๑๔๓๓
เด็กชายพงศธร ผายอุบล

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพวงนิมิต วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๖๐/๑๔๓๔
เด็กชายสิทธิกร ดวงเนตร

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพวงนิมิต วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๖๐/๑๔๓๕
เด็กหญิงภัชราภรณ์ ธรรมเทียง

่

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพวงนิมิต วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๖๐/๑๔๓๖
เด็กชายพีรภัทร ไชยมา

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพวงนิมิต วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๖๐/๑๔๓๗
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

อุตะกะ
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพวงนิมิต วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๖๐/๑๔๓๘
เด็กหญิงชลธิชา หัสดง

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพวงนิมิต วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๖๐/๑๔๓๙
เด็กหญิงสุนิสา คำพิพจน์

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพวงนิมิต วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๖๐/๑๔๔๐
เด็กหญิงนรีกานต์ แสวงนิล

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพวงนิมิต วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๖๐/๑๔๔๑
เด็กหญิงณัฏฐา นึกถึง

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๖๐/๑๔๔๒
เด็กหญิงจีรภัทร เพิมพูนกำพล

่

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๖๐/๑๔๔๓
เด็กหญิงชลธิชา นครวรรณ์

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๖๐/๑๔๔๔
เด็กหญิงภาวนา นาสุริ

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๖๐/๑๔๔๕
เด็กหญิงพรนภา ทองสุด

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๖๐/๑๔๔๖
เด็กหญิงวราภรณ์ เถือนคุ้มภัย

่

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๖๐/๑๔๔๗
เด็กชายณรงค์ษร บังศรี

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๖๐/๑๔๔๘
เด็กชายวัชรากร ยอดประเสริฐ

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๖๐/๑๔๔๙
เด็กชายศิริเศรษฐ ธนพรภินันท์

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๖๐/๑๔๕๐
เด็กชายนพณัฐ แก่นตัน

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๖๐/๑๔๕๑
เด็กชายปณชัย ปธารัตวรกุล

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๖๐/๑๔๕๒
เด็กชายณัฐวุฒิ นะคะจัด

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๖๐/๑๔๕๓
เด็กชายชัยยา ฤทธิสิงห์

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๖๐/๑๔๕๔
เด็กชายอุเทน คำนึงบุญ

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๖๐/๑๔๕๕
เด็กชายเสกสรรค์ คำทนต์

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๖๐/๑๔๕๖
เด็กชายธนพล ภูมิประโคน

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๖๐/๑๔๕๗
เด็กชายปยนันท์ ขันกสิกรรม

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๖๐/๑๔๕๘
เด็กชายภูวเดช เรืองจันทร์

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๖๐/๑๔๕๙
เด็กชายนรากรณ์ ต่อชีพ

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ วัดพวงนิมิต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๔๒ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๖๐/๑๔๖๐
เด็กหญิงมานิตา คำฝอย

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๖๐/๑๔๖๑
เด็กหญิงอัญชลี เขามะหิงษ์

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๖๐/๑๔๖๒
เด็กหญิงอรทัย เล่ห์กล

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๖๐/๑๔๖๓
เด็กหญิงกัลยรัตน์ อุตมะวิริยะ

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๖๐/๑๔๖๔
เด็กหญิงวิมพ์วิภา อุดมผล

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๖๐/๑๔๖๕
เด็กหญิงอัญชนิกา เขามะหิงษ์

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๖๐/๑๔๖๖
เด็กหญิงเนตรนภา ยารี

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๖๐/๑๔๖๗
เด็กหญิงรัตนพร สมบัติ

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๖๐/๑๔๖๘
เด็กหญิงกัลยา โคกกระเวียง

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๖๐/๑๔๖๙
เด็กหญิงลัดดา อบเพ็ชร

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๖๐/๑๔๗๐
เด็กชายณัฐวุฒิ ประจินัง

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๖๐/๑๔๗๑
เด็กหญิงรัชดาภรณ์ คำพล

๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๖๐/๑๔๗๒
เด็กชายวิทยา ยีรัมย์

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๖๐/๑๔๗๓
เด็กหญิงมาริสา พุดไทย

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๖๐/๑๔๗๔
เด็กหญิงนฤนาศ พุทธา

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๖๐/๑๔๗๕
เด็กชายอาณาจักร กกนอก

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๖๐/๑๔๗๖
เด็กหญิงสายชล แปนประโคน

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๖๐/๑๔๗๗
เด็กหญิงธัญธร สระวิจิตร

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๖๐/๑๔๗๘
เด็กชายณัฐวุฒิ นำทรัพย์

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๖๐/๑๔๗๙
เด็กชายณัฐพล กัณหา

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๖๐/๑๔๘๐
เด็กชายภาคิน เสริมทอง

๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๖๐/๑๔๘๑
เด็กชายนพปฏล ตานี

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๖๐/๑๔๘๒
เด็กหญิงพัชราภรณ์ จันสาสร้าง

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๖๐/๑๔๘๓
เด็กชายแอริก บลัง

๊

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๖๐/๑๔๘๔
เด็กหญิงสุภาวดี บุญมี

๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๖๐/๑๔๘๕
เด็กหญิงปวันรัตน์ เหลาลา

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๖๐/๑๔๘๖
เด็กหญิงกฤติยาณี สุขเอิบ

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๖๐/๑๔๘๗
เด็กชายปฏิพล อานุการ

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๖๐/๑๔๘๘
เด็กชายชานุ แซ่เจียว

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๖๐/๑๔๘๙
เด็กชายทวีชัย จิตรวิขาม

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๖๐/๑๔๙๐
เด็กหญิงสุรางคนา ถาวรวรรณ์

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๖๐/๑๔๙๑
เด็กหญิงสาธิดา งามยิง

่

๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๖๐/๑๔๙๒
เด็กหญิงพรนภา เหวนอก

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๖๐/๑๔๙๓
เด็กหญิงวนารีย์ สว่างอารมณ์

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๖๐/๑๔๙๔
เด็กชายภัทราวุฒิ แสนสุภา

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ วัดพวงนิมิต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๔๓ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๖๐/๑๔๙๕
เด็กชายธนโชติ โพธิวัตร

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๖๐/๑๔๙๖
เด็กชายนพรัตน์ ปะนาวะเส

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๖๐/๑๔๙๗
เด็กหญิงกมลชนก สังวาลย์วงค์

๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๖๐/๑๔๙๘
เด็กหญิงชมพูเนกข์ ทรัพย์สหมงคล

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๖๐/๑๔๙๙
เด็กหญิงจีรนันท์ ไกรสิงห์

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๖๐/๑๕๐๐
เด็กหญิงพัชรินทร์ ภูทองบ่อ

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๖๐/๑๕๐๑
เด็กหญิงอริญาพร วงษ์กฎ

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๖๐/๑๕๐๒
เด็กชายฐิติพงศ์ วงศ์เขือน

่

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๖๐/๑๕๐๓
เด็กชายอดิเทพ หวังครกลาง

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๖๐/๑๕๐๔
เด็กหญิงพีรดา ภาสุวรรณ

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๖๐/๑๕๐๕
เด็กชายกิตติพิชญ์ ศรีหงษ์

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ วัดพวงนิมิต  

สก ๔๔๖๐/๑๕๐๖
เด็กชายพงษ์สฤษฎิ

์

หนูช้างเผือก
๑๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม วัดคลองสิบสาม  

สก ๔๔๖๐/๑๕๐๗
เด็กชายธนกฤต รักเพือน

่

๐๒/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม วัดคลองสิบสาม  

สก ๔๔๖๐/๑๕๐๘
เด็กชายณัฐพล น้อมหนู

๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม วัดคลองสิบสาม  

สก ๔๔๖๐/๑๕๐๙
เด็กชายตะวัน เกียงลม

๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม วัดคลองสิบสาม  

สก ๔๔๖๐/๑๕๑๐
เด็กชายปราโมทย์ นามเสนา

๑๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม วัดคลองสิบสาม  

สก ๔๔๖๐/๑๕๑๑
เด็กชายภานุเดช แพนลา

๓๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม วัดคลองสิบสาม  

สก ๔๔๖๐/๑๕๑๒
เด็กชายอนุภาพ ซาเหลา

๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม วัดคลองสิบสาม  

สก ๔๔๖๐/๑๕๑๓
เด็กชายชญานนท์ พิมพ์วงษ์

๐๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม วัดคลองสิบสาม  

สก ๔๔๖๐/๑๕๑๔
เด็กชายกุลบุตร โหมดแถม

๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม วัดคลองสิบสาม  

สก ๔๔๖๐/๑๕๑๕
เด็กชายฐิติวัฒน์ สุรภาพ

๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม วัดคลองสิบสาม  

สก ๔๔๖๐/๑๕๑๖
เด็กชายอภิวัฒน์ เชิงเขา

๒๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม วัดคลองสิบสาม  

สก ๔๔๖๐/๑๕๑๗
เด็กชายสรชน ศรีพุทธา

๑๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม วัดคลองสิบสาม  

สก ๔๔๖๐/๑๕๑๘
เด็กชายอนุชา บริรักษ์

๑๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม วัดคลองสิบสาม  

สก ๔๔๖๐/๑๕๑๙
เด็กหญิงสิริขวัญ นันทนนท์

๒๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม วัดคลองสิบสาม  

สก ๔๔๖๐/๑๕๒๐
เด็กหญิงสุตาพรรณ สมบรูณ์ชีวี

๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม วัดคลองสิบสาม  

สก ๔๔๖๐/๑๕๒๑
เด็กหญิงทัศนีย์วรรณ ร่วมสุข

๐๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม วัดคลองสิบสาม  

สก ๔๔๖๐/๑๕๒๒
เด็กหญิงรินลดา กลินไกล

่

๒๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม วัดคลองสิบสาม  

สก ๔๔๖๐/๑๕๒๓
เด็กหญิงขวัญจิรา ทูคำมี

๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม วัดคลองสิบสาม  

สก ๔๔๖๐/๑๕๒๔
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ไกลญาติ

๐๓/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม วัดคลองสิบสาม  

สก ๔๔๖๐/๑๕๒๕
เด็กหญิงปาณิสรา วิสัยการ

๐๖/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม วัดคลองสิบสาม  

สก ๔๔๖๐/๑๕๒๖
เด็กหญิงสุขใจ วาจาใจ

๐๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม วัดคลองสิบสาม  

สก ๔๔๖๐/๑๕๒๗
เด็กหญิงพัชรี ก้อนคำ

๒๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม วัดคลองสิบสาม  

สก ๔๔๖๐/๑๕๒๘
เด็กชายภาณุพันธ์ สุทธิพันธ์

๑๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม วัดคลองสิบสาม  

สก ๔๔๖๐/๑๕๒๙
เด็กหญิงนำค้าง เพียรงาน

๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม วัดคลองสิบสาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๔๔ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๖๐/๑๕๓๐
เด็กชายวรฤทธิ

์

สาระกิจ
๐๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม วัดคลองสิบสาม  

สก ๔๔๖๐/๑๕๓๑
เด็กหญิงอรุโณทัย เงาศรี

๓๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม วัดคลองสิบสาม  

สก ๔๔๖๐/๑๕๓๒
เด็กชายปริวัฒน์ สาริโก

๓๐/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม วัดคลองสิบสาม  

สก ๔๔๖๐/๑๕๓๓
เด็กหญิงพีรดา ภู่ภักดี

๐๗/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม วัดคลองสิบสาม  

สก ๔๔๖๐/๑๕๓๔
เด็กชายกฤษณพงษ์ ก้อนคำ

๑๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม วัดคลองสิบสาม  

สก ๔๔๖๐/๑๕๓๕
เด็กหญิงจิรนันท์ บุญจันทร์

๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม วัดคลองสิบสาม  

สก ๔๔๖๐/๑๕๓๖
เด็กหญิงจิราภรณ์ ไชยประโคน

๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม วัดคลองสิบสาม  

สก ๔๔๖๐/๑๕๓๗
เด็กชายจิรวัฒน์ แก้วกองเงิน

๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม วัดคลองสิบสาม  

สก ๔๔๖๐/๑๕๓๘
เด็กชายปลายฟา มังกรณ์

๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม วัดคลองสิบสาม  

สก ๔๔๖๐/๑๕๓๙
เด็กชายสุวรรณภูมิ กลินขจร

่

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม วัดคลองสิบสาม  

สก ๔๔๖๐/๑๕๔๐
เด็กชายสุเมธ หงษ์ทอง

๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม วัดคลองสิบสาม  

สก ๔๔๖๐/๑๕๔๑
เด็กชายรัชพล อองกุลนะ

๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม วัดคลองสิบสาม  

สก ๔๔๖๐/๑๕๔๒
เด็กชายชนากร มะระสา

๐๒/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม วัดคลองสิบสาม  

สก ๔๔๖๐/๑๕๔๓
เด็กชายรุ่งจรูญ ด่านส่งเสบียง

๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม วัดคลองสิบสาม  

สก ๔๔๖๐/๑๕๔๔
เด็กชายทิวัตถ์ นาลงพรม

๑๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม วัดคลองสิบสาม  

สก ๔๔๖๐/๑๕๔๕
เด็กหญิงปณิดา คำลุย

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม วัดคลองสิบสาม  

สก ๔๔๖๐/๑๕๔๖
เด็กหญิงณัฏฐณิชา อรรจันทร์

๐๙/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม วัดคลองสิบสาม  

สก ๔๔๖๐/๑๕๔๗
เด็กหญิงอมลณัฐ ยศศิริ

๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม วัดคลองสิบสาม  

สก ๔๔๖๐/๑๕๔๘
เด็กหญิงรุ่งนภา ก้อนคำ

๐๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม วัดคลองสิบสาม  

สก ๔๔๖๐/๑๕๔๙
เด็กหญิงกนกทิพย์ กำเหนิด

๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม วัดคลองสิบสาม  

สก ๔๔๖๐/๑๕๕๐
เด็กหญิงวิลาสิณี ฆ้องชะดา

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม วัดคลองสิบสาม  

สก ๔๔๖๐/๑๕๕๑
เด็กหญิงสุพัตรา คำเนตรดำ

๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม วัดคลองสิบสาม  

สก ๔๔๖๐/๑๕๕๒
เด็กหญิงปยธิดา ทุมพล

๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม วัดคลองสิบสาม  

สก ๔๔๖๐/๑๕๕๓
เด็กหญิงนันท์นลิน โคบาล

๐๑/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม วัดคลองสิบสาม  

สก ๔๔๖๐/๑๕๕๔
เด็กหญิงสุมัจณี วายลม

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม วัดคลองสิบสาม  

สก ๔๔๖๐/๑๕๕๕
เด็กชายวิทวัส วงศ์ษา

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม วัดคลองสิบสาม  

สก ๔๔๖๐/๑๕๕๖
เด็กหญิงพรรณปพร ทิมขาว

๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม วัดคลองสิบสาม  

สก ๔๔๖๐/๑๕๕๗
เด็กชายกษิดิเดช

์

ลีลาผอง
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม วัดคลองสิบสาม  

สก ๔๔๖๐/๑๕๕๘
เด็กหญิงสุภาภรณ์ สินทร

๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม วัดคลองสิบสาม  

สก ๔๔๖๐/๑๕๕๙
เด็กชายเจษฎา โพธิเหลือง

์

๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม วัดคลองสิบสาม  

สก ๔๔๖๐/๑๕๖๐
เด็กหญิงจิราภรณ์ เนตรสว่าง

๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม วัดคลองสิบสาม  

สก ๔๔๖๐/๑๕๖๑
เด็กชายนวพล รัตช์สุพลโชค

๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม วัดคลองสิบสาม  

สก ๔๔๖๐/๑๕๖๒
เด็กชายกรกฎ บุญโต

๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม วัดคลองสิบสาม  

สก ๔๔๖๐/๑๕๖๓
เด็กชายสิทธิโชค สุ่ยหนองไผ่

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม วัดคลองสิบสาม  

สก ๔๔๖๐/๑๕๖๔
เด็กหญิงไปรยา สิมศิริวัฒน์

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม วัดคลองสิบสาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๔๕ / ๑๔๑

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๖๐/๑๕๖๕
เด็กชายลัทธพล เพชรสันทัด

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม วัดคลองสิบสาม  

สก ๔๔๖๐/๑๕๖๖
เด็กหญิงพิระยา เชียงอิน

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม วัดคลองสิบสาม  

สก ๔๔๖๐/๑๕๖๗
เด็กหญิงกัญญาณัฐ สวนไธสงค์

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม วัดคลองสิบสาม  

สก ๔๔๖๐/๑๕๖๘
เด็กหญิงสุธาสินี ลาดเหลา

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม วัดคลองสิบสาม  

สก ๔๔๖๐/๑๕๖๙
เด็กหญิงปาริตา โคตรประทุม

๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม วัดคลองสิบสาม  

สก ๔๔๖๐/๑๕๗๐
เด็กหญิงศิริปญญา โคตรประทุม

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม วัดคลองสิบสาม  

สก ๔๔๖๐/๑๕๗๑
เด็กชายชนินทร์ กุหลาบเพ็ชร

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม วัดคลองสิบสาม  

สก ๔๔๖๐/๑๕๗๒
เด็กหญิงสุนันทา นามเสนา

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม วัดคลองสิบสาม  

สก ๔๔๖๐/๑๕๗๓
เด็กหญิงวลีญาดา วงษ์สุวรรณ์

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม วัดคลองสิบสาม  

สก ๔๔๖๐/๑๕๗๔
เด็กชายชโนทัย อุดง

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม วัดคลองสิบสาม  

สก ๔๔๖๐/๑๕๗๕
เด็กชายอำนาจ อยู่แก้ว

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม วัดคลองสิบสาม  

สก ๔๔๖๐/๑๕๗๖
เด็กชายกรภัทร ภูเดช

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม วัดคลองสิบสาม  

สก ๔๔๖๐/๑๕๗๗
เด็กชายวัชระ ศรีสรณ์

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม วัดคลองสิบสาม  

สก ๔๔๖๐/๑๕๗๘
เด็กชายวันดี ลี

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม วัดคลองสิบสาม  

สก ๔๔๖๐/๑๕๗๙
เด็กชายชัยวัฒน์ ปุลาโน

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม วัดคลองสิบสาม  

สก ๔๔๖๐/๑๕๘๐
เด็กชายรัฐภูมิ ชาญประไพร

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม วัดคลองสิบสาม  

สก ๔๔๖๐/๑๕๘๑
เด็กหญิงวรรณภรณ์ สมวาที

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม วัดคลองสิบสาม  

สก ๔๔๖๐/๑๕๘๒
เด็กหญิงนันท์นพร ลือคำงาม

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม วัดคลองสิบสาม  

สก ๔๔๖๐/๑๕๘๓
เด็กชายอานุภาพ อาจสาแทน

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม วัดคลองสิบสาม  

สก ๔๔๖๐/๑๕๘๔
เด็กหญิงณัฏฐมน มันยิม

่ ้

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม วัดคลองสิบสาม  

สก ๔๔๖๐/๑๕๘๕
เด็กชายตะวันชนก บุษบงค์

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม วัดคลองสิบสาม  

สก ๔๔๖๐/๑๕๘๖
เด็กชายจิระศักดิ

์

นาขวา
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม วัดคลองสิบสาม  

สก ๔๔๖๐/๑๕๘๗
เด็กชายปยังกูร ทุมพล

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม วัดคลองสิบสาม  

สก ๔๔๖๐/๑๕๘๘
เด็กชายอดิศร ชำนาญนา

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม วัดคลองสิบสาม  

สก ๔๔๖๐/๑๕๘๙
เด็กหญิงสุกัญญา สุขกุล

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม วัดคลองสิบสาม  

สก ๔๔๖๐/๑๕๙๐
เด็กหญิงปาริชาติ นึกรักษ์

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม วัดคลองสิบสาม  

สก ๔๔๖๐/๑๕๙๑
เด็กชายภวิศ ยาเทียง

่

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม วัดคลองสิบสาม  

สก ๔๔๖๐/๑๕๙๒
เด็กหญิงขัตติยา ยมฤทธิ

์

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม วัดคลองสิบสาม  

สก ๔๔๖๐/๑๕๙๓
เด็กหญิงพรทิพย์ คุ้มมา

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม วัดคลองสิบสาม  

สก ๔๔๖๐/๑๕๙๔
เด็กหญิงสุภัสตรา ศรเพ็ชร

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม วัดคลองสิบสาม  

สก ๔๔๖๐/๑๕๙๕
เด็กหญิงณัฐชา ดวงจะโปะ

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม วัดคลองสิบสาม  

สก ๔๔๖๐/๑๕๙๖
เด็กหญิงอรทัย ชัยสาน

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม วัดคลองสิบสาม  

สก ๔๔๖๐/๑๕๙๗
เด็กหญิงศิริวาส บุบผา

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม วัดคลองสิบสาม  

สก ๔๔๖๐/๑๕๙๘
เด็กชายปญญา ลี

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม วัดคลองสิบสาม  

สก ๔๔๖๐/๑๕๙๙
เด็กหญิงปุณยนุช สมวาที

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม วัดคลองสิบสาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๔๖ / ๑๔๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๖๐/๑๖๐๐
เด็กหญิงสุวิชญา แพนลา

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม วัดคลองสิบสาม  

สก ๔๔๖๐/๑๖๐๑
เด็กชายพีรวิชย์ แสงอรุณทวี

๐๒/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนา(สามัคคีวิทยา) วัดบ้านนา  

สก ๔๔๖๐/๑๖๐๒
เด็กหญิงสลิลทิพย์ เจริญดง

๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนา(สามัคคีวิทยา) วัดบ้านนา  

สก ๔๔๖๐/๑๖๐๓
เด็กหญิงยุพารัตน์ สีแดง

๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนา(สามัคคีวิทยา) วัดบ้านนา  

สก ๔๔๖๐/๑๖๐๔
เด็กหญิงภัทรภรณ์ นาควัน

๐๕/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนา(สามัคคีวิทยา) วัดบ้านนา  

สก ๔๔๖๐/๑๖๐๕
เด็กหญิงธมนวรรณ ซึมดอน

๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนา(สามัคคีวิทยา) วัดบ้านนา  

สก ๔๔๖๐/๑๖๐๖
เด็กชายชูเกียรติ ทุมมี

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนา(สามัคคีวิทยา) วัดบ้านนา  

สก ๔๔๖๐/๑๖๐๗
เด็กชายสิทธิโชค เขาโพธิงาม

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนา(สามัคคีวิทยา) วัดบ้านนา  

สก ๔๔๖๐/๑๖๐๘
เด็กหญิงจรรยพร จารัญ

๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนา(สามัคคีวิทยา) วัดบ้านนา  

สก ๔๔๖๐/๑๖๐๙
เด็กหญิงสุพรรษา จันทร์เจริญ

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนา(สามัคคีวิทยา) วัดบ้านนา  

สก ๔๔๖๐/๑๖๑๐
เด็กหญิงกาญจนาพร ภัยบึง

๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนา(สามัคคีวิทยา) วัดบ้านนา  

สก ๔๔๖๐/๑๖๑๑
เด็กชายใช้ เชน

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนา(สามัคคีวิทยา) วัดบ้านนา  

สก ๔๔๖๐/๑๖๑๒
เด็กหญิงวิจิตรา คำโสดา

๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนา(สามัคคีวิทยา) วัดบ้านนา  

สก ๔๔๖๐/๑๖๑๓
เด็กชายธีธัช เกือกูลวงศ์สกุล

้

๐๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนา(สามัคคีวิทยา) วัดบ้านนา  

สก ๔๔๖๐/๑๖๑๔
เด็กชายอภิวัฒน์ มงคุณคำชาว

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนา(สามัคคีวิทยา) วัดบ้านนา  

สก ๔๔๖๐/๑๖๑๕
เด็กชายสุรเชษฐ์ แต่งทรัพย์

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนา(สามัคคีวิทยา) วัดบ้านนา  

สก ๔๔๖๐/๑๖๑๖
เด็กชายตันติกร เทียมครู

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนา(สามัคคีวิทยา) วัดบ้านนา  

สก ๔๔๖๐/๑๖๑๗
เด็กชายนวพล ปูตาแสง

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนา(สามัคคีวิทยา) วัดบ้านนา  

สก ๔๔๖๐/๑๖๑๘
เด็กชายพัฒนสิทธิ

์

ทุมมี
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนา(สามัคคีวิทยา) วัดบ้านนา  

สก ๔๔๖๐/๑๖๑๙
เด็กชายปรัชญา ประทุมทิพย์

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนา(สามัคคีวิทยา) วัดบ้านนา  

สก ๔๔๖๐/๑๖๒๐
เด็กหญิงอัยรดา เทพสุวรรณ์

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนา(สามัคคีวิทยา) วัดบ้านนา  

สก ๔๔๖๐/๑๖๒๑
เด็กหญิงอาริญา ทุมมี

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนา(สามัคคีวิทยา) วัดบ้านนา  

สก ๔๔๖๐/๑๖๒๒
เด็กหญิงสุดารัตน์ เจริญดง

๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนา(สามัคคีวิทยา) วัดบ้านนา  

สก ๔๔๖๐/๑๖๒๓
เด็กหญิงสุวพัชร เขาชมภู

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนา(สามัคคีวิทยา) วัดบ้านนา  

สก ๔๔๖๐/๑๖๒๔
เด็กหญิงนิตยา ศรีพรม

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนา(สามัคคีวิทยา) วัดบ้านนา  

สก ๔๔๖๐/๑๖๒๕
เด็กชายธีร์ธวัช ซึมดอน

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนา(สามัคคีวิทยา) วัดบ้านนา  

สก ๔๔๖๐/๑๖๒๖
เด็กชายผาภูมิ เงือมผา

้

๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังรี วัดวังรี  

สก ๔๔๖๐/๑๖๒๗
เด็กหญิงศุภิสรา มันใจ

่

๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังรี วัดวังรี  

สก ๔๔๖๐/๑๖๒๘
เด็กหญิงพิมพ์วิไล ราชเนย์

๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังรี วัดวังรี  

สก ๔๔๖๐/๑๖๒๙
เด็กหญิงนาติชา นึกถึง

๓๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังรี วัดวังรี  

สก ๔๔๖๐/๑๖๓๐
เด็กหญิงนิษฐเนตร์ ประยูรสงคราม

๒๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังรี วัดวังรี  

สก ๔๔๖๐/๑๖๓๑
เด็กหญิงพนิตดา กันญาจิต

๐๙/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังรี วัดวังรี  

สก ๔๔๖๐/๑๖๓๒
เด็กชายนันทวัต สันประเทียบ

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังรี วัดวังรี  

สก ๔๔๖๐/๑๖๓๓
เด็กชายรัชพงษ์ ราศรี

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังรี วัดวังรี  

สก ๔๔๖๐/๑๖๓๔
เด็กหญิงภคพร เชิงเขา

๐๘/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังรี วัดวังรี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๔๗ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๖๐/๑๖๓๕
เด็กหญิงนำเพชร ช่างย้อม

๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังรี วัดวังรี  

สก ๔๔๖๐/๑๖๓๖
เด็กชายธีรเดช ฆ้องลำเทียน

๒๕/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังรี วัดวังรี  

สก ๔๔๖๐/๑๖๓๗
เด็กหญิงภัณฑิรา หนาแน่น

๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังรี วัดวังรี  

สก ๔๔๖๐/๑๖๓๘
เด็กชายปรัชญา คำนิมิตร์

๐๖/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังรี วัดวังรี  

สก ๔๔๖๐/๑๖๓๙
เด็กชายพรภวิชย์ มานุ

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังรี วัดวังรี  

สก ๔๔๖๐/๑๖๔๐
เด็กชายนัทธพงศ์ ศรีเพชร

๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังรี วัดวังรี  

สก ๔๔๖๐/๑๖๔๑
เด็กหญิงจุฑามณี กุมพันทอง

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังรี วัดวังรี  

สก ๔๔๖๐/๑๖๔๒
เด็กหญิงญาณิน เครือวัลย์

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังรี วัดวังรี  

สก ๔๔๖๐/๑๖๔๓
เด็กหญิงอารีรัตน์ แดงวัฒน์

๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังรี วัดวังรี  

สก ๔๔๖๐/๑๖๔๔
นายธีรโชติ เจริญยิง

่

๒๑/๐๙/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านวังรี วัดวังรี  

สก ๔๔๖๐/๑๖๔๕
นางจันทร์เพ็ญ ชุณหพันธ์

๐๑/๐๖/๒๕๑๓

โรงเรียนบ้านวังรี วัดวังรี  

สก ๔๔๖๐/๑๖๔๖
นางน้องนุช ศรีธรรม

๓๐/๑๒/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านวังรี วัดวังรี  

สก ๔๔๖๐/๑๖๔๗
นายวันชัย ชุณหพันธ์

๑๕/๑๐/๒๕๑๑

โรงเรียนบ้านวังรี วัดวังรี  

สก ๔๔๖๐/๑๖๔๘
เด็กชายกิตติภูมิ วังคีรี

๑๔/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลวังนำเย็นมิตรภาพที179

่

วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๑๖๔๙
เด็กชายเกรียงไกร นามวงษ์

๓๐/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลวังนำเย็นมิตรภาพที179

่

วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๑๖๕๐
เด็กชายนวพล แสงสว่าง

๑๖/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลวังนำเย็นมิตรภาพที179

่

วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๑๖๕๑
เด็กหญิงพรหมพร บุญล้อม

๐๖/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลวังนำเย็นมิตรภาพที179

่

วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๑๖๕๒
เด็กหญิงกัลยา ทบเนตร

๑๔/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลวังนำเย็นมิตรภาพที179

่

วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๑๖๕๓
เด็กหญิงอภิรตา พาหล

๐๙/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลวังนำเย็นมิตรภาพที179

่

วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๑๖๕๔
เด็กหญิงมนัสวี สิงขรณ์

๑๖/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลวังนำเย็นมิตรภาพที179

่

วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๑๖๕๕
เด็กหญิงยุพารัตน์ บัวศรี

๑๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลวังนำเย็นมิตรภาพที179

่

วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๑๖๕๖
เด็กหญิงวริศรา โคตรสงคราม

๑๖/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลวังนำเย็นมิตรภาพที179

่

วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๑๖๕๗
เด็กหญิงกัลย์สุดา บุญทองล้วน

๐๖/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลวังนำเย็นมิตรภาพที179

่

วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๑๖๕๘
เด็กหญิงปทมาพร ฉิมอยู่ดี

๑๓/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลวังนำเย็นมิตรภาพที179

่

วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๑๖๕๙
เด็กชายธีรพัฒน์ จันทร์แดง

๑๘/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลวังนำเย็นมิตรภาพที179

่

วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๑๖๖๐
เด็กชายกันตพงษ์ จันทะสิงห์

๒๗/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลวังนำเย็นมิตรภาพที179

่

วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๑๖๖๑
เด็กชายรัฐพล ผึงย้อย

้

๒๕/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลวังนำเย็นมิตรภาพที179

่

วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๑๖๖๒
เด็กชายชาคริต ชัยสิทธิ

์

๓๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลวังนำเย็นมิตรภาพที179

่

วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๑๖๖๓
เด็กชายณัฐพล ปลาทอง

๒๔/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลวังนำเย็นมิตรภาพที179

่

วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๑๖๖๔
เด็กชายณัฐพงศ์ ศรีจำนงค์

๐๖/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลวังนำเย็นมิตรภาพที179

่

วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๑๖๖๕
เด็กชายพัทธดนย์ ธรรมพร

๑๒/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลวังนำเย็นมิตรภาพที179

่

วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๑๖๖๖
เด็กหญิงศรันยา สุรรัตน์

๑๒/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลวังนำเย็นมิตรภาพที179

่

วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๑๖๖๗
เด็กหญิงวราพร ศรีสอาด

๑๒/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลวังนำเย็นมิตรภาพที179

่

วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๑๖๖๘
เด็กหญิงศศิกานต์ แก้วสีมา

๒๔/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลวังนำเย็นมิตรภาพที179

่

วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๑๖๖๙
เด็กหญิงกัญญานี ฤทธิไธสง

์

๑๘/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลวังนำเย็นมิตรภาพที179

่

วัดเขาปาแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๔๘ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๖๐/๑๖๗๐
เด็กหญิงณิชาภัทร วงศ์เพียง

๑๗/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลวังนำเย็นมิตรภาพที179

่

วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๑๖๗๑
เด็กหญิงเพชรชรา สีชมภู

๓๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลวังนำเย็นมิตรภาพที179

่

วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๑๖๗๒
เด็กหญิงปยะภรณ์ มาลากุล

๐๓/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลวังนำเย็นมิตรภาพที179

่

วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๑๖๗๓
เด็กหญิงธนิดา เภาเจริญ

๐๘/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลวังนำเย็นมิตรภาพที179

่

วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๑๖๗๔
เด็กชายธนพัทย์ เผ่าโพนทอง

๐๘/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลวังนำเย็นมิตรภาพที179

่

วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๑๖๗๕
เด็กชายบุญฤทธิ

์

พงษ์พรม
๒๙/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลวังนำเย็นมิตรภาพที179

่

วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๑๖๗๖
เด็กชายสหรัก บุญเกิด

๑๖/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลวังนำเย็นมิตรภาพที179

่

วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๑๖๗๗
เด็กหญิงณัฐณิชา สิงฉนิท

๑๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลวังนำเย็นมิตรภาพที179

่

วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๑๖๗๘
เด็กหญิงพิมพ์นภา อาบกิง

่

๒๖/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลวังนำเย็นมิตรภาพที179

่

วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๑๖๗๙
เด็กหญิงพิมพิศา เอียมอินทร์

่

๑๘/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลวังนำเย็นมิตรภาพที179

่

วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๑๖๘๐
เด็กหญิงรุริยา เข็มเพชร

๑๕/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลวังนำเย็นมิตรภาพที179

่

วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๑๖๘๑
เด็กหญิงธิดา สัมฤทธิ

์

๒๔/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลวังนำเย็นมิตรภาพที179

่

วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๑๖๘๒
เด็กหญิงศศิภัค ลิลากุล

๓๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลวังนำเย็นมิตรภาพที179

่

วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๑๖๘๓
เด็กหญิงญาณิศา รุ่งรัศมี

๑๔/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลวังนำเย็นมิตรภาพที179

่

วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๑๖๘๔
เด็กหญิงวลัยลักษณ์ สาลามา

๓๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลวังนำเย็นมิตรภาพที179

่

วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๑๖๘๕
เด็กหญิงชนัญธิดา เบญจมาศ

๑๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลวังนำเย็นมิตรภาพที179

่

วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๑๖๘๖
เด็กหญิงปวริศา วังคีรี

๑๗/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลวังนำเย็นมิตรภาพที179

่

วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๑๖๘๗
เด็กชายธีรเดช มะเดือ

่

๑๑/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลวังนำเย็นมิตรภาพที179

่

วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๑๖๘๘
เด็กหญิงวรัญญา บอร์ด

๑๘/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลวังนำเย็นมิตรภาพที179

่

วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๑๖๘๙
เด็กหญิงณัฐธิดา หนองโสดา

๒๗/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลวังนำเย็นมิตรภาพที179

่

วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๑๖๙๐
เด็กชายอัครพล ลับเงิน

๑๒/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลวังนำเย็นมิตรภาพที179

่

วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๑๖๙๑
เด็กชายอรรถพล ฟูมประหมัน

๒๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลวังนำเย็นมิตรภาพที179

่

วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๑๖๙๒
เด็กหญิงทิพย์พิมล หมู่อำพันธ์

๓๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลวังนำเย็นมิตรภาพที179

่

วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๑๖๙๓
เด็กหญิงอรทัย สอนชุน

๑๗/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลวังนำเย็นมิตรภาพที179

่

วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๑๖๙๔
เด็กหญิงศิริมล อุ่นแก้ว

๐๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวังนำเย็นมิตรภาพที179

่

วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๑๖๙๕
เด็กหญิงสโรชา พรมมาวัน

๒๒/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวังนำเย็นมิตรภาพที179

่

วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๑๖๙๖
เด็กหญิงกนกกาญจน์ มนตรี

๐๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวังนำเย็นมิตรภาพที179

่

วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๑๖๙๗
เด็กหญิงวันทนีย์ ทัศวรรณ

๒๑/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลวังนำเย็นมิตรภาพที179

่

วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๑๖๙๘
เด็กหญิงธนพร หอมชืน

่

๒๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลวังนำเย็นมิตรภาพที179

่

วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๑๖๙๙
เด็กหญิงปนัดดา ทองโนน

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังแดง วัดวังแดง  

สก ๔๔๖๐/๑๗๐๐
นายกฤตพิชชา คำบุญเกิด

๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๑๗๐๑
เด็กชายตะวันรัตน์ อภิบุญวงษ์

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๑๗๐๒
เด็กชายรณกร บุญราช

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๑๗๐๓
เด็กชายอดิพงษ์ มีชัย

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๑๗๐๔
เด็กชายอภิวัฒน์ ทิพย์คำมี

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๔๙ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๖๐/๑๗๐๕
เด็กหญิงณิฐชกานต์ ศิริธีรพัฒน์

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๑๗๐๖
เด็กหญิงทิตฐิตา สุริฉาย

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๑๗๐๗
เด็กหญิงธีรดา บุญอินทร์

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๑๗๐๘
เด็กหญิงพัชราภา กองเพ็ง

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๑๗๐๙
เด็กหญิงพิชญานิน นิตุธร

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๑๗๑๐
เด็กหญิงสุภัสสร สุขเสวย

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๑๗๑๑
เด็กชายเกรียงไกร สืบศรี

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๑๗๑๒
เด็กชายเธียรศิลป โคษา

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๑๗๑๓
เด็กชายนเรศวร์ โสภา

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๑๗๑๔
เด็กหญิงระลินทิพย์ เทพสี

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๑๗๑๕
เด็กหญิงกลินเกษร

่

โพธิศรี

์

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๑๗๑๖
เด็กหญิงพัชรา จิงหิน

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๑๗๑๗
เด็กชายคุณานนต์ กลินศรีสุข

่

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๑๗๑๘
เด็กหญิงณัฏฐนิชา จันทรทวี

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๑๗๑๙
เด็กหญิงณัฐกาญจน์ ศิริบัว

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๑๗๒๐
เด็กหญิงธัญพร โชติพรม

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๑๗๒๑
เด็กหญิงพรนับพัน กันสุข

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๑๗๒๒
เด็กหญิงพรรณธร หงษ์สีลา

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๑๗๒๓
เด็กหญิงภัทรธิดา ศรีบุบผา

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๑๗๒๔
เด็กหญิงมนปริยา ครูสอน

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๑๗๒๕
เด็กหญิงรวิภา ประเสริฐสงค์

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๑๗๒๖
เด็กหญิงรัตนประภา บุญมาก

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๑๗๒๗
เด็กหญิงรุจาภา บุญเพ็ชร

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๑๗๒๘
เด็กหญิงวิภาวี ชึดนอก

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๑๗๒๙
เด็กหญิงสิรินทรา เถาหล้า

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๑๗๓๐
เด็กหญิงอาทิมา โภคาพานิชย์

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๑๗๓๑
เด็กชายณัฐชนน โพธิทอง

์

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๑๗๓๒
เด็กชายธนบดี สงเคราะห์

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๑๗๓๓
เด็กชายปณณวิชญ์ ภัสสรากุล

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๑๗๓๔
เด็กชายปุณณภพ ฤาชา

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๑๗๓๕
เด็กชายมหิทธินนท์ สีมาทอง

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๑๗๓๖
เด็กหญิงจิตรลดา กุมภา

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๑๗๓๗
เด็กหญิงจิรัชญา ฉันทอภิชัย

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๑๗๓๘
เด็กหญิงณัฐณิชา มีศรีนนท์

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๑๗๓๙
เด็กหญิงณัฐสุดา แปงทา

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๕๐ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๖๐/๑๗๔๐
เด็กหญิงธัญมน จันทร์พิทักษ์

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๑๗๔๑
เด็กหญิงนพรัตน์ พรสวัสดิ

์

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๑๗๔๒
เด็กหญิงบุษบา พุทธคุณ

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๑๗๔๓
เด็กหญิงปวรลักษณ์ พิชัยธนาวัฒน์

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๑๗๔๔
เด็กหญิงปาลิตา กอเกษตร

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๑๗๔๕
เด็กหญิงพรมงคล นะราแก้ว

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๑๗๔๖
เด็กหญิงพิมลพรรณ อินบุญยา

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๑๗๔๗
เด็กหญิงภัทรวดี กาจุลศรี

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๑๗๔๘
เด็กหญิงภัทราวดี โล่ห์สุววรณ์

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๑๗๔๙
เด็กหญิงลักษมี จันหง่อม

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๑๗๕๐
เด็กชายธนาคาร เสตเตมิย์

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๑๗๕๑
เด็กชายธีรภัทร แซ่คู

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๑๗๕๒
เด็กชายนาราวินท์ โมกขมุล

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๑๗๕๓
เด็กชายภัทรวรรธ ฮงทอง

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๑๗๕๔
เด็กชายภูรินทร์ มัดถาปะโท

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๑๗๕๕
เด็กชายวุฒิชัย เดือดขุนทด

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๑๗๕๖
เด็กชายอติวัณณ์ อาจต้น

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๑๗๕๗
เด็กหญิงกมลชนก บุญแจ้ง

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๑๗๕๘
เด็กหญิงจิรัชญา สุขตกุล

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๑๗๕๙
เด็กหญิงเจนจิรา นาชมภู

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๑๗๖๐
เด็กหญิงชณรรญา โสภา

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๑๗๖๑
เด็กหญิงฐิตินันท์ สอนดี

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๑๗๖๒
เด็กหญิงณัฐณิชา มีรัตน์

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๑๗๖๓
เด็กหญิงนิภาภรณ์ ทองหล่อ

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๑๗๖๔
เด็กหญิงนิศดา สุทธิแพทย์

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๑๗๖๕
เด็กหญิงปนัดดา ไกรสวรรค์

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๑๗๖๖
เด็กหญิงปยะธิดา พลเยียม

่

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๑๗๖๗
เด็กหญิงพัชริดา ศรีสังข์

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๑๗๖๘
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ภัตส์สกุลปรีชา

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๑๗๖๙
เด็กหญิงลลิตภัทร แซ่เลียง

้

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๑๗๗๐
เด็กหญิงเลิศสุดา สิงห์โสม

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๑๗๗๑
เด็กหญิงวิมพ์วิภา ยะหลง

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๑๗๗๒
เด็กหญิงสิริยาพร บัติสม

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๑๗๗๓
เด็กชายจิรวัฒน์ ดวงมณี

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๑๗๗๔
เด็กชายธัชชัย โพธิจันทร์

์

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๕๑ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๖๐/๑๗๗๕
เด็กชายพีระวัฒน์ บุญรัตน์

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๑๗๗๖
เด็กชายสรศักดิ

์

พรหมจันทร์
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๑๗๗๗
เด็กหญิงกานต์ธิรา วงษ์ฉิม

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๑๗๗๘
เด็กหญิงศิริลักษณ์ มิงสอน

่

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๑๗๗๙
เด็กหญิงกันติยา วังคีรี

๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๑๗๘๐
เด็กหญิงทิชาภรณ์ วงษ์มะหิงค์

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๑๗๘๑
เด็กหญิงพิยดา คำเพราะ

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๑๗๘๒
เด็กหญิงเรณุกา แก้วกระจ่าง

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๑๗๘๓
เด็กหญิงอุษณีย์ โทอุดทา

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๑๗๘๔
เด็กชายภาคภูมิ เคธรรมมะ

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๑๗๘๕
เด็กหญิงธัญชนก สัตยากูล

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๑๗๘๖
เด็กหญิงประภัสสรา พิกุลพวง

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๑๗๘๗
เด็กหญิงรุ้งนภา มิงรักษา

่

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๑๗๘๘
เด็กหญิงวิภาดา สุทธิศิริ

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๑๗๘๙
เด็กชายเจษฎากร ชุมเปย

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๑๗๙๐
เด็กชายณัฐภูมิ มาตุ่น

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๑๗๙๑
เด็กชายธนาคาร สินธุไชย

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๑๗๙๒
เด็กชายนิติพนธ์ สกุลฉำ

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๑๗๙๓
เด็กชายพงศธร พรมมูลศร

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๑๗๙๔
เด็กชายพิทักษ์ นิคมทัศน์

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๑๗๙๕
เด็กชายภูมิพัฒน์ จันทร์ประทุม

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๑๗๙๖
เด็กชายเมธาพงศ์ จันทนากร

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๑๗๙๗
เด็กชายศุภฤกษ์ ฉำชืน

่

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๑๗๙๘
เด็กชายอังกฤษ พันธุ์เวียง

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๑๗๙๙
เด็กหญิงกชกร จันทร์มงคล

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๑๘๐๐
เด็กหญิงชนัญธิตา สำราญจิตต์

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๑๘๐๑
เด็กหญิงณัฏฐณิชา สร้อยจิตต์

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๑๘๐๒
เด็กหญิงณัฐชยาพร เฉยกุล

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๑๘๐๓
เด็กหญิงปญฑารีย์ กิตติสุขธนพัฒน์

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๑๘๐๔
เด็กหญิงพลอยชมพู สายสวัสดิ

์

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๑๘๐๕
เด็กหญิงรัตนาวลี มณโฑ

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๑๘๐๖
เด็กหญิงรุ่งทิพย์ จันทร

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๑๘๐๗
เด็กหญิงนภสร กลินจันทร์

่

๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๔๖๐/๑๘๐๘
เด็กหญิงพรนภา โพธิทอง

์

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๔๖๐/๑๘๐๙
เด็กชายวรายุส ช่างคิด

๐๘/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๕๒ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๖๐/๑๘๑๐
เด็กหญิงกัญญาภรณ์ เปรมเดช

๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๔๖๐/๑๘๑๑
เด็กหญิงปภาวรินทร์ พะธะนะ

๑๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๔๖๐/๑๘๑๒
เด็กหญิงเมษา หนึงจันทึก

่

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๔๖๐/๑๘๑๓
เด็กหญิงรมิดา วังคีรี

๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๔๖๐/๑๘๑๔
เด็กหญิงสวรินทร์ แสนเฮียงสี

๑๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๔๖๐/๑๘๑๕
เด็กชายณัฐวัตร บุญมี

๑๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๔๖๐/๑๘๑๖
เด็กชายศุภณัฐ จันทะรักษ์

๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๔๖๐/๑๘๑๗
เด็กชายสิทธิชัย จงใจ

๒๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๔๖๐/๑๘๑๘
เด็กชายอติชาต ทองก้อน

๑๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๔๖๐/๑๘๑๙
เด็กหญิงกัญญารัตน์ วันคำ

๐๓/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๔๖๐/๑๘๒๐
เด็กหญิงกานต์ธีรา อนุรักษ์

๑๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๔๖๐/๑๘๒๑
เด็กหญิงนัธทพัชร์ วัฒนะกุลศิริชัย

๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๔๖๐/๑๘๒๒
เด็กหญิงนิยาวดี สระผม

๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๔๖๐/๑๘๒๓
เด็กหญิงเบญญา ทองเอม

๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๔๖๐/๑๘๒๔
เด็กหญิงสุนันฑา จันภิรมย์

๐๓/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๔๖๐/๑๘๒๕
เด็กชายศักดิชัย

์

เจียรพัฒน์
๑๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๔๖๐/๑๘๒๖
เด็กหญิงพรทิพย์ เหมวัน

๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๔๖๐/๑๘๒๗
เด็กชายอัสราวุฒิ ตันทะพัฒน์

๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๔๖๐/๑๘๒๘
เด็กชายกฤษณะ แกมนิรัตน์

๐๕/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๔๖๐/๑๘๒๙
เด็กชายกิตติธร มีชัย

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๔๖๐/๑๘๓๐
เด็กชายคณิศร ฝายทอง

๐๔/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๔๖๐/๑๘๓๑
เด็กชายณัฐพงศ์ ศรีแสน

๐๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๔๖๐/๑๘๓๒
เด็กชายมนตรี วันคำ

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๔๖๐/๑๘๓๓
เด็กชายวรพรต สาบุตรดี

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๔๖๐/๑๘๓๔
เด็กชายอภิสิทธิ

์

มีชัย
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๔๖๐/๑๘๓๕
เด็กหญิงณิชาภัทร แสนคำ

๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๔๖๐/๑๘๓๖
เด็กหญิงมณีรัตน์ งอนชัยภูมิ

๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๔๖๐/๑๘๓๗
เด็กหญิงรติมา ศรีสุข

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๔๖๐/๑๘๓๘
เด็กชายนิธิศ งอนชัยภูมิ

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๔๖๐/๑๘๓๙
เด็กชายพงศธร วงษ์ตรี

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๔๖๐/๑๘๔๐
เด็กชายศราวุฒ ลอยเทียน

๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๔๖๐/๑๘๔๑
เด็กชายพงศกร สมณี

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๔๖๐/๑๘๔๒
เด็กชายกีรติ แสงพล

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๔๖๐/๑๘๔๓
เด็กหญิงปราณี สมานมิตร

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๔๖๐/๑๘๔๔
เด็กชายณัฐภัทร เสพกลาง

๐๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๕๓ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๖๐/๑๘๔๕
เด็กหญิงวีณัฐชา ปลูกจิตร

๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๔๖๐/๑๘๔๖
เด็กชายจิตติ รักก้อน

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๔๖๐/๑๘๔๗
เด็กชายฐิติวัฒน์ หวังผล

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๔๖๐/๑๘๔๘
เด็กชายต้นตการ สายคำ

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๔๖๐/๑๘๔๙
เด็กชายธนา วงศรี

๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๔๖๐/๑๘๕๐
เด็กชายมงคล ทวนไธสง

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๔๖๐/๑๘๕๑
เด็กชายสุริยะ เหล่ามะโฮง

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๔๖๐/๑๘๕๒
เด็กชายอติชาติ ติดผาย

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๔๖๐/๑๘๕๓
เด็กชายอภิวิชญ์ พรหมเสน

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๔๖๐/๑๘๕๔
เด็กหญิงชลิตา แก้วกลาง

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๔๖๐/๑๘๕๕
เด็กหญิงณิชารีย์ สมบัติหอม

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๔๖๐/๑๘๕๖
เด็กหญิงธิติยา กลอนโพธิ

์

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๔๖๐/๑๘๕๗
เด็กหญิงสุดารัตน์ ศรีลือ

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๔๖๐/๑๘๕๘
เด็กหญิงอินทิรา นาดี

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๔๖๐/๑๘๕๙
เด็กหญิงอุมากร แก้วระวัง

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๔๖๐/๑๘๖๐
เด็กหญิงวิภาดา ทนก้อนดี

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๔๖๐/๑๘๖๑
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

เหล่ากลาง
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๔๖๐/๑๘๖๒
เด็กชายอนิรุทร์ นาดี

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๔๖๐/๑๘๖๓
เด็กหญิงณัฐวรา นกยูงทอง

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๔๖๐/๑๘๖๔
เด็กหญิงกมลทรรศน์ เผ่นจันทึก

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๔๖๐/๑๘๖๕
เด็กหญิงกุลนัฏ คุณดี

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๔๖๐/๑๘๖๖
เด็กหญิงจิราภรณ์ กรมเวช

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๔๖๐/๑๘๖๗
เด็กหญิงณิชกุล แซ่คิว

้

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๔๖๐/๑๘๖๘
เด็กหญิงวาสนา พุทธกลาง

๑๑/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี วัดบ่อลูกรัง  

สก ๔๔๖๐/๑๘๖๙
เด็กชายธีรภัทร เรียมสันเทียะ

๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี วัดบ่อลูกรัง  

สก ๔๔๖๐/๑๘๗๐
เด็กชายพีระพล สุดสังข์

๑๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี วัดบ่อลูกรัง  

สก ๔๔๖๐/๑๘๗๑
เด็กชายอติชาติ เค้าเหลือง

๒๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี วัดบ่อลูกรัง  

สก ๔๔๖๐/๑๘๗๒
เด็กชายสิรวิชญ์ ไกรสำโรง

๒๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี วัดบ่อลูกรัง  

สก ๔๔๖๐/๑๘๗๓
เด็กชายอัมรินทร์ กลินจันทร์

่

๑๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี วัดบ่อลูกรัง  

สก ๔๔๖๐/๑๘๗๔
เด็กชายยศวรรธน์ ชามาส

๒๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี วัดบ่อลูกรัง  

สก ๔๔๖๐/๑๘๗๕
เด็กชายวงศกร ทนงค์สำโรง

๒๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี วัดบ่อลูกรัง  

สก ๔๔๖๐/๑๘๗๖
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา พาสมบูรณ์

๓๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี วัดบ่อลูกรัง  

สก ๔๔๖๐/๑๘๗๗
เด็กหญิงอภิญญา แปลกจิตร

๒๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี วัดบ่อลูกรัง  

สก ๔๔๖๐/๑๘๗๘
เด็กหญิงกรพินธ์ จันทะสา

๐๔/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี วัดบ่อลูกรัง  

สก ๔๔๖๐/๑๘๗๙
เด็กหญิงเปมิกา คงด้วง

๐๔/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี วัดบ่อลูกรัง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๕๔ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๖๐/๑๘๘๐
เด็กหญิงชุติมา นำใส

๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี วัดบ่อลูกรัง  

สก ๔๔๖๐/๑๘๘๑
เด็กหญิงพุทธิชา จำปาอ่อน

๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี วัดบ่อลูกรัง  

สก ๔๔๖๐/๑๘๘๒
เด็กหญิงกวิสรา พวงบานชืน

่

๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี วัดบ่อลูกรัง  

สก ๔๔๖๐/๑๘๘๓
เด็กหญิงอารีรัตน์ บริสุทธิจิต

์

๓๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี วัดบ่อลูกรัง  

สก ๔๔๖๐/๑๘๘๔
เด็กหญิงอธิชา สันโดด

๒๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี วัดบ่อลูกรัง  

สก ๔๔๖๐/๑๘๘๕
เด็กหญิงนัชชา วงคำหาร

๑๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี วัดบ่อลูกรัง  

สก ๔๔๖๐/๑๘๘๖
เด็กหญิงปทมา พกกลาง

๐๔/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี วัดบ่อลูกรัง  

สก ๔๔๖๐/๑๘๘๗
เด็กหญิงปวันรัตน์ พรมวงศ์

๑๖/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี วัดบ่อลูกรัง  

สก ๔๔๖๐/๑๘๘๘
เด็กหญิงสุจิณดา แพนชัยภูมิ

๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี วัดบ่อลูกรัง  

สก ๔๔๖๐/๑๘๘๙
เด็กชายธนพล ทศกิง

่

๐๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี วัดบ่อลูกรัง  

สก ๔๔๖๐/๑๘๙๐
เด็กชายพีรพงษ์ พิลาโท

๐๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี วัดบ่อลูกรัง  

สก ๔๔๖๐/๑๘๙๑
เด็กชายกิตติพงศ์ แสงดี

๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี วัดบ่อลูกรัง  

สก ๔๔๖๐/๑๘๙๒
เด็กชายชนพัฒน์ สาระเห็ด

๐๗/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี วัดบ่อลูกรัง  

สก ๔๔๖๐/๑๘๙๓
เด็กหญิงลลิตา ทิพย์รมย์

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี วัดบ่อลูกรัง  

สก ๔๔๖๐/๑๘๙๔
เด็กชายธนโชติ จันทนาม

๒๒/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมปาไม้ 6

วัดสวนปา  

สก ๔๔๖๐/๑๘๙๕
เด็กชายสิทธิพงษ์ บรรเทาแสง

๒๑/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมปาไม้ 6

วัดสวนปา  

สก ๔๔๖๐/๑๘๙๖
เด็กชายจักรพรรณ แสงอุ่น

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ วัดหนองสมบูรณ์  

สก ๔๔๖๐/๑๘๙๗
เด็กชายณัฐพงศ์ แซ่ลาย

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ วัดหนองสมบูรณ์  

สก ๔๔๖๐/๑๘๙๘
เด็กชายภาณุพงศ์ กัณหาสูงเนิน

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ วัดหนองสมบูรณ์  

สก ๔๔๖๐/๑๘๙๙
เด็กหญิงปนัดดา ทูคำมี

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ วัดหนองสมบูรณ์  

สก ๔๔๖๐/๑๙๐๐
เด็กหญิงปนัดดา ศรีบุบผา

๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ วัดหนองสมบูรณ์  

สก ๔๔๖๐/๑๙๐๑
เด็กหญิงพรสรวง สาลี

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ วัดหนองสมบูรณ์  

สก ๔๔๖๐/๑๙๐๒ เด็กชายชนะพงศ์พันธ์
ยินดีรัมย์

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนน นครธรรม  

สก ๔๔๖๐/๑๙๐๓
เด็กชายเทวฤทธิ

์

จำนงค์จิตร
๑๓/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนน นครธรรม  

สก ๔๔๖๐/๑๙๐๔
เด็กชายณัฐภูมิ ญาณโภชน์

๑๘/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโนน นครธรรม  

สก ๔๔๖๐/๑๙๐๕
เด็กชายไชยภัทร ญาณโภชน์

๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนน นครธรรม  

สก ๔๔๖๐/๑๙๐๖
เด็กชายนิธิ ปานกุล

๑๕/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโนน นครธรรม  

สก ๔๔๖๐/๑๙๐๗
เด็กชายเจษฎา ยะถาคาร

๑๕/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโนน นครธรรม  

สก ๔๔๖๐/๑๙๐๘
เด็กชายจิรวัฒน์ โสมากุล

๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนน นครธรรม  

สก ๔๔๖๐/๑๙๐๙
เด็กชายฐิตินันท์ มรรคที

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนน นครธรรม  

สก ๔๔๖๐/๑๙๑๐
เด็กชายภัทรภณ สิงเสียว

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนน นครธรรม  

สก ๔๔๖๐/๑๙๑๑
เด็กหญิงกนกวรรณ แหน่งพรมหย์

๑๙/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนน นครธรรม  

สก ๔๔๖๐/๑๙๑๒
เด็กหญิงพัชราภา ปองโสม

๐๑/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนน นครธรรม  

สก ๔๔๖๐/๑๙๑๓
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ทองพวง
๐๒/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนน นครธรรม  

สก ๔๔๖๐/๑๙๑๔
เด็กหญิงชุมาพร เจริญศิลป

๐๖/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนน นครธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๕๕ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๖๐/๑๙๑๕
เด็กหญิงกัลยา กองปง

๑๘/๕/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านโนน นครธรรม  

สก ๔๔๖๐/๑๙๑๖
เด็กหญิงเกณิกา แก้วประหลาด

๒๘/๕/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านโนน นครธรรม  

สก ๔๔๖๐/๑๙๑๗
เด็กหญิงนพรัตน์ พรมนิล

๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนน นครธรรม  

สก ๔๔๖๐/๑๙๑๘
เด็กชายชยาศิส ปองทอง

๒๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านพร้าว นครธรรม  

สก ๔๔๖๐/๑๙๑๙
เด็กชายณัฏฐากรณ์ นพเกล้า

๐๖/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านพร้าว นครธรรม  

สก ๔๔๖๐/๑๙๒๐
เด็กชายนิรุจ เทศผล

๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพร้าว นครธรรม  

สก ๔๔๖๐/๑๙๒๑
เด็กชายระพีพัฒน์ บุญศรี

๒๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพร้าว นครธรรม  

สก ๔๔๖๐/๑๙๒๒
เด็กชายวันชนะ วัฒนเวชย์

๐๓/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านพร้าว นครธรรม  

สก ๔๔๖๐/๑๙๒๓
เด็กชายสุเมธ สำลี

๒๓/๐๕/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านพร้าว นครธรรม  

สก ๔๔๖๐/๑๙๒๔
เด็กชายหนึง

่

เพลิน
๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านพร้าว นครธรรม  

สก ๔๔๖๐/๑๙๒๕
เด็กหญิงญาณิศา ขันธ์ดงลิง

๐๑/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านพร้าว นครธรรม  

สก ๔๔๖๐/๑๙๒๖
เด็กหญิงปวีย์ธิดา รุ่งมงคล

๐๖/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านพร้าว นครธรรม  

สก ๔๔๖๐/๑๙๒๗
เด็กหญิงศิวยา อ่อนละออ

๐๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านพร้าว นครธรรม  

สก ๔๔๖๐/๑๙๒๘
เด็กหญิงธนภรณ์ บุตรลาด

๑๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านพร้าว นครธรรม  

สก ๔๔๖๐/๑๙๒๙
เด็กชายเอกธนาธรณ์ จิตรวิมลรีตน์

๒๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านพร้าว นครธรรม  

สก ๔๔๖๐/๑๙๓๐
เด็กชายเรือด ลี

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านพร้าว นครธรรม  

สก ๔๔๖๐/๑๙๓๑
นางสาวลัดดาพรรณ จันทร์ปรีดา

๑๐/๐๕/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านสีแยก

่

นครธรรม  

สก ๔๔๖๐/๑๙๓๒
นายเสน่ห์ มาดนอก

๐๘/๐๕/๒๕๑๓

โรงเรียนบ้านสีแยก

่

นครธรรม  

สก ๔๔๖๐/๑๙๓๓
นายขันธชัย สรีแปดริว

้

๒๗/๐๘/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านสีแยก

่

นครธรรม  

สก ๔๔๖๐/๑๙๓๔
นายวันชัย มิงจิตร์

่

๐๘/๐๙/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านสีแยก

่

นครธรรม  

สก ๔๔๖๐/๑๙๓๕
นางรัตติยา ทองอุไร

๑๙/๐๓/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านสีแยก

่

นครธรรม  

สก ๔๔๖๐/๑๙๓๖
นางสาวสุพัตรา สนเกือกุล

้

๐๔/๐๗/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านสีแยก

่

นครธรรม  

สก ๔๔๖๐/๑๙๓๗
นางสาวสุภัสสรา หอมหวาน

๐๑/๐๘/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านสีแยก

่

นครธรรม  

สก ๔๔๖๐/๑๙๓๘
นางสาวสุภัทรา ถาวรผล

๐๔/๐๖/๒๕๓๖

โรงเรียนบ้านสีแยก

่

นครธรรม  

สก ๔๔๖๐/๑๙๓๙
เด็กชายณัฐพล ตือแดง

้

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสีแยก

่

นครธรรม  

สก ๔๔๖๐/๑๙๔๐
เด็กหญิงพร อัง

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสีแยก

่

นครธรรม  

สก ๔๔๖๐/๑๙๔๑
เด็กหญิงณัฐชานิกา รวมทรัพย์

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสีแยก

่

นครธรรม  

สก ๔๔๖๐/๑๙๔๒
เด็กหญิงกนกวรรณ ศรีลาโหง่น

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสีแยก

่

นครธรรม  

สก ๔๔๖๐/๑๙๔๓
เด็กชายอดิศักดิ

์

กองใจ

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสีแยก

่

นครธรรม  

สก ๔๔๖๐/๑๙๔๔
เด็กชายเทวากร สุนทรพัฒน์

๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสีแยก

่

นครธรรม  

สก ๔๔๖๐/๑๙๔๕
เด็กชายฮับ ซก

๐๑/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสีแยก

่

นครธรรม  

สก ๔๔๖๐/๑๙๔๖
เด็กชายจักรพงศ์ โครตบุปผา ๒๐/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสีแยก

่

นครธรรม  

สก ๔๔๖๐/๑๙๔๗
เด็กหญิงอรุณประภา ต้นพรม ๒๐/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสีแยก

่

นครธรรม  

สก ๔๔๖๐/๑๙๔๘
เด็กหญิงวรัชยา วาอุบล

๑๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองยาง นครธรรม  

สก ๔๔๖๐/๑๙๔๙
เด็กชายกิตติพงษ์ แก้วสุวรรณ

๐๘/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองยาง นครธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๕๖ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๖๐/๑๙๕๐
เด็กหญิงศศิชา โพนงาม

๒๔/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองยาง นครธรรม  

สก ๔๔๖๐/๑๙๕๑
เด็กหญิงสุชาวดี อุ่นทะชัย

๑๓/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองยาง นครธรรม  

สก ๔๔๖๐/๑๙๕๒
เด็กหญิงณัฐกมล ยศสิริ

๓๐/๓/๒๕๕๒
โรงเรียนบ้านหนองยาง นครธรรม  

สก ๔๔๖๐/๑๙๕๓
เด็กหญิงอัญชิสา วัฒนธรรม

๒๔/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา นครธรรม  

สก ๔๔๖๐/๑๙๕๔
เด็กหญิงสุพิชชา ธูปทอง

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา นครธรรม  

สก ๔๔๖๐/๑๙๕๕
เด็กหญิงสุพัตรา ภูมิวาร

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา นครธรรม  

สก ๔๔๖๐/๑๙๕๖
เด็กชายนพรุจ อินเบิด

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา นครธรรม  

สก ๔๔๖๐/๑๙๕๗
เด็กชายรพีภัทร ศิลาผ่อง

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา นครธรรม  

สก ๔๔๖๐/๑๙๕๘
เด็กชายภูมิพัฒน์ พรมศิริ

๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา นครธรรม  

สก ๔๔๖๐/๑๙๕๙
เด็กหญิงกัลยรัตน์ หมันพลศรี

่

๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา นครธรรม  

สก ๔๔๖๐/๑๙๖๐
เด็กหญิงธันย์ชนก ชำนาญปน

๑๓/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา นครธรรม  

สก ๔๔๖๐/๑๙๖๑
เด็กหญิงดากานดา มลใสกุล

๑๔/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา นครธรรม  

สก ๔๔๖๐/๑๙๖๒
เด็กชายสิทธา อาษาวัง

๒๑/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา นครธรรม  

สก ๔๔๖๐/๑๙๖๓
นางสาวพิมพา สีหะราช

๑๒/๐๓/๒๕๒๘

กศน.อำเภอวัฒนานคร วัดนครธรรม  

สก ๔๔๖๐/๑๙๖๔
นายวิทยา สาสวด

๑๓/๐๒/๒๕๔๓

กศน.อำเภอวัฒนานคร วัดนครธรรม  

สก ๔๔๖๐/๑๙๖๕
นายสุริยา นามสองชัน

้

๒๓/๐๘/๒๕๔๐

กศน.อำเภอวัฒนานคร วัดนครธรรม  

สก ๔๔๖๐/๑๙๖๖
นางสาวอมรรัตน์ ท่าประสาร

๒๒/๐๕/๒๕๔๔

กศน.อำเภอวัฒนานคร วัดนครธรรม  

สก ๔๔๖๐/๑๙๖๗
นางสาวชมภูนุท วรรณศรี

๐๗/๑๑/๒๕๔๓

กศน.อำเภอวัฒนานคร วัดนครธรรม  

สก ๔๔๖๐/๑๙๖๘
เด็กชายวัฒนา พรทรัพย์เลิศ

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา วัดนครธรรม  

สก ๔๔๖๐/๑๙๖๙
เด็กหญิงศิริวรรณ ชมเทียม

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา วัดนครธรรม  

สก ๔๔๖๐/๑๙๗๐
เด็กชายนนทนันท์ พรทรัพย์เลิศ

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา วัดนครธรรม  

สก ๔๔๖๐/๑๙๗๑
เด็กชายธนวัตน์ นามขุนทด

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา วัดนครธรรม  

สก ๔๔๖๐/๑๙๗๒
เด็กชายศิโรมณ์ ฆ้องสะเทือน

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา วัดนครธรรม  

สก ๔๔๖๐/๑๙๗๓
เด็กชายวัชรินทร์ สิงห์แก้ว

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา วัดนครธรรม  

สก ๔๔๖๐/๑๙๗๔
เด็กชายกฤตภัค ห้วยลำดวน

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา วัดนครธรรม  

สก ๔๔๖๐/๑๙๗๕
เด็กชายวรเวช ใจเย็น

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา วัดนครธรรม  

สก ๔๔๖๐/๑๙๗๖
เด็กชายคงศักดิ

์

พรทรัพย์เลิศ
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา วัดนครธรรม  

สก ๔๔๖๐/๑๙๗๗
เด็กชายกิตติพันธ์ ศรีกุล

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา วัดนครธรรม  

สก ๔๔๖๐/๑๙๗๘
เด็กหญิงภัสสร สุวรรณจิตร์

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา วัดนครธรรม  

สก ๔๔๖๐/๑๙๗๙
เด็กชายวีรากร ปราบกระโทก

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา วัดนครธรรม  

สก ๔๔๖๐/๑๙๘๐
เด็กหญิงจีรวรรณ สันประเทียบ

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา วัดนครธรรม  

สก ๔๔๖๐/๑๙๘๑
เด็กหญิงสุขุมาภรณ์ แสงสี

๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา วัดนครธรรม  

สก ๔๔๖๐/๑๙๘๒
เด็กหญิงนารีรัตน์ พุ่มพวง

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา วัดนครธรรม  

สก ๔๔๖๐/๑๙๘๓
เด็กชายพิสิษฐ์ มณีโชติ

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา วัดนครธรรม  

สก ๔๔๖๐/๑๙๘๔
เด็กชายกวง ประเสริฐศรี

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา วัดนครธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๕๗ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๖๐/๑๙๘๕
เด็กหญิงนำทิพย์ ชมเทียม

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา วัดนครธรรม  

สก ๔๔๖๐/๑๙๘๖
เด็กชายกฤษดา คำนึง

๒๔/๙/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านบุกะสัง สังคมมาวาส  

สก ๔๔๖๐/๑๙๘๗
เด็กชายณัฐพล พลยุทธ

๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุกะสัง สังคมมาวาส  

สก ๔๔๖๐/๑๙๘๘
เด็กชายณัฐพงษ์ ซาภู

๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุกะสัง สังคมมาวาส  

สก ๔๔๖๐/๑๙๘๙
เด็กชายกฤษณะ โสมากุล

๑๘/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านบุกะสัง สังคมมาวาส  

สก ๔๔๖๐/๑๙๙๐
เด็กชายวินัย ผาสุข

๒๘/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านบุกะสัง สังคมมาวาส  

สก ๔๔๖๐/๑๙๙๑
เด็กชายชัยสิทธิ

์

สว่างศิริ

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุกะสัง สังคมมาวาส  

สก ๔๔๖๐/๑๙๙๒
เด็กชายธันวา เพชรสำฤทธิ

์

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุกะสัง สังคมมาวาส  

สก ๔๔๖๐/๑๙๙๓
เด็กชายวนิดา รืนเทียน

่

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุกะสัง สังคมมาวาส  

สก ๔๔๖๐/๑๙๙๔
เด็กหญิงปาริฉัตร บุญเพ็ง

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุกะสัง สังคมมาวาส  

สก ๔๔๖๐/๑๙๙๕
เด็กชายพงศธร ก้อนกิจ

๊

๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุกะสัง สังคมมาวาส  

สก ๔๔๖๐/๑๙๙๖
เด็กชายภากร บัวพล

๑๙/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านบุกะสัง สังคมมาวาส  

สก ๔๔๖๐/๑๙๙๗
เด็กชายศุภกฤต พงษ์พนัส

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุกะสัง สังคมมาวาส  

สก ๔๔๖๐/๑๙๙๘
เด็กชายพงศภัค โมระ

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุกะสัง สังคมมาวาส  

สก ๔๔๖๐/๑๙๙๙
เด็กชายหริกานต์ หนาสมัย

๑๙/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านบุกะสัง สังคมมาวาส  

สก ๔๔๖๐/๒๐๐๐
เด็กชายบุญญชาติ ช่วยประคอง

๒๖/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านบุกะสัง สังคมมาวาส  

สก ๔๔๖๐/๒๐๐๑
เด็กหญิงดวงกมล โตศรี

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุกะสัง สังคมมาวาส  

สก ๔๔๖๐/๒๐๐๒
เด็กหญิงนกรินทร์ บุญณะอินทร์

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุกะสัง สังคมมาวาส  

สก ๔๔๖๐/๒๐๐๓
เด็กชายวชิรพร จันทร์มธุกร

๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุกะสัง สังคมมาวาส  

สก ๔๔๖๐/๒๐๐๔
เด็กชายสัมฤทธิ

์

เร็วเสลา

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุกะสัง สังคมมาวาส  

สก ๔๔๖๐/๒๐๐๕
เด็กชายพัชรพล ลาลิน

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุกะสัง สังคมมาวาส  

สก ๔๔๖๐/๒๐๐๖
เด็กชายสหชาติ ทีชอบ

่

๐๔/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบุกะสัง สังคมมาวาส  

สก ๔๔๖๐/๒๐๐๗
เด็กหญิงพิมญาดา เรืองฤทธิ

์

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินผาสุก สุธรรมมาวาส  

สก ๔๔๖๐/๒๐๐๘
เด็กหญิงอริสรา เคลือมหิรัญ

๑๓/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเนินผาสุก สุธรรมมาวาส  

สก ๔๔๖๐/๒๐๐๙
เด็กชายกฤษนัย ลีหล้าน้อย

๑๘/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเนินผาสุก สุธรรมมาวาส  

สก ๔๔๖๐/๒๐๑๐
เด็กหญิงธนัชชา พิทักษิณ

๐๓/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเนินผาสุก สุธรรมมาวาส  

สก ๔๔๖๐/๒๐๑๑
เด็กชายสรวิชญ์ ระห้อย

๑๐/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเนินผาสุก สุธรรมมาวาส  

สก ๔๔๖๐/๒๐๑๒ เด็กหญิงพิชญ์จุฑามาศ
ธรรมสาโรช

๑๒/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเนินผาสุก สุธรรมมาวาส  

สก ๔๔๖๐/๒๐๑๓
เด็กหญิงเมษา พุทธาทำ

๑๘/๔/๒๕๕๒
โรงเรียนบ้านเนินผาสุก สุธรรมมาวาส  

สก ๔๔๖๐/๒๐๑๔
เด็กชายภูมินทร์ ทับทิมหิน

๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองแวง  

สก ๔๔๖๐/๒๐๑๕
เด็กหญิงระพีพรรณ ลพพืน

้

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองแวง  

สก ๔๔๖๐/๒๐๑๖
เด็กชายพรวุฒิ ตันหยง

๑๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองแวง  

สก ๔๔๖๐/๒๐๑๗
เด็กชายธนดล สังข์ชม

๐๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองแวง  

สก ๔๔๖๐/๒๐๑๘
เด็กชายภานุวัฒน์ สมมี

๐๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองแวง  

สก ๔๔๖๐/๒๐๑๙
เด็กหญิงธัญสิริ เจนดง

๐๓/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองแวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๕๘ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๖๐/๒๐๒๐
เด็กหญิงอริสา ทองชิง

๐๖/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองแวง  

สก ๔๔๖๐/๒๐๒๑
เด็กหญิงนราพร แช่มชืน

่

๒๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองแวง  

สก ๔๔๖๐/๒๐๒๒
เด็กหญิงชนาภา ทำการสม

๒๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองแวง  

สก ๔๔๖๐/๒๐๒๓
เด็กหญิงพักตร์พิมล ล้อมเวช

๑๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองแวง  

สก ๔๔๖๐/๒๐๒๔
เด็กหญิงวิญาดา สว่างกุล

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหล่ม หนองหล่ม  

สก ๔๔๖๐/๒๐๒๕
เด็กหญิงณัฎฐณิช ดาทา

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหล่ม หนองหล่ม  

สก ๔๔๖๐/๒๐๒๖
เด็กหญิงรัตติกาล เยาวรุฒน์

๓๐/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองหล่ม หนองหล่ม  

สก ๔๔๖๐/๒๐๒๗
เด็กชายจตุรนต์ กันหามล

๒๖/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองหล่ม หนองหล่ม  

สก ๔๔๖๐/๒๐๒๘
เด็กชายระพีพัฒน์ สว่างสารี

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหล่ม หนองหล่ม  

สก ๔๔๖๐/๒๐๒๙
เด็กชายพีรพัฒน์ จำนงค์จิตร์

๓๐/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองหล่ม หนองหล่ม  

สก ๔๔๖๐/๒๐๓๐
เด็กชายอมรินทร์ สุขขา

๑๘/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองหล่ม หนองหล่ม  

สก ๔๔๖๐/๒๐๓๑
เด็กหญิงขวัญจิรา เปารัมย์

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหล่ม หนองหล่ม  

สก ๔๔๖๐/๒๐๓๒
เด็กหญิงรัชฎาพร มังสะวงษ์

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหล่ม หนองหล่ม  

สก ๔๔๖๐/๒๐๓๓
เด็กหญิงศิราณี บุญราช

๑๓/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองหล่ม หนองหล่ม  

สก ๔๔๖๐/๒๐๓๔
เด็กหญิงวรัญญา เลยา

๑๗/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองหล่ม หนองหล่ม  

สก ๔๔๖๐/๒๐๓๕
เด็กหญิงสาวิตรี แสงเพ็ชร

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหล่ม หนองหล่ม  

สก ๔๔๖๐/๒๐๓๖
เด็กชายอำพล หันยา

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหล่ม หนองหล่ม  

สก ๔๔๖๐/๒๐๓๗
เด็กชายนนทกาญจน์ วินิจกุล

๑๘/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองหล่ม หนองหล่ม  

สก ๔๔๖๐/๒๐๓๘
เด็กชายอภิสิทธิ

์

สว่างสิริ
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหล่ม หนองหล่ม  

สก ๔๔๖๐/๒๐๓๙
เด็กชายณัฐวุฒิ เลยา

๒๒/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองหล่ม หนองหล่ม  

สก ๔๔๖๐/๒๐๔๐
เด็กชายวุฒิชัย ผาย้อย ๘/๗/๒๕๔๙. โรงเรียนบ้านโปงคอม หนองหอย  

สก ๔๔๖๐/๒๐๔๑
เด็กชายกฤษฎา ปะวะเสนัง ๔/๑/๒๕๕๐. โรงเรียนบ้านโปงคอม หนองหอย  

สก ๔๔๖๐/๒๐๔๒
เด็กชายเอกสุนทร โสภา

๒๐/๓/๒๕๕๐.
โรงเรียนบ้านโปงคอม หนองหอย  

สก ๔๔๖๐/๒๐๔๓
เด็กชายพงศกร ชำนาญปน

๒๒/๘/๒๕๕๐.
โรงเรียนบ้านโปงคอม หนองหอย  

สก ๔๔๖๐/๒๐๔๔
เด็กหญิงสุธาสินี พรสง่า ๖/๑/๒๕๕๐. โรงเรียนบ้านโปงคอม หนองหอย  

สก ๔๔๖๐/๒๐๔๕
เด็กหญิงวาเลนไทน์ บัวภาเขียว

๑๔/๒/๒๕๕๐.
โรงเรียนบ้านโปงคอม หนองหอย  

สก ๔๔๖๐/๒๐๔๖
เด็กหญิงปาลิตา สังขะจาน ๖/๓/๒๕๕๐. โรงเรียนบ้านโปงคอม หนองหอย  

สก ๔๔๖๐/๒๐๔๗
เด็กหญิงสุพิชฌาย์ รุประมาณ ๙/๒/๒๕๕๑. โรงเรียนบ้านโปงคอม หนองหอย  

สก ๔๔๖๐/๒๐๔๘
เด็กหญิงเบญญาภา นิสัยเลิศ

๒๐/๓/๒๕๕๑.
โรงเรียนบ้านโปงคอม หนองหอย  

สก ๔๔๖๐/๒๐๔๙
เด็กชายณัฐนันท์ คำดอกไม้

๑๖/๑/๒๕๔๘.
โรงเรียนบ้านหนองหอย หนองหอย  

สก ๔๔๖๐/๒๐๕๐
เด็กชายนนทวัฒน์ มุ่งมาตร์

๒๑/๙/๒๕๔๘.
โรงเรียนบ้านหนองหอย หนองหอย  

สก ๔๔๖๐/๒๐๕๑
เด็กชายเพชรแท้ สาคร

๒๒/๑/๒๕๔๘.
โรงเรียนบ้านหนองหอย หนองหอย  

สก ๔๔๖๐/๒๐๕๒
เด็กชายภูริณัฐ ฟองเกิด ๕/๓/๒๕๕๑. โรงเรียนบ้านหนองหอย หนองหอย  

สก ๔๔๖๐/๒๐๕๓
เด็กหญิงอรัญญา บัวแก้ว

๒๓/๒/๒๕๕๑.
โรงเรียนบ้านหนองหอย หนองหอย  

สก ๔๔๖๐/๒๐๕๔
เด็กชายณัฐสิทธิ

์

สุภี
๒๙/๖/๒๕๕๐.

โรงเรียนบ้านหนองหอย หนองหอย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๕๙ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๖๐/๒๐๕๕
เด็กชายสรวงษ์ พบพล

๒๗/๗/๒๕๕๐.
โรงเรียนบ้านหนองหอย หนองหอย  

สก ๔๔๖๐/๒๐๕๖
เด็กชายนรินทร์ สีระสา ๒/๘/๒๕๕๐. โรงเรียนบ้านหนองหอย หนองหอย  

สก ๔๔๖๐/๒๐๕๗
เด็กชายปธานิน ศรีภา ๒/๑/๒๕๕๑. โรงเรียนบ้านหนองหอย หนองหอย  

สก ๔๔๖๐/๒๐๕๘
เด็กชายชยางกูร สุพรรณนา

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ หนองใหญ่  

สก ๔๔๖๐/๒๐๕๙
เด็กชายปฏิภาณ แรกขึน

้

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ หนองใหญ่  

สก ๔๔๖๐/๒๐๖๐
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา ศรีจันทร์

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ หนองใหญ่  

สก ๔๔๖๐/๒๐๖๑
เด็กหญิงพรพิมล ตามเมืองปก

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ หนองใหญ่  

สก ๔๔๖๐/๒๐๖๒
เด็กหญิงนิศารัตน์ สิงห์โส

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ หนองใหญ่  

สก ๔๔๖๐/๒๐๖๓
เด็กหญิงพิตาพร พรมงาม

๒๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ หนองใหญ่  

สก ๔๔๖๐/๒๐๖๔
เด็กหญิงธิวาพร ฟองเกิด

๐๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ หนองใหญ่  

สก ๔๔๖๐/๒๐๖๕
เด็กชายธีรศักดิ

์

พยอมศรี
๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ หนองใหญ่  

สก ๔๔๖๐/๒๐๖๖
เด็กชายทีบปกร แรกขึน

้

๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ หนองใหญ่  

สก ๔๔๖๐/๒๐๖๗
เด็กชายอรรถชัย บังสูงเนิน

๐๕/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ หนองใหญ่  

สก ๔๔๖๐/๒๐๖๘
เด็กหญิงเกษมศรี ศรีมุข

๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดม่วง อุทุมพร  

สก ๔๔๖๐/๒๐๖๙
เด็กชายธัญพิสิษฐ์ วิโรทศ ๒/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกุดม่วง อุทุมพร  

สก ๔๔๖๐/๒๐๗๐
เด็กหญิงวิภาวินี บัวคำโคตร ๑/๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุดม่วง อุทุมพร  

สก ๔๔๖๐/๒๐๗๑
เด็กชายนิรันดร์ กงแก้ว

๑๑/๒/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านกุดม่วง อุทุมพร  

สก ๔๔๖๐/๒๐๗๒
เด็กหญิงจิรนันท์ ชมดง

๑๘/๓/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านกุดม่วง อุทุมพร  

สก ๔๔๖๐/๒๐๗๓
เด็กหญิงรัตนากร บริวาท

๑๙/๓/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านกุดม่วง อุทุมพร  

สก ๔๔๖๐/๒๐๗๔
เด็กหญิงจันจิรา ศิริลำจวน

๑๔/๔/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านกุดม่วง อุทุมพร  

สก ๔๔๖๐/๒๐๗๕
เด็กชายเพชรรัตน์ พรมงาม

๑๕/๔/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านกุดม่วง อุทุมพร  

สก ๔๔๖๐/๒๐๗๖
เด็กชายพีรพัฒน์ ศรสมัย

๑๖/๔/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านกุดม่วง อุทุมพร  

สก ๔๔๖๐/๒๐๗๗
เด็กชายพีระพัฒน์ แปลนกอง

๑๗/๔/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านกุดม่วง อุทุมพร  

สก ๔๔๖๐/๒๐๗๘
เด็กชายจิรภัทร วายลม

๑๑/๕/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านกุดม่วง อุทุมพร  

สก ๔๔๖๐/๒๐๗๙
เด็กชายวรภพ สวัสดี

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว หนองคุ้ม  

สก ๔๔๖๐/๒๐๘๐
เด็กชายสุริศักดิ

์

พรมรักษ์
๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนจิก หนองคุ้ม  

สก ๔๔๖๐/๒๐๘๑
เด็กชายธรรมนูญ แม่นปน

๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนจิก หนองคุ้ม  

สก ๔๔๖๐/๒๐๘๒
เด็กชายสุทธินัย โนโชติ

๐๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนจิก หนองคุ้ม  

สก ๔๔๖๐/๒๐๘๓
เด็กชายนพรัตน์ กระสินธุ์

๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนจิก หนองคุ้ม  

สก ๔๔๖๐/๒๐๘๔
เด็กชายพีรณัฐ รุประมาณ

๒๖/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนจิก หนองคุ้ม  

สก ๔๔๖๐/๒๐๘๕
เด็กชายสุกฤษฎ์ รามัญ

๐๓/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนจิก หนองคุ้ม  

สก ๔๔๖๐/๒๐๘๖
เด็กชายอิทธิพัทธ์ คูณหา

๓๐/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนจิก หนองคุ้ม  

สก ๔๔๖๐/๒๐๘๗
เด็กหญิงสริตา ประวงษ์

๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนจิก หนองคุ้ม  

สก ๔๔๖๐/๒๐๘๘
เด็กหญิงกิติรัตน์ พุทธา

๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนจิก หนองคุ้ม  

สก ๔๔๖๐/๒๐๘๙
เด็กหญิงกรกนก โง้วเส็ง

๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนจิก หนองคุ้ม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๖๐ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๖๐/๒๐๙๐
เด็กหญิงสุพัตชา วาค้อย

๐๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนจิก หนองคุ้ม  

สก ๔๔๖๐/๒๐๙๑
เด็กหญิงอลิษา นวลกลาง

๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนจิก หนองคุ้ม  

สก ๔๔๖๐/๒๐๙๒
เด็กชายเกริกไกวัล สาโท

๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนจิก หนองคุ้ม  

สก ๔๔๖๐/๒๐๙๓
เด็กชายติณณภพ พรมศรี

๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนจิก หนองคุ้ม  

สก ๔๔๖๐/๒๐๙๔
เด็กชายธีระวิทย์ คำคง

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนจิก หนองคุ้ม  

สก ๔๔๖๐/๒๐๙๕
เด็กหญิงกนกวรรณ กรวยกระโทก

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนจิก หนองคุ้ม  

สก ๔๔๖๐/๒๐๙๖
เด็กหญิงชัชฎาภร ชมดง

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนจิก หนองคุ้ม  

สก ๔๔๖๐/๒๐๙๗
เด็กหญิงสุชานันท์ เจนพานิช

๐๖/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนจิก หนองคุ้ม  

สก ๔๔๖๐/๒๐๙๘
เด็กหญิงนัชญานันท์ กล่อมนาค

๐๓/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนจิก หนองคุ้ม  

สก ๔๔๖๐/๒๐๙๙
เด็กชายกนกพล ขันตี

๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนจิก หนองคุ้ม  

สก ๔๔๖๐/๒๑๐๐
เด็กชายก้องตะวัน สมลักษณ์

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนจิก หนองคุ้ม  

สก ๔๔๖๐/๒๑๐๑
เด็กชายก้องภพ รุประมาณ

๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนจิก หนองคุ้ม  

สก ๔๔๖๐/๒๑๐๒
เด็กชายสุรพล บุตดี

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนจิก หนองคุ้ม  

สก ๔๔๖๐/๒๑๐๓
เด็กหญิงจุฑามาศ ยศยิงยงค์

่

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนจิก หนองคุ้ม  

สก ๔๔๖๐/๒๑๐๔
เด็กชายอัฐพล กิงชัยวงค์

่

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนจิก หนองคุ้ม  

สก ๔๔๖๐/๒๑๐๕
เด็กชายกฤติพงศ์ สูแพะ

๒๖/๑/๒๕๕๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 83 (บ้านห้วยโจด)
หนองคุ้ม  

สก ๔๔๖๐/๒๑๐๖
เด็กชายเชาว์พิสิษฐ์ กันทะสอน

๒๗/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 83 (บ้านห้วยโจด)
หนองคุ้ม  

สก ๔๔๖๐/๒๑๐๗
เด็กชายรัฐภูมิ บูรภา ๕/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 83 (บ้านห้วยโจด)
หนองคุ้ม  

สก ๔๔๖๐/๒๑๐๘
เด็กหญิงพิชามญธุ์ บ่อทอง

๑๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 83 (บ้านห้วยโจด)
หนองคุ้ม  

สก ๔๔๖๐/๒๑๐๙
เด็กหญิงสลิลทิพย์ มังคละคีรี

๑๑/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 83 (บ้านห้วยโจด)
หนองคุ้ม  

สก ๔๔๖๐/๒๑๑๐
เด็กหญิงอัญชิสา กิจจะวงศ์วรรณ

๑๕/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 83 (บ้านห้วยโจด)
หนองคุ้ม  

สก ๔๔๖๐/๒๑๑๑
เด็กหญิงธารวิมล ทองสำโรง ๓/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 83 (บ้านห้วยโจด)
หนองคุ้ม  

สก ๔๔๖๐/๒๑๑๒
เด็กชายกฤษดา สังข์ขาว

๐๗/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 83 (บ้านห้วยโจด)
หนองคุ้ม  

สก ๔๔๖๐/๒๑๑๓
เด็กชายจตุรพร เชิงเขา

๑๕/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 83 (บ้านห้วยโจด)
หนองคุ้ม  

สก ๔๔๖๐/๒๑๑๔
เด็กชายณัฐพงษ์ เทียบอาจ

๓๑/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 83 (บ้านห้วยโจด)
หนองคุ้ม  

สก ๔๔๖๐/๒๑๑๕
เด็กชายธาวิน ประจุทะเน

๑๘/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 83 (บ้านห้วยโจด)
หนองคุ้ม  

สก ๔๔๖๐/๒๑๑๖
เด็กหญิงกนลรัตน์ จันทร์พิลา

๐๒/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 83 (บ้านห้วยโจด)
หนองคุ้ม  

สก ๔๔๖๐/๒๑๑๗
เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ เจริญยิง

่

๐๒/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 83 (บ้านห้วยโจด)
หนองคุ้ม  

สก ๔๔๖๐/๒๑๑๘
เด็กหญิงพรพิมล องค์ยา

๒๙/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 83 (บ้านห้วยโจด)
หนองคุ้ม  

สก ๔๔๖๐/๒๑๑๙
เด็กชายนวพล พิธานวรรณกุล

๑๙/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 83 (บ้านห้วยโจด)
หนองคุ้ม  

สก ๔๔๖๐/๒๑๒๐
เด็กหญิงชุดาภา เหิกขุนทด

๑๔/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 83 (บ้านห้วยโจด)
หนองคุ้ม  

สก ๔๔๖๐/๒๑๒๑
เด็กหญิงพิมพ์ใจ บุตรศรี

๐๗/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 83 (บ้านห้วยโจด)
หนองคุ้ม  

สก ๔๔๖๐/๒๑๒๒
เด็กหญิงทิวา ผลาหาญ

๑๖/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 83 (บ้านห้วยโจด)
หนองคุ้ม  

สก ๔๔๖๐/๒๑๒๓
เด็กชายกรินนิวัฒน์ บริบูรณ์

๒๕/๒/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านวังรี หนองคุ้ม  

สก ๔๔๖๐/๒๑๒๔
เด็กชายเฉลิมชัย จุลเศียร

๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังรี หนองคุ้ม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๖๑ / ๑๔๑

้
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เลขที
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๖๐/๒๑๒๕
เด็กชายณัฐพงษ์ คำอ่อน

๓๑/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังรี หนองคุ้ม  

สก ๔๔๖๐/๒๑๒๖
เด็กชายธีรภัทร ธรรมประดิษฐ์

๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังรี หนองคุ้ม  

สก ๔๔๖๐/๒๑๒๗
เด็กหญิงชวิศา เกตุไหม ๘/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวังรี หนองคุ้ม  

สก ๔๔๖๐/๒๑๒๘
เด็กหญิงชนัญชิดา ทวีวรรณกิจ

๑๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังรี หนองคุ้ม  

สก ๔๔๖๐/๒๑๒๙
เด็กหญิงณัฐฐินันท์ เพ็งสะและ ๕/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวังรี หนองคุ้ม  

สก ๔๔๖๐/๒๑๓๐
เด็กหญิงอรดา ทองทัพ

๑๕/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังรี หนองคุ้ม  

สก ๔๔๖๐/๒๑๓๑
เด็กชายธนกฤต พลทองมาก

๑๖/๔/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านวังรี หนองคุ้ม  

สก ๔๔๖๐/๒๑๓๒
เด็กชายภัชรพล วงษ์สุวรรณ

๓๑/๑/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านวังรี หนองคุ้ม  

สก ๔๔๖๐/๒๑๓๓
เด็กชายกรวิชญ์ คล่องวิเชียร ๗/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านวังรี หนองคุ้ม  

สก ๔๔๖๐/๒๑๓๔
เด็กชายกล้าณรงค์ ศิลารักษ์

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังรี หนองคุ้ม  

สก ๔๔๖๐/๒๑๓๕
เด็กชายจักรพงศ์ เกตุนอก

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังรี หนองคุ้ม  

สก ๔๔๖๐/๒๑๓๖
เด็กหญิงสุภัสสร จิตรีชัย

๖/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านวังรี หนองคุ้ม  

สก ๔๔๖๐/๒๑๓๗
เด็กชายสมพิชญ์ บุญประสาท

๑๖/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านวังรี หนองคุ้ม  

สก ๔๔๖๐/๒๑๓๘
เด็กหญิงรัตติกาล กรินทะ ๑๐/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวังรี หนองคุ้ม  

สก ๔๔๖๐/๒๑๓๙
เด็กชายเพชรแท้ ศรีกุล

๑๑/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านวังรี หนองคุ้ม  

สก ๔๔๖๐/๒๑๔๐
เด็กชายศิริวัฒน์ รักเกษม

๖/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านวังรี หนองคุ้ม  

สก ๔๔๖๐/๒๑๔๑
เด็กชายเสถียร พิทักษา

๒๖/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านวังรี หนองคุ้ม  

สก ๔๔๖๐/๒๑๔๒
เด็กหญิงวรัญญา พุทโท

๑๙/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านวังรี หนองคุ้ม  

สก ๔๔๖๐/๒๑๔๓
เด็กชายฤทธิชัย บัวสอน

๒๙/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านวังรี หนองคุ้ม  

สก ๔๔๖๐/๒๑๔๔
เด็กชายสุริยา คู่จ้อย

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสง หนองคุ้ม  

สก ๔๔๖๐/๒๑๔๕
เด็กชายณัฐพงษ์ ทูคำมี

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสง หนองคุ้ม  

สก ๔๔๖๐/๒๑๔๖
เด็กชายชนัญชัย ละสะวันตา

๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแสง หนองคุ้ม  

สก ๔๔๖๐/๒๑๔๗
เด็กชายปติพันธ์ เสาะด้น

๐๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแสง หนองคุ้ม  

สก ๔๔๖๐/๒๑๔๘
เด็กชายชนินธร ผุยทอง

๑๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแสง หนองคุ้ม  

สก ๔๔๖๐/๒๑๔๙
เด็กชายพุทธิพาส อบเชย

๐๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแสง หนองคุ้ม  

สก ๔๔๖๐/๒๑๕๐
เด็กชายกฤษฎา งิวลาย

้

๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแสง หนองคุ้ม  

สก ๔๔๖๐/๒๑๕๑
เด็กชายสุรวุฒิ เพียราช

๐๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแสง หนองคุ้ม  

สก ๔๔๖๐/๒๑๕๒
เด็กหญิงกัลยกร อิศาสตร์

๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแสง หนองคุ้ม  

สก ๔๔๖๐/๒๑๕๓
เด็กหญิงศิริพร มาลา

๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแสง หนองคุ้ม  

สก ๔๔๖๐/๒๑๕๔
เด็กหญิงอัยยรัตน์ ปานสิงห์

๐๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแสง หนองคุ้ม  

สก ๔๔๖๐/๒๑๕๕
เด็กหญิงทิฆัมพร พงษ์วัน

๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแสง หนองคุ้ม  

สก ๔๔๖๐/๒๑๕๖
เด็กหญิงเกศรินทร์ อินทรา

๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแสง หนองคุ้ม  

สก ๔๔๖๐/๒๑๕๗
เด็กหญิงปานแก้ว เกรียมมะเริง

๑๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแสง หนองคุ้ม  

สก ๔๔๖๐/๒๑๕๘
เด็กหญิงกรองทอง บุญมาลา

๒๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแสง หนองคุ้ม  

สก ๔๔๖๐/๒๑๕๙
เด็กชายเถลิงศักดิ

์

ทูคำมี
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสง หนองคุ้ม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๖๒ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๖๐/๒๑๖๐
เด็กชายไกรวิชญ์ สุขสุรี

๐๕/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองแสง หนองคุ้ม  

สก ๔๔๖๐/๒๑๖๑
เด็กชายณัฐวุฒิ จรกา

๐๗/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองแสง หนองคุ้ม  

สก ๔๔๖๐/๒๑๖๒
เด็กชายเจษฎากร เครือวงษ์

๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแสง หนองคุ้ม  

สก ๔๔๖๐/๒๑๖๓
เด็กหญิงอริสา ปลังสมบัติ

่

๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสง หนองคุ้ม  

สก ๔๔๖๐/๒๑๖๔
เด็กหญิงอภิสรา ปานสิงห์

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสง หนองคุ้ม  

สก ๔๔๖๐/๒๑๖๕
เด็กหญิงเสน่ห์ เกิน

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสง หนองคุ้ม  

สก ๔๔๖๐/๒๑๖๖
เด็กหญิงรัชนี โตฉาย

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสง หนองคุ้ม  

สก ๔๔๖๐/๒๑๖๗
เด็กหญิงศิระประภา เดชสุภา

๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแสง หนองคุ้ม  

สก ๔๔๖๐/๒๑๖๘
เด็กหญิงบูรณิมา ราศี

๐๔/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองแสง หนองคุ้ม  

สก ๔๔๖๐/๒๑๖๙
เด็กหญิงนำค้าง ประเมินชัย

๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสง หนองคุ้ม  

สก ๔๔๖๐/๒๑๗๐
เด็กหญิงประภัสสร บุญมาลา

๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสง หนองคุ้ม  

สก ๔๔๖๐/๒๑๗๑
เด็กหญิงส้ม เย็นใจ

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสง หนองคุ้ม  

สก ๔๔๖๐/๒๑๗๒
เด็กชายยศธร มะนาวหวาน

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง หนองคุ้ม  

สก ๔๔๖๐/๒๑๗๓
เด็กชายธีระศักด์ สีนวน

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง หนองคุ้ม  

สก ๔๔๖๐/๒๑๗๔
เด็กชายธวัชชัย ภักดีกุล

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง หนองคุ้ม  

สก ๔๔๖๐/๒๑๗๕
เด็กชายเด่นพงค์ เกตุศร

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง หนองคุ้ม  

สก ๔๔๖๐/๒๑๗๖
เด็กชายทัตเทพ พิมพ์โคตร

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง หนองคุ้ม  

สก ๔๔๖๐/๒๑๗๗
เด็กชายบุญมี โมอินทร์

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสง หนองคุ้ม  

สก ๔๔๖๐/๒๑๗๘
เด็กชายพรพรหม สารการ

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสง หนองคุ้ม  

สก ๔๔๖๐/๒๑๗๙
เด็กชายสรวงค์ เสถียรดำรงค์กุล

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสง หนองคุ้ม  

สก ๔๔๖๐/๒๑๘๐
เด็กหญิงเบญจวรรณ ด่านพิเดช

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง หนองคุ้ม  

สก ๔๔๖๐/๒๑๘๑
เด็กหญิงนฤภร วัดจันทร์

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง หนองคุ้ม  

สก ๔๔๖๐/๒๑๘๒
เด็กหญิงสุนิตรา แสงจันทร์

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง หนองคุ้ม  

สก ๔๔๖๐/๒๑๘๓
เด็กหญิงจตุพร ศิริแฝง

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง หนองคุ้ม  

สก ๔๔๖๐/๒๑๘๔
เด็กหญิงจุฑาพิชณ์ เครือวงษ์

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสง หนองคุ้ม  

สก ๔๔๖๐/๒๑๘๕
เด็กหญิงทิตยา เฮง

๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสง หนองคุ้ม  

สก ๔๔๖๐/๒๑๘๖
เด็กหญิงลัทธวิตรา ไชสี

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง หนองคุ้ม  

สก ๔๔๖๐/๒๑๘๗
เด็กหญิงวีร์สุดา บ่อทอง

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง หนองคุ้ม  

สก ๔๔๖๐/๒๑๘๘
เด็กหญิงสิริจรรยา สมภักดี

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง หนองคุ้ม  

สก ๔๔๖๐/๒๑๘๙
เด็กชายธีระ เยียมละมัย

่

๑๔/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองแสง หนองคุ้ม  

สก ๔๔๖๐/๒๑๙๐
เด็กหญิงณิชกาญจน์ นันกระโทก ๙/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลวัฒนานคร หนองคุ้ม  

สก ๔๔๖๐/๒๑๙๑
เด็กชายปริญญา จาลึก

๗/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลวัฒนานคร หนองคุ้ม  

สก ๔๔๖๐/๒๑๙๒
เด็กหญิงณัฐนิชา พานิช

๑๗/๓/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลวัฒนานคร หนองคุ้ม  

สก ๔๔๖๐/๒๑๙๓
เด็กหญิงณัฐฐณิชา ทามัน

๒๘/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลวัฒนานคร หนองคุ้ม  

สก ๔๔๖๐/๒๑๙๔
เด็กหญิงพชรภา แก่นทองเจริญ

๒๘/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลวัฒนานคร หนองคุ้ม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๖๓ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๖๐/๒๑๙๕
นางสาวกัญญา จันทนันท์

๒๑/๓/๒๕๒๓
โรงเรียนบ้านเขาจาน เขาจาน  

สก ๔๔๖๐/๒๑๙๖
นายสุพจน์ เกษสุภะ

๒๕/๗/๒๕๒๓
โรงเรียนบ้านเขาจาน เขาจาน  

สก ๔๔๖๐/๒๑๙๗
นายวิชัย นนทการ

๒๕/๘/๒๕๒๕
โรงเรียนบ้านเขาจาน เขาจาน  

สก ๔๔๖๐/๒๑๙๘
นางสาวฌัชชาดา โสภา

๐๑/๐๔/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านเขาจาน เขาจาน  

สก ๔๔๖๐/๒๑๙๙
นายลิขิต ของนา

๐๕/๐๓/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านเขาจาน เขาจาน  

สก ๔๔๖๐/๒๒๐๐
เด็กหญิงอรสา ศรีสุวรรณ์

๑๕/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเขาจาน เขาจาน  

สก ๔๔๖๐/๒๒๐๑
เด็กชายภูมินทร์ สุดา

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาจาน เขาจาน  

สก ๔๔๖๐/๒๒๐๒
เด็กชายธีร์ธวัช บุญสรรค์

๒๙/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเขาจาน เขาจาน  

สก ๔๔๖๐/๒๒๐๓
เด็กชายพงษ์ประกร อิมสุข

่

๒๘/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเขาจาน เขาจาน  

สก ๔๔๖๐/๒๒๐๔
เด็กชายก้องภูมิ เพชรแสน

๐๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเขาจาน เขาจาน  

สก ๔๔๖๐/๒๒๐๕
เด็กชายกิตติภูมิ เอือเฟอ

้

๐๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเขาจาน เขาจาน  

สก ๔๔๖๐/๒๒๐๖
เด็กชายธนัท ถินตะเคียน

่

๒๔/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเขาจาน เขาจาน  

สก ๔๔๖๐/๒๒๐๗
เด็กชายปุณณกันต์ บุญร่วม

๐๗/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเขาจาน เขาจาน  

สก ๔๔๖๐/๒๒๐๘
เด็กชายนิติกร อยู่โรจน์

๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาจาน เขาจาน  

สก ๔๔๖๐/๒๒๐๙
เด็กชายบุญยกร สุขล้วน

๑๕/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเขาจาน เขาจาน  

สก ๔๔๖๐/๒๒๑๐
เด็กชายศิริชัย นาเสา

๓๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเขาจาน เขาจาน  

สก ๔๔๖๐/๒๒๑๑
เด็กชายพันธวัธน์ พันนาม

๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาจาน เขาจาน  

สก ๔๔๖๐/๒๒๑๒
เด็กชายอภิชัย ศิลปะชัย

๐๗/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเขาจาน เขาจาน  

สก ๔๔๖๐/๒๒๑๓
เด็กชายจักรกฤษณ์ สุขลาภ

๑๙/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเขาจาน เขาจาน  

สก ๔๔๖๐/๒๒๑๔
เด็กชายประกฤษณ์ จันทึก

๓๑/๗/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านเขาจาน เขาจาน  

สก ๔๔๖๐/๒๒๑๕
เด็กชายนิกอนันต์ ขวัญอุบล

๒๓/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเขาจาน เขาจาน  

สก ๔๔๖๐/๒๒๑๖
เด็กชายอดุลวิทย์ ชาญประเสริฐ

๐๙/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเขาจาน เขาจาน  

สก ๔๔๖๐/๒๒๑๗
เด็กหญิงดารารัตน์ หวังสุข

๑๗/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเขาจาน เขาจาน  

สก ๔๔๖๐/๒๒๑๘
เด็กหญิงมณีนุช อินทวงศ์

๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาจาน เขาจาน  

สก ๔๔๖๐/๒๒๑๙
เด็กหญิงเมธาวี สมเสนา

๐๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเขาจาน เขาจาน  

สก ๔๔๖๐/๒๒๒๐
เด็กหญิงลินีนาฎ แดงสี

๐๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเขาจาน เขาจาน  

สก ๔๔๖๐/๒๒๒๑
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ทางดี

๐๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาจาน เขาจาน  

สก ๔๔๖๐/๒๒๒๒
เด็กหญิงสุชัญญา คำหล้า

๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาจาน เขาจาน  

สก ๔๔๖๐/๒๒๒๓
เด็กหญิงอนุสรา กันหาพันธ์

๑๙/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเขาจาน เขาจาน  

สก ๔๔๖๐/๒๒๒๔
เด็กชายวนัสนันท์ อุตรี

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองมะนาว หนองพัฒนาราม  

สก ๔๔๖๐/๒๒๒๕
เด็กชายศุภกฤต คำบู่

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองมะนาว หนองพัฒนาราม  

สก ๔๔๖๐/๒๒๒๖
เด็กชายคมสัน ภู่จันทร์

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองมะนาว หนองพัฒนาราม  

สก ๔๔๖๐/๒๒๒๗
เด็กชายสุริยา นาเสา

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองมะนาว หนองพัฒนาราม  

สก ๔๔๖๐/๒๒๒๘
เด็กชายพุฒินันท์ ฮันปุดโจ้

่

๒๙/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านคลองมะนาว หนองพัฒนาราม  

สก ๔๔๖๐/๒๒๒๙
เด็กชายจักกรินทร์ มาลากุล

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองมะนาว หนองพัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๖๔ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๖๐/๒๒๓๐
เด็กชายธันวา นาเสา

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองมะนาว หนองพัฒนาราม  

สก ๔๔๖๐/๒๒๓๑
เด็กหญิงภัทรดรา วายลม

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองมะนาว หนองพัฒนาราม  

สก ๔๔๖๐/๒๒๓๒
เด็กหญิงกัลยาณี พรมอ้วน

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองมะนาว หนองพัฒนาราม  

สก ๔๔๖๐/๒๒๓๓
เด็กหญิงวชิรญาณ์ พาหา

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองมะนาว หนองพัฒนาราม  

สก ๔๔๖๐/๒๒๓๔
เด็กหญิงรัญชนา วินทะไชย

๑๔/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านคลองมะนาว หนองพัฒนาราม  

สก ๔๔๖๐/๒๒๓๕
เด็กหญิงลลิตา จันทร์สว่าง

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองมะนาว หนองพัฒนาราม  

สก ๔๔๖๐/๒๒๓๖
เด็กหญิงวิลาวัลย์ กัดศรี

๑๗/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านคลองมะนาว หนองพัฒนาราม  

สก ๔๔๖๐/๒๒๓๗
เด็กหญิงอินทิรา โยธา

๑๔/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านคลองมะนาว หนองพัฒนาราม  

สก ๔๔๖๐/๒๒๓๘
เด็กหญิงพวงชมพู โอบอ้อม

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองมะนาว หนองพัฒนาราม  

สก ๔๔๖๐/๒๒๓๙
เด็กหญิงสุวิมล พรมศรี

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองมะนาว หนองพัฒนาราม  

สก ๔๔๖๐/๒๒๔๐
เด็กชายชลทิศ อินทรชิต

๒๑/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านคลองมะนาว หนองพัฒนาราม  

สก ๔๔๖๐/๒๒๔๑
เด็กชายจักรกฤษดิ

์

แคนดอก
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองมะนาว หนองพัฒนาราม  

สก ๔๔๖๐/๒๒๔๒
เด็กชายพงสกร สุพรรณจันทร์

๒๗/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านคลองมะนาว หนองพัฒนาราม  

สก ๔๔๖๐/๒๒๔๓
เด็กชายรัฐภูมิ อ่อนพรม

๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองมะนาว หนองพัฒนาราม  

สก ๔๔๖๐/๒๒๔๔
เด็กชายณัฐวุฒิ อินทรชิต

๑๘/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านคลองมะนาว หนองพัฒนาราม  

สก ๔๔๖๐/๒๒๔๕
เด็กหญิงอภิรดี เกษศรี

๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองมะนาว หนองพัฒนาราม  

สก ๔๔๖๐/๒๒๔๖
เด็กหญิงธนัชญา พันธ์สถิตย์

๑๓/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านคลองมะนาว หนองพัฒนาราม  

สก ๔๔๖๐/๒๒๔๗
เด็กหญิงสุธิดา หงษ์กันหา

๑๘/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านคลองมะนาว หนองพัฒนาราม  

สก ๔๔๖๐/๒๒๔๘
เด็กหญิงสุกัญญา บุญศรี

๒๓/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านคลองมะนาว หนองพัฒนาราม  

สก ๔๔๖๐/๒๒๔๙
เด็กหญิงวรันยา อวยชัย

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองมะนาว หนองพัฒนาราม  

สก ๔๔๖๐/๒๒๕๐
เด็กชายปณวรรษณ์ สมุห์นวล

๑๙/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองมะนาว หนองพัฒนาราม  

สก ๔๔๖๐/๒๒๕๑
เด็กชายอรรถสิทธิ

์

เพียรทำดี
๒๑/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองมะนาว หนองพัฒนาราม  

สก ๔๔๖๐/๒๒๕๒
เด็กชายอนุวัฒน์ บุตรดา

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองมะนาว หนองพัฒนาราม  

สก ๔๔๖๐/๒๒๕๓
เด็กหญิงพิชญดา ควรประโคน

๑๗/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองมะนาว หนองพัฒนาราม  

สก ๔๔๖๐/๒๒๕๔
เด็กหญิงจิตรลดา เท้าเลา

๑๘/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองมะนาว หนองพัฒนาราม  

สก ๔๔๖๐/๒๒๕๕
เด็กหญิงแพรวรรณ ลินเกษ

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อนางชิง หนองพัฒนาราม  

สก ๔๔๖๐/๒๒๕๖
เด็กหญิงปฐิตา เวชพะพา

๒๒/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านบ่อนางชิง หนองพัฒนาราม  

สก ๔๔๖๐/๒๒๕๗
เด็กหญิงทิพย์อัปสร เวชเฟอง

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ่อนางชิง หนองพัฒนาราม  

สก ๔๔๖๐/๒๒๕๘
เด็กชายคงฤทธิ

์

จันละพันธ์
๑๓/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อนางชิง หนองพัฒนาราม  

สก ๔๔๖๐/๒๒๕๙
เด็กชายอัจฉริยะ วงศ์คำแก้ว

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อนางชิง หนองพัฒนาราม  

สก ๔๔๖๐/๒๒๖๐
เด็กหญิงนิชา ดาบประสงค์

๒๔/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านบ่อนางชิง หนองพัฒนาราม  

สก ๔๔๖๐/๒๒๖๑
เด็กหญิงสุพัฒตรา เหลาไผ่

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อนางชิง หนองพัฒนาราม  

สก ๔๔๖๐/๒๒๖๒
เด็กหญิงชญาภา เจริญดง

๒๗/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านบ่อนางชิง หนองพัฒนาราม  

สก ๔๔๖๐/๒๒๖๓
เด็กหญิงโสภิดา พรมงาม

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อนางชิง หนองพัฒนาราม  

สก ๔๔๖๐/๒๒๖๔
เด็กหญิงธัญสุดา ดวงโดด

๒๘/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านบ่อนางชิง หนองพัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๖๕ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๖๐/๒๒๖๕
เด็กหญิงอรอุมา พลเมือง

๓๑/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านบ่อนางชิง หนองพัฒนาราม  

สก ๔๔๖๐/๒๒๖๖
เด็กชายวุฒิชาติ เรยา

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อนางชิง หนองพัฒนาราม  

สก ๔๔๖๐/๒๒๖๗
เด็กหญิงอาทิตยา ศรีกุล

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อนางชิง หนองพัฒนาราม  

สก ๔๔๖๐/๒๒๖๘
เด็กหญิงธันยพร ปล้องทอง

๒๕/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านบ่อนางชิง หนองพัฒนาราม  

สก ๔๔๖๐/๒๒๖๙
เด็กหญิงสุนิตา ดาบประสงค์

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อนางชิง หนองพัฒนาราม  

สก ๔๔๖๐/๒๒๗๐
เด็กหญิงนรภัฎ คล่องแคล่ว

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อนางชิง หนองพัฒนาราม  

สก ๔๔๖๐/๒๒๗๑
เด็กหญิงนิติยา ดาบประสงค์

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อนางชิง หนองพัฒนาราม  

สก ๔๔๖๐/๒๒๗๒
เด็กหญิงณิชา จันใด

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อนางชิง หนองพัฒนาราม  

สก ๔๔๖๐/๒๒๗๓
เด็กหญิงบุญธิฌา สิงห์ทอง

๒๗/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านบ่อนางชิง หนองพัฒนาราม  

สก ๔๔๖๐/๒๒๗๔
เด็กหญิงณัฐณิชา ประเสริฐแก้ว

๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อนางชิง หนองพัฒนาราม  

สก ๔๔๖๐/๒๒๗๕
เด็กชายอภิเดช หาญภิรมย์

๑๖/๐๓/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านซับนกแก้ว หนองเรือ  

สก ๔๔๖๐/๒๒๗๖
เด็กชายพงศธร โพธิศรี

์

๒๖/๐๑/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านซับนกแก้ว หนองเรือ  

สก ๔๔๖๐/๒๒๗๗
เด็กชายณัฐพร ถาวรสาลี

๐๒/๐๓/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านซับนกแก้ว หนองเรือ  

สก ๔๔๖๐/๒๒๗๘
เด็กชายบุญยกร พูลโสม

๑๐/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านซับนกแก้ว หนองเรือ  

สก ๔๔๖๐/๒๒๗๙
เด็กชายไหมไทย คำภูวงศา

๐๘/๐๑/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านซับนกแก้ว หนองเรือ  

สก ๔๔๖๐/๒๒๘๐
เด็กชายธันวา วายลม

๑๐/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านซับนกแก้ว หนองเรือ  

สก ๔๔๖๐/๒๒๘๑
เด็กชายเทพสิทธิ ทิพย์เวช

๐๙/๐๒/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านซับนกแก้ว หนองเรือ  

สก ๔๔๖๐/๒๒๘๒
เด็กชายอภิชา ทองเงิน

๐๓/๐๔/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านซับนกแก้ว หนองเรือ  

สก ๔๔๖๐/๒๒๘๓
เด็กชายกิตติพงษ์ แสงรุจีย์

๐๙/๐๔/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านซับนกแก้ว หนองเรือ  

สก ๔๔๖๐/๒๒๘๔
เด็กชายปรเมษฐ์ สุขวิชัย

๒๖/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านซับนกแก้ว หนองเรือ  

สก ๔๔๖๐/๒๒๘๕
เด็กชายกฤษติพัฒน์ แสงทอง

๒๕/๐๔/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านซับนกแก้ว หนองเรือ  

สก ๔๔๖๐/๒๒๘๖
เด็กหญิงกุลนิดา อ่อนหวาน

๑๕/๐๔/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านซับนกแก้ว หนองเรือ  

สก ๔๔๖๐/๒๒๘๗
เด็กหญิงจิราภา พรมทิพย์

๐๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านซับนกแก้ว หนองเรือ  

สก ๔๔๖๐/๒๒๘๘
เด็กหญิงกฤษฎาภรณ์ วิชาเกวียน

๐๔/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านซับนกแก้ว หนองเรือ  

สก ๔๔๖๐/๒๒๘๙
เด็กหญิงชุติมณฑน์ สมัยกุล

๐๘/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านซับนกแก้ว หนองเรือ  

สก ๔๔๖๐/๒๒๙๐
เด็กหญิงไพรลิน ปญญา

๑๘/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านซับนกแก้ว หนองเรือ  

สก ๔๔๖๐/๒๒๙๑
เด็กหญิงวรนัน ปญญา

๒๕/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านซับนกแก้ว หนองเรือ  

สก ๔๔๖๐/๒๒๙๒
เด็กชายอาทิตย์ อ่อนสว่าง

๐๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซับนกแก้ว หนองเรือ  

สก ๔๔๖๐/๒๒๙๓
เด็กชายก้องกิดากร ปนเจริญ

๑๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านซับนกแก้ว หนองเรือ  

สก ๔๔๖๐/๒๒๙๔
เด็กชายกิตติวรา กันทา

๓๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านซับนกแก้ว หนองเรือ  

สก ๔๔๖๐/๒๒๙๕
เด็กชายอติชาติ ปะนะภูเต

๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซับนกแก้ว หนองเรือ  

สก ๔๔๖๐/๒๒๙๖
เด็กชายศราวุธ ศรีระวงศ์

๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซับนกแก้ว หนองเรือ  

สก ๔๔๖๐/๒๒๙๗
เด็กชายธีรวัฒน์ สิทธิกรรม

๐๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านซับนกแก้ว หนองเรือ  

สก ๔๔๖๐/๒๒๙๘
เด็กชายครรชิต ใจประเสริฐ

๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซับนกแก้ว หนองเรือ  

สก ๔๔๖๐/๒๒๙๙
เด็กชายสุทัศน์ สัตโท

๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับนกแก้ว หนองเรือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๖๖ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๖๐/๒๓๐๐
เด็กชายปาณรวัฒ เหลืองอ่อน

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับนกแก้ว หนองเรือ  

สก ๔๔๖๐/๒๓๐๑
เด็กหญิงจริยา โสบกระโทก

๐๑/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านซับนกแก้ว หนองเรือ  

สก ๔๔๖๐/๒๓๐๒
เด็กหญิงหฤทัยทิพย์ ปรังประโคน

๐๕/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านซับนกแก้ว หนองเรือ  

สก ๔๔๖๐/๒๓๐๓
เด็กหญิงหทัยชนก พรมกัน

๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซับนกแก้ว หนองเรือ  

สก ๔๔๖๐/๒๓๐๔
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ณรงค์เพรช

๒๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านซับนกแก้ว หนองเรือ  

สก ๔๔๖๐/๒๓๐๕
เด็กหญิงอุบลวรรณ อันทะนนท์

๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซับนกแก้ว หนองเรือ  

สก ๔๔๖๐/๒๓๐๖
เด็กหญิงธิดาวัลย์ วงค์งาม

๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซับนกแก้ว หนองเรือ  

สก ๔๔๖๐/๒๓๐๗
เด็กหญิงกัญญาวีร์ สระโสม

๒๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านซับนกแก้ว หนองเรือ  

สก ๔๔๖๐/๒๓๐๘
เด็กหญิงเมทิณี สลีอ่อน

๐๓/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านซับนกแก้ว หนองเรือ  

สก ๔๔๖๐/๒๓๐๙
เด็กหญิงเดือนเพ็ญ คำภูวงศา

๐๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านซับนกแก้ว หนองเรือ  

สก ๔๔๖๐/๒๓๑๐
เด็กหญิงมณีวรรณ ทองชิง

๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซับนกแก้ว หนองเรือ  

สก ๔๔๖๐/๒๓๑๑
เด็กหญิงมีนา ไชยจังหรีด

๓๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านซับนกแก้ว หนองเรือ  

สก ๔๔๖๐/๒๓๑๒
เด็กชายสุวิชาดา ประสิทธิ

๓๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านซับนกแก้ว หนองเรือ  

สก ๔๔๖๐/๒๓๑๓
เด็กชายภาสกรณ์ สาลีพวง

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับนกแก้ว หนองเรือ  

สก ๔๔๖๐/๒๓๑๔
เด็กชายทนงศักดิ

์

รอดกรณ์
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับนกแก้ว หนองเรือ  

สก ๔๔๖๐/๒๓๑๕
เด็กชายเมธพนย์ สังข์ทุม

๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซับนกแก้ว หนองเรือ  

สก ๔๔๖๐/๒๓๑๖
เด็กชายพงศธร อ่อนสว่าง

๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซับนกแก้ว หนองเรือ  

สก ๔๔๖๐/๒๓๑๗
เด็กชายอนุชิต เสขุนทด

๐๒/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านซับนกแก้ว หนองเรือ  

สก ๔๔๖๐/๒๓๑๘
เด็กชายชรินวัตน์ ตรีสถิต

๐๙/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านซับนกแก้ว หนองเรือ  

สก ๔๔๖๐/๒๓๑๙
เด็กชายมงคล กำหอม

๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซับนกแก้ว หนองเรือ  

สก ๔๔๖๐/๒๓๒๐
เด็กชายสถาพร พลสาลี

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับนกแก้ว หนองเรือ  

สก ๔๔๖๐/๒๓๒๑
เด็กชายสุทธิศักดิ

์

รุ่งโรจน์
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับนกแก้ว หนองเรือ  

สก ๔๔๖๐/๒๓๒๒
เด็กชายศิริชัย รัตนอนันต์

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับนกแก้ว หนองเรือ  

สก ๔๔๖๐/๒๓๒๓
เด็กหญิงนิชาภา โอฬารวงศ์

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับนกแก้ว หนองเรือ  

สก ๔๔๖๐/๒๓๒๔
เด็กหญิงทิพย์นารี กุ่มงาม

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับนกแก้ว หนองเรือ  

สก ๔๔๖๐/๒๓๒๕
เด็กหญิงสุพัตรา ถาวร

๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซับนกแก้ว หนองเรือ  

สก ๔๔๖๐/๒๓๒๖
เด็กหญิงคณิตญา พลสาลี

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับนกแก้ว หนองเรือ  

สก ๔๔๖๐/๒๓๒๗
เด็กหญิงพิมพ์วิมล เฉลิมพงษ์

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับนกแก้ว หนองเรือ  

สก ๔๔๖๐/๒๓๒๘
เด็กหญิงชวาลินี ดีสนอง

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับนกแก้ว หนองเรือ  

สก ๔๔๖๐/๒๓๒๙
เด็กหญิงสมฤดี สุขต้น

๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับนกแก้ว หนองเรือ  

สก ๔๔๖๐/๒๓๓๐
เด็กหญิงพีรดา ปญญา

๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับนกแก้ว หนองเรือ  

สก ๔๔๖๐/๒๓๓๑
เด็กหญิงวรรณวิษา ก้านบัว

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับนกแก้ว หนองเรือ  

สก ๔๔๖๐/๒๓๓๒
เด็กหญิงพรทิภา วงค์พระจันทร์

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับนกแก้ว หนองเรือ  

สก ๔๔๖๐/๒๓๓๓
เด็กหญิงกุลณดา อินทร์ขาล

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับนกแก้ว หนองเรือ  

สก ๔๔๖๐/๒๓๓๔
เด็กหญิงกัญญา หยินสูงเนิน

๐๙/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านซับนกแก้ว หนองเรือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๖๗ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๖๐/๒๓๓๕
เด็กหญิงปราณี จันทะกุล

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับนกแก้ว หนองเรือ  

สก ๔๔๖๐/๒๓๓๖
เด็กหญิงวรนุช โมงขุนทด

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับนกแก้ว หนองเรือ  

สก ๔๔๖๐/๒๓๓๗
เด็กชายธนพงศ์ ภูฆัง

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับนกแก้ว หนองเรือ  

สก ๔๔๖๐/๒๓๓๘
เด็กชายณัฐวุฒิ อ่อนหวาน

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับนกแก้ว หนองเรือ  

สก ๔๔๖๐/๒๓๓๙
เด็กชายชวินโรจน์ ทองแก้ว

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับนกแก้ว หนองเรือ  

สก ๔๔๖๐/๒๓๔๐
เด็กชายสุริยะ แก้วอนันต์

๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับนกแก้ว หนองเรือ  

สก ๔๔๖๐/๒๓๔๑
เด็กชายธีระวุฒิ โสดาราม

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับนกแก้ว หนองเรือ  

สก ๔๔๖๐/๒๓๔๒
เด็กชายธีระวัฒน์ ถาวรยิง

่

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับนกแก้ว หนองเรือ  

สก ๔๔๖๐/๒๓๔๓
เด็กหญิงสกาวรัตน์ บุดดีวงค์

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับนกแก้ว หนองเรือ  

สก ๔๔๖๐/๒๓๔๔
เด็กหญิงศิริวรรณ พรมเวช

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับนกแก้ว หนองเรือ  

สก ๔๔๖๐/๒๓๔๕
เด็กหญิงวิมลภรณ์ อ่อนหวาน

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับนกแก้ว หนองเรือ  

สก ๔๔๖๐/๒๓๔๖
เด็กชายอัษฎา ภู่ประกิจ

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับนกแก้ว หนองเรือ  

สก ๔๔๖๐/๒๓๔๗
เด็กชายนิติกร พิมมงคล

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับนกแก้ว หนองเรือ  

สก ๔๔๖๐/๒๓๔๘
เด็กชายจักรกฤษณ์ สร้อยแม้น

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับนกแก้ว หนองเรือ  

สก ๔๔๖๐/๒๓๔๙
เด็กชายรุจิกร ทิพย์เวช

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับนกแก้ว หนองเรือ  

สก ๔๔๖๐/๒๓๕๐
เด็กชายไกรสร ปญญา

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับนกแก้ว หนองเรือ  

สก ๔๔๖๐/๒๓๕๑
เด็กหญิงมีนา สุนทรสงค์

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับนกแก้ว หนองเรือ  

สก ๔๔๖๐/๒๓๕๒
เด็กหญิงเมษา สุนทรสงค์

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับนกแก้ว หนองเรือ  

สก ๔๔๖๐/๒๓๕๓
เด็กหญิงน้อมกมล เอียมโอ

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับนกแก้ว หนองเรือ  

สก ๔๔๖๐/๒๓๕๔
เด็กชายกิตติพศ ฟองเกิด

๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด หนองเรือ  

สก ๔๔๖๐/๒๓๕๕
เด็กหญิงจัทร์เพ็ญ แดงหยง

๐๔/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเนินสะอาด หนองเรือ  

สก ๔๔๖๐/๒๓๕๖
เด็กหญิงปวีณา แสนวีสุข

๐๒/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเนินสะอาด หนองเรือ  

สก ๔๔๖๐/๒๓๕๗
เด็กชายอภิวัฒน์ มูลเพ็ญ

๑๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด หนองเรือ  

สก ๔๔๖๐/๒๓๕๘
เด็กหญิงนิชาดา ศิริประทุม

๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด หนองเรือ  

สก ๔๔๖๐/๒๓๕๙
เด็กชายศุภกรณ์ รอดพังเทียม

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด หนองเรือ  

สก ๔๔๖๐/๒๓๖๐
เด็กชายสนธิ ศรีสงคราม

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด หนองเรือ  

สก ๔๔๖๐/๒๓๖๑
เด็กหญิงศรัญญา อุ่นเจ้าบ้าน

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด หนองเรือ  

สก ๔๔๖๐/๒๓๖๒
นายประดิษฐ์ ถาวรยิง

่

๒๕/๐๑/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านภักดีแผ่นดิน หนองเรือ  

สก ๔๔๖๐/๒๓๖๓
นางสาวปาริชาติ ประภาเวชกุล

๑๓/๐๖/๒๕๓๖

โรงเรียนบ้านภักดีแผ่นดิน หนองเรือ  

สก ๔๔๖๐/๒๓๖๔
เด็กชายยุทธนา สิงห์หา

๐๗/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านภักดีแผ่นดิน หนองเรือ  

สก ๔๔๖๐/๒๓๖๕
เด็กหญิงพิชาดา แสงขันธ์

๒๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านภักดีแผ่นดิน หนองเรือ  

สก ๔๔๖๐/๒๓๖๖
เด็กชายรัฐศาสตร์ เนืองมัจฉา

๑๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านภักดีแผ่นดิน หนองเรือ  

สก ๔๔๖๐/๒๓๖๗
เด็กหญิงปภาดา ขอพึง

่

๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านภักดีแผ่นดิน หนองเรือ  

สก ๔๔๖๐/๒๓๖๘
เด็กชายรุ่งโรจน์ บุดดีขันธ์

๐๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านภักดีแผ่นดิน หนองเรือ  

สก ๔๔๖๐/๒๓๖๙
เด็กชายนพรัตน์ ทองสีดำ

๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านภักดีแผ่นดิน หนองเรือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๖๘ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๖๐/๒๓๗๐
เด็กชายพีรพล ศรีมล

๐๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านภักดีแผ่นดิน หนองเรือ  

สก ๔๔๖๐/๒๓๗๑
เด็กหญิงพิริยา พิมราช

๑๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านภักดีแผ่นดิน หนองเรือ  

สก ๔๔๖๐/๒๓๗๒
นางสาวสมจิตร เถือนทุ่ง

่

๑๘/๐๓/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านหนองเรือ หนองเรือ  

สก ๔๔๖๐/๒๓๗๓
นางสาวนฤมล ใจหวัง

๒๒/๐๔/๒๕๓๖

โรงเรียนบ้านหนองเรือ หนองเรือ  

สก ๔๔๖๐/๒๓๗๔
นางสาวสมประสงค์ อาจทวีกุล

๒๔/๐๒/๒๕๓๖

โรงเรียนบ้านหนองเรือ หนองเรือ  

สก ๔๔๖๐/๒๓๗๕
เด็กชายภาคภูมิ มลใสกุล

๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเรือ หนองเรือ  

สก ๔๔๖๐/๒๓๗๖
เด็กชายเอกมงคล สุขเกษม

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเรือ หนองเรือ  

สก ๔๔๖๐/๒๓๗๗
เด็กชายวทัญู นาวาพนม

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเรือ หนองเรือ  

สก ๔๔๖๐/๒๓๗๘
เด็กชายชาคริส ทองมี

๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเรือ หนองเรือ  

สก ๔๔๖๐/๒๓๗๙
เด็กชายชิตวร พรหมมา

๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเรือ หนองเรือ  

สก ๔๔๖๐/๒๓๘๐
เด็กชายวรฤทธิ

์

สิทธิปอง
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเรือ หนองเรือ  

สก ๔๔๖๐/๒๓๘๑
เด็กชายจิรภัทร เขียวไธสง

๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเรือ หนองเรือ  

สก ๔๔๖๐/๒๓๘๒
เด็กชายณัฐพล ถาวรสาลี

๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเรือ หนองเรือ  

สก ๔๔๖๐/๒๓๘๓
เด็กชายภาณุวัฒน์ สว่างสาลี

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเรือ หนองเรือ  

สก ๔๔๖๐/๒๓๘๔
เด็กชายนารัตน์ เหนือเกาะหวาย

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพุทธิสาร หนองเรือ  

สก ๔๔๖๐/๒๓๘๕
เด็กชายธนดล บัวศรี

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพุทธิสาร หนองเรือ  

สก ๔๔๖๐/๒๓๘๖
เด็กชายอนิรุต เหนือเกาะหวาย

๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพุทธิสาร หนองเรือ  

สก ๔๔๖๐/๒๓๘๗
เด็กชายศุภกรณ์ กนดี

๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพุทธิสาร หนองเรือ  

สก ๔๔๖๐/๒๓๘๘
เด็กชายสิทธิพล เกตุนอก

๐๘/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดพุทธิสาร หนองเรือ  

สก ๔๔๖๐/๒๓๘๙
เด็กหญิงทิพานัน มีอาษา

๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพุทธิสาร หนองเรือ  

สก ๔๔๖๐/๒๓๙๐
เด็กหญิงอัฐภิญญา วงษ์เสนา

๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพุทธิสาร หนองเรือ  

สก ๔๔๖๐/๒๓๙๑
เด็กชายจิรพัฒน์ ถาวรสุข

๐๓/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดพุทธิสาร หนองเรือ  

สก ๔๔๖๐/๒๓๙๒
เด็กชายนิติพล ถาวรสาลี

๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพุทธิสาร หนองเรือ  

สก ๔๔๖๐/๒๓๙๓
เด็กชายปยังกูร ถาวรยิง

่

๐๘/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดพุทธิสาร หนองเรือ  

สก ๔๔๖๐/๒๓๙๔
เด็กชายสุรชัย ตาไว

๒๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดพุทธิสาร หนองเรือ  

สก ๔๔๖๐/๒๓๙๕
เด็กชายพงศภัค สุขวารี

๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพุทธิสาร หนองเรือ  

สก ๔๔๖๐/๒๓๙๖
เด็กชายศรัณย์ มลใสกุล

๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพุทธิสาร หนองเรือ  

สก ๔๔๖๐/๒๓๙๗
เด็กชายสิทธินันท์ เหมือนราวี

๐๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดพุทธิสาร หนองเรือ  

สก ๔๔๖๐/๒๓๙๘
เด็กชายรัฐศาสตร์ ชมเทียม

๐๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดพุทธิสาร หนองเรือ  

สก ๔๔๖๐/๒๓๙๙
เด็กชายณัฐวุฒิ เชียงสากุล

๐๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดพุทธิสาร หนองเรือ  

สก ๔๔๖๐/๒๔๐๐
เด็กหญิงแพรวา จันทราเทพ

๒๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดพุทธิสาร หนองเรือ  

สก ๔๔๖๐/๒๔๐๑
เด็กหญิงดลหทัย ไชบพลงาม

๑๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดพุทธิสาร หนองเรือ  

สก ๔๔๖๐/๒๔๐๒
เด็กหญิงวนิดา สีตาลแก่

๑๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดพุทธิสาร หนองเรือ  

สก ๔๔๖๐/๒๔๐๓
เด็กชายธนชาติ ทัพผา

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ วัดเขาพรมสุวรรณ  

สก ๔๔๖๐/๒๔๐๔
เด็กชายภูวนาท จันนอก

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ วัดเขาพรมสุวรรณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๖๙ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๖๐/๒๔๐๕
เด็กหญิงชลธิชา ไชยสุวรรณ์

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ วัดเขาพรมสุวรรณ  

สก ๔๔๖๐/๒๔๐๖
เด็กหญิงศศินา ชาวสวน

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ วัดเขาพรมสุวรรณ  

สก ๔๔๖๐/๒๔๐๗
เด็กหญิงเจษฎาภรณ์ การดี

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ วัดเขาพรมสุวรรณ  

สก ๔๔๖๐/๒๔๐๘
เด็กหญิงอรวี ศรีละโพธิ

์

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ วัดเขาพรมสุวรรณ  

สก ๔๔๖๐/๒๔๐๙
เด็กชายวรผล ปดพรม

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ วัดเขาพรมสุวรรณ  

สก ๔๔๖๐/๒๔๑๐
เด็กชายศรายุทธ เชือบริบูรณ์

้

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ วัดเขาพรมสุวรรณ  

สก ๔๔๖๐/๒๔๑๑
เด็กชายกฤษณ ศรีบุญเรือง

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ วัดเขาพรมสุวรรณ  

สก ๔๔๖๐/๒๔๑๒
เด็กหญิงจิรนันท์ ด่านไธสง

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ วัดเขาพรมสุวรรณ  

สก ๔๔๖๐/๒๔๑๓
เด็กหญิงเกษลิน สองประโคน

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ วัดเขาพรมสุวรรณ  

สก ๔๔๖๐/๒๔๑๔
เด็กหญิงรัชญา คอนคำ

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ วัดเขาพรมสุวรรณ  

สก ๔๔๖๐/๒๔๑๕
เด็กหญิงกัลย์ติมา พรมแสน

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ วัดเขาพรมสุวรรณ  

สก ๔๔๖๐/๒๔๑๖
เด็กหญิงอาริสา บริสุทธิ

์

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ วัดเขาพรมสุวรรณ  

สก ๔๔๖๐/๒๔๑๗
เด็กหญิงปานชนก พันธ์ศรี

๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ วัดเขาพรมสุวรรณ  

สก ๔๔๖๐/๒๔๑๘ เด็กหญิงพชรวรรณพร
พรรณกุล

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ วัดเขาพรมสุวรรณ  

สก ๔๔๖๐/๒๔๑๙
เด็กชายภาคิน ตู้พิมาย

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ วัดเขาพรมสุวรรณ  

สก ๔๔๖๐/๒๔๒๐
เด็กชายอรรถสิทธิ

์

เงาสมรูป
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ วัดเขาพรมสุวรรณ  

สก ๔๔๖๐/๒๔๒๑
เด็กหญิงทัตพร เงินอยู่

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ วัดเขาพรมสุวรรณ  

สก ๔๔๖๐/๒๔๒๒
เด็กชายภานุพงษ์ พรอินทร์

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ วัดเขาพรมสุวรรณ  

สก ๔๔๖๐/๒๔๒๓
เด็กชายภูริณัฐ อารี

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ วัดเขาพรมสุวรรณ  

สก ๔๔๖๐/๒๔๒๔
เด็กชายสมศักดิ

์

พันธรรม
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ วัดเขาพรมสุวรรณ  

สก ๔๔๖๐/๒๔๒๕
เด็กหญิงอนุชิตา กรงไกร

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ วัดเขาพรมสุวรรณ  

สก ๔๔๖๐/๒๔๒๖
เด็กหญิงนารีรัตน์ คงกระพันธ์

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ วัดเขาพรมสุวรรณ  

สก ๔๔๖๐/๒๔๒๗
เด็กหญิงนันธิญา สุพะยุง

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ วัดเขาพรมสุวรรณ  

สก ๔๔๖๐/๒๔๒๘
เด็กหญิงจริยา เงินอยู่

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ วัดเขาพรมสุวรรณ  

สก ๔๔๖๐/๒๔๒๙
เด็กชายอภินันท์ เพ็ชรจิตร

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ วัดเขาพรมสุวรรณ  

สก ๔๔๖๐/๒๔๓๐
เด็กชายศักดิชาย

์

ยอดเพชร
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ วัดเขาพรมสุวรรณ  

สก ๔๔๖๐/๒๔๓๑
เด็กชายอภิเดช ลิมกลาง

้

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ วัดเขาพรมสุวรรณ  

สก ๔๔๖๐/๒๔๓๒
เด็กชายณัฐวุฒิ ประเสริฐแก้ว

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ วัดเขาพรมสุวรรณ  

สก ๔๔๖๐/๒๔๓๓
เด็กชายพงศธร ถินนอก

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ วัดเขาพรมสุวรรณ  

สก ๔๔๖๐/๒๔๓๔
เด็กชายธนา แสนดาว

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ วัดเขาพรมสุวรรณ  

สก ๔๔๖๐/๒๔๓๕
เด็กชายธีรศักดิ

์

กลางนอก
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ วัดเขาพรมสุวรรณ  

สก ๔๔๖๐/๒๔๓๖
เด็กชายดนุวัศ นำใส

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ วัดเขาพรมสุวรรณ  

สก ๔๔๖๐/๒๔๓๗
เด็กหญิงณัฐกานต์ ทองพราว

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ วัดเขาพรมสุวรรณ  

สก ๔๔๖๐/๒๔๓๘
เด็กหญิงนภสร โยธินา

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ วัดเขาพรมสุวรรณ  

สก ๔๔๖๐/๒๔๓๙
เด็กหญิงชฎาพร ติลาโพธิ

์

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ วัดเขาพรมสุวรรณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๗๐ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๖๐/๒๔๔๐
เด็กหญิงปทมา ประเสริฐแก้ว

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ วัดเขาพรมสุวรรณ  

สก ๔๔๖๐/๒๔๔๑
เด็กชายอัญชิตะ วงษามาณ

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ วัดเขาพรมสุวรรณ  

สก ๔๔๖๐/๒๔๔๒
เด็กชายธนพล ไล่กระโทก

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ วัดเขาพรมสุวรรณ  

สก ๔๔๖๐/๒๔๔๓
เด็กชายปติพล แพรศรี

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ วัดเขาพรมสุวรรณ  

สก ๔๔๖๐/๒๔๔๔
เด็กชายอรุณ แลกะสินธ์

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ วัดเขาพรมสุวรรณ  

สก ๔๔๖๐/๒๔๔๕
เด็กหญิงวรางคณา สอาดรัมย์

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ วัดเขาพรมสุวรรณ  

สก ๔๔๖๐/๒๔๔๖
เด็กหญิงรจนา พะยุหะ

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ วัดเขาพรมสุวรรณ  

สก ๔๔๖๐/๒๔๔๗
เด็กชายภูวนาท ศรีคุณ

๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ วัดเขาพรมสุวรรณ  

สก ๔๔๖๐/๒๔๔๘
เด็กชายดนัย ส่งเหล่า

๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ วัดเขาพรมสุวรรณ  

สก ๔๔๖๐/๒๔๔๙
เด็กหญิงกมลวรรณ ธรรมโรเวช

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ วัดเขาพรมสุวรรณ  

สก ๔๔๖๐/๒๔๕๐
เด็กหญิงสำรวย พรมศรี

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ วัดเขาพรมสุวรรณ  

สก ๔๔๖๐/๒๔๕๑
เด็กชายวุฒิชัย สมน้อย

๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ วัดเขาพรมสุวรรณ  

สก ๔๔๖๐/๒๔๕๒
เด็กชายสหรัฐ นาสิงคาร

๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ วัดเขาพรมสุวรรณ  

สก ๔๔๖๐/๒๔๕๓
เด็กชายจิรวัฒน์ แต่งตังรัมย์

้

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ วัดเขาพรมสุวรรณ  

สก ๔๔๖๐/๒๔๕๔
เด็กชายณัฐวุฒิ จะเขียน

๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ วัดเขาพรมสุวรรณ  

สก ๔๔๖๐/๒๔๕๕
เด็กชายธนภูมิ พรมสุข

๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ วัดเขาพรมสุวรรณ  

สก ๔๔๖๐/๒๔๕๖
เด็กชายวชิรพันธ์ จันตาแสง

๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ วัดเขาพรมสุวรรณ  

สก ๔๔๖๐/๒๔๕๗
นางสาวเสาวนีย์ ดาศรี

๓๑/๐๓/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ วัดเขาพรมสุวรรณ  

สก ๔๔๖๐/๒๔๕๘
เด็กชายพลังทรัพย์ สาลากุล

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ วัดแซร์ออ  

สก ๔๔๖๐/๒๔๕๙
เด็กชายอนิวัต เจียวรัมย์

๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ วัดแซร์ออ  

สก ๔๔๖๐/๒๔๖๐
เด็กชายอนุสรณ์ เงินทรัพย์

๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ วัดแซร์ออ  

สก ๔๔๖๐/๒๔๖๑
เด็กชายกฤษฎา ดิสเสถียร

๐๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ วัดแซร์ออ  

สก ๔๔๖๐/๒๔๖๒
เด็กชายจักรภพ คูรอนตอง

๐๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ วัดแซร์ออ  

สก ๔๔๖๐/๒๔๖๓
เด็กชายณัฐดนัย ทรายสา

๑๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ วัดแซร์ออ  

สก ๔๔๖๐/๒๔๖๔
เด็กชายณัฐสูต ทรายสา

๑๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ วัดแซร์ออ  

สก ๔๔๖๐/๒๔๖๕
เด็กชายทวีศักดิ

์

พินิจ
๐๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ วัดแซร์ออ  

สก ๔๔๖๐/๒๔๖๖
เด็กชายพิพัฒน์พงษ์ พันธุ์นิบาตร

๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ วัดแซร์ออ  

สก ๔๔๖๐/๒๔๖๗
เด็กชายพีระพล วุฒิยา

๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ วัดแซร์ออ  

สก ๔๔๖๐/๒๔๖๘
เด็กชายรักยม งามทรัพย์

๑๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ วัดแซร์ออ  

สก ๔๔๖๐/๒๔๖๙
เด็กชายชโนทัย ทาทอง

๑๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ วัดแซร์ออ  

สก ๔๔๖๐/๒๔๗๐
เด็กชายทศพล เหง่าวังจาน

๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ วัดแซร์ออ  

สก ๔๔๖๐/๒๔๗๑
เด็กชายธนากร งามขาว

๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ วัดแซร์ออ  

สก ๔๔๖๐/๒๔๗๒
เด็กชายธีรโชติ เรืองฤทธิ

์

๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ วัดแซร์ออ  

สก ๔๔๖๐/๒๔๗๓
เด็กชายนพรัตน์ วรรณพัฒ

๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ วัดแซร์ออ  

สก ๔๔๖๐/๒๔๗๔
เด็กชายภาณุพงศ์ ลำสันเทียะ

๓๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ วัดแซร์ออ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๗๑ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๖๐/๒๔๗๕
เด็กชายอดิศร เงินประสิทธิ

์

๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ วัดแซร์ออ  

สก ๔๔๖๐/๒๔๗๖
เด็กหญิงกมลวรรณ ตัวกะลัน

๐๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ วัดแซร์ออ  

สก ๔๔๖๐/๒๔๗๗
เด็กหญิงกันยรัตน์ กันภัย

๐๘/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ วัดแซร์ออ  

สก ๔๔๖๐/๒๔๗๘
เด็กหญิงทิฆัมพร เงินหล่อ

๐๑/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ วัดแซร์ออ  

สก ๔๔๖๐/๒๔๗๙
เด็กหญิงเพ็ชรลดา ภูชน

๒๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ วัดแซร์ออ  

สก ๔๔๖๐/๒๔๘๐
เด็กหญิงเพ็ญผกา เงินประสิทธิ

์

๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ วัดแซร์ออ  

สก ๔๔๖๐/๒๔๘๑
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

งามสร้อย
๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ วัดแซร์ออ  

สก ๔๔๖๐/๒๔๘๒
เด็กหญิงอังคณา แย้มชม

๑๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ วัดแซร์ออ  

สก ๔๔๖๐/๒๔๘๓
เด็กหญิงจันจิรา สุขเชือ

้

๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ วัดแซร์ออ  

สก ๔๔๖๐/๒๔๘๔
เด็กหญิงนิศารัตน์ วรรณพัฒ

๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ วัดแซร์ออ  

สก ๔๔๖๐/๒๔๘๕
เด็กหญิงปภาดา ทิพย์เวช

๒๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ วัดแซร์ออ  

สก ๔๔๖๐/๒๔๘๖ เด็กหญิงพลอยพรพรรณ

ทองดำ
๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ วัดแซร์ออ  

สก ๔๔๖๐/๒๔๘๗
เด็กหญิงลาภมา งามแสง

๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ วัดแซร์ออ  

สก ๔๔๖๐/๒๔๘๘
เด็กหญิงวรนุช บุตรดา

๑๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ วัดแซร์ออ  

สก ๔๔๖๐/๒๔๘๙
เด็กหญิงศิริวรรณ ผันผักแว่น

๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ วัดแซร์ออ  

สก ๔๔๖๐/๒๔๙๐
เด็กหญิงโสรญา จันทรา

๑๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ วัดแซร์ออ  

สก ๔๔๖๐/๒๔๙๑
เด็กหญิงอรนภา ประสิทธิผล

์

๑๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ วัดแซร์ออ  

สก ๔๔๖๐/๒๔๙๒
เด็กชายธนากร พุสนาค

๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ วัดแซร์ออ  

สก ๔๔๖๐/๒๔๙๓
เด็กหญิงวรรณนิภา พงศ์อนุจารี

๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ วัดแซร์ออ  

สก ๔๔๖๐/๒๔๙๔
เด็กหญิงวาริสา สมมัน

่

๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ วัดแซร์ออ  

สก ๔๔๖๐/๒๔๙๕
เด็กหญิงอรวรรณ ตองดำ

๑๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ วัดแซร์ออ  

สก ๔๔๖๐/๒๔๙๖
เด็กหญิงกัญญาณัฐ เงินชืน

่

๐๕/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ วัดแซร์ออ  

สก ๔๔๖๐/๒๔๙๗
เด็กชายอิทธิพล เงินชืน

่

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ วัดแซร์ออ  

สก ๔๔๖๐/๒๔๙๘
เด็กชายธีรภัทร กุ่มทอง

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ วัดแซร์ออ  

สก ๔๔๖๐/๒๔๙๙
เด็กชายกษิดิศ เงินสิน

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ วัดแซร์ออ  

สก ๔๔๖๐/๒๕๐๐
เด็กชายกฤษฎา บกสันเทียะ

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ วัดแซร์ออ  

สก ๔๔๖๐/๒๕๐๑
เด็กชายเด่นดนัย ดอนยุ่น

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ วัดแซร์ออ  

สก ๔๔๖๐/๒๕๐๒
เด็กชายธีรพงศ์ วงค์งาม

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ วัดแซร์ออ  

สก ๔๔๖๐/๒๕๐๓
เด็กชายนพพล เจียงดง

๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ วัดแซร์ออ  

สก ๔๔๖๐/๒๕๐๔
เด็กชายภัทรพงษ์ บุญจันทร์

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ วัดแซร์ออ  

สก ๔๔๖๐/๒๕๐๕
เด็กชายภาสกร ทินกระโทก

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ วัดแซร์ออ  

สก ๔๔๖๐/๒๕๐๖
เด็กชายวรฤทธิ

์

วงค์หนูพะเนาว์
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ วัดแซร์ออ  

สก ๔๔๖๐/๒๕๐๗
เด็กชายสดายุ แสงจันทร์

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ วัดแซร์ออ  

สก ๔๔๖๐/๒๕๐๘
เด็กชายกันติทัต จำปาวงค์

๐๗/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ วัดแซร์ออ  

สก ๔๔๖๐/๒๕๐๙
เด็กชายจิรายุ เงินชืน

่

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ วัดแซร์ออ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๗๒ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๖๐/๒๕๑๐
เด็กชายชนฐกานต์ งามเขียว

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ วัดแซร์ออ  

สก ๔๔๖๐/๒๕๑๑
เด็กชายณัฐวุฒิ นิลมณี

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ วัดแซร์ออ  

สก ๔๔๖๐/๒๕๑๒
เด็กชายทศพล เงินกอง

๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ วัดแซร์ออ  

สก ๔๔๖๐/๒๕๑๓
เด็กชายธีร์ธวัช เงินทรัพย์

๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ วัดแซร์ออ  

สก ๔๔๖๐/๒๕๑๔
เด็กชายอภิมุข หิรัญภัทรสกุล

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ วัดแซร์ออ  

สก ๔๔๖๐/๒๕๑๕
เด็กชายอรรถกร คงราช

๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ วัดแซร์ออ  

สก ๔๔๖๐/๒๕๑๖
เด็กหญิงขวัญฤดี ชาภักดี

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ วัดแซร์ออ  

สก ๔๔๖๐/๒๕๑๗
เด็กหญิงขวัญฤทัย ชาภักดี

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ วัดแซร์ออ  

สก ๔๔๖๐/๒๕๑๘
เด็กหญิงจารุวรรณ จันทรแสง

๐๘/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ วัดแซร์ออ  

สก ๔๔๖๐/๒๕๑๙
เด็กหญิงภูมริน งามศิริ

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ วัดแซร์ออ  

สก ๔๔๖๐/๒๕๒๐
เด็กหญิงศศิชา แสงจันทร์

๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ วัดแซร์ออ  

สก ๔๔๖๐/๒๕๒๑
เด็กหญิงอรอนงค์ ถีรวงษ์

๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ วัดแซร์ออ  

สก ๔๔๖๐/๒๕๒๒
เด็กหญิงอรพินท์ มีงามดี

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ วัดแซร์ออ  

สก ๔๔๖๐/๒๕๒๓
เด็กหญิงกนกวรรณ ไปไกล

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ วัดแซร์ออ  

สก ๔๔๖๐/๒๕๒๔
เด็กหญิงจันทร์ทิพย์ นิลมณี

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ วัดแซร์ออ  

สก ๔๔๖๐/๒๕๒๕
เด็กหญิงณัฏฐากร เงินคง

๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ วัดแซร์ออ  

สก ๔๔๖๐/๒๕๒๖
เด็กหญิงปาริชาติ นิลมะณี

๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ วัดแซร์ออ  

สก ๔๔๖๐/๒๕๒๗
เด็กชายสุริยา ศรีรักษา

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ วัดแซร์ออ  

สก ๔๔๖๐/๒๕๒๘
เด็กชายเจษฏา เงินชืน

่

๐๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ วัดแซร์ออ  

สก ๔๔๖๐/๒๕๒๙
เด็กหญิงสุพรรษา โฉมยงค์

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ วัดแซร์ออ  

สก ๔๔๖๐/๒๕๓๐
เด็กหญิงกิตติยารัตน์ จงมัน

่

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ วัดแซร์ออ  

สก ๔๔๖๐/๒๕๓๑
เด็กหญิงสุนันทา เกษเนียม

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ วัดแซร์ออ  

สก ๔๔๖๐/๒๕๓๒
เด็กหญิงธนิกานต์ อุตะมี

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ วัดแซร์ออ  

สก ๔๔๖๐/๒๕๓๓
เด็กชายชีวธันย์ ศรีกรุง

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ วัดแซร์ออ  

สก ๔๔๖๐/๒๕๓๔
เด็กหญิงเพชรรุ่ง พิณศิริ

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ วัดแซร์ออ  

สก ๔๔๖๐/๒๕๓๕
เด็กหญิงจันฤดี พระเชียเนียม

๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ วัดแซร์ออ  

สก ๔๔๖๐/๒๕๓๖
เด็กชายณัฐวัตร เงินสุด

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ วัดแซร์ออ  

สก ๔๔๖๐/๒๕๓๗
เด็กชายทรงพล จันทร์เรือง

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ วัดแซร์ออ  

สก ๔๔๖๐/๒๕๓๘
เด็กชายนัฐพล เงินประสิทธิ

์

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ วัดแซร์ออ  

สก ๔๔๖๐/๒๕๓๙
เด็กชายอดิศร ลอยพิมาย

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ วัดแซร์ออ  

สก ๔๔๖๐/๒๕๔๐
เด็กชายอนุชา เงินล้วน

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ วัดแซร์ออ  

สก ๔๔๖๐/๒๕๔๑
เด็กชายอนุธิสาร เงินประสม

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ วัดแซร์ออ  

สก ๔๔๖๐/๒๕๔๒
เด็กชายนิรุธ นวลสระน้อย

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ วัดแซร์ออ  

สก ๔๔๖๐/๒๕๔๓
เด็กชายจอมพล งามละม่อม

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ วัดแซร์ออ  

สก ๔๔๖๐/๒๕๔๔
เด็กชายชลพัต กุลนอก

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ วัดแซร์ออ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๗๓ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๖๐/๒๕๔๕
เด็กชายชัชวาลย์ เงินประสิทธิ

์

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ วัดแซร์ออ  

สก ๔๔๖๐/๒๕๔๖
เด็กชายชัชวาลย์ สุขนางรอง

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ วัดแซร์ออ  

สก ๔๔๖๐/๒๕๔๗
เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

งามละม่อม
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ วัดแซร์ออ  

สก ๔๔๖๐/๒๕๔๘
เด็กชายเทพรัตน์ เงินทรัพย์

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ วัดแซร์ออ  

สก ๔๔๖๐/๒๕๔๙
เด็กชายธนัตถ์ ศรีสละ

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ วัดแซร์ออ  

สก ๔๔๖๐/๒๕๕๐
เด็กชายธีรพัฒน์ วงค์งาม

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ วัดแซร์ออ  

สก ๔๔๖๐/๒๕๕๑
เด็กชายนราธิป พินิจ

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ วัดแซร์ออ  

สก ๔๔๖๐/๒๕๕๒
เด็กชายรพีภัทร เจริญยิง

่

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ วัดแซร์ออ  

สก ๔๔๖๐/๒๕๕๓
เด็กชายรัฐพล ย้อมสี

๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ วัดแซร์ออ  

สก ๔๔๖๐/๒๕๕๔
เด็กชายสุรเชษฐ์ เจียวรัมย์

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ วัดแซร์ออ  

สก ๔๔๖๐/๒๕๕๕
เด็กชายอนวรรษ อินทร์เสน่ห์หา

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ วัดแซร์ออ  

สก ๔๔๖๐/๒๕๕๖
เด็กชายอนิวัฒน์ ด้วงมุขพะเนา

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ วัดแซร์ออ  

สก ๔๔๖๐/๒๕๕๗
เด็กชายอนุวัฒน์ งามสันเทียะ

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ วัดแซร์ออ  

สก ๔๔๖๐/๒๕๕๘
เด็กชายอรรถพร อินทร์เสน่หา

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ วัดแซร์ออ  

สก ๔๔๖๐/๒๕๕๙
เด็กชายเอกรัก แสงนรินทร์

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ วัดแซร์ออ  

สก ๔๔๖๐/๒๕๖๐
เด็กหญิงกชมน นงนุช

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ วัดแซร์ออ  

สก ๔๔๖๐/๒๕๖๑
เด็กหญิงจตุรพร เงินคง

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ วัดแซร์ออ  

สก ๔๔๖๐/๒๕๖๒
เด็กหญิงปนัดดา ปรึกษากิง

่

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ วัดแซร์ออ  

สก ๔๔๖๐/๒๕๖๓
เด็กหญิงพรพิมล งามศรี

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ วัดแซร์ออ  

สก ๔๔๖๐/๒๕๖๔
เด็กหญิงพิมพ์ชนก เงินอยู่

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ วัดแซร์ออ  

สก ๔๔๖๐/๒๕๖๕
เด็กหญิงมณีรัตน์ สารคำ

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ วัดแซร์ออ  

สก ๔๔๖๐/๒๕๖๖
เด็กหญิงวรนุช งามศรี

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ วัดแซร์ออ  

สก ๔๔๖๐/๒๕๖๗
เด็กหญิงสายธาร เงินม่วง

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ วัดแซร์ออ  

สก ๔๔๖๐/๒๕๖๘
เด็กหญิงสุณันทรา ภูสุวรรณ

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ วัดแซร์ออ  

สก ๔๔๖๐/๒๕๖๙
เด็กหญิงสุณิสา ขำดี

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ วัดแซร์ออ  

สก ๔๔๖๐/๒๕๗๐
เด็กหญิงสุภมาศ เงินประสิทธิ

์

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ วัดแซร์ออ  

สก ๔๔๖๐/๒๕๗๑
เด็กชายพงศกร ผาราม

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ วัดแซร์ออ  

สก ๔๔๖๐/๒๕๗๒
เด็กหญิงปยะภร วงศ์คุณ

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ วัดแซร์ออ  

สก ๔๔๖๐/๒๕๗๓
เด็กชายอนันตชัย จันทรา

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ วัดแซร์ออ  

สก ๔๔๖๐/๒๕๗๔
เด็กชายจำเริญ นิมสนิท

่

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ วัดแซร์ออ  

สก ๔๔๖๐/๒๕๗๕
เด็กหญิงแสงรวี ไชยบุตร

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ วัดแซร์ออ  

สก ๔๔๖๐/๒๕๗๖
เด็กหญิงฐิติพร จันทร์ทอง

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ วัดแซร์ออ  

สก ๔๔๖๐/๒๕๗๗
เด็กชายฐิติศักดิ

์

เงินพุ่ม

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ วัดแซร์ออ  

สก ๔๔๖๐/๒๕๗๘
เด็กหญิงพรทิพย์ จันทะพรม

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ วัดแซร์ออ  

สก ๔๔๖๐/๒๕๗๙
เด็กชายไกรสร เติมวุฒิ

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ วัดแซร์ออ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๗๔ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๖๐/๒๕๘๐
เด็กชายคมกฤษณ์ สดกระโทก

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ วัดแซร์ออ  

สก ๔๔๖๐/๒๕๘๑
เด็กชายณัฐพล งามแสง

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ วัดแซร์ออ  

สก ๔๔๖๐/๒๕๘๒
เด็กชายภูวดล เงินเอียม

่

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ วัดแซร์ออ  

สก ๔๔๖๐/๒๕๘๓
เด็กชายธนพล แชกระโทก

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ วัดแซร์ออ  

สก ๔๔๖๐/๒๕๘๔
เด็กชายพงศธร ดวงรัตน์

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ วัดแซร์ออ  

สก ๔๔๖๐/๒๕๘๕
เด็กชายเพชรกล้า พิจารย์

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ วัดแซร์ออ  

สก ๔๔๖๐/๒๕๘๖
เด็กชายวิทยา เงินสินธ์

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ วัดแซร์ออ  

สก ๔๔๖๐/๒๕๘๗
เด็กชายวุฒิชัย เงินกำไร

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ วัดแซร์ออ  

สก ๔๔๖๐/๒๕๘๘
เด็กหญิงกัญญารัตน์ รุมผักแว่น

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ วัดแซร์ออ  

สก ๔๔๖๐/๒๕๘๙
เด็กหญิงดารากร โฉมยงค์

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ วัดแซร์ออ  

สก ๔๔๖๐/๒๕๙๐
เด็กหญิงนำฝน สุภาพรม

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ วัดแซร์ออ  

สก ๔๔๖๐/๒๕๙๑
เด็กหญิงปนัดดา บุตรอิม

่

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ วัดแซร์ออ  

สก ๔๔๖๐/๒๕๙๒
เด็กหญิงศิริประภา ประลิตะวา

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ วัดแซร์ออ  

สก ๔๔๖๐/๒๕๙๓
เด็กหญิงรัตนาวลี จอมงูเหลือม

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ วัดแซร์ออ  

สก ๔๔๖๐/๒๕๙๔
เด็กหญิงอังคณา เงินกาไร

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ วัดแซร์ออ  

สก ๔๔๖๐/๒๕๙๕
เด็กชายนพดล เงินม่วง

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ วัดแซร์ออ  

สก ๔๔๖๐/๒๕๙๖
เด็กชายศุภวิชญ์ ปยะวงค์

๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่ทหารบกพัฒนา วัดแซร์ออ  

สก ๔๔๖๐/๒๕๙๗
เด็กชายวงศกร พอกแก้ว

๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่ทหารบกพัฒนา วัดแซร์ออ  

สก ๔๔๖๐/๒๕๙๘
เด็กหญิงปุณยาวริน วัตมะณี

๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่ทหารบกพัฒนา วัดแซร์ออ  

สก ๔๔๖๐/๒๕๙๙
เด็กหญิงอนัญญา ผดุงเลิศ

๐๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านใหม่ทหารบกพัฒนา วัดแซร์ออ  

สก ๔๔๖๐/๒๖๐๐
เด็กหญิงอิสริศา สุวรรณหงษ์

๒๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านใหม่ทหารบกพัฒนา วัดแซร์ออ  

สก ๔๔๖๐/๒๖๐๑
เด็กหญิงอรุโณชา กันชม

๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่ทหารบกพัฒนา วัดแซร์ออ  

สก ๔๔๖๐/๒๖๐๒
เด็กชายสิทธิโชค รักนุกูล

๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่ทหารบกพัฒนา วัดแซร์ออ  

สก ๔๔๖๐/๒๖๐๓
เด็กชายกิมเส็ง โลน

๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่ทหารบกพัฒนา วัดแซร์ออ  

สก ๔๔๖๐/๒๖๐๔
เด็กหญิงกุหลาบ โลน

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ทหารบกพัฒนา วัดแซร์ออ  

สก ๔๔๖๐/๒๖๐๕
เด็กหญิงสุมิตรา มิงมาลี

่

๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่ทหารบกพัฒนา วัดแซร์ออ  

สก ๔๔๖๐/๒๖๐๖
เด็กชายณัฐนนท์ บุญมาก

๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ทหารบกพัฒนา วัดแซร์ออ  

สก ๔๔๖๐/๒๖๐๗
เด็กชายอุทิศ แทนคาม

๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ทหารบกพัฒนา วัดแซร์ออ  

สก ๔๔๖๐/๒๖๐๘
เด็กชายภาณุวัฒน์ ทิมพรมราช

๒๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านใหม่ทหารบกพัฒนา วัดแซร์ออ  

สก ๔๔๖๐/๒๖๐๙
เด็กชายธีระพงษ์ มาตรมุงคุณ

๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่ทหารบกพัฒนา วัดแซร์ออ  

สก ๔๔๖๐/๒๖๑๐ เด็กหญิงประกายเพชร
ผอนนอก

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ทหารบกพัฒนา วัดแซร์ออ  

สก ๔๔๖๐/๒๖๑๑
เด็กหญิงกรรณิกา จินดา

๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่ทหารบกพัฒนา วัดแซร์ออ  

สก ๔๔๖๐/๒๖๑๒
เด็กชายวรวรรณ จันทร์เศรษฐี

๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่ทหารบกพัฒนา วัดแซร์ออ  

สก ๔๔๖๐/๒๖๑๓
เด็กหญิงสุปราณี ถาวรกุล

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ทหารบกพัฒนา วัดแซร์ออ  

สก ๔๔๖๐/๒๖๑๔
เด็กชายอิศรานุกูล แงกระโทก

๐๒/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านใหม่ทหารบกพัฒนา วัดแซร์ออ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๗๕ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๖๐/๒๖๑๕
เด็กชายอิศรานุวัฒน์ แงกระโทก

๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ทหารบกพัฒนา วัดแซร์ออ  

สก ๔๔๖๐/๒๖๑๖
เด็กชายทัศนพล บุญวาส

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ทหารบกพัฒนา วัดแซร์ออ  

สก ๔๔๖๐/๒๖๑๗
เด็กชายประสาน รูกิพันธ์

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านใหม่ทหารบกพัฒนา วัดแซร์ออ  

สก ๔๔๖๐/๒๖๑๘
เด็กชายปฏิพัทธ์ พินิจ

๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ทหารบกพัฒนา วัดแซร์ออ  

สก ๔๔๖๐/๒๖๑๙
เด็กชายรัฐภูมิ ชมเจริญ

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ทหารบกพัฒนา วัดแซร์ออ  

สก ๔๔๖๐/๒๖๒๐
เด็กชายอดิเทพ คันไชย

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ทหารบกพัฒนา วัดแซร์ออ  

สก ๔๔๖๐/๒๖๒๑
เด็กชายอชิระ พินิจบรรจง

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ทหารบกพัฒนา วัดแซร์ออ  

สก ๔๔๖๐/๒๖๒๒
เด็กชายภูระหงษ์ ชัยตะคุ

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ทหารบกพัฒนา วัดแซร์ออ  

สก ๔๔๖๐/๒๖๒๓
เด็กชายกิตติภณ มิตรจังหรีด

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ทหารบกพัฒนา วัดแซร์ออ  

สก ๔๔๖๐/๒๖๒๔
เด็กชายสมรักษ์ เลียมกิง

่ ่

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ทหารบกพัฒนา วัดแซร์ออ  

สก ๔๔๖๐/๒๖๒๕
เด็กหญิงกมลชนก วรรณตะขบ

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ทหารบกพัฒนา วัดแซร์ออ  

สก ๔๔๖๐/๒๖๒๖
เด็กหญิงปภาวดี เหมือนคำ

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ทหารบกพัฒนา วัดแซร์ออ  

สก ๔๔๖๐/๒๖๒๗
เด็กหญิงวัลลภา เจริญสุข

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ทหารบกพัฒนา วัดแซร์ออ  

สก ๔๔๖๐/๒๖๒๘
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ เฉิดกระโทก

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ทหารบกพัฒนา วัดแซร์ออ  

สก ๔๔๖๐/๒๖๒๙
เด็กหญิงธิดา มิตรจังหรีด

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ทหารบกพัฒนา วัดแซร์ออ  

สก ๔๔๖๐/๒๖๓๐
เด็กหญิงภัทราภรณ์ นิวรณ์

๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ทหารบกพัฒนา วัดแซร์ออ  

สก ๔๔๖๐/๒๖๓๑
เด็กหญิงลักษณารีย์ อิมอ้วน

่

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ทหารบกพัฒนา วัดแซร์ออ  

สก ๔๔๖๐/๒๖๓๒
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

เอมสมบูรณ์
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ทหารบกพัฒนา วัดแซร์ออ  

สก ๔๔๖๐/๒๖๓๓
เด็กชายสุริยา สุวรรณหงษ์

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ทหารบกพัฒนา วัดแซร์ออ  

สก ๔๔๖๐/๒๖๓๔
เด็กชายวชิรวิทย์ ตาเร็ว

๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าเกวียน ท่าเกวียน  

สก ๔๔๖๐/๒๖๓๕
เด็กหญิงมนัสนันท์ ด่านโสภา ๕/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าเกวียน ท่าเกวียน  

สก ๔๔๖๐/๒๖๓๖
เด็กชายณัฐกานต์ เทียนชัย

๕/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านท่าเกวียน ท่าเกวียน  

สก ๔๔๖๐/๒๖๓๗
เด็กหญิงทักษิณา รวมทรัพย์

๒๕/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านท่าเกวียน ท่าเกวียน  

สก ๔๔๖๐/๒๖๓๘
เด็กชายกิตติศักดิ

์

บุญศรี
๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าเกวียน ท่าเกวียน  

สก ๔๔๖๐/๒๖๓๙
เด็กชายจิรศักดิ

์

เนือขาว

้

๑/๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าเกวียน ท่าเกวียน  

สก ๔๔๖๐/๒๖๔๐
เด็กชายชานนท์ พันทะท้าว ๕/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าเกวียน ท่าเกวียน  

สก ๔๔๖๐/๒๖๔๑
เด็กชายณัฐพล สินศัทธา

๑๙/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าเกวียน ท่าเกวียน  

สก ๔๔๖๐/๒๖๔๒
เด็กชายปยะวัฒน์ ชัยสมบูรณ์

๒๓/๑๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าเกวียน ท่าเกวียน  

สก ๔๔๖๐/๒๖๔๓
เด็กชายอนุชิต อาจเดช ๕/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าเกวียน ท่าเกวียน  

สก ๔๔๖๐/๒๖๔๔
เด็กหญิงกนกพร เปยสันเทียะ

๒๑/๔/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านท่าเกวียน ท่าเกวียน  

สก ๔๔๖๐/๒๖๔๕
เด็กหญิงนิภาวัลย์ อึงปอง

่

๔/๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าเกวียน ท่าเกวียน  

สก ๔๔๖๐/๒๖๔๖
เด็กหญิงสิริกร น้อยศรี

๑๙/๑/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านท่าเกวียน ท่าเกวียน  

สก ๔๔๖๐/๒๖๔๗
เด็กชายเจษฎาภรณ์ น้อยสงวน

๓๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าเกวียน ท่าเกวียน  

สก ๔๔๖๐/๒๖๔๘
เด็กชายพงศกร ดูสันเทียะ

๊

๓๑/๓/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านท่าเกวียน ท่าเกวียน  

สก ๔๔๖๐/๒๖๔๙
เด็กชายศุภกร สะภินครบุรี

๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๗๖ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๖๐/๒๖๕๐
เด็กชายอาทิยต์ ดวงตะขบ ๑๐/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าเกวียน ท่าเกวียน  

สก ๔๔๖๐/๒๖๕๑
เด็กชายอินทัช อิสโร

๒๓/๒/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านท่าเกวียน ท่าเกวียน  

สก ๔๔๖๐/๒๖๕๒
เด็กหญิงธฤษวรรณ ไชยพงษ์

๑๑/๒/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านท่าเกวียน ท่าเกวียน  

สก ๔๔๖๐/๒๖๕๓
เด็กหญิงพรนภา หูกำปง ๕/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าเกวียน ท่าเกวียน  

สก ๔๔๖๐/๒๖๕๔
เด็กหญิงพรยมล แดงตะขบ ๗/๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าเกวียน ท่าเกวียน  

สก ๔๔๖๐/๒๖๕๕
เด็กหญิงอทิตยา เกิดสบาย ๑๐/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าเกวียน ท่าเกวียน  

สก ๔๔๖๐/๒๖๕๖
เด็กหญิงชญานิศ กีรติเวโรจน์

๑๘/๔/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านท่าเกวียน ท่าเกวียน  

สก ๔๔๖๐/๒๖๕๗
เด็กหญิงปณณิกา เดชวิชิต

๑๖/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าเกวียน ท่าเกวียน  

สก ๔๔๖๐/๒๖๕๘
เด็กหญิงบวรรัตน์ จันทร์ศรี ๕/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าเกวียน ท่าเกวียน  

สก ๔๔๖๐/๒๖๕๙
เด็กชายสหรัฐ เชือเจริญ

้

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาดิน วัดคลองหาด  

สก ๔๔๖๐/๒๖๖๐
เด็กชายรัตนโชค พงษ์สีดา

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาดิน วัดคลองหาด  

สก ๔๔๖๐/๒๖๖๑
เด็กชายยุทธนา พละสาร

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาดิน วัดคลองหาด  

สก ๔๔๖๐/๒๖๖๒
เด็กชายธนภัทร หัสดี

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาดิน วัดคลองหาด  

สก ๔๔๖๐/๒๖๖๓ เด็กชายเอกลักษณ์ไทย
ปธัมราช

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาดิน วัดคลองหาด  

สก ๔๔๖๐/๒๖๖๔
เด็กชายรักษ์พล ชุมพร

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาดิน วัดคลองหาด  

สก ๔๔๖๐/๒๖๖๕
เด็กหญิงตะวันรุ่ง ภู่ภักดี

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาดิน วัดคลองหาด  

สก ๔๔๖๐/๒๖๖๖
เด็กหญิงเนตรนภา ภิรมยา

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาดิน วัดคลองหาด  

สก ๔๔๖๐/๒๖๖๗
เด็กหญิงจิรชยา นิลพรมมา

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาดิน วัดคลองหาด  

สก ๔๔๖๐/๒๖๖๘
เด็กหญิงมาลีตา วงค์บุตรดี

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาดิน วัดคลองหาด  

สก ๔๔๖๐/๒๖๖๙
เด็กหญิงกมลพรรณ พิมพ์พระธรรม

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาดิน วัดคลองหาด  

สก ๔๔๖๐/๒๖๗๐
เด็กหญิงเอวิดา แก้วกลัน

่

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาดิน วัดคลองหาด  

สก ๔๔๖๐/๒๖๗๑
เด็กหญิงณัฐพร ภิรมยา

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาดิน วัดคลองหาด  

สก ๔๔๖๐/๒๖๗๒
เด็กหญิงสุพัฒตรา สรภูมิ

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาดิน วัดคลองหาด  

สก ๔๔๖๐/๒๖๗๓
เด็กหญิงสุชิชา สว่างแจ้ง

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาดิน วัดคลองหาด  

สก ๔๔๖๐/๒๖๗๔
เด็กชายพีรพงษ์ แสนกล้า

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาดิน วัดคลองหาด  

สก ๔๔๖๐/๒๖๗๕
เด็กหญิงกุลนิษฐ์ แถวโสภา

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาดิน วัดคลองหาด  

สก ๔๔๖๐/๒๖๗๖
เด็กหญิงสันธิลา ขนันแข็ง

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาดิน วัดคลองหาด  

สก ๔๔๖๐/๒๖๗๗
เด็กชายคทาวุธ บุญรังษี

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาดิน วัดคลองหาด  

สก ๔๔๖๐/๒๖๗๘
เด็กชายเมธี แก้วลอย

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาดิน วัดคลองหาด  

สก ๔๔๖๐/๒๖๗๙
เด็กชายนาคินทร์ เสียงประสิทธิ

์

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาดิน วัดคลองหาด  

สก ๔๔๖๐/๒๖๘๐
เด็กชายกรวีร์ ไชยราบ

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๖๐/๒๖๘๑
เด็กชายพลพล สุวรรณภา

๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๖๐/๒๖๘๒
เด็กชายผดุงวิทย์ ตรีแก้ว

๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๖๐/๒๖๘๓
เด็กชายชญานนท์ กุลบุตร

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๖๐/๒๖๘๔
เด็กชายมนัญชัย เกาะแก้ว

๐๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองหาด วัดคลองหาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๗๗ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๖๐/๒๖๘๕
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

อ่อนละออ
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๖๐/๒๖๘๖
เด็กชายปวิตร ศาลางาม

๐๔/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๖๐/๒๖๘๗
เด็กชายสุรเชษฐ์ มุขเทศ

๐๘/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๖๐/๒๖๘๘
เด็กชายศิริชัย ประมวล

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๖๐/๒๖๘๙
เด็กหญิงณัฐธิดา เสาะด้น

๐๑/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๖๐/๒๖๙๐
เด็กหญิงสุลัดดา แกมจินดา

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๖๐/๒๖๙๑
เด็กหญิงวริษฐา จันทนคำ

๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๖๐/๒๖๙๒
เด็กหญิงณภัทร ไชยเทศ

๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๖๐/๒๖๙๓
เด็กหญิงกรวรรณ ไชยเทศ

๐๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๖๐/๒๖๙๔
เด็กหญิงภัทราพร โพระฎก

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๖๐/๒๖๙๕
เด็กหญิงณัฏฐวี โปร่งสันเทียะ

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๖๐/๒๖๙๖
เด็กหญิงอิสริยาภรณ์ แสนกล้า

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๖๐/๒๖๙๗
เด็กหญิงภัทรวดี ทาเวียง

๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๖๐/๒๖๙๘
เด็กหญิงพิชชาพร เจริญดี

๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๖๐/๒๖๙๙
เด็กหญิงปยะมาศ เปลมเขียว

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๖๐/๒๗๐๐
เด็กหญิงสุริยโสภา สุวรรณรงค์

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๖๐/๒๗๐๑
เด็กหญิงอมรรัตน์ เสรีภาพ

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๖๐/๒๗๐๒
เด็กหญิงจิตรลดา บุญเกิด

๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๖๐/๒๗๐๓
เด็กชายธนชัย คำสอน

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๖๐/๒๗๐๔
เด็กหญิงวิยะดา โคยามา

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๖๐/๒๗๐๕
เด็กหญิงกานต์ชณิต จำปาศิลป

๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๖๐/๒๗๐๖
เด็กหญิงรัฐกานต์ แสงดาว

๑๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๖๐/๒๗๐๗
เด็กหญิงยลดา คงแสนคำ

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๖๐/๒๗๐๘
เด็กชายรัตนชล คมคง

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๖๐/๒๗๐๙
เด็กชายณัฐวุฒิ มาลา

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๖๐/๒๗๑๐
เด็กชายธนวิทย์ ลักษณะอำพร

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๖๐/๒๗๑๑
เด็กชายวาทิตย์ อุดธิรัมย์

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๖๐/๒๗๑๒
เด็กชายณัฐวุฒิ โปร่งสันเทียะ

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๖๐/๒๗๑๓
เด็กชายสุวิช วิลาวรรณ

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๖๐/๒๗๑๔
เด็กชายธัญเทพ อ้ายดี

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๖๐/๒๗๑๕
เด็กชายรัชพล ไม่ปรากฎ

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๖๐/๒๗๑๖
เด็กหญิงอภิญญา ทองพิลา

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๖๐/๒๗๑๗
เด็กหญิงอินทิรา เงินใส

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๖๐/๒๗๑๘
เด็กหญิงสุรัมภา ทศพร

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๖๐/๒๗๑๙
เด็กหญิงรุริญา หนูวงษ์

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหาด วัดคลองหาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๗๘ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๖๐/๒๗๒๐
เด็กหญิงกนกวรรณ แสนคำ

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๖๐/๒๗๒๑
เด็กหญิงกนกพร นามสว่าง

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๖๐/๒๗๒๒
เด็กหญิงสาลิณี ทะมานนท์

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๖๐/๒๗๒๓
เด็กหญิงสุนิสา นามศิรี

๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๖๐/๒๗๒๔
เด็กหญิงวรรณศิริ สิทธิแก้ว

๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๖๐/๒๗๒๕
เด็กชายอชิรวัตร พลงาม

๐๔/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๖๐/๒๗๒๖
เด็กชายสมศักดิ

์

สุวรรณพิทักษ์
๐๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๖๐/๒๗๒๗
เด็กชายสราวุฒิ เบ้ามณี

๐๘/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๖๐/๒๗๒๘
เด็กหญิงวทัญุตา เกียรติเกาะ

๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๖๐/๒๗๒๙
เด็กชายการัณย์ บุญพิลา

๑๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๖๐/๒๗๓๐
เด็กชายภูธน คำเหลือง

๑๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๖๐/๒๗๓๑
เด็กชายธนกร คำตะขบ

๑๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๖๐/๒๗๓๒
เด็กชายกฤษฎิพจน์ การะพงษ์

๐๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๖๐/๒๗๓๓
เด็กชายรัฐภูมิ ลูกจันทร์

๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๖๐/๒๗๓๔
เด็กชายจิรวัฒน์ กล่อมแก้ว

๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๖๐/๒๗๓๕
เด็กชายฐพลณัฐ โชคจารุพรชัย

๒๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๖๐/๒๗๓๖
เด็กชายชัยพัทร อินทองตัง

๋

๑๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๖๐/๒๗๓๗
เด็กหญิงธนันญา นิพล

๐๗/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๖๐/๒๗๓๘
เด็กหญิงรุ่งนภา พุทธา

๒๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๖๐/๒๗๓๙
เด็กหญิงเอมิกา บางพระครู

๑๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๖๐/๒๗๔๐
เด็กชายตะวันฤทธิ

์

วงศ์วรรณ
๐๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๖๐/๒๗๔๑
เด็กชายอรรถพล ทะมานนท์

๐๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๖๐/๒๗๔๒
เด็กชายรัฐฑกร ปสสามัน

่

๐๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๖๐/๒๗๔๓
เด็กชายธนพล ศรีนวล

๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๖๐/๒๗๔๔
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

วงษ์เจริญ
๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๖๐/๒๗๔๕
เด็กชายบี ลง

๑๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๖๐/๒๗๔๖
เด็กชายณัฐกิตติ

์

ดอกจันทร์กลาง
๐๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๖๐/๒๗๔๗
เด็กชายจิรทีปต์ ปญญาชน

๓๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๖๐/๒๗๔๘
เด็กหญิงวันนา เครืออนันต์

๒๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๖๐/๒๗๔๙
เด็กหญิงภัทรานี กุลชุตินธร

๐๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๖๐/๒๗๕๐
เด็กหญิงรับขวัญ สารภี

๒๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๖๐/๒๗๕๑
เด็กหญิงอัญญมัญ บ้านแสน

๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๖๐/๒๗๕๒
เด็กชายณี ครเสม็ด

๐๙/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๖๐/๒๗๕๓
เด็กชายวีรภัทร ปะกิจติ

๑๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๖๐/๒๗๕๔
เด็กชายยศวร ถำวาป

๓๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๗๙ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๖๐/๒๗๕๕
เด็กหญิงไอรดา ภูมี

๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๖๐/๒๗๕๖
เด็กหญิงธิดารัตน์ บุญสมบัติ

๑๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๖๐/๒๗๕๗
เด็กหญิงอภิญญา เจนเขตร์การ

๐๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๖๐/๒๗๕๘
เด็กหญิงปวันรัตน์ ภู่มาก

๓๐/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๖๐/๒๗๕๙
เด็กชายภานุพงศ์ ทวีสิน

๐๖/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๖๐/๒๗๖๐
เด็กชายเจษฎา โตสุข

๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๖๐/๒๗๖๑
เด็กชายเปรมศักดิ

์

แสงทะตา
๑๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๖๐/๒๗๖๒
เด็กชายอชิระ อักษร

๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๖๐/๒๗๖๓
เด็กชายพุทธินันท์ จอกนาค

๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๖๐/๒๗๖๔
เด็กหญิงธนพร พุทธา

๑๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๖๐/๒๗๖๕
เด็กชายพงศกร จำปาทอง

๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๖๐/๒๗๖๖
เด็กหญิงศิรินภา แสงจันทร์

๐๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๖๐/๒๗๖๗
เด็กชายไชยวัฒน์ ทิมอนด์

๐๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๖๐/๒๗๖๘
เด็กหญิงวนิดา สุขเจริญ

๑๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๖๐/๒๗๖๙
เด็กหญิงหทัยชนก สรรพายุ

๐๖/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๖๐/๒๗๗๐
เด็กชายศุภกร จันทร์โชติ

๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๖๐/๒๗๗๑
เด็กชายภานุพงศ์ หรทึก

๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๖๐/๒๗๗๒
เด็กชายวงศธร อายุโย

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๖๐/๒๗๗๓
เด็กหญิงศุภศิริ วงษ์นามเทา

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๖๐/๒๗๗๔
เด็กชายวิษณุ หมวดก๋อย

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๖๐/๒๗๗๕
เด็กหญิงอรอมล ขุนวงษ์

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๖๐/๒๗๗๖
เด็กหญิงรัตนากร แจ่มแจ้ง

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๖๐/๒๗๗๗
เด็กชายสหรัฐ แก่นลา

๐๑/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๖๐/๒๗๗๘
เด็กชายณัฐปกรณ์ พันธเสน

๐๗/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๖๐/๒๗๗๙
เด็กชายปณณ์วิชช์ ชูเมือง

๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๖๐/๒๗๘๐
เด็กชายธนภูมิ เนระภูสี

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๖๐/๒๗๘๑
เด็กหญิงณัฐวลัญช์ สารพิษ

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๖๐/๒๗๘๒
เด็กชายอดิศร วงศ์นคร

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๖๐/๒๗๘๓
เด็กชายภัทรพล หลงประเทศ

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๖๐/๒๗๘๔
เด็กชายอธิวัฒน์ ธนะเดชนิธิโรจน์

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๖๐/๒๗๘๕
เด็กหญิงชนากานต์ นำพา

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๖๐/๒๗๘๖
เด็กหญิงยุพารัตน์ อายุสี

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๖๐/๒๗๘๗
เด็กหญิงชุติภัทร โกษากุล

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๖๐/๒๗๘๘
เด็กหญิงพูนศรี โมราขาว

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๖๐/๒๗๘๙
เด็กชายระพีพันธุ์ ยอดอ่อน

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๘๐ / ๑๔๑

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๖๐/๒๗๙๐
เด็กชายสุรศักดิ

์

สุขเกษม
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๖๐/๒๗๙๑
เด็กชายณัฐภูมิ ปานพลอย

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๖๐/๒๗๙๒
เด็กหญิงณิชานันท์ วงศ์วรรณ

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๖๐/๒๗๙๓
เด็กหญิงรัตนาวดี ทะสกุล

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๖๐/๒๗๙๔
เด็กหญิงปาริฉัตร สายจันทร์

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๖๐/๒๗๙๕
เด็กหญิงสัตตกมล ทิมา

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๖๐/๒๗๙๖
เด็กหญิงสายสมร เตียง

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๖๐/๒๗๙๗
เด็กหญิงกรวีร์ บ้านแสน

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๖๐/๒๗๙๘
เด็กชายวีรภัทร ภู่เทศ

๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๖๐/๒๗๙๙
เด็กชายศักรินทร์ อินทวัช

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๖๐/๒๘๐๐
เด็กหญิงต้นนำ ตาไธสง

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๖๐/๒๘๐๑
เด็กชายณัฐพล สงเหลา

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๖๐/๒๘๐๒
เด็กชายพลพิพัฒน์ เพชรสง่า

๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๖๐/๒๘๐๓
เด็กชายธีรยุทธ แปนเงิน

๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๖๐/๒๘๐๔
เด็กหญิงพรศิริ หัสดง

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๖๐/๒๘๐๕
เด็กชายธีรวัช ปสสามัน

่

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๖๐/๒๘๐๖
เด็กหญิงดาริกา รูปหล่อ

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๖๐/๒๘๐๗
เด็กหญิงสุนัดดา สัมพันธมิตร

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๖๐/๒๘๐๘
เด็กหญิงวัลลภาพร กุดมหาราช

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๔๖๐/๒๘๐๙
เด็กชายธนาเทพ เดชทัน

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชุมทอง วัดชุมทอง  

สก ๔๔๖๐/๒๘๑๐
เด็กชายพงศกร ชัยภูธร

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชุมทอง วัดชุมทอง  

สก ๔๔๖๐/๒๘๑๑
เด็กชายวิชิต แต้มทอง

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชุมทอง วัดชุมทอง  

สก ๔๔๖๐/๒๘๑๒
เด็กหญิงจีระภัทร ถาวร

๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชุมทอง วัดชุมทอง  

สก ๔๔๖๐/๒๘๑๓
เด็กหญิงดลนภา ถาวร

๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชุมทอง วัดชุมทอง  

สก ๔๔๖๐/๒๘๑๔
เด็กหญิงนิธิพร หันจัดการ

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชุมทอง วัดชุมทอง  

สก ๔๔๖๐/๒๘๑๕
เด็กหญิงวรรณิดา นามสุด

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชุมทอง วัดชุมทอง  

สก ๔๔๖๐/๒๘๑๖
เด็กหญิงนชิตา ธนะวัฒน์

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชุมทอง วัดชุมทอง  

สก ๔๔๖๐/๒๘๑๗
เด็กชายนิรุตน์ ศรีสุข

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชุมทอง วัดชุมทอง  

สก ๔๔๖๐/๒๘๑๘
เด็กชายไกรษร ดวงศรี

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชุมทอง วัดชุมทอง  

สก ๔๔๖๐/๒๘๑๙
เด็กชายบุญฤทธิ

์

แก้วครบ
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชุมทอง วัดชุมทอง  

สก ๔๔๖๐/๒๘๒๐
เด็กชายสรวิชญ์ ปะวะเสนัง

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชุมทอง วัดชุมทอง  

สก ๔๔๖๐/๒๘๒๑
เด็กหญิงกัณตินันทร์ ปุริปุญโน

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชุมทอง วัดชุมทอง  

สก ๔๔๖๐/๒๘๒๒
เด็กหญิงธนพร เกิดบุญมี

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชุมทอง วัดชุมทอง  

สก ๔๔๖๐/๒๘๒๓
เด็กหญิงธิญาดา ดิษฐประสพ

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชุมทอง วัดชุมทอง  

สก ๔๔๖๐/๒๘๒๔
เด็กหญิงวรรณนิษา แต้มทอง

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชุมทอง วัดชุมทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๘๑ / ๑๔๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๖๐/๒๘๒๕
เด็กหญิงวรรณชนก ผอนนอก

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชุมทอง วัดชุมทอง  

สก ๔๔๖๐/๒๘๒๖
เด็กหญิงวินิดา ดาวราย

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชุมทอง วัดชุมทอง  

สก ๔๔๖๐/๒๘๒๗
เด็กหญิงอรวี ขันแก้ว

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชุมทอง วัดชุมทอง  

สก ๔๔๖๐/๒๘๒๘
เด็กหญิงวราภรณ์ นาคเงินทอง

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชุมทอง วัดชุมทอง  

สก ๔๔๖๐/๒๘๒๙
เด็กหญิงวรีพรรณ วรรณกุล

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชุมทอง วัดชุมทอง  

สก ๔๔๖๐/๒๘๓๐
เด็กหญิงจีระภา รักพลวงค์

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชุมทอง วัดชุมทอง  

สก ๔๔๖๐/๒๘๓๑
เด็กชายโชติ คงเมือง

๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซับน้อย วัดซับถาวร  

สก ๔๔๖๐/๒๘๓๒
เด็กหญิงกมลวรรณ พันสาง

๑๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านซับน้อย วัดซับถาวร  

สก ๔๔๖๐/๒๘๓๓
เด็กหญิงจันทร์จ้าว

เตียวประเสริฐกุล ๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซับน้อย วัดซับถาวร  

สก ๔๔๖๐/๒๘๓๔
เด็กหญิงปฐมาวดี เดือไพร

่

๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซับน้อย วัดซับถาวร  

สก ๔๔๖๐/๒๘๓๕
เด็กหญิงอฐิชา ภิญญา

๑๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านซับน้อย วัดซับถาวร  

สก ๔๔๖๐/๒๘๓๖
เด็กหญิงอรปรียา โดดพายับ

๐๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านซับน้อย วัดซับถาวร  

สก ๔๔๖๐/๒๘๓๗
เด็กชายเฉลิมพล ไผทรัตน์

๒๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านซับน้อย วัดซับถาวร  

สก ๔๔๖๐/๒๘๓๘
เด็กหญิงสุชาดา ทองวันดี

๒๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านซับน้อย วัดซับถาวร  

สก ๔๔๖๐/๒๘๓๙
เด็กหญิงไว สาด

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับน้อย วัดซับถาวร  

สก ๔๔๖๐/๒๘๔๐
เด็กชายจิรภัทร อาจหาญ

๐๔/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านซับน้อย วัดซับถาวร  

สก ๔๔๖๐/๒๘๔๑
เด็กชายดนุสรณ์ พรหมสุวรรณ

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับน้อย วัดซับถาวร  

สก ๔๔๖๐/๒๘๔๒
เด็กชายกิติพงษ์ ชัยเสนา

๒๑/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลคลองหาด(สาขาบ้านใหม่ไทยเจริญ)

วัดไทยเจริญธรรม  

สก ๔๔๖๐/๒๘๔๓
เด็กหญิงพรพิมล กระมลสุข

๐๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด(สาขาบ้านใหม่ไทยเจริญ)

วัดไทยเจริญธรรม  

สก ๔๔๖๐/๒๘๔๔
เด็กหญิงสุพรรษา แสงส่อง

๒๗/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลคลองหาด(สาขาบ้านใหม่ไทยเจริญ)

วัดไทยเจริญธรรม  

สก ๔๔๖๐/๒๘๔๕
เด็กหญิงณัฐพร อรรควงษ์

๐๓/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลคลองหาด(สาขาบ้านใหม่ไทยเจริญ)

วัดไทยเจริญธรรม  

สก ๔๔๖๐/๒๘๔๖
เด็กชายหัสดิน พาทอน

๒๒/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลคลองหาด(สาขาบ้านใหม่ไทยเจริญ)

วัดไทยเจริญธรรม  

สก ๔๔๖๐/๒๘๔๗
เด็กชายอัครินทร์ หะรัญดา

๒๕/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลคลองหาด(สาขาบ้านใหม่ไทยเจริญ)

วัดไทยเจริญธรรม  

สก ๔๔๖๐/๒๘๔๘
เด็กหญิงอชิรญา วีระชัย

๒๗/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลคลองหาด(สาขาบ้านใหม่ไทยเจริญ)

วัดไทยเจริญธรรม  

สก ๔๔๖๐/๒๘๔๙
เด็กหญิงฐิติกานต์ ลำดวน

๑๓/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลคลองหาด(สาขาบ้านใหม่ไทยเจริญ)

วัดไทยเจริญธรรม  

สก ๔๔๖๐/๒๘๕๐
เด็กหญิงศิริลักษณ์ สัมพันธมิตร

๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด(สาขาบ้านใหม่ไทยเจริญ)

วัดไทยเจริญธรรม  

สก ๔๔๖๐/๒๘๕๑
เด็กหญิงกัลยรัตน์ พิมพ์เกษร

๑๘/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลคลองหาด(สาขาบ้านใหม่ไทยเจริญ)

วัดไทยเจริญธรรม  

สก ๔๔๖๐/๒๘๕๒
เด็กชายนครชัย เผียงสุงเนิน

๓๐/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลคลองหาด(สาขาบ้านใหม่ไทยเจริญ)

วัดไทยเจริญธรรม  

สก ๔๔๖๐/๒๘๕๓
เด็กหญิงนารี ขาว

๐๙/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลคลองหาด(สาขาบ้านใหม่ไทยเจริญ)

วัดไทยเจริญธรรม  

สก ๔๔๖๐/๒๘๕๔
เด็กหญิงปริญญา ประทีป

๑๒/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลคลองหาด(สาขาบ้านใหม่ไทยเจริญ)

วัดไทยเจริญธรรม  

สก ๔๔๖๐/๒๘๕๕
เด็กหญิงอาลีนา บุญธง

๒๖/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลคลองหาด(สาขาบ้านใหม่ไทยเจริญ)

วัดไทยเจริญธรรม  

สก ๔๔๖๐/๒๘๕๖
เด็กชายอำพล พรมมา

๐๘/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลคลองหาด(สาขาบ้านใหม่ไทยเจริญ)

วัดไทยเจริญธรรม  

สก ๔๔๖๐/๒๘๕๗
เด็กชายอำนาจ โครงพิมาย

๐๒/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลคลองหาด(สาขาบ้านใหม่ไทยเจริญ)

วัดไทยเจริญธรรม  

สก ๔๔๖๐/๒๘๕๘
เด็กหญิงเบณจวรรณ เทพนม

๐๔/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลคลองหาด(สาขาบ้านใหม่ไทยเจริญ)

วัดไทยเจริญธรรม  

สก ๔๔๖๐/๒๘๕๙
เด็กชายพัชรพล สุพันธ์นา

๐๗/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลคลองหาด(สาขาบ้านใหม่ไทยเจริญ)

วัดไทยเจริญธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๘๒ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๖๐/๒๘๖๐
เด็กหญิงพัชราภา บุญศิริ

๐๙/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลคลองหาด(สาขาบ้านใหม่ไทยเจริญ)

วัดไทยเจริญธรรม  

สก ๔๔๖๐/๒๘๖๑
เด็กหญิงสุภาวณีรัส แก้วบาง

๐๗/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลคลองหาด(สาขาบ้านใหม่ไทยเจริญ)

วัดไทยเจริญธรรม  

สก ๔๔๖๐/๒๘๖๒
เด็กชายพงศธร โพธิลาย

์

๐๖/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลคลองหาด(สาขาบ้านใหม่ไทยเจริญ)

วัดไทยเจริญธรรม  

สก ๔๔๖๐/๒๘๖๓
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ชัยเสนา
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด(สาขาบ้านใหม่ไทยเจริญ)

วัดไทยเจริญธรรม  

สก ๔๔๖๐/๒๘๖๔
เด็กหญิงวันวิษา บุญมา

๐๕/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลคลองหาด(สาขาบ้านใหม่ไทยเจริญ)

วัดไทยเจริญธรรม  

สก ๔๔๖๐/๒๘๖๕
เด็กชายโภคิน นาคเสน

๑๐/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลคลองหาด(สาขาบ้านใหม่ไทยเจริญ)

วัดไทยเจริญธรรม  

สก ๔๔๖๐/๒๘๖๖
เด็กชายอดิศัย คำเงิน

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดโนนประดู่  

สก ๔๔๖๐/๒๘๖๗
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ฤทธิวิชัย
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดโนนประดู่  

สก ๔๔๖๐/๒๘๖๘
เด็กชายพิสิฐ มหาวงษ์

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดโนนประดู่  

สก ๔๔๖๐/๒๘๖๙
เด็กชายเพ็ญเพชร เฟองน้อย

๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดโนนประดู่  

สก ๔๔๖๐/๒๘๗๐
เด็กชายนราธร ตาลทอง

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดโนนประดู่  

สก ๔๔๖๐/๒๘๗๑
เด็กชายสราวุฒิ คำมุกดา

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดโนนประดู่  

สก ๔๔๖๐/๒๘๗๒
เด็กหญิงศศินิภา ปตตานัง

๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดโนนประดู่  

สก ๔๔๖๐/๒๘๗๓
เด็กหญิงชริณรัตน์ ศรีวรสาร

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดโนนประดู่  

สก ๔๔๖๐/๒๘๗๔
เด็กหญิงบัวทอง สุทธิธรรม

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดโนนประดู่  

สก ๔๔๖๐/๒๘๗๕
เด็กหญิงกรรณิการ์ น้อยโสภา

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดโนนประดู่  

สก ๔๔๖๐/๒๘๗๖
เด็กหญิงปภาดา ดวงรัตน์

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดโนนประดู่  

สก ๔๔๖๐/๒๘๗๗
เด็กหญิงอนัญพร รัตนวงษ์

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดโนนประดู่  

สก ๔๔๖๐/๒๘๗๘
เด็กหญิงวาสนา อินทรักษ์

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดโนนประดู่  

สก ๔๔๖๐/๒๘๗๙
เด็กชายวีรยุทธ อัครวัฒน์

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดโนนประดู่  

สก ๔๔๖๐/๒๘๘๐
เด็กหญิงรวีวรรณ ฟองน้อม

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดโนนประดู่  

สก ๔๔๖๐/๒๘๘๑
เด็กชายพัชรพล ลัดลอย

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วัดโนนประดู่  

สก ๔๔๖๐/๒๘๘๒
เด็กหญิงจิราพัชร เฮียงฮะ

๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซับถาวร วัดบ้านซับถาวร  

สก ๔๔๖๐/๒๘๘๓
เด็กชายพัชระ เมษตรี

๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซับถาวร วัดบ้านซับถาวร  

สก ๔๔๖๐/๒๘๘๔
เด็กชายจรัญ บุระพา

๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซับถาวร วัดบ้านซับถาวร  

สก ๔๔๖๐/๒๘๘๕
เด็กชายชุติพันธ์ ศรีษา

๐๗/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านซับถาวร วัดบ้านซับถาวร  

สก ๔๔๖๐/๒๘๘๖
เด็กชายธีระโชติ สายสังข์

๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซับถาวร วัดบ้านซับถาวร  

สก ๔๔๖๐/๒๘๘๗
เด็กหญิงสุทัตตา บูระพา

๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซับถาวร วัดบ้านซับถาวร  

สก ๔๔๖๐/๒๘๘๘
เด็กหญิงอัจฉรา เนียงผา

๒๖/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านซับถาวร วัดบ้านซับถาวร  

สก ๔๔๖๐/๒๘๘๙
เด็กชายมติพงค์ ภูมิลำเนาว์

๑๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซับถาวร วัดบ้านซับถาวร  

สก ๔๔๖๐/๒๘๙๐
เด็กชายศิลชัย เทียนกระโทก

๑๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านซับถาวร วัดบ้านซับถาวร  

สก ๔๔๖๐/๒๘๙๑
เด็กชายไทวิวัฒน์ สายสังข์

๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับถาวร วัดบ้านซับถาวร  

สก ๔๔๖๐/๒๘๙๒
เด็กชายธีรเทพ รักวงษา

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับถาวร วัดบ้านซับถาวร  

สก ๔๔๖๐/๒๘๙๓
เด็กหญิงศิวไล อร่ามเรือง

๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซับถาวร วัดบ้านซับถาวร  

สก ๔๔๖๐/๒๘๙๔
เด็กหญิงภณิดา กาละพัฒน์

๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซับถาวร วัดบ้านซับถาวร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๘๓ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๖๐/๒๘๙๕
เด็กหญิงมณีรัตน์ สัสดีวงศ์

๐๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซับถาวร วัดบ้านซับถาวร  

สก ๔๔๖๐/๒๘๙๖
เด็กหญิงศุภสุตา แก้วปกษา

๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซับถาวร วัดบ้านซับถาวร  

สก ๔๔๖๐/๒๘๙๗
เด็กชายปฏิภาณ บุญโต

๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซับถาวร วัดบ้านซับถาวร  

สก ๔๔๖๐/๒๘๙๘
เด็กชายศุภชัย หอมแพง

๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซับถาวร วัดบ้านซับถาวร  

สก ๔๔๖๐/๒๘๙๙
เด็กหญิงธิดารัตน์ จันทราช

๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซับถาวร วัดบ้านซับถาวร  

สก ๔๔๖๐/๒๙๐๐
เด็กชายกรณ์ ศรีเวียง

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับถาวร วัดบ้านซับถาวร  

สก ๔๔๖๐/๒๙๐๑
เด็กชายจีรศักดิ

์

เหล่าเคน
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับถาวร วัดบ้านซับถาวร  

สก ๔๔๖๐/๒๙๐๒
เด็กหญิงภัทรจาริน ภูมิลำเนาว์

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับถาวร วัดบ้านซับถาวร  

สก ๔๔๖๐/๒๙๐๓
เด็กชายวัฒนากรณ์ อ่อนสังข์

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับถาวร วัดบ้านซับถาวร  

สก ๔๔๖๐/๒๙๐๔
เด็กชายจักรภัทร จันทราช

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับถาวร วัดบ้านซับถาวร  

สก ๔๔๖๐/๒๙๐๕
เด็กชายซันนี

่

ที
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับถาวร วัดบ้านซับถาวร  

สก ๔๔๖๐/๒๙๐๖
เด็กชายทรงยศ สาสิม

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับถาวร วัดบ้านซับถาวร  

สก ๔๔๖๐/๒๙๐๗
เด็กหญิงวชิรญาณ์ ยังยิม

้

๒๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาดี วัดบ้านนาดี  

สก ๔๔๖๐/๒๙๐๘
เด็กชายพรพิพัฒน์ บุญมี

๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาดี วัดบ้านนาดี  

สก ๔๔๖๐/๒๙๐๙
เด็กหญิงเทวิกา อุทก

๐๕/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาดี วัดบ้านนาดี  

สก ๔๔๖๐/๒๙๑๐
เด็กหญิงจันจิรา สวนดง

๐๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาดี วัดบ้านนาดี  

สก ๔๔๖๐/๒๙๑๑
เด็กหญิงพนิดา วันทาณี

๒๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาดี วัดบ้านนาดี  

สก ๔๔๖๐/๒๙๑๒
เด็กชายณัฐวุฒิ ขุมเงิน

๒๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาดี วัดบ้านนาดี  

สก ๔๔๖๐/๒๙๑๓
เด็กชายธนกฤต แสงทอง

๓๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาดี วัดบ้านนาดี  

สก ๔๔๖๐/๒๙๑๔
เด็กชายธนวัฒน์ บุญมาก

๒๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาดี วัดบ้านนาดี  

สก ๔๔๖๐/๒๙๑๕
เด็กชายธรรมนูญ วงมะณี

๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาดี วัดบ้านนาดี  

สก ๔๔๖๐/๒๙๑๖
เด็กชายวรวุฒิ ฉิมพูลทรัพย์

๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาดี วัดบ้านนาดี  

สก ๔๔๖๐/๒๙๑๗
เด็กชายศุกลวัฒน์ เทพรักษา

๒๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาดี วัดบ้านนาดี  

สก ๔๔๖๐/๒๙๑๘
เด็กชายหัตถชัย จิวโคราช

๋

๒๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาดี วัดบ้านนาดี  

สก ๔๔๖๐/๒๙๑๙
เด็กหญิงเกตุกมล แดนไธสง

๐๙/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาดี วัดบ้านนาดี  

สก ๔๔๖๐/๒๙๒๐
เด็กหญิงธนัชพร แก้วภูมิแห่

๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาดี วัดบ้านนาดี  

สก ๔๔๖๐/๒๙๒๑
เด็กหญิงนภัสนันท์ ฟูนัน

๐๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาดี วัดบ้านนาดี  

สก ๔๔๖๐/๒๙๒๒
เด็กหญิงวรารักษ์ พลแสน

๐๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาดี วัดบ้านนาดี  

สก ๔๔๖๐/๒๙๒๓
เด็กหญิงวรรณิษา แสงทอง

๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาดี วัดบ้านนาดี  

สก ๔๔๖๐/๒๙๒๔
เด็กหญิงสุนิสา อบรม

๐๓/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาดี วัดบ้านนาดี  

สก ๔๔๖๐/๒๙๒๕
เด็กหญิงอรปรียา ดีปาใส

๑๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาดี วัดบ้านนาดี  

สก ๔๔๖๐/๒๙๒๖
เด็กหญิงยุพรรษา เคนน้อย

๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาดี วัดบ้านนาดี  

สก ๔๔๖๐/๒๙๒๗
เด็กหญิงณิชภัทร อุทก

๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาดี วัดบ้านนาดี  

สก ๔๔๖๐/๒๙๒๘
เด็กชายกฤตพล สว่างผุย

๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาดี วัดบ้านนาดี  

สก ๔๔๖๐/๒๙๒๙
เด็กชายทัตเทพ ชามกรม

๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี วัดบ้านนาดี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๘๔ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๖๐/๒๙๓๐
เด็กชายปุณณวิชญ์ พรมจันทร์

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี วัดบ้านนาดี  

สก ๔๔๖๐/๒๙๓๑
เด็กชายพัชกร อุทก

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี วัดบ้านนาดี  

สก ๔๔๖๐/๒๙๓๒
เด็กหญิงชนัญธิดา สงนอก

๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี วัดบ้านนาดี  

สก ๔๔๖๐/๒๙๓๓
เด็กหญิงชลธิชา ไชยช่วย

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี วัดบ้านนาดี  

สก ๔๔๖๐/๒๙๓๔
เด็กหญิงณภัทร บุญเกิด

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี วัดบ้านนาดี  

สก ๔๔๖๐/๒๙๓๕
เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ อุปแก้ว

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี วัดบ้านนาดี  

สก ๔๔๖๐/๒๙๓๖
เด็กหญิงชมพูนุช มะลิรส

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี วัดบ้านนาดี  

สก ๔๔๖๐/๒๙๓๗
เด็กหญิงณัฐชยา เกลียงกลม

้

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี วัดบ้านนาดี  

สก ๔๔๖๐/๒๙๓๘
เด็กหญิงสุรณี ฉิมวิไลทรัพย์

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี วัดบ้านนาดี  

สก ๔๔๖๐/๒๙๓๙
เด็กชายนพดล สุขเปรมปรี

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี วัดบ้านนาดี  

สก ๔๔๖๐/๒๙๔๐
เด็กชายณฐวัฒน์ กันโท

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี วัดบ้านนาดี  

สก ๔๔๖๐/๒๙๔๑
เด็กชายนฤนาท โคยามา

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี วัดบ้านนาดี  

สก ๔๔๖๐/๒๙๔๒
เด็กชายบุญญารักษ์ พิผ่วนนอก

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี วัดบ้านนาดี  

สก ๔๔๖๐/๒๙๔๓
เด็กชายปุระชัย ปุมสระเกษ

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี วัดบ้านนาดี  

สก ๔๔๖๐/๒๙๔๔
เด็กชายสัญชัย สุวรรณเวศ

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี วัดบ้านนาดี  

สก ๔๔๖๐/๒๙๔๕
เด็กชายอนวัช อบรม

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี วัดบ้านนาดี  

สก ๔๔๖๐/๒๙๔๖
เด็กชายอาทิตย์ หล่านอก

๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี วัดบ้านนาดี  

สก ๔๔๖๐/๒๙๔๗
เด็กหญิงจิรภา พรมเสน

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี วัดบ้านนาดี  

สก ๔๔๖๐/๒๙๔๘
เด็กหญิงชนิสรา ตะวงษ์

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี วัดบ้านนาดี  

สก ๔๔๖๐/๒๙๔๙
เด็กหญิงศิริพร วงมะณี

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี วัดบ้านนาดี  

สก ๔๔๖๐/๒๙๕๐
เด็กชายสมศักดิ

์

ฟนเฝอ
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี วัดบ้านนาดี  

สก ๔๔๖๐/๒๙๕๑
เด็กหญิงจันทกานต์ เศียรศิริบัณฑิต

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี วัดบ้านนาดี  

สก ๔๔๖๐/๒๙๕๒
เด็กชายฐานนท์ โสภากุล

๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินกอง วัดบ้านหินกอง  

สก ๔๔๖๐/๒๙๕๓
เด็กชายดนัย ยะถาเทศ

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินกอง วัดบ้านหินกอง  

สก ๔๔๖๐/๒๙๕๔
เด็กชายบารมี ชินนอก

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินกอง วัดบ้านหินกอง  

สก ๔๔๖๐/๒๙๕๕
เด็กชายศุภเสกข์ ประจันทร์ทา

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินกอง วัดบ้านหินกอง  

สก ๔๔๖๐/๒๙๕๖
เด็กชายสิทธินันท์ ปองโสม

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินกอง วัดบ้านหินกอง  

สก ๔๔๖๐/๒๙๕๗
เด็กชายอภิวิชญ์ เจริญศรี

๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินกอง วัดบ้านหินกอง  

สก ๔๔๖๐/๒๙๕๘
เด็กหญิงจิรานนท์ บุญส่ง

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินกอง วัดบ้านหินกอง  

สก ๔๔๖๐/๒๙๕๙
เด็กหญิงชลดา ช้อยฉิมพลี

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินกอง วัดบ้านหินกอง  

สก ๔๔๖๐/๒๙๖๐
เด็กหญิงฑิฆัมพร ณ เวียงจันทร์

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินกอง วัดบ้านหินกอง  

สก ๔๔๖๐/๒๙๖๑
เด็กหญิงนรากรน์ แก่นสุข

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินกอง วัดบ้านหินกอง  

สก ๔๔๖๐/๒๙๖๒
เด็กหญิงนริศรา สุภักษร

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินกอง วัดบ้านหินกอง  

สก ๔๔๖๐/๒๙๖๓ เด็กหญิงประภาพรรณ
สวัสดี

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินกอง วัดบ้านหินกอง  

สก ๔๔๖๐/๒๙๖๔
เด็กหญิงปยะดา บุญเทียง

่

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินกอง วัดบ้านหินกอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๘๕ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๖๐/๒๙๖๕
เด็กหญิงพรไพลิน เวชโสม

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินกอง วัดบ้านหินกอง  

สก ๔๔๖๐/๒๙๖๖
เด็กหญิงภัคนันท์ บุญรักษา

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินกอง วัดบ้านหินกอง  

สก ๔๔๖๐/๒๙๖๗
เด็กหญิงวิยะมาต ไวนุแก้ว

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินกอง วัดบ้านหินกอง  

สก ๔๔๖๐/๒๙๖๘
เด็กหญิงศศิญา มูลมาตร

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินกอง วัดบ้านหินกอง  

สก ๔๔๖๐/๒๙๖๙
เด็กหญิงสวยวิไล ปะกำแหง

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินกอง วัดบ้านหินกอง  

สก ๔๔๖๐/๒๙๗๐
เด็กหญิงสุกัญญา อนงค์เทพ

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินกอง วัดบ้านหินกอง  

สก ๔๔๖๐/๒๙๗๑
เด็กหญิงสุธีมาภัสสรา ปกกระโทก

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินกอง วัดบ้านหินกอง  

สก ๔๔๖๐/๒๙๗๒
เด็กหญิงสุภัทรตรา ศรไสว

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินกอง วัดบ้านหินกอง  

สก ๔๔๖๐/๒๙๗๓
เด็กหญิงสุภาพร บุญเลิศ

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินกอง วัดบ้านหินกอง  

สก ๔๔๖๐/๒๙๗๔
เด็กหญิงอุมาภรณ์ สมบูรณ์กุล

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินกอง วัดบ้านหินกอง  

สก ๔๔๖๐/๒๙๗๕
เด็กชายภานุวัฒน์ ศรีจันทร์

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินกอง วัดบ้านหินกอง  

สก ๔๔๖๐/๒๙๗๖
เด็กชายรัฐภูมิ วรรณกุล

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินกอง วัดบ้านหินกอง  

สก ๔๔๖๐/๒๙๗๗
เด็กชายอภิรักษ์ มีเจตนา

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินกอง วัดบ้านหินกอง  

สก ๔๔๖๐/๒๙๗๘
เด็กหญิงวริษฐา จันทะนา

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินกอง วัดบ้านหินกอง  

สก ๔๔๖๐/๒๙๗๙
เด็กชายวัชรชัย วะโรง

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินกอง วัดบ้านหินกอง  

สก ๔๔๖๐/๒๙๘๐
เด็กชายฮิน รอด

๐๑/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต วัดพรหมนิมิต  

สก ๔๔๖๐/๒๙๘๑
เด็กหญิงวาลิณี ปดทุมมา

๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต วัดพรหมนิมิต  

สก ๔๔๖๐/๒๙๘๒
เด็กชายณัฐวุฒิ แก้วเวียง

๐๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต วัดพรหมนิมิต  

สก ๔๔๖๐/๒๙๘๓
เด็กชายทองดี จำปาชน

๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต วัดพรหมนิมิต  

สก ๔๔๖๐/๒๙๘๔
เด็กชายธีรพัฒน์ อยู่อินทร์

๑๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต วัดพรหมนิมิต  

สก ๔๔๖๐/๒๙๘๕
เด็กชายสมชาย แก้วศรี

๒๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต วัดพรหมนิมิต  

สก ๔๔๖๐/๒๙๘๖
เด็กหญิงจิรัฐติกาล สาดี

๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต วัดพรหมนิมิต  

สก ๔๔๖๐/๒๙๘๗
เด็กหญิงจีรพร บุญเลิศ

๒๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต วัดพรหมนิมิต  

สก ๔๔๖๐/๒๙๘๘
เด็กหญิงฐิติยา ห่วงทรัพย์

๒๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต วัดพรหมนิมิต  

สก ๔๔๖๐/๒๙๘๙
เด็กหญิงปวีณา ผลเกิด

๐๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต วัดพรหมนิมิต  

สก ๔๔๖๐/๒๙๙๐
เด็กหญิงพิชยาดา เทพทอง

๐๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต วัดพรหมนิมิต  

สก ๔๔๖๐/๒๙๙๑
เด็กหญิงสาธิดา แช่มตระกูล

๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต วัดพรหมนิมิต  

สก ๔๔๖๐/๒๙๙๒
เด็กหญิงศรัณย์รัตน์ ประจันดุม

๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต วัดพรหมนิมิต  

สก ๔๔๖๐/๒๙๙๓
เด็กชายศรัญ วงค์ลิขิต

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต วัดพรหมนิมิต  

สก ๔๔๖๐/๒๙๙๔
เด็กหญิงพรชนก ขาวคม

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต วัดพรหมนิมิต  

สก ๔๔๖๐/๒๙๙๕
เด็กหญิงรุ่งนภา หัวไผ่

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต วัดพรหมนิมิต  

สก ๔๔๖๐/๒๙๙๖
เด็กชายชาคริด พรคลัง

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต วัดพรหมนิมิต  

สก ๔๔๖๐/๒๙๙๗
เด็กชายปยวัฒน์ พันคำเสน

๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต วัดพรหมนิมิต  

สก ๔๔๖๐/๒๙๙๘
เด็กชายอภิสิทธิ

์

มีมุข
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต วัดพรหมนิมิต  

สก ๔๔๖๐/๒๙๙๙
เด็กหญิงบัณฑิตา ปานวงศ์

๑๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต วัดพรหมนิมิต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๘๖ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๖๐/๓๐๐๐
เด็กหญิงนันทิชา ยอดอุ่น

๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต วัดพรหมนิมิต  

สก ๔๔๖๐/๓๐๐๑
เด็กหญิงพิดาภรณ์ สอนดี

๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต วัดพรหมนิมิต  

สก ๔๔๖๐/๓๐๐๒
เด็กหญิงทรัพย์สิน ทองเสือ

่

๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต วัดพรหมนิมิต  

สก ๔๔๖๐/๓๐๐๓
เด็กชายปฐมพร ซาวทองคำ

๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต วัดพรหมนิมิต  

สก ๔๔๖๐/๓๐๐๔
เด็กหญิงรุ้งนภา ไผ่งาม

๐๗/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต วัดพรหมนิมิต  

สก ๔๔๖๐/๓๐๐๕
เด็กชายอรรถพล เบ็ญเจิด

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต วัดพรหมนิมิต  

สก ๔๔๖๐/๓๐๐๖
เด็กชายเชษฐา เปยคำ

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต วัดพรหมนิมิต  

สก ๔๔๖๐/๓๐๐๗
เด็กหญิงศิรารักษ์ ตระการจันทร์

๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต วัดพรหมนิมิต  

สก ๔๔๖๐/๓๐๐๘
เด็กชายโอภาส บรรเทา

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังวน วัดวังวนวนาราม  

สก ๔๔๖๐/๓๐๐๙
เด็กชายพีรพุฒิ ทองสุข

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังวน วัดวังวนวนาราม  

สก ๔๔๖๐/๓๐๑๐
เด็กชายณัฐนันท์ โพธิทอง

์

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังวน วัดวังวนวนาราม  

สก ๔๔๖๐/๓๐๑๑
เด็กชายตะวัน ปานทอง

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังวน วัดวังวนวนาราม  

สก ๔๔๖๐/๓๐๑๒
เด็กชายสามารถ ปานทอง

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังวน วัดวังวนวนาราม  

สก ๔๔๖๐/๓๐๑๓
เด็กหญิงเยาวภา ช่างเหล็ก

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังวน วัดวังวนวนาราม  

สก ๔๔๖๐/๓๐๑๔
เด็กหญิงญาณิศา สิทธิประเสริฐ

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังวน วัดวังวนวนาราม  

สก ๔๔๖๐/๓๐๑๕
เด็กหญิงปาริชาติ กงแก้ว

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังวน วัดวังวนวนาราม  

สก ๔๔๖๐/๓๐๑๖
เด็กหญิงอาทิตยา เจริญ

๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังวน วัดวังวนวนาราม  

สก ๔๔๖๐/๓๐๑๗
เด็กหญิงรุ่งนภา เรืองภักดี

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังวน วัดวังวนวนาราม  

สก ๔๔๖๐/๓๐๑๘
เด็กหญิงเมทนี ยอดทอง

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังวน วัดวังวนวนาราม  

สก ๔๔๖๐/๓๐๑๙
เด็กหญิงพาทินธิดา เกตุดี

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังวน วัดวังวนวนาราม  

สก ๔๔๖๐/๓๐๒๐
เด็กหญิงขวัญฤทัย สูตรขุนทด

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังวน วัดวังวนวนาราม  

สก ๔๔๖๐/๓๐๒๑
เด็กหญิงสิรินทรา พันธุ์สุวรรณ์

๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังวน วัดวังวนวนาราม  

สก ๔๔๖๐/๓๐๒๒
เด็กชายกฤษณะ สอนคราม

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังวน วัดวังวนวนาราม  

สก ๔๔๖๐/๓๐๒๓
เด็กหญิงรุ้งตะวัน บุสสะดี

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังวน วัดวังวนวนาราม  

สก ๔๔๖๐/๓๐๒๔
เด็กหญิงรัตนา ศรีภูมิ

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังวน วัดวังวนวนาราม  

สก ๔๔๖๐/๓๐๒๕
เด็กชายธนากร มีทรัพย์

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคก วัดโคกสะพานขาว  

สก ๔๔๖๐/๓๐๒๖
เด็กชายกระนันท์ พาน

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคก วัดโคกสะพานขาว  

สก ๔๔๖๐/๓๐๒๗
เด็กชายวิชิตชัย โสภา

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ วัดหนองสังข์  

สก ๔๔๖๐/๓๐๒๘
เด็กชายศิริวัฒน์ งามขำ

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ วัดหนองสังข์  

สก ๔๔๖๐/๓๐๒๙
เด็กหญิงปทุมพร ภูมิเลิศ

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ วัดหนองสังข์  

สก ๔๔๖๐/๓๐๓๐
เด็กหญิงภัทรวดี คำพิยะ

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ วัดหนองสังข์  

สก ๔๔๖๐/๓๐๓๑ เด็กหญิงพิมประภาพร
ภูกิงเงิน

่

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ วัดหนองสังข์  

สก ๔๔๖๐/๓๐๓๒
เด็กหญิงหลักศิริรา ลีอุดม

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ วัดหนองสังข์  

สก ๔๔๖๐/๓๐๓๓
เด็กหญิงสินีรัตน์ อ่อนอุทัย

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ วัดหนองสังข์  

สก ๔๔๖๐/๓๐๓๔
เด็กหญิงประริตา คชเขือน

่

๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ วัดหนองสังข์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๘๗ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๖๐/๓๐๓๕
เด็กหญิงนัฐทินันท์ วัฒนภักดี

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ วัดหนองสังข์  

สก ๔๔๖๐/๓๐๓๖
เด็กหญิงนิชาภา พงษ์ประสม

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ วัดหนองสังข์  

สก ๔๔๖๐/๓๐๓๗
นางสาวแพรวา ปดถาคำมี

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ วัดหนองสังข์  

สก ๔๔๖๐/๓๐๓๘
เด็กหญิงปณณพร สมิตินันท์

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ วัดหนองสังข์  

สก ๔๔๖๐/๓๐๓๙
เด็กชายก้องภพ ลิมสมบัติอนันต์

้

๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ วัดหนองสังข์  

สก ๔๔๖๐/๓๐๔๐
เด็กหญิงวรรณนิภา พงษ์ประสม

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ วัดหนองสังข์  

สก ๔๔๖๐/๓๐๔๑
เด็กหญิงสุกัญญา ภูมิเลิศ

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ วัดหนองสังข์  

สก ๔๔๖๐/๓๐๔๒
เด็กชายสัตชัย เพียงโยธา

๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ วัดหนองสังข์  

สก ๔๔๖๐/๓๐๔๓
เด็กหญิงมณีรัตน์ เยาวรัตน์

๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ วัดหนองสังข์  

สก ๔๔๖๐/๓๐๔๔
เด็กหญิงธิดารัตน์ เขมะรัง

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ วัดหนองสังข์  

สก ๔๔๖๐/๓๐๔๕
เด็กหญิงพวีณา ภู่ทอง

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๓๐๔๖
นายศรีศักดิ

์

ศูนย์โศรก
๒๙/๑๐/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๓๐๔๗
นางนวรัตน์ ฉิมมาแก้ว

๒๕/๑๑/๒๕๐๙

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๓๐๔๘
นางสังวาลย์ เหมพรหม

๐๔/๐๑/๒๕๑๒

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๓๐๔๙
เด็กหญิงสิริยุภา หงษ์อานนท์

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองนำใสวิทยาคาร วัดบ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๔๖๐/๓๐๕๐
เด็กหญิงปริชาติ เครากระโทก

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองนำใสวิทยาคาร วัดบ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๔๖๐/๓๐๕๑
เด็กหญิงพิมพ์วรรณ พรมมา

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองนำใสวิทยาคาร วัดบ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๔๖๐/๓๐๕๒
เด็กหญิงภัดจิรา โฉมเกษม

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองนำใสวิทยาคาร วัดบ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๔๖๐/๓๐๕๓
เด็กหญิงวรัญญา ศรีโสภา

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองนำใสวิทยาคาร วัดบ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๔๖๐/๓๐๕๔
เด็กหญิงสายชล ออกเอก

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองนำใสวิทยาคาร วัดบ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๔๖๐/๓๐๕๕
เด็กหญิงสุวิมล พรหมมา

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองนำใสวิทยาคาร วัดบ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๔๖๐/๓๐๕๖
เด็กหญิงอภิญญา เหล่าน้อย

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองนำใสวิทยาคาร วัดบ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๔๖๐/๓๐๕๗
เด็กหญิงอภิรดา อริยะมงกุฎ

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองนำใสวิทยาคาร วัดบ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๔๖๐/๓๐๕๘
เด็กหญิงสมหญิง เกษมใจ

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองนำใสวิทยาคาร วัดบ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๔๖๐/๓๐๕๙
นางสาวสุดาพร ช้อยจังหรีด

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองนำใสวิทยาคาร วัดบ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๔๖๐/๓๐๖๐
เด็กชายวีรภัทร ภักดี

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองนำใสวิทยาคาร วัดบ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๔๖๐/๓๐๖๑
เด็กหญิงอังคณา สมพร

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองนำใสวิทยาคาร วัดบ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๔๖๐/๓๐๖๒
เด็กหญิงเฌอมาลย์ ผันประเสริฐ

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองนำใสวิทยาคาร วัดบ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๔๖๐/๓๐๖๓
เด็กหญิงรจนีย์ อินทร์ประดิษฐ์

๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองนำใสวิทยาคาร วัดบ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๔๖๐/๓๐๖๔
เด็กชายณัฐวุฒิ พันธ์ผูก

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองนำใสวิทยาคาร วัดบ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๔๖๐/๓๐๖๕
เด็กชายสุรพงษ์ กอนแสง

๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองนำใสวิทยาคาร วัดบ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๔๖๐/๓๐๖๖
เด็กหญิงฐนิษฐา จุนสำโรง

๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองนำใสวิทยาคาร วัดบ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๔๖๐/๓๐๖๗
เด็กหญิงนรินทิพย์ ดักขุนทด

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองนำใสวิทยาคาร วัดบ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๔๖๐/๓๐๖๘
เด็กหญิงพรรณิษา งอนกระโทก

๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองนำใสวิทยาคาร วัดบ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๔๖๐/๓๐๖๙
เด็กหญิงภาวินี บัวสิงห์

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองนำใสวิทยาคาร วัดบ้านโนนสาวเอ้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๘๘ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๖๐/๓๐๗๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ เทศเกิด

๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองนำใสวิทยาคาร วัดบ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๔๖๐/๓๐๗๑
เด็กชายธนกร อือเจริญ

้

๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองนำใสวิทยาคาร วัดบ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๔๖๐/๓๐๗๒
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ภูพวด

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองนำใสวิทยาคาร วัดบ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๔๖๐/๓๐๗๓
เด็กหญิงปรายฟา สงวนศักดิ

์

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองนำใสวิทยาคาร วัดบ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๔๖๐/๓๐๗๔
นายกิติศักดิ

์

สิทธิปญญา
๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคลองนำใสวิทยาคาร วัดบ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๔๖๐/๓๐๗๕
นางสาวชิดชนก สร้อยสูงเนิน

๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนคลองนำใสวิทยาคาร วัดบ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๔๖๐/๓๐๗๖
นางสาวทิพย์เกตุแก้ว สุขแปน

๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองนำใสวิทยาคาร วัดบ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๔๖๐/๓๐๗๗
นางสาวธารทิพย์ มิตรชอบ

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคลองนำใสวิทยาคาร วัดบ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๔๖๐/๓๐๗๘
นางสาวศศิภัทร บุญประกอบ

๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองนำใสวิทยาคาร วัดบ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๔๖๐/๓๐๗๙
เด็กชายชัยวัฒน์ เรืองรัมย์

๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองนำใสวิทยาคาร วัดบ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๔๖๐/๓๐๘๐
นางสาวพิยดา เพียรสมพาน

๐๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนคลองนำใสวิทยาคาร วัดบ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๔๖๐/๓๐๘๑
นางสาวปภาวี สาคร

๐๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนคลองนำใสวิทยาคาร วัดบ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๔๖๐/๓๐๘๒
นางสาวศศิกานต์ มังพิบูลย์

่

๐๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนคลองนำใสวิทยาคาร วัดบ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๔๖๐/๓๐๘๓
นายอภิสิทธิ

์

พินนอก
๒๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนคลองนำใสวิทยาคาร วัดบ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๔๖๐/๓๐๘๔
เด็กชายพงศ์ปณต บุญงาม

๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสาวเอ้ วัดบ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๔๖๐/๓๐๘๕
เด็กชายสรัล อาษางาม

๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสาวเอ้ วัดบ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๔๖๐/๓๐๘๖
เด็กชายธรรมนูญ ประเสริฐศรี

๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสาวเอ้ วัดบ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๔๖๐/๓๐๘๗
เด็กหญิงทรรศนีย์ กุลเกลียง

้

๐๔/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสาวเอ้ วัดบ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๔๖๐/๓๐๘๘
เด็กหญิงอินทิรา เจริญสุข

๑๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสาวเอ้ วัดบ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๔๖๐/๓๐๘๙
เด็กหญิงโสภิตา มณีธรรม

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสาวเอ้ วัดบ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๔๖๐/๓๐๙๐
เด็กชายธวัชชัย งามบุญคำ

๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสาวเอ้ วัดบ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๔๖๐/๓๐๙๑
เด็กชายอดิศักดิ

์

จุนสำโรง
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสาวเอ้ วัดบ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๔๖๐/๓๐๙๒
เด็กชายศราวุฒ จำนิล

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสาวเอ้ วัดบ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๔๖๐/๓๐๙๓
เด็กชายเธียร์รุจ นนเทศา

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสาวเอ้ วัดบ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๔๖๐/๓๐๙๔
เด็กชายพชร ฟองเกิด

๑๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๔๖๐/๓๐๙๕
เด็กหญิงกมลมณี กุหลาบเพ็ชร

๐๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๔๖๐/๓๐๙๖
เด็กหญิงชนม์นิภา พนมผา

๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๔๖๐/๓๐๙๗
เด็กหญิงพิมพ์มาดา งามประเสริฐสุข

๒๔/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๔๖๐/๓๐๙๘
เด็กหญิงสุฐิตา ฉายโฉมเลิศ

๓๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๔๖๐/๓๐๙๙
เด็กหญิงอรัญญา โถนารัตน์

๑๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2

วัดปายเขียววนาราม
 

สก ๔๔๖๐/๓๑๐๐
เด็กหญิงณัฐฐินนท์ มีสังฆะ

๒๔/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๔๖๐/๓๑๐๑
เด็กหญิงนิภาวรรณ เกตุชม

๒๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๔๖๐/๓๑๐๒
เด็กชายสิกรินทร์ หันมล

๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๔๖๐/๓๑๐๓
เด็กชายพีระพัฒน์ เอียมเผ่าจีน

่

๐๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๔๖๐/๓๑๐๔
เด็กหญิงทิพย์ธารา ศิริเพ็ชร์

๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2
วัดปายเขียววนาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๘๙ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๖๐/๓๑๐๕
เด็กหญิงศิรินันท์ ฉุนกระโทก

๑๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๔๖๐/๓๑๐๖
เด็กชายศุภณัฐ ชมสวัสดิ

์

๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๔๖๐/๓๑๐๗
เด็กหญิงแพรวา ไรโปง

๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๔๖๐/๓๑๐๘
เด็กหญิงเพชรลดา พุกภูษา

๒๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๔๖๐/๓๑๐๙
เด็กชายปยะพงศ์ สมบูรณ์พงษ์

๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๔๖๐/๓๑๑๐
เด็กชายทิวากร ลาวิลัย

๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๔๖๐/๓๑๑๑
เด็กหญิงพรรษชล บรรจง

๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๔๖๐/๓๑๑๒
เด็กชายธนภัทร พิศนอก

๓๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๔๖๐/๓๑๑๓
เด็กชายขจรศักดิ

์

อักษร
๒๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๔๖๐/๓๑๑๔
เด็กหญิงนันท์นภัส ชมสุข

๒๘/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๔๖๐/๓๑๑๕
เด็กชายอภิสิทธิ

์

นนท์ไกร
๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๔๖๐/๓๑๑๖
เด็กชายลำพูน แสงน้อย

๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๔๖๐/๓๑๑๗
เด็กชายกันยา คล้องห้วยบง

๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๔๖๐/๓๑๑๘
เด็กหญิงชลธิชา เวียงสมุทร

๐๘/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2

วัดปายเขียววนาราม
 

สก ๔๔๖๐/๓๑๑๙
เด็กหญิงเหมือนฝน เพ็ชรดำ

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๔๖๐/๓๑๒๐
เด็กชายสุชานันท์ กลินจันทร์

่

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๔๖๐/๓๑๒๑
เด็กหญิงสุภาพิชญ์ จุระกัน

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๔๖๐/๓๑๒๒
เด็กชายศรัณย์ สามล

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหว้า
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๔๖๐/๓๑๒๓
เด็กชายเสกสรรค์ สิงห์สุพรรณ

๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหว้า
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๔๖๐/๓๑๒๔
เด็กหญิงอนุศรา บัวแก้ว

๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหว้า
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๔๖๐/๓๑๒๕
เด็กหญิงทานตะวัน อ่อนศรี

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหว้า
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๔๖๐/๓๑๒๖
เด็กชายรัฐภูมิ อ่อนละม้าย

๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหว้า
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๔๖๐/๓๑๒๗
เด็กชายธนกร เมืองทีรัก

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหว้า
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๔๖๐/๓๑๒๘
เด็กชายกิตติศักดิ

์

มะขามเทศ
๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหว้า
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๔๖๐/๓๑๒๙
เด็กชายรามิน คุ้มไพรี

๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหว้า
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๔๖๐/๓๑๓๐
เด็กหญิงเกสรา แผนสมบูรณ์

๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหว้า
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๔๖๐/๓๑๓๑
เด็กหญิงกันต์นิษฐ์ คำหวล

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหว้า
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๔๖๐/๓๑๓๒
เด็กหญิงกุลธิตา มูลหล้า

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหว้า
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๔๖๐/๓๑๓๓
เด็กชายทักษิณ พิรารักษ์

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหว้า
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๔๖๐/๓๑๓๔
เด็กชายณัฐวุฒิ แก้วอ่อน

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสระปทุม
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๔๖๐/๓๑๓๕
เด็กชายณัติทนันท์ บวกขุนทด

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสระปทุม
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๔๖๐/๓๑๓๖
เด็กชายธนพัฒน์ สิงหะ

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสระปทุม
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๔๖๐/๓๑๓๗
เด็กชายธีรยุทธ สารการณ์

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสระปทุม
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๔๖๐/๓๑๓๘
เด็กชายพุฒิพงศ์ ถนอมกลาง

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสระปทุม
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๔๖๐/๓๑๓๙
เด็กชายรัฐภูมิ ขนบบวรกุล

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสระปทุม
วัดปายเขียววนาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๙๐ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๖๐/๓๑๔๐
เด็กชายราเมนทร์ เหล่าน้อย

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสระปทุม
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๔๖๐/๓๑๔๑
เด็กชายวาริศ สุริวงศ์

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสระปทุม
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๔๖๐/๓๑๔๒
เด็กชายสิทธิชัย ชาวนา

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสระปทุม
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๔๖๐/๓๑๔๓
เด็กชายสรวิศ ฟางชัยภูมิ

๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสระปทุม
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๔๖๐/๓๑๔๔
เด็กหญิงกนิษฐา เชือคำศรี

้

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสระปทุม
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๔๖๐/๓๑๔๕
เด็กหญิงกุลทัศน์ ทุยาวัฒ

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสระปทุม
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๔๖๐/๓๑๔๖
เด็กหญิงนันธิดา เอียมสะอาด

่

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสระปทุม
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๔๖๐/๓๑๔๗
เด็กหญิงนาราภัทร พลนิกรณ์

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสระปทุม
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๔๖๐/๓๑๔๘
เด็กหญิงพิยะดา จันทะคำแสง

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสระปทุม
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๔๖๐/๓๑๔๙
เด็กหญิงหัตถญา เหมาะสมาน

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสระปทุม
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๔๖๐/๓๑๕๐
เด็กหญิงหยกมณี ตีวะบุตร

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสระปทุม
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๔๖๐/๓๑๕๑
เด็กชายหลอด ลง

๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสระปทุม
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๔๖๐/๓๑๕๒
เด็กหญิงสุกมล คชสาร

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสระปทุม
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๔๖๐/๓๑๕๓
เด็กหญิงเขมมิกา ปองโสม

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสระปทุม
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๔๖๐/๓๑๕๔
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

สีระชาติ

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสระปทุม
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๔๖๐/๓๑๕๕
เด็กชายภูธเนศ เยียมพลัง

้

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสระปทุม
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๔๖๐/๓๑๕๖
เด็กชายชาญชัย ผดุงใจ

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดหนองปรือ  

สก ๔๔๖๐/๓๑๕๗
เด็กชายจิรสิน ไพเราะ

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดหนองปรือ  

สก ๔๔๖๐/๓๑๕๘
เด็กชายพิภพ สันพลี

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดหนองปรือ  

สก ๔๔๖๐/๓๑๕๙
เด็กหญิงสุมิตรา แซ่เตียว

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดหนองปรือ  

สก ๔๔๖๐/๓๑๖๐
เด็กหญิงจันทิรา วิเศษกลาง

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดหนองปรือ  

สก ๔๔๖๐/๓๑๖๑
เด็กหญิงสุภาพร ศรีชมภู

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดหนองปรือ  

สก ๔๔๖๐/๓๑๖๒
เด็กหญิงสุพรรณา เลียบ

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดหนองปรือ  

สก ๔๔๖๐/๓๑๖๓
เด็กชายอนุวรรตน์ สมัยกุล

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดหนองปรือ  

สก ๔๔๖๐/๓๑๖๔
เด็กหญิงการะบุหนิง กุลนาม

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดหนองปรือ  

สก ๔๔๖๐/๓๑๖๕
เด็กชายณัฐพงศ์ ไทยแก้ว

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหมูน้อย วัดหนองหมูน้อย  

สก ๔๔๖๐/๓๑๖๖
เด็กชายปฏิพันท์ อุ่นมี

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหมูน้อย วัดหนองหมูน้อย  

สก ๔๔๖๐/๓๑๖๗
เด็กชายพุฒิพงศ์ พุดอ่อน

๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหมูน้อย วัดหนองหมูน้อย  

สก ๔๔๖๐/๓๑๖๘
เด็กหญิงพรนัดชา ทีรักษา

๐๔/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองหมูน้อย วัดหนองหมูน้อย  

สก ๔๔๖๐/๓๑๖๙
เด็กหญิงกัญญาณัฐ สนะเวช

๐๖/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองหมูน้อย วัดหนองหมูน้อย  

สก ๔๔๖๐/๓๑๗๐
เด็กหญิงจุฑามาส กอนเสพ

๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหมูน้อย วัดหนองหมูน้อย  

สก ๔๔๖๐/๓๑๗๑
เด็กหญิงนันธิญากร บุญตา

๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหมูน้อย วัดหนองหมูน้อย  

สก ๔๔๖๐/๓๑๗๒
เด็กชายพัชฏะ ประกอบเกือ

้

๒๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองหมูน้อย วัดหนองหมูน้อย  

สก ๔๔๖๐/๓๑๗๓
เด็กหญิงพิญดา สุขอารมณ์

๑๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองหมูน้อย วัดหนองหมูน้อย  

สก ๔๔๖๐/๓๑๗๔
เด็กชายพีรภัทร สุขอารมณ์

๑๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองหมูน้อย วัดหนองหมูน้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๙๑ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๖๐/๓๑๗๕
เด็กชายอนุวัฒน์ สิงหรัตน์

๒๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองหมูน้อย วัดหนองหมูน้อย  

สก ๔๔๖๐/๓๑๗๖
เด็กชายปราโมทย์ บุตรดีงาม

๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหมูน้อย วัดหนองหมูน้อย  

สก ๔๔๖๐/๓๑๗๗
เด็กชายขวัญเมือง จันทร์จินดา

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหมูน้อย วัดหนองหมูน้อย  

สก ๔๔๖๐/๓๑๗๘
เด็กชายเอกรัชต์ กันประกอบ

๒๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองหมูน้อย วัดหนองหมูน้อย  

สก ๔๔๖๐/๓๑๗๙
เด็กหญิงวรนาฏ งามประสิทธิ

์

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหมูน้อย วัดหนองหมูน้อย  

สก ๔๔๖๐/๓๑๘๐
เด็กหญิงศศิวรรณ โพธิไทร

์

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหมูน้อย วัดหนองหมูน้อย  

สก ๔๔๖๐/๓๑๘๑
เด็กหญิงอาทิติยา เทียงธรรม

่

๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหมูน้อย วัดหนองหมูน้อย  

สก ๔๔๖๐/๓๑๘๒
เด็กหญิงรสภัทร สังชม

๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหมูน้อย วัดหนองหมูน้อย  

สก ๔๔๖๐/๓๑๘๓
เด็กหญิงนันท์นภัส พิมพิสาร

๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหมูน้อย วัดหนองหมูน้อย  

สก ๔๔๖๐/๓๑๘๔
เด็กหญิงยลดา สะอาดรัมย์

๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหมูน้อย วัดหนองหมูน้อย  

สก ๔๔๖๐/๓๑๘๕
เด็กหญิงผกามาศ นาคกุล

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหมูน้อย วัดหนองหมูน้อย  

สก ๔๔๖๐/๓๑๘๖
เด็กชายสุรเดช อุดมแก้ว

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหมูน้อย วัดหนองหมูน้อย  

สก ๔๔๖๐/๓๑๘๗
เด็กชายภูรินทร์ จันทร์แก้ว

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหมูน้อย วัดหนองหมูน้อย  

สก ๔๔๖๐/๓๑๘๘
เด็กชายธวัชชัย กันนิยม

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหมูน้อย วัดหนองหมูน้อย  

สก ๔๔๖๐/๓๑๘๙
เด็กชายภัครธรณ์ เครือกำแพง

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหมูน้อย วัดหนองหมูน้อย  

สก ๔๔๖๐/๓๑๙๐
เด็กชายธนากร จันทร์ตระกูล

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหมูน้อย วัดหนองหมูน้อย  

สก ๔๔๖๐/๓๑๙๑
เด็กหญิงพรชิตา ศรีจำปา

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหมูน้อย วัดหนองหมูน้อย  

สก ๔๔๖๐/๓๑๙๒
เด็กหญิงวรัญญา ประสังข์กุล

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหมูน้อย วัดหนองหมูน้อย  

สก ๔๔๖๐/๓๑๙๓
เด็กหญิงสุธิดา เหนือขุนทศ

๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหมูน้อย วัดหนองหมูน้อย  

สก ๔๔๖๐/๓๑๙๔
เด็กชายกิตติ กางรัมย์

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหมูน้อย วัดหนองหมูน้อย  

สก ๔๔๖๐/๓๑๙๕
เด็กชายอนุวัฒน์ งามประสิทธิ

์

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหมูน้อย วัดหนองหมูน้อย  

สก ๔๔๖๐/๓๑๙๖
เด็กชายกิตติพัฒน์ จันทมิฬ

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหมูน้อย วัดหนองหมูน้อย  

สก ๔๔๖๐/๓๑๙๗
เด็กชายปยะพงษ์ เหมาะใจ

๐๖/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านหนองไผ่
พรหมสุวรรณ  

สก ๔๔๖๐/๓๑๙๘
เด็กชายจุลจักร พรมทอง

๒๑/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านหนองไผ่

พรหมสุวรรณ  

สก ๔๔๖๐/๓๑๙๙
เด็กชายชาญวุธ มณีราษฎร์

๒๑/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านหนองไผ่

พรหมสุวรรณ  

สก ๔๔๖๐/๓๒๐๐
เด็กชายวริทธิธร

์

เกตุกลาง
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านหนองไผ่
พรหมสุวรรณ  

สก ๔๔๖๐/๓๒๐๑
เด็กชายธนกฤต คลองงาม

๐๕/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านหนองไผ่
พรหมสุวรรณ  

สก ๔๔๖๐/๓๒๐๒
เด็กชายฉลอง คลองงาม

๐๖/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านหนองไผ่
พรหมสุวรรณ  

สก ๔๔๖๐/๓๒๐๓
เด็กชายณัฐวุฒิ เกตุพงษ์

๑๗/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านหนองไผ่
พรหมสุวรรณ  

สก ๔๔๖๐/๓๒๐๔
เด็กชายพีระศักดิ

์

คำฟู
๒๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านหนองไผ่

พรหมสุวรรณ  

สก ๔๔๖๐/๓๒๐๕
เด็กหญิงวิยะดา เยรัมย์

๐๖/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านหนองไผ่
พรหมสุวรรณ  

สก ๔๔๖๐/๓๒๐๖
เด็กหญิงภัชราภา เพ็งวงษ์

๐๔/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านหนองไผ่
พรหมสุวรรณ  

สก ๔๔๖๐/๓๒๐๗
เด็กชายจีระศักดิ

์

มาตรวังแสง
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี โคกสว่าง  

สก ๔๔๖๐/๓๒๐๘
เด็กชายณัฐพล เครือแปง

๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี โคกสว่าง  

สก ๔๔๖๐/๓๒๐๙
เด็กชายกิจเกษม คำสะใบ

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี โคกสว่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๙๒ / ๑๔๑

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๖๐/๓๒๑๐
เด็กชายนพวรรธก์ เวชพิทักษ์

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี โคกสว่าง  

สก ๔๔๖๐/๓๒๑๑
เด็กชายวรวิทย์ บุญปญญา

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี โคกสว่าง  

สก ๔๔๖๐/๓๒๑๒
เด็กหญิงจีราวรรณ บุญครอง

๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี โคกสว่าง  

สก ๔๔๖๐/๓๒๑๓
เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

ปนศิริ

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี โคกสว่าง  

สก ๔๔๖๐/๓๒๑๔
เด็กหญิงจิรภัทร นันตา

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี โคกสว่าง  

สก ๔๔๖๐/๓๒๑๕
เด็กหญิงสุปราณี คชกฤษ

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี โคกสว่าง  

สก ๔๔๖๐/๓๒๑๖
เด็กชายณัฐพล เวียนพบ

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี โคกสว่าง  

สก ๔๔๖๐/๓๒๑๗
เด็กชายนพณัฐ วิเชียร

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี โคกสว่าง  

สก ๔๔๖๐/๓๒๑๘
เด็กหญิงอโณทัย เหมือนศรี

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี โคกสว่าง  

สก ๔๔๖๐/๓๒๑๙
เด็กหญิงศุภลักษณ์ เขียวขำ

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี โคกสว่าง  

สก ๔๔๖๐/๓๒๒๐
เด็กหญิงทิพย์อาภา กุ่มเทียน

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี โคกสว่าง  

สก ๔๔๖๐/๓๒๒๑
เด็กหญิงประกายแก้ว

สุภาษา
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี โคกสว่าง  

สก ๔๔๖๐/๓๒๒๒
เด็กชายพีรพัฒน์ ปาสาเน

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี โคกสว่าง  

สก ๔๔๖๐/๓๒๒๓
เด็กชายชัชวาล เจริญยิง

่

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี โคกสว่าง  

สก ๔๔๖๐/๓๒๒๔
เด็กหญิงทิพกฤตา ชินบุตร

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี โคกสว่าง  

สก ๔๔๖๐/๓๒๒๕
เด็กหญิงจิรเจตน์ แก้วประทุม

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี โคกสว่าง  

สก ๔๔๖๐/๓๒๒๖
เด็กชายวัชรินทร์ ภู่กัน

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี โคกสว่าง  

สก ๔๔๖๐/๓๒๒๗
เด็กชายโชติพงศ์ คำผม

๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี โคกสว่าง  

สก ๔๔๖๐/๓๒๒๘
เด็กหญิงนิภาพร ปองนาน

๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี โคกสว่าง  

สก ๔๔๖๐/๓๒๒๙
เด็กหญิงฟาริดา ดีเลาะ

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี โคกสว่าง  

สก ๔๔๖๐/๓๒๓๐
เด็กชายธนากร ร่มโพธิ

์

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๔๖๐/๓๒๓๑
เด็กชายธีรภัทร์ พวงลำภู

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๔๖๐/๓๒๓๒
เด็กหญิงพรรัตน์ดา อนานู

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๔๖๐/๓๒๓๓
นายศุภวิชญ์ เค้าหอม

๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๔๖๐/๓๒๓๔
นางสาวปรียาพร ตาลประเดิม

๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๔๖๐/๓๒๓๕
เด็กหญิงรพีภัทร ศรีสกุล

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๔๖๐/๓๒๓๖
นายนพรัตน์ แซ่เอียบ

๊

๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๔๖๐/๓๒๓๗
นางสาวฉัตรธิดา สอนอับ

๐๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๔๖๐/๓๒๓๘
เด็กชายอภินันท์ กัณทษา

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๔๖๐/๓๒๓๙
เด็กหญิงฑิฆัมพร รวดเร็ว

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๔๖๐/๓๒๔๐
นางสาวลัดดา ชาลศิล

๐๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๔๖๐/๓๒๔๑
เด็กชายบูรพา นาชม

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๔๖๐/๓๒๔๒
เด็กชายนราธิป วงค์กันคำ

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๔๖๐/๓๒๔๓
เด็กหญิงขวัญชนก จิตรพล

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๔๖๐/๓๒๔๔
เด็กชายสรวิชญ์ ทองศรี

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๙๓ / ๑๔๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๖๐/๓๒๔๕
เด็กหญิงชลธิดา โตสิงห์

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๔๖๐/๓๒๔๖
เด็กหญิงจิราวรรณ คำมา

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๔๖๐/๓๒๔๗
นางสาวสุเพียบ เพลิน

๓๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๔๖๐/๓๒๔๘
นางสาวนิจฉรา ปนะพัง

๒๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๔๖๐/๓๒๔๙
เด็กชายอรัญ เปลืองชัย

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๔๖๐/๓๒๕๐
เด็กหญิงศิริลักษณ์ ดีลุน

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๔๖๐/๓๒๕๑
เด็กหญิงวันวิสา แซ่อึง

้

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๔๖๐/๓๒๕๒
เด็กหญิงวิชุดา เครือวัน

๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๔๖๐/๓๒๕๓
นายอธิศ นาวงษ์

๑๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๔๖๐/๓๒๕๔
เด็กหญิงชลธิชา พลชุมแสง

๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๔๖๐/๓๒๕๕
เด็กหญิงณิชชยา ภาคพรม

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๔๖๐/๓๒๕๖
นางสาวนฤมล กลางสวัสดิ

์

๐๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๔๖๐/๓๒๕๗
เด็กหญิงชลธิชา ลีศิริสกุล

้

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๔๖๐/๓๒๕๘
เด็กหญิงศิรินภา ลายศรี

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๔๖๐/๓๒๕๙
เด็กหญิงกันยา ชาลศิล

๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๔๖๐/๓๒๖๐
เด็กชายอภินันท์ ปอมกลาง

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๔๖๐/๓๒๖๑
นายวิชชากร สมัยกลาง

๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๔๖๐/๓๒๖๒
นางสาวเพชรรัตน์ ศรีบุญเรือง

๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๔๖๐/๓๒๖๓
นางสาวศิริพัตรา สีระพัน

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๔๖๐/๓๒๖๔
นายกิตติชัย เจียวรัมย์

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๔๖๐/๓๒๖๕
เด็กหญิงกาญจณี ไขอ่อน

๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๔๖๐/๓๒๖๖
นางสาวณปภัช จันทะพรม

๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๔๖๐/๓๒๖๗
นางสาวทานตะวัน วงคำภา

๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๔๖๐/๓๒๖๘
นางสาวรัชนี กันนิยม

๐๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๔๖๐/๓๒๖๙
นางสาวสายฝน สังสิทธิ

์

๑๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๔๖๐/๓๒๗๐
เด็กหญิงไพลิน สังสี

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๔๖๐/๓๒๗๑
เด็กชายทิวากร พวงลำภู

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๔๖๐/๓๒๗๒
นางสาวสุดารัตน์ สริมอรุณ

๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๔๖๐/๓๒๗๓
นางสาวชนินาถ เดิมพันธ์

๐๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๔๖๐/๓๒๗๔
เด็กหญิงวิจิตรา จิตรเพิม

่

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๔๖๐/๓๒๗๕
นายระวี แซ่อึง

้

๑๘/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๔๖๐/๓๒๗๖
เด็กชายพีรพล กันสำอาง

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๔๖๐/๓๒๗๗
เด็กชายชนม์ชนันทร์ หารจันทร์

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๔๖๐/๓๒๗๘
เด็กหญิงมนัสนัน นุมขุนทด

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๔๖๐/๓๒๗๙
เด็กชายณฐพล ไชยณรงค์

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๙๔ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๖๐/๓๒๘๐
เด็กชายจันทร์ธา สิบริว

้

๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๔๖๐/๓๒๘๑
เด็กหญิงธนกมล นาคกระแสร์

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๔๖๐/๓๒๘๒
เด็กชายภูริภัทร พงพรม

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๔๖๐/๓๒๘๓
เด็กหญิงจันทราทิพย์ เกตุทิม

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๔๖๐/๓๒๘๔
เด็กหญิงศตพร วงษามิง

่

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๔๖๐/๓๒๘๕
เด็กหญิงอภิญญา คำโสดา

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๔๖๐/๓๒๘๖
เด็กหญิงพรชิตา แสงศรี

๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๔๖๐/๓๒๘๗
เด็กชายวสันต์ ดีจะมาลา

๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๔๖๐/๓๒๘๘
นางสาวอารยา กันดิษ

๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๔๖๐/๓๒๘๙
เด็กหญิงรินลิณี ทาดา

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๔๖๐/๓๒๙๐
เด็กชายภาคิม พุดตาแต้

๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๔๖๐/๓๒๙๑
นางสาวกัลย์สุดา คำหวาย

๒๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๔๖๐/๓๒๙๒
เด็กหญิงภัทรธิดา ชัยยิง

่

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๔๖๐/๓๒๙๓
เด็กชายภุมรินทร์ เกตุวารี

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๔๖๐/๓๒๙๔
เด็กชายจิรพัฒน์ คุชิตา

๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๔๖๐/๓๒๙๕
นายณรงค์ศักดิ

์

สาวใส
๒๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๔๖๐/๓๒๙๖
นางสาวกันตยา ชะบา

๑๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๔๖๐/๓๒๙๗
เด็กชายชัยอนันต์ ผ่องแผ้ว

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๔๖๐/๓๒๙๘
นายณรงค์ สุขรักษา

๑๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๔๖๐/๓๒๙๙
นางสาวรัตติกาล เพ็ชรรัตน์

๑๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๔๖๐/๓๓๐๐
นางสาวจันทิมา เสาศิลา

๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๔๖๐/๓๓๐๑
เด็กหญิงอังคณา จีนโน

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๔๖๐/๓๓๐๒
เด็กชายทวี นุชรุ่งเรือง

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๔๖๐/๓๓๐๓
เด็กหญิงณัฐณิชา ปอสี

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๔๖๐/๓๓๐๔
เด็กชายศุภชัย ปานนอก

๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๔๖๐/๓๓๐๕
เด็กหญิงพิชญาพร สุวรรณ์

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๔๖๐/๓๓๐๖
เด็กหญิงโสภิตนภา หอมชิด

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๔๖๐/๓๓๐๗
เด็กหญิงโสรยา เวรุตัง

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๔๖๐/๓๓๐๘
นางสาวสมเพียร บัวพา

๑๐/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๔๖๐/๓๓๐๙
เด็กชายเทพการต์ บุญชู

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๔๖๐/๓๓๑๐
เด็กชายสุนันท์ ท้าวเดช

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๔๖๐/๓๓๑๑
เด็กชายบัญชา มะสุใส

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๔๖๐/๓๓๑๒
เด็กชายอภิรักษ์ แก้วมี

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๔๖๐/๓๓๑๓
เด็กหญิงนารีรัตน์ อวย

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๔๖๐/๓๓๑๔
นายนัฐพงศ์ ชมชืน

่

๑๐/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๙๕ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๖๐/๓๓๑๕
เด็กหญิงกัญญารัตน์ จงราช

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๔๖๐/๓๓๑๖
เด็กหญิงนิตยา ชะชัย

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๔๖๐/๓๓๑๗
เด็กชายนันทชัย พวงพันธ์

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๔๖๐/๓๓๑๘
เด็กหญิงสุชาดา วิวาห์สุข

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๔๖๐/๓๓๑๙
เด็กหญิงอารียา จันดี

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๔๖๐/๓๓๒๐
เด็กหญิงวรรัตน์ สุทธิโสม

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๔๖๐/๓๓๒๑
เด็กหญิงสุพรรณษา ถวายมงคล

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๔๖๐/๓๓๒๒
เด็กหญิงกานต์ธิดา โสมะเค็ง

๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๔๖๐/๓๓๒๓
เด็กชายฉัตรชัย แสงงาม

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๔๖๐/๓๓๒๔
เด็กหญิงศุภรัตน์ กองแก้ว

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๔๖๐/๓๓๒๕
เด็กชายสมรักษ์ กาญจนศร

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๔๖๐/๓๓๒๖
นางสาวพรพิมล เรียวชัยสงค์

๑๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๔๖๐/๓๓๒๗
นายณรงค์ฤทธิ

์

ฤทธิธา

์

๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๔๖๐/๓๓๒๘
เด็กหญิงณัฐธิดา ทองศิริ

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๔๖๐/๓๓๒๙
เด็กหญิงณัฎฐิกา ไชเยศ

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๔๖๐/๓๓๓๐
เด็กชายจีรวัฒน์ ใสขาว

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๔๖๐/๓๓๓๑
นายพีรพัฒน์ ปอมกลาง

๐๕/๑๐/๒๕๔๐
โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๔๖๐/๓๓๓๒
นายธีระศักดิ

์

ร่วมกุล

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๔๖๐/๓๓๓๓
เด็กหญิงสุวิดา นครวงษ์

๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๔๖๐/๓๓๓๔
เด็กชายอัสนี โสภาเลิศ

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๔๖๐/๓๓๓๕
เด็กหญิงศศิวิมล โสดาจันทร์

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๔๖๐/๓๓๓๖
เด็กหญิงนวลจันทร์ อม

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๔๖๐/๓๓๓๗
เด็กหญิงหทัยรัตน์ แม่นปน

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๔๖๐/๓๓๓๘
เด็กหญิงอารียา น้อยถนอม

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๔๖๐/๓๓๓๙
นายศักรินทร์ ฉิมพาลี

๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๔๖๐/๓๓๔๐
นางสาวเทศ สุขรักษา

๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๔๖๐/๓๓๔๑
เด็กชายกัปตันโอ สักกุนัน

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๔๖๐/๓๓๔๒
เด็กหญิงธัญลักษณ์ บุญพยุง

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๔๖๐/๓๓๔๓
นายวัสนกร กุดนาน้อย

๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๔๖๐/๓๓๔๔
เด็กชายกัมปนาท ตระวงสา

๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๔๖๐/๓๓๔๕
เด็กหญิงปยะพร ดีลุน

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๔๖๐/๓๓๔๖
เด็กชายปญญา พลดงนอก

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๔๖๐/๓๓๔๗
เด็กชายรัฐศาสตร์ สิธิ

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๔๖๐/๓๓๔๘
เด็กชายกิตติภูมิ แถวไธสง

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๔๖๐/๓๓๔๙
เด็กหญิงณัฐนันท์ จันทร์ศรี

๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๙๖ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๖๐/๓๓๕๐
เด็กหญิงทิติยา สำเภาลี

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๔๖๐/๓๓๕๑
นางสาวอังคณา กันหา

๑๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๔๖๐/๓๓๕๒
เด็กหญิงกนกวรรณ ไวไธสง

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๔๖๐/๓๓๕๓
เด็กหญิงศุจีภรณ์ สิงห์สำโรง

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๔๖๐/๓๓๕๔
เด็กหญิงชนากานต์ จันทรกำเนิด

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๔๖๐/๓๓๕๕
เด็กชายภูวนัย จันทะศร

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๔๖๐/๓๓๕๖
เด็กชายภัสษุทา เจริญยิง

่

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๔๖๐/๓๓๕๗
เด็กหญิงเบญจพร จันวาน

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละลมติม ละลมติม  

สก ๔๔๖๐/๓๓๕๘
เด็กหญิงมิรันตรี เนตรกุล

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละลมติม ละลมติม  

สก ๔๔๖๐/๓๓๕๙
เด็กหญิงขวัญขิณีย์ จันทร์เกษร

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละลมติม ละลมติม  

สก ๔๔๖๐/๓๓๖๐
เด็กชายนัฎฐวัฒน์ หลวงสนาม

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละลมติม ละลมติม  

สก ๔๔๖๐/๓๓๖๑
เด็กชายณรงค์ เชียง

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละลมติม ละลมติม  

สก ๔๔๖๐/๓๓๖๒
เด็กชายวิทย์ เวง

๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละลมติม ละลมติม  

สก ๔๔๖๐/๓๓๖๓
เด็กหญิงอริสา อินทร์ประยูร

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละลมติม ละลมติม  

สก ๔๔๖๐/๓๓๖๔
เด็กหญิงชลวสา ปูนา

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละลมติม ละลมติม  

สก ๔๔๖๐/๓๓๖๕
เด็กหญิงสุมณฑา เชือมไธสง

่

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละลมติม ละลมติม  

สก ๔๔๖๐/๓๓๖๖
เด็กหญิงวิไลวรรณ เว่ารัมย์

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละลมติม ละลมติม  

สก ๔๔๖๐/๓๓๖๗
เด็กหญิงศุภาพรรณ ราช

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละลมติม ละลมติม  

สก ๔๔๖๐/๓๓๖๘
เด็กชายจิรเมธ สารพัฒน์

๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละลมติม ละลมติม  

สก ๔๔๖๐/๓๓๖๙
เด็กชายธนโชติ เครือวัน

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละลมติม ละลมติม  

สก ๔๔๖๐/๓๓๗๐
เด็กหญิงจันทรา เทียม

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละลมติม ละลมติม  

สก ๔๔๖๐/๓๓๗๑
เด็กหญิงวรรณวิภา ชูแก้ว

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละลมติม ละลมติม  

สก ๔๔๖๐/๓๓๗๒
เด็กชายพรเทพ เชาว์โคกสูง

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละลมติม ละลมติม  

สก ๔๔๖๐/๓๓๗๓
เด็กหญิงปวันรัตน์ เนาชาติ

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละลมติม ละลมติม  

สก ๔๔๖๐/๓๓๗๔
เด็กชายตุลาธร ปญสุภารักษ์

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละลมติม ละลมติม  

สก ๔๔๖๐/๓๓๗๕
เด็กหญิงชลธิชา อินทร์ประยูร

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละลมติม ละลมติม  

สก ๔๔๖๐/๓๓๗๖
เด็กชายพีรพัฒน์ โหมดเจริญ

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละลมติม ละลมติม  

สก ๔๔๖๐/๓๓๗๗
เด็กชายมงคล คำบัว

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละลมติม ละลมติม  

สก ๔๔๖๐/๓๓๗๘
เด็กชายอธิบดี นามวันนา

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละลมติม ละลมติม  

สก ๔๔๖๐/๓๓๗๙
เด็กชายทักษ์ดนัย จันชืน

่

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละลมติม ละลมติม  

สก ๔๔๖๐/๓๓๘๐
เด็กชายยศพล ชำนาญรัมย์

๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านละลมติม ละลมติม  

สก ๔๔๖๐/๓๓๘๑
เด็กชายนนทกานต์ สลับตาล

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละลมติม ละลมติม  

สก ๔๔๖๐/๓๓๘๒
นายภัทรกร กันอุสาห์

๐๘/๐๙/๒๕๔๒

กศน.อำเภอโคกสูง หนองจาน  

สก ๔๔๖๐/๓๓๘๓
นางสาวประภาวรรณ อิมเกษ

่

๒๒/๑๒/๒๕๓๔

กศน.อำเภอโคกสูง หนองจาน  

สก ๔๔๖๐/๓๓๘๔
นายจักรพรรณ์ สุขศรี

๑๙/๑๑/๒๕๔๐

กศน.อำเภอโคกสูง หนองจาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๙๗ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๖๐/๓๓๘๕
นางสาวมุกดารัตน์ ครุฑคง

๑๖/๐๑/๒๕๔๓

กศน.อำเภอโคกสูง หนองจาน  

สก ๔๔๖๐/๓๓๘๖
นางสาวนัฐฐา กรกุม

๑๖/๐๓/๒๕๔๓

กศน.อำเภอโคกสูง หนองจาน  

สก ๔๔๖๐/๓๓๘๗
นางสาวสุธิตา หล่าขวา

๑๗/๑๐/๒๕๔๒

กศน.อำเภอโคกสูง หนองจาน  

สก ๔๔๖๐/๓๓๘๘
นางสาวบัณฑิตา บริพัด

๒๐/๐๒/๒๕๒๒

กศน.อำเภอโคกสูง หนองจาน  

สก ๔๔๖๐/๓๓๘๙
เด็กชายสุธี ซอม

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจาน หนองจาน  

สก ๔๔๖๐/๓๓๙๐
เด็กหญิงพลอยไพริน สุขสวัสดิ

์

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจาน หนองจาน  

สก ๔๔๖๐/๓๓๙๑
เด็กหญิงลัดดาวัลย์ เทียงลาย

่

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจาน หนองจาน  

สก ๔๔๖๐/๓๓๙๒
เด็กชายเกริกชัย เนรมิตร

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจาน หนองจาน  

สก ๔๔๖๐/๓๓๙๓
เด็กหญิงณปภา พิมพ์แสน

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจาน หนองจาน  

สก ๔๔๖๐/๓๓๙๔
เด็กชายวีรยุทธ กุลบุตร

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจาน หนองจาน  

สก ๔๔๖๐/๓๓๙๕
เด็กชายสุมิงขวัญ

่

บัวผัน
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจาน หนองจาน  

สก ๔๔๖๐/๓๓๙๖
เด็กชายวิน วัน

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองจาน หนองจาน  

สก ๔๔๖๐/๓๓๙๗
เด็กชายศุภชัย ผงธุลี

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจาน หนองจาน  

สก ๔๔๖๐/๓๓๙๘
เด็กหญิงพิมพ์ผกา กันนิยม

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจาน หนองจาน  

สก ๔๔๖๐/๓๓๙๙
เด็กหญิงสิริภาภรณ์ อ่อนอุทัย

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองม่วง หนองม่วง  

สก ๔๔๖๐/๓๔๐๐
เด็กหญิงหนูพริง

้

กิงมาลา

่

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองม่วง หนองม่วง  

สก ๔๔๖๐/๓๔๐๑
เด็กหญิงกาญจนา พงษ์สมร

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองม่วง หนองม่วง  

สก ๔๔๖๐/๓๔๐๒
เด็กหญิงนภาพร สิงห์โต

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองม่วง หนองม่วง  

สก ๔๔๖๐/๓๔๐๓
เด็กหญิงกรรณิการ์ พยัคฤทธิ

์

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสหัสหงษ์มหาคุณ หนองม่วง  

สก ๔๔๖๐/๓๔๐๔
เด็กชายปยะวัฒน์ สืบคงแสง

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสหัสหงษ์มหาคุณ หนองม่วง  

สก ๔๔๖๐/๓๔๐๕
เด็กหญิงทิพย์สุดา วิลาจันทร์

๐๑/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลธรรมศิริวิทยาคาร หนองม่วง  

สก ๔๔๖๐/๓๔๐๖
เด็กหญิงศิรินภัทร์ แก้วนอก

๐๙/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลธรรมศิริวิทยาคาร หนองม่วง  

สก ๔๔๖๐/๓๔๐๗
เด็กหญิงสุภานันท์ ธนโสม

๐๔/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลธรรมศิริวิทยาคาร หนองม่วง  

สก ๔๔๖๐/๓๔๐๘
เด็กชายธีรพล พินารี

๑๗/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลธรรมศิริวิทยาคาร หนองม่วง  

สก ๔๔๖๐/๓๔๐๙
เด็กชายธีรกานต์ ปะนะทัง

๑๕/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลธรรมศิริวิทยาคาร หนองม่วง  

สก ๔๔๖๐/๓๔๑๐
เด็กชายวัชรพงศ์ หาญมานบ

๐๖/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลธรรมศิริวิทยาคาร หนองม่วง  

สก ๔๔๖๐/๓๔๑๑
เด็กหญิงเปมิกา โสมะเค็ง

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลธรรมศิริวิทยาคาร หนองม่วง  

สก ๔๔๖๐/๓๔๑๒
เด็กหญิงอภิชญา ลงกลาง

๓๑/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลธรรมศิริวิทยาคาร หนองม่วง  

สก ๔๔๖๐/๓๔๑๓
เด็กชายพีรพล ทองเจือ

๐๙/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลธรรมศิริวิทยาคาร หนองม่วง  

สก ๔๔๖๐/๓๔๑๔
เด็กหญิงนัฐนันท์ ภาระกิจ

๐๑/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลธรรมศิริวิทยาคาร หนองม่วง  

สก ๔๔๖๐/๓๔๑๕
เด็กชายศิวัฒน์ วิยะรส

๐๗/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลธรรมศิริวิทยาคาร หนองม่วง  

สก ๔๔๖๐/๓๔๑๖
เด็กชายธนกร แก้วฤทธิ

์

๐๑/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลธรรมศิริวิทยาคาร หนองม่วง  

สก ๔๔๖๐/๓๔๑๗
เด็กหญิงอติกาญจน์ ทุมพล

๐๘/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลธรรมศิริวิทยาคาร หนองม่วง  

สก ๔๔๖๐/๓๔๑๘
เด็กชายวีระพล แก้วสกุล

๐๒/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลธรรมศิริวิทยาคาร หนองม่วง  

สก ๔๔๖๐/๓๔๑๙
เด็กหญิงศิวพร เชียงอินทร์

๐๓/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลธรรมศิริวิทยาคาร หนองม่วง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๙๘ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๖๐/๓๔๒๐
เด็กหญิงณฤดี นวลมิตร

๐๔/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลธรรมศิริวิทยาคาร หนองม่วง  

สก ๔๔๖๐/๓๔๒๑
เด็กชายอรุณพิพัฒน์ ช่างเหลา

๓๐/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลธรรมศิริวิทยาคาร หนองม่วง  

สก ๔๔๖๐/๓๔๒๒
เด็กชายยุทธนา พลชุมแสง

๑๙/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลธรรมศิริวิทยาคาร หนองม่วง  

สก ๔๔๖๐/๓๔๒๓
เด็กชายประดิพัทธ์ ปสสาโก

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง หนองแวง  

สก ๔๔๖๐/๓๔๒๔
เด็กชายกฤตภัค ปานมาก

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง หนองแวง  

สก ๔๔๖๐/๓๔๒๕
เด็กหญิงธีรนันท์ ทองศรี

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง หนองแวง  

สก ๔๔๖๐/๓๔๒๖
เด็กชายวันชัย โวรนิต

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง หนองแวง  

สก ๔๔๖๐/๓๔๒๗
เด็กชายสิทธิโชค กรสว่าง

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง หนองแวง  

สก ๔๔๖๐/๓๔๒๘
เด็กหญิงจิราพร สีนวน

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง หนองแวง  

สก ๔๔๖๐/๓๔๒๙
เด็กชายภาณุวัฒน์ เงางาม

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง หนองแวง  

สก ๔๔๖๐/๓๔๓๐
เด็กชายวรกานต์ ไขคำภา

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง หนองแวง  

สก ๔๔๖๐/๓๔๓๑
เด็กหญิงฐิติมา อันสมศรี

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง หนองแวง  

สก ๔๔๖๐/๓๔๓๒
เด็กชายภูริภัทร วงค์รักษา

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง หนองแวง  

สก ๔๔๖๐/๓๔๓๓
เด็กหญิงสุภาณี เอียมอ่อง

่

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง หนองแวง  

สก ๔๔๖๐/๓๔๓๔
เด็กหญิงสวรรยา กรสำเนียง

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง หนองแวง  

สก ๔๔๖๐/๓๔๓๕
เด็กหญิงปริฉัตร หอมประไพ

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง หนองแวง  

สก ๔๔๖๐/๓๔๓๖
เด็กชายวีรพล เกตุนคร

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง หนองแวง  

สก ๔๔๖๐/๓๔๓๗
เด็กหญิงโยธิกา อนาโน

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง หนองแวง  

สก ๔๔๖๐/๓๔๓๘
เด็กชายธนรัตน์ เหล่าโอก

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง หนองแวง  

สก ๔๔๖๐/๓๔๓๙
เด็กหญิงรัตตนาภรณ์ คงสุขมาก

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง หนองแวง  

สก ๔๔๖๐/๓๔๔๐
เด็กหญิงเพ็ญรดา สุพรรณนนท์

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง หนองแวง  

สก ๔๔๖๐/๓๔๔๑
เด็กหญิงภัทราพร สังข์เปรม

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง หนองแวง  

สก ๔๔๖๐/๓๔๔๒
เด็กหญิงปณิตา กรชาย

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง หนองแวง  

สก ๔๔๖๐/๓๔๔๓
เด็กชายวัชรกร กรเสนาะ

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง หนองแวง  

สก ๔๔๖๐/๓๔๔๔
เด็กชายฐิติพงษ์ ฉิมพานิช

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง หนองแวง  

สก ๔๔๖๐/๓๔๔๕
เด็กชายธนะชัย จิตรเทศ

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง หนองแวง  

สก ๔๔๖๐/๓๔๔๖
เด็กชายภัทรพล อำพันธ์เสน

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง หนองแวง  

สก ๔๔๖๐/๓๔๔๗
เด็กชายณัฐธพงษ์ อินทร์พันธุ์

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง หนองแวง  

สก ๔๔๖๐/๓๔๔๘
เด็กชายเลิศชัย บุญเลิศ

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง หนองแวง  

สก ๔๔๖๐/๓๔๔๙
เด็กหญิงจิดาภา ศรีวะวงศ์

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง หนองแวง  

สก ๔๔๖๐/๓๔๕๐
เด็กชายฐาปกรณ์ ชมดี

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง หนองแวง  

สก ๔๔๖๐/๓๔๕๑
เด็กชายสหรัฐ โพธิปลอด

์

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง หนองแวง  

สก ๔๔๖๐/๓๔๕๒
เด็กชายชนัญู สอดแก้ว

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง หนองแวง  

สก ๔๔๖๐/๓๔๕๓
เด็กชายพัชรพงษ์ เพ็ชรศรี

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง หนองแวง  

สก ๔๔๖๐/๓๔๕๔
เด็กชายเก่งกาจ กรเสนาะ

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง หนองแวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๙๙ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๖๐/๓๔๕๕
เด็กหญิงบัณฑิตา สนโสม

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง หนองแวง  

สก ๔๔๖๐/๓๔๕๖
เด็กชายชนาธิป ศรีทองเบ้า

๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง หนองแวง  

สก ๔๔๖๐/๓๔๕๗
เด็กชายวีรภัฏ เดชบรรทม

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง หนองแวง  

สก ๔๔๖๐/๓๔๕๘
เด็กชายธนา ทองอาจ

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง หนองแวง  

สก ๔๔๖๐/๓๔๕๙
เด็กหญิงสุรางคณา กรสว่าง

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง หนองแวง  

สก ๔๔๖๐/๓๔๖๐
เด็กชายปรีชา นามโคตร

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง หนองแวง  

สก ๔๔๖๐/๓๔๖๑
เด็กหญิงแก้วมณี ปนะถา

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมัง

่

หนองแวง  

สก ๔๔๖๐/๓๔๖๒
เด็กชายพีรพัฒน์ ปนะถา

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมัง

่

หนองแวง  

สก ๔๔๖๐/๓๔๖๓
เด็กชายรังสิมันต์ ปจจัยผกา

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมัง

่

หนองแวง  

สก ๔๔๖๐/๓๔๖๔
เด็กชายฐาปกรณ์ เพชรรัตน์

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมัง

่

หนองแวง  

สก ๔๔๖๐/๓๔๖๕
เด็กหญิงเพชรลัดดา ปนะถา

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมัง

่

หนองแวง  

สก ๔๔๖๐/๓๔๖๖
เด็กชายธรธรณ์ แสนเจริญ

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมัง

่

หนองแวง  

สก ๔๔๖๐/๓๔๖๗
เด็กหญิงสุภาวดี ลิมวิเศษ

่

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมัง

่

หนองแวง  

สก ๔๔๖๐/๓๔๖๘
เด็กชายสุรชัย เข็มศิริ

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมัง

่

หนองแวง  

สก ๔๔๖๐/๓๔๖๙
เด็กชายพชรพล พรมงาม

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก หนองแวง  

สก ๔๔๖๐/๓๔๗๐
เด็กชายวันทา เทือน

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก หนองแวง  

สก ๔๔๖๐/๓๔๗๑
เด็กหญิงชุติมา เเดงอ่อน

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก หนองแวง  

สก ๔๔๖๐/๓๔๗๒
เด็กชายบวร พุทธรัตน์

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก หนองแวง  

สก ๔๔๖๐/๓๔๗๓
เด็กหญิงศลิสา บุญมี

๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก หนองแวง  

สก ๔๔๖๐/๓๔๗๔
เด็กหญิงญาณิศา นิสังข์รัมย์

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก หนองแวง  

สก ๔๔๖๐/๓๔๗๕
เด็กชายวีระชัย แจ้งนาม

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก หนองแวง  

สก ๔๔๖๐/๓๔๗๖
เด็กหญิงวิมล สมคิด

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด หนองเสม็ด  

สก ๔๔๖๐/๓๔๗๗
เด็กชายรุ่งวิวัฒน์ มูลวัน

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด หนองเสม็ด  

สก ๔๔๖๐/๓๔๗๘
เด็กชายพลพล เงินพวง

๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด หนองเสม็ด  

สก ๔๔๖๐/๓๔๗๙
เด็กหญิงจิราพัชร สอนเลิศ

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด หนองเสม็ด  

สก ๔๔๖๐/๓๔๘๐
เด็กชายเอกอนันต์ กันหากุลวัฒน์

๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด หนองเสม็ด  

สก ๔๔๖๐/๓๔๘๑
เด็กชายกนกศักดิ

์

อารมย์เพียร
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด หนองเสม็ด  

สก ๔๔๖๐/๓๔๘๒
เด็กหญิงศิรประภา กันอบ

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด หนองเสม็ด  

สก ๔๔๖๐/๓๔๘๓
เด็กชายวสุ กันดิษฐ

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด หนองเสม็ด  

สก ๔๔๖๐/๓๔๘๔
เด็กชายยุทธพงษ์ ชุมชัย

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแอก หนองแอก  

สก ๔๔๖๐/๓๔๘๕
เด็กหญิงปนัสยา หลวงศรี

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหมากมุ่น อรัญญิการาม  

สก ๔๔๖๐/๓๔๘๖
เด็กหญิงนาง ทา

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหมากมุ่น อรัญญิการาม  

สก ๔๔๖๐/๓๔๘๗
เด็กชายนัมบี บุญ

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนหมากมุ่น อรัญญิการาม  

สก ๔๔๖๐/๓๔๘๘
เด็กหญิงวาสนา โวลา

๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนหมากมุ่น อรัญญิการาม  

สก ๔๔๖๐/๓๔๘๙
เด็กหญิงจันทร์แรม มิก

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหมากมุ่น อรัญญิการาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๐๐ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๖๐/๓๔๙๐
เด็กชายปริญญา เชือมขุนทด

่

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองทราย วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๖๐/๓๔๙๑
เด็กหญิงอาภัสรา สระอุทัย

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองทราย วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๖๐/๓๔๙๒
เด็กชายศุภชัย ฟกประดิษฐสร

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองทราย วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๖๐/๓๔๙๓
เด็กหญิงพัชราภรณ์ โพธิอ่อง

์

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองทราย วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๖๐/๓๔๙๔
นางสาวดวงเดือน สายทน ๙ /๕/๒๕๒๖ โรงเรียนบ้านคลองทราย วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๖๐/๓๔๙๕
นายกฤติเดช จิตรีเทียง

่

๒๔/๑/๒๕๑๘
โรงเรียนบ้านคลองทราย วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๖๐/๓๔๙๖
นางสาวนิราวรรณ อาบเมืองซอง ๘/๗/๒๕๒๔ โรงเรียนบ้านคลองทราย วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๖๐/๓๔๙๗
นางสาวสุนีย์ สุภารัตน์ ๗/๔/๒๕๒๘ โรงเรียนบ้านคลองทราย วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๖๐/๓๔๙๘
เด็กหญิงนริศรา ศรีเกิดวงษ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๖๐/๓๔๙๙
เด็กหญิงจรรยมณฑน์ ศิริศักดิ

์

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๖๐/๓๕๐๐
เด็กหญิงสุกัญญา เสนดอน

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๖๐/๓๕๐๑
เด็กหญิงจุฬารัตน์ เมืองซอง

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๖๐/๓๕๐๒
เด็กหญิงศตพรหมพร มูลสูตร

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๖๐/๓๕๐๓
เด็กหญิงสิริมา วงกรต

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๖๐/๓๕๐๔
เด็กหญิงภัทราภรณ์ แก้วพลงาม

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๖๐/๓๕๐๕
เด็กหญิงฝนดี ไพรัตน์

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๖๐/๓๕๐๖
เด็กหญิงรัตนาพร พันศักดิดา

์

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๖๐/๓๕๐๗
เด็กหญิงอารดา เติมพรม

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๖๐/๓๕๐๘
เด็กหญิงกัลยารัตน์ ทองแท้

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๖๐/๓๕๐๙
เด็กหญิงกาญจนา กลมไธสง

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๖๐/๓๕๑๐
เด็กชายรณภูมิ ตุ้มทอง

๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๖๐/๓๕๑๑
เด็กหญิงกัญญาวีร์ เกิดอุบล

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๖๐/๓๕๑๒
เด็กชายภากรณ์ บัวลา

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๖๐/๓๕๑๓
เด็กหญิงประวีณา มณีเนตร

๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๖๐/๓๕๑๔
เด็กชายฐิติพงศ์ สายถิน

่

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๔๖๐/๓๕๑๕
เด็กชายธนวัฒน์ มาพร้าว

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๔๖๐/๓๕๑๖
เด็กชายธีรพัส แก้วงาม

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๔๖๐/๓๕๑๗
เด็กชายพงศกร บัวคลี

่

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๔๖๐/๓๕๑๘
เด็กชายภคิณ ขวัญอ่อน

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๔๖๐/๓๕๑๙
เด็กชายภาคภูมิ ท้าวสกุล

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๔๖๐/๓๕๒๐
เด็กชายภาคภูมิ การเจริญ

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๔๖๐/๓๕๒๑
เด็กชายวรเมธ ศตะรัต

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๔๖๐/๓๕๒๒
เด็กชายศักดา ยอดฉิมมา

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๔๖๐/๓๕๒๓
เด็กชายอธิเทพ บุญราช

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๔๖๐/๓๕๒๔
เด็กหญิงกนกพร จันทร์อินทร์

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๐๑ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๖๐/๓๕๒๕
เด็กหญิงจุฑานุช โพธิทอง

์

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๔๖๐/๓๕๒๖
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ สีแหล้

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๔๖๐/๓๕๒๗
เด็กหญิงญาณิสรณ์ อุตรพงษ์

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๔๖๐/๓๕๒๘
เด็กหญิงฑิมพิกา เบ้าเรือง

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๔๖๐/๓๕๒๙
เด็กหญิงณัฏฐณิชา บัวรอด

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๔๖๐/๓๕๓๐
เด็กหญิงณัฐณิชา พรมศิริ

๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๔๖๐/๓๕๓๑
เด็กหญิงณัฐณิชา จันทร์งาม

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๔๖๐/๓๕๓๒
เด็กหญิงทิพย์มณี แก้วศิริ

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๔๖๐/๓๕๓๓
เด็กหญิงนฤภร สมบูรณ์

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๔๖๐/๓๕๓๔
เด็กหญิงเบญญาภา บุตรดาวงศ์

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๔๖๐/๓๕๓๕
เด็กหญิงปยภรณ์ กองฉันทะ

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๔๖๐/๓๕๓๖
เด็กหญิงวรรณวิภา โพธิอ่อง

์

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๔๖๐/๓๕๓๗
เด็กหญิงวาสนา เดือนแจ่ม

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๔๖๐/๓๕๓๘
เด็กหญิงสวิตตา ผลลาภ

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๔๖๐/๓๕๓๙
เด็กหญิงสุจิรา โพธิจันทึก

์

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๔๖๐/๓๕๔๐
เด็กหญิงสุพรรณี บุญเยียม

่

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๔๖๐/๓๕๔๑
เด็กหญิงสุพรรษา จงถาวรวุฒิ

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๔๖๐/๓๕๔๒
เด็กหญิงสุวนันท์ ชวดนุช

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๔๖๐/๓๕๔๓
เด็กหญิงอชิรญาณ์ อรปญญา

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๔๖๐/๓๕๔๔
เด็กหญิงอัญมณี ปนเจิม

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๔๖๐/๓๕๔๕
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ใจวุฒิ
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๔๖๐/๓๕๔๖
เด็กชายจักรภัทร สงค์ประเทศ

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๔๖๐/๓๕๔๗
เด็กชายนฤเบศ ทองย่อน

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๔๖๐/๓๕๔๘
เด็กชายพงษ์ภิษณุ บุตรเพชร

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๔๖๐/๓๕๔๙
เด็กชายอนุพนธ์ ไชยแสง

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๔๖๐/๓๕๕๐
เด็กหญิงจีระนันท์ ตำนาน

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๔๖๐/๓๕๕๑
เด็กหญิงชนินาถ เมตฝาย

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๔๖๐/๓๕๕๒
เด็กหญิงญาณิกา เหมพิมพ์

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๔๖๐/๓๕๕๓
เด็กหญิงติณณา คุ้มกลางดอน

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๔๖๐/๓๕๕๔
เด็กหญิงทิพพรัตน์ เจริญขุนทด

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๔๖๐/๓๕๕๕
เด็กหญิงธัญญาธร แก้วไสย์

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๔๖๐/๓๕๕๖
เด็กหญิงธุวพร ศรีไพร

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๔๖๐/๓๕๕๗
เด็กหญิงปภัสรา แสนคุณ

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๔๖๐/๓๕๕๘
เด็กหญิงประกายดาว แปน้อย

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๔๖๐/๓๕๕๙
เด็กหญิงประวีณา สิงหาพรม

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๐๒ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๖๐/๓๕๖๐
เด็กหญิงวันวิสา เพชรนก

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๔๖๐/๓๕๖๑
เด็กหญิงวิมลพันธ์ ทิศสุข

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๔๖๐/๓๕๖๒
เด็กหญิงสิรารมย์ โสรัมภา

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๔๖๐/๓๕๖๓
เด็กหญิงสุนันทา บุญยืน

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๔๖๐/๓๕๖๔
เด็กหญิงอภิญญา มันคง

่

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๔๖๐/๓๕๖๕
เด็กหญิงอรัญญา ทดไธสง

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๔๖๐/๓๕๖๖
เด็กหญิงอังคนา อินมิทิน

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๔๖๐/๓๕๖๗
เด็กชายธนพนธ์ สีลานันท์

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๔๖๐/๓๕๖๘
เด็กชายอภิรักษ์ เจริญดง

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๔๖๐/๓๕๖๙
เด็กหญิงพิมญาดา ฤทธิเต็ม

์

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๔๖๐/๓๕๗๐
เด็กหญิงสุดธิดา ตลับทอง

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๔๖๐/๓๕๗๑
เด็กหญิงสุทธิดา ชัยชาติ

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๔๖๐/๓๕๗๒
เด็กหญิงสุภานุมาส มงคลดาว

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๔๖๐/๓๕๗๓
เด็กหญิงอรัญญา ดีธงทอง

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๔๖๐/๓๕๗๔
เด็กหญิงอริสรา วงษาอำ

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๔๖๐/๓๕๗๕
เด็กชายธนกฤษณ์ เวหาด

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๔๖๐/๓๕๗๖
เด็กชายธีรยุทธ คงประชุม

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๔๖๐/๓๕๗๗
เด็กชายนรินทร์ บุ้งทอง

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๔๖๐/๓๕๗๘
เด็กชายปุณณัตถ์ธีร์ อินอุ่นโชติ

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๔๖๐/๓๕๗๙
เด็กชายพงศกร คงมา

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๔๖๐/๓๕๘๐
เด็กชายมินธดา คำสิงห์

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๔๖๐/๓๕๘๑
เด็กชายวีระวัฒน์ อ่อนหวาน

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๔๖๐/๓๕๘๒
เด็กหญิงชาคริยา อ่อนละมัย

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๔๖๐/๓๕๘๓
เด็กหญิงธวัลรัตน์ มัทสาลี

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๔๖๐/๓๕๘๔
เด็กหญิงธิดาภา เห้อกำแพง

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๔๖๐/๓๕๘๕
เด็กหญิงเยาวภา ทองแปน

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๔๖๐/๓๕๘๖
เด็กหญิงรุ่งนภา พลทวี

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๔๖๐/๓๕๘๗
เด็กหญิงวีรวรรณ ดาเหล็ก

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๔๖๐/๓๕๘๘
เด็กหญิงสุพัตรา เรือนอินทร์

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๔๖๐/๓๕๘๙
เด็กหญิงสุภัชชา สุดตา

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๔๖๐/๓๕๙๐
เด็กชายก้องตะวัน คนฑา

๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๔๖๐/๓๕๙๑
เด็กชายศิริชัย ยาสิงห์

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๔๖๐/๓๕๙๒
เด็กหญิงจารุณี จันทะเสน

๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๔๖๐/๓๕๙๓
เด็กหญิงปริญญา เปาสูงเนิน

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๔๖๐/๓๕๙๔
เด็กหญิงพิพัฒน์ เฉือยนิม

่ ่

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๐๓ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๖๐/๓๕๙๕
เด็กหญิงนลพรรณ ขาวแจ้ง

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๔๖๐/๓๕๙๖
เด็กหญิงปยธิดา ปนทับ

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๔๖๐/๓๕๙๗
เด็กหญิงศดานนท์ โพธิจักร

์

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๔๖๐/๓๕๙๘
เด็กหญิงธัญมณ กิราสุข

๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๔๖๐/๓๕๙๙
เด็กชายธีรวัฒน์ ไตรธรรม

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๔๖๐/๓๖๐๐
เด็กชายปรเมธ ฤาไชย

๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๔๖๐/๓๖๐๑
เด็กหญิงนิววดี ถ้วยทอง

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๔๖๐/๓๖๐๒
เด็กหญิงวิจิตรา พานทอง

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๔๖๐/๓๖๐๓
เด็กหญิงสุพรรษา เกือกาญนา

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๔๖๐/๓๖๐๔
เด็กชายจักรพรรดิ คำสุวรรณ์

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๔๖๐/๓๖๐๕
เด็กชายชินวัตร บุญมา

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๔๖๐/๓๖๐๖
เด็กชายธีรทัศน์ คุ้มชะนุช

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๔๖๐/๓๖๐๗
เด็กหญิงรัตติยากร ลือชา

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๔๖๐/๓๖๐๘
เด็กหญิงกีรติกา โพธิงาม

์

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๔๖๐/๓๖๐๙
เด็กหญิงรุ่งเรือง พรมศร

๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๔๖๐/๓๖๑๐
เด็กชายวัชรพงศ์ วัฒนาพิชิตพงศ์

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๔๖๐/๓๖๑๑
เด็กหญิงสลัญนุช บุญโฌกศล

๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๔๖๐/๓๖๑๒
เด็กหญิงจิราวรรณ มณีโชติ

๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๔๖๐/๓๖๑๓
เด็กชายจักรี พานทอง

๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๔๖๐/๓๖๑๔
เด็กหญิงอริสรา กรัตพงษ์

๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๔๖๐/๓๖๑๕
เด็กหญิงดวงฤดี ชิดเชือ

้

๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๔๖๐/๓๖๑๖
เด็กชายทินกร การะเกษ

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๔๖๐/๓๖๑๗
นางสาวนันท์มนัส พิมพ์เสนา

๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๔๖๐/๓๖๑๘
นางสาวสุภาวดี มะเมียทอง

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๔๖๐/๓๖๑๙
นางสาววิชญาดา ปกเคทาติ

๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๔๖๐/๓๖๒๐
นางสาวศศิกานต์ ยาหิงส์

๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๔๖๐/๓๖๒๑
นางสาวศรีสุดา แสงคำ

๐๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๔๖๐/๓๖๒๒
นางสาวอิษยา ทวยทา

๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๔๖๐/๓๖๒๓
นางสาวภัคจิรา พุ่มสวัสดิ

์

๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๔๖๐/๓๖๒๔
นายเฉลิมชัย คูโนรัมย์

๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๔๖๐/๓๖๒๕
นางสาวนภัสร สิงห์สุข

๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๔๖๐/๓๖๒๖
นางสาวศิริกาญ ศิริวัฒน์

๒๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๔๖๐/๓๖๒๗
นางนาตยา ภูครองตา ๘/๓/๒๕๑๖ โรงเรียนวังไผ่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๖๐/๓๖๒๘
เด็กหญิงธนัญญา อินธิรัตน์

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดปาบัวคำพัฒนา  

สก ๔๔๖๐/๓๖๒๙
เด็กหญิงกลัญุตา เสนสกุล

๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดปาบัวคำพัฒนา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๐๔ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๖๐/๓๖๓๐
เด็กหญิงนภัสสร ศรีฟอง

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดปาบัวคำพัฒนา  

สก ๔๔๖๐/๓๖๓๑
เด็กหญิงอภิญญา มัฆวิหาร

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดปาบัวคำพัฒนา  

สก ๔๔๖๐/๓๖๓๒
เด็กหญิงศิรินธร คำพิทักษ์

๐๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดปาบัวคำพัฒนา  

สก ๔๔๖๐/๓๖๓๓
เด็กชายขวัญชัย บุญสิทธิ

์

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดปาบัวคำพัฒนา  

สก ๔๔๖๐/๓๖๓๔
เด็กชายณัฐพล เจริญพร

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดปาบัวคำพัฒนา  

สก ๔๔๖๐/๓๖๓๕
เด็กชายจักริน ราชวิชิต

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดปาบัวคำพัฒนา  

สก ๔๔๖๐/๓๖๓๖
เด็กชายอดิเทพ ทองพระศรี

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดปาบัวคำพัฒนา  

สก ๔๔๖๐/๓๖๓๗
เด็กชายวินัย จันทร์โสม

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดปาบัวคำพัฒนา  

สก ๔๔๖๐/๓๖๓๘
เด็กชายภูมิเรศษ์ ดีสวน

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดปาบัวคำพัฒนา  

สก ๔๔๖๐/๓๖๓๙
เด็กชายธีรภัทร หาญเสมอ

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดปาบัวคำพัฒนา  

สก ๔๔๖๐/๓๖๔๐
เด็กหญิงรินรดา จินดาบุตร

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดปาบัวคำพัฒนา  

สก ๔๔๖๐/๓๖๔๑
เด็กหญิงพิชญา ชาติเสนา

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดปาบัวคำพัฒนา  

สก ๔๔๖๐/๓๖๔๒
เด็กหญิงสุรัตสวฎี ขอพบสุข

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดปาบัวคำพัฒนา  

สก ๔๔๖๐/๓๖๔๓
เด็กหญิงอรปรียา เจริญศรี

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดปาบัวคำพัฒนา  

สก ๔๔๖๐/๓๖๔๔
เด็กหญิงปริญญาดา ปราบพาล

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดปาบัวคำพัฒนา  

สก ๔๔๖๐/๓๖๔๕
เด็กหญิงปริญญาศิริ ปราบพาล

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดปาบัวคำพัฒนา  

สก ๔๔๖๐/๓๖๔๖
เด็กหญิงรัชฎา คำชาลี

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดปาบัวคำพัฒนา  

สก ๔๔๖๐/๓๖๔๗
เด็กหญิงชญาพรรณ ศิริปกรณ์พงษ์

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดปาบัวคำพัฒนา  

สก ๔๔๖๐/๓๖๔๘
เด็กหญิงปยากร คชสูงเนิน

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดปาบัวคำพัฒนา  

สก ๔๔๖๐/๓๖๔๙
เด็กหญิงปทิตตา บุญเต็ม

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดปาบัวคำพัฒนา  

สก ๔๔๖๐/๓๖๕๐
เด็กหญิงศศิธร คำมา

๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดปาบัวคำพัฒนา  

สก ๔๔๖๐/๓๖๕๑
เด็กหญิงจินตภา จิตรประโคน

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดปาบัวคำพัฒนา  

สก ๔๔๖๐/๓๖๕๒
เด็กชายณัฐพนธ์ ต่อพล

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดปาบัวคำพัฒนา  

สก ๔๔๖๐/๓๖๕๓
เด็กหญิงตรัยรัตน์ บุญกุล

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดปาบัวคำพัฒนา  

สก ๔๔๖๐/๓๖๕๔
เด็กชายอิทธิกร บุญประคม

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดปาบัวคำพัฒนา  

สก ๔๔๖๐/๓๖๕๕
เด็กหญิงอิณทรากร มันทากาศ

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดปาบัวคำพัฒนา  

สก ๔๔๖๐/๓๖๕๖
เด็กชายณัฏฐกร เสริฐวาสนา

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดปาบัวคำพัฒนา  

สก ๔๔๖๐/๓๖๕๗
เด็กหญิงขวัญจิรา ชาหล่อน

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดปาบัวคำพัฒนา  

สก ๔๔๖๐/๓๖๕๘
เด็กหญิงสิรินทิพย์ เรืองมณี

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดปาบัวคำพัฒนา  

สก ๔๔๖๐/๓๖๕๙
เด็กหญิงปรัชญา แดงสูงเนิน

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๖๐/๓๖๖๐
เด็กชายบดิภัทร แปนสุข

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๖๐/๓๖๖๑
เด็กหญิงรัชญากร แช่มช้อย

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๖๐/๓๖๖๒
เด็กหญิงชลนิภา อินครุฑ

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๖๐/๓๖๖๓
เด็กหญิงปนัดดา หอมเนียม

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๖๐/๓๖๖๔
เด็กหญิงปรียาภรณ์ ปทอง

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดวังสมบูรณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๐๕ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๖๐/๓๖๖๕
เด็กหญิงปพิชญา เงินกลม

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๖๐/๓๖๖๖
เด็กหญิงเพลงขวัญ สุขสาร

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๖๐/๓๖๖๗
เด็กหญิงสุจิราพร สีทำมา

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๖๐/๓๖๖๘
เด็กหญิงอำไพพรรณ พูลสวัสดิ

์

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๖๐/๓๖๖๙
เด็กหญิงอรทัย วิจิตรขจี

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๖๐/๓๖๗๐
เด็กหญิงศศิธร จำปาทอง

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๖๐/๓๖๗๑
เด็กหญิงนำผึง

้

วิจีตขะจี
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๖๐/๓๖๗๒
เด็กชายวัลลพ มุ่งนากลาง

๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๖๐/๓๖๗๓
เด็กชายพุฒิพงษ์ มณีวงค์

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๖๐/๓๖๗๔
เด็กหญิงกนกวรรณ คีรี

๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๖๐/๓๖๗๕
นายชีวอน อี

๒๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๖๐/๓๖๗๖
นายชีวิน อี

๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๖๐/๓๖๗๗
เด็กชายสัณหณัฐ สุวรรณภาพ

๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๖๐/๓๖๗๘
เด็กหญิงกันทรี วงษ์หิรัญ

๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๖๐/๓๖๗๙
เด็กหญิงกัณฐิกา ผิวสร้อย

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๖๐/๓๖๘๐
เด็กหญิงชลธิชา มาบรรฑิตย์

๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๖๐/๓๖๘๑
นายนิต สุคำพา

๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๖๐/๓๖๘๒
เด็กหญิงพชรพร พระวงค์

๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๖๐/๓๖๘๓
เด็กชายณัฐพงษ์ ท่าพิมาย

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๖๐/๓๖๘๔
เด็กหญิงพรฑิตา พรมมาวัน

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๖๐/๓๖๘๕
เด็กหญิงมินตรา สันทาลุนัย

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๖๐/๓๖๘๖
เด็กหญิงสุรสา รามศิริ

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๖๐/๓๖๘๗
เด็กหญิงสาวิณี นรดี

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๖๐/๓๖๘๘
เด็กชายเจตริน ภักดี

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๖๐/๓๖๘๙
เด็กหญิงกิตติมา พงษ์ศรี

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๖๐/๓๖๙๐
เด็กหญิงจีรนันท์ พรมภักดี

๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๖๐/๓๖๙๑
เด็กหญิงญาณิศา เข็มทอง

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๖๐/๓๖๙๒
เด็กหญิงประทุมพร จิตจำนงค์

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๖๐/๓๖๙๓
เด็กหญิงอำไพ ปะริโตปะโน

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๖๐/๓๖๙๔
เด็กหญิงปริตา ชัยชนะ

๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๖๐/๓๖๙๕
เด็กหญิงนิตยา วังคีรี

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๖๐/๓๖๙๖
เด็กชายนพรัตน์ แย้มเพชร

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังทอง วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๖๐/๓๖๙๗
เด็กชายภาณุพัฒน์ มานะกิจกำธร

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังทอง วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๖๐/๓๖๙๘
เด็กชายอนุชิต ขุนฉิม

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังทอง วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๖๐/๓๖๙๙
เด็กหญิงกฤตพร เร่งรัตน์

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังทอง วัดวังสมบูรณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๐๖ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๖๐/๓๗๐๐
เด็กหญิงรุจิราภา ศรอินทร์

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังทอง วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๖๐/๓๗๐๑
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ เมืองทะ

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังทอง วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๖๐/๓๗๐๒
เด็กหญิงวรรณวิษา อินมิทิน

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังทอง วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๖๐/๓๗๐๓
เด็กชายนภัสกร การเพียร

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังทอง วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๖๐/๓๗๐๔
เด็กชายธีรภัทร สิงนวน

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่งสีเสียด แก่งสีเสียด  

สก ๔๔๖๐/๓๗๐๕
เด็กชายอนุชิต เนืองจากพิมพ์

่

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่งสีเสียด แก่งสีเสียด  

สก ๔๔๖๐/๓๗๐๖
เด็กชายสิทธิพล แสงอุทัย

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่งสีเสียด แก่งสีเสียด  

สก ๔๔๖๐/๓๗๐๗
เด็กชายกิตติพล อาษา

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่งสีเสียด แก่งสีเสียด  

สก ๔๔๖๐/๓๗๐๘
เด็กชายจักรรินทร์ ตาท้าว

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่งสีเสียด แก่งสีเสียด  

สก ๔๔๖๐/๓๗๐๙
เด็กชายณภัทร นึกแม่น

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่งสีเสียด แก่งสีเสียด  

สก ๔๔๖๐/๓๗๑๐
เด็กชายสุรพันธ์ จากศรี

๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่งสีเสียด แก่งสีเสียด  

สก ๔๔๖๐/๓๗๑๑
เด็กชายนรินทร โครตโน

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่งสีเสียด แก่งสีเสียด  

สก ๔๔๖๐/๓๗๑๒
เด็กหญิงณัฏฐธิดา กมลโชคอนันต์

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่งสีเสียด แก่งสีเสียด  

สก ๔๔๖๐/๓๗๑๓
เด็กชายชัยกานต์ ช่วยนางเดียว

๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก่งสีเสียด แก่งสีเสียด  

สก ๔๔๖๐/๓๗๑๔
เด็กชายเมธี เจริญดง

๑๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแก่งสีเสียด แก่งสีเสียด  

สก ๔๔๖๐/๓๗๑๕
เด็กหญิงจุฑารัตน์ อำศรี

๐๘/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแก่งสีเสียด แก่งสีเสียด  

สก ๔๔๖๐/๓๗๑๖
เด็กชายไชยณรงค์ ผุยวันดี

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมยานประยุต• เขาข่า  

สก ๔๔๖๐/๓๗๑๗
เด็กชายยศพนธ์ บุดดา

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาข่า เขาข่า  

สก ๔๔๖๐/๓๗๑๘
เด็กชายอติรัณณ์ บุดดา

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาข่า เขาข่า  

สก ๔๔๖๐/๓๗๑๙
เด็กชายปารเมศ ไพเราะ

๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาข่า เขาข่า  

สก ๔๔๖๐/๓๗๒๐
เด็กชายจักรินทร์ พลแสง

๐๒/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเขาข่า เขาข่า  

สก ๔๔๖๐/๓๗๒๑
เด็กชายณัฐพล ใจตรง

๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาข่า เขาข่า  

สก ๔๔๖๐/๓๗๒๒
เด็กชายวรรณภา ปรกสุข

๐๕/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเขาข่า เขาข่า  

สก ๔๔๖๐/๓๗๒๓
เด็กชายณัฐวุฒิ ทวยเพียร

๒๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเขาข่า เขาข่า  

สก ๔๔๖๐/๓๗๒๔
เด็กหญิงเสาวภา จันทร์เจริญ

๑๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเขาข่า เขาข่า  

สก ๔๔๖๐/๓๗๒๕
เด็กหญิงอารีรัตน์ เรืองโภชน์

๓๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเขาข่า เขาข่า  

สก ๔๔๖๐/๓๗๒๖
เด็กชายเจตนิพัทธ์ พงศ์นิกร

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองมะละกอ คลองมะละกอใต้  

สก ๔๔๖๐/๓๗๒๗
เด็กชายวีรภัทร จ่าผาย

๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองมะละกอ คลองมะละกอใต้  

สก ๔๔๖๐/๓๗๒๘
เด็กชายสุริโย มามี

๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองมะละกอ คลองมะละกอใต้  

สก ๔๔๖๐/๓๗๒๙
เด็กชายนรินทร์ ด่านส่งเสบียง

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองมะละกอ คลองมะละกอใต้  

สก ๔๔๖๐/๓๗๓๐
เด็กชายธเนศ ด่านส่งเสบียง

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองมะละกอ คลองมะละกอใต้  

สก ๔๔๖๐/๓๗๓๑
เด็กชายพลศิษย์ ราชศรีษะเกตุ

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองมะละกอ คลองมะละกอใต้  

สก ๔๔๖๐/๓๗๓๒
เด็กชายสุรศักดิ

์

เห็มสนาม
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองมะละกอ คลองมะละกอใต้  

สก ๔๔๖๐/๓๗๓๓
เด็กชายพุธทธรรม พุฒตาล

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองมะละกอ คลองมะละกอใต้  

สก ๔๔๖๐/๓๗๓๔
เด็กชายณัฐพล จิตรสุภาพ

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองมะละกอ คลองมะละกอใต้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๐๗ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๖๐/๓๗๓๕
เด็กชายชัยนคร โพธิวิเศษ

์

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองมะละกอ คลองมะละกอใต้  

สก ๔๔๖๐/๓๗๓๖
เด็กชายพนทนิล วารินทราศักดิ

์

๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองมะละกอ คลองมะละกอใต้  

สก ๔๔๖๐/๓๗๓๗
เด็กชายธนพล ประมา

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองมะละกอ คลองมะละกอใต้  

สก ๔๔๖๐/๓๗๓๘
เด็กชายยศวริศ จักรคำ

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองมะละกอ คลองมะละกอใต้  

สก ๔๔๖๐/๓๗๓๙
เด็กหญิงนริศรา พัวแพง

่

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองมะละกอ คลองมะละกอใต้  

สก ๔๔๖๐/๓๗๔๐
เด็กหญิงนิศารัตน์ สายใจ

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองมะละกอ คลองมะละกอใต้  

สก ๔๔๖๐/๓๗๔๑
เด็กหญิงธาราทิพย์ พิชากุล

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองมะละกอ คลองมะละกอใต้  

สก ๔๔๖๐/๓๗๔๒
เด็กหญิงฐิตาพร ทันสมัย

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองมะละกอ คลองมะละกอใต้  

สก ๔๔๖๐/๓๗๔๓
เด็กหญิงนวรินทร์ สมปญญา

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองมะละกอ คลองมะละกอใต้  

สก ๔๔๖๐/๓๗๔๔
เด็กหญิงสุธาสินี อ่างทอง

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองมะละกอ คลองมะละกอใต้  

สก ๔๔๖๐/๓๗๔๕
เด็กหญิงอัญศยา ปานทอง

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองมะละกอ คลองมะละกอใต้  

สก ๔๔๖๐/๓๗๔๖
เด็กหญิงพรพิมล ทองดี

๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองมะละกอ คลองมะละกอใต้  

สก ๔๔๖๐/๓๗๔๗
เด็กชายอนพัทย์ มานันที

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งพลวง ทุ่งพลวง  

สก ๔๔๖๐/๓๗๔๘
เด็กชายณัฐพล แน่นอน

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งพลวง ทุ่งพลวง  

สก ๔๔๖๐/๓๗๔๙
เด็กชายวุฒิศักดิ

์

จันทัย
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งพลวง ทุ่งพลวง  

สก ๔๔๖๐/๓๗๕๐
เด็กชายโจวานี มานันที

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งพลวง ทุ่งพลวง  

สก ๔๔๖๐/๓๗๕๑
เด็กชายธัญธร สมมิตร

๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งพลวง ทุ่งพลวง  

สก ๔๔๖๐/๓๗๕๒
เด็กชายวริศ สุดละมัย

๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งพลวง ทุ่งพลวง  

สก ๔๔๖๐/๓๗๕๓
เด็กชายศักดิดา

์

โภคลาภ
๐๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งพลวง ทุ่งพลวง  

สก ๔๔๖๐/๓๗๕๔
เด็กหญิงสาวิภา ทองจันทา

๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งพลวง ทุ่งพลวง  

สก ๔๔๖๐/๓๗๕๕
เด็กหญิงพิชญาพร อุตทองคำ

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทุ่งพลวง ทุ่งพลวง  

สก ๔๔๖๐/๓๗๕๖
เด็กหญิงนาเดียร์ พูลแช่ม

๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งพลวง ทุ่งพลวง  

สก ๔๔๖๐/๓๗๕๗
เด็กหญิงขนิษฐา ปาไตย

๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งพลวง ทุ่งพลวง  

สก ๔๔๖๐/๓๗๕๘
เด็กหญิงพิชญาภา อุตทองคำ

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทุ่งพลวง ทุ่งพลวง  

สก ๔๔๖๐/๓๗๕๙
เด็กชายจักรภัทร แก่งศิลา

๒๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทุ่งพลวง ทุ่งพลวง  

สก ๔๔๖๐/๓๗๖๐
เด็กชายธนพล บุญศรีแก้ว

๑๖/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทุ่งพลวง ทุ่งพลวง  

สก ๔๔๖๐/๓๗๖๑
เด็กชายรังสิโชติ ปลายเดือน

๑๗/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทุ่งพลวง ทุ่งพลวง  

สก ๔๔๖๐/๓๗๖๒
เด็กชายนภัทร ชาดี

๒๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทุ่งพลวง ทุ่งพลวง  

สก ๔๔๖๐/๓๗๖๓
เด็กหญิงอรอภิชา โสรัมภา

๑๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทุ่งพลวง ทุ่งพลวง  

สก ๔๔๖๐/๓๗๖๔
เด็กหญิงกนกวรรณ เก่งศิลา

๑๘/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทุ่งพลวง ทุ่งพลวง  

สก ๔๔๖๐/๓๗๖๕
เด็กชายศุภกิตต์ บุญธรรม

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมยานประยุต• เนินไทร  

สก ๔๔๖๐/๓๗๖๖
เด็กชายธนพงษ์ ด่านจับกุม

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมยานประยุต• เนินไทร  

สก ๔๔๖๐/๓๗๖๗
เด็กชายจิรภัทร ด่านจับกุม

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนธรรมยานประยุต• เนินไทร  

สก ๔๔๖๐/๓๗๖๘
เด็กชายมนัสนันท์ สนิทพล

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนธรรมยานประยุต• เนินไทร  

สก ๔๔๖๐/๓๗๖๙
เด็กชายรัฐภูมิ คองสินแก้ว

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนธรรมยานประยุต• เนินไทร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๐๘ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๖๐/๓๗๗๐
เด็กชายธีรภัทร อำศรี

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนธรรมยานประยุต• เนินไทร  

สก ๔๔๖๐/๓๗๗๑
เด็กชายพีรภัทร พันปาน

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนธรรมยานประยุต• เนินไทร  

สก ๔๔๖๐/๓๗๗๒
เด็กชายสุรเชษฐ์ โมซา

๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนธรรมยานประยุต• เนินไทร  

สก ๔๔๖๐/๓๗๗๓
เด็กชายพงศกรณ์ ไกรทอง

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนธรรมยานประยุต• เนินไทร  

สก ๔๔๖๐/๓๗๗๔
เด็กชายนิกร ผสมชาติ

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนธรรมยานประยุต• เนินไทร  

สก ๔๔๖๐/๓๗๗๕
เด็กหญิงกมลนิตย์ สกุลศักดิ

์

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนธรรมยานประยุต• เนินไทร  

สก ๔๔๖๐/๓๗๗๖
เด็กหญิงศสิภา เจริญนอก

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนธรรมยานประยุต• เนินไทร  

สก ๔๔๖๐/๓๗๗๗
เด็กหญิงวิลาสินี ยอดสร้อยทอง

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนธรรมยานประยุต• เนินไทร  

สก ๔๔๖๐/๓๗๗๘
เด็กหญิงดารินทร ละบุญเรือง

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนธรรมยานประยุต• เนินไทร  

สก ๔๔๖๐/๓๗๗๙
เด็กหญิงสุรินพร นามมาหาวงษ์

๒๘/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านใหม่ถาวร ใหม่ถาวร  

สก ๔๔๖๐/๓๗๘๐
เด็กหญิงสุนิสา สระชมภู

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ถาวร ใหม่ถาวร  

สก ๔๔๖๐/๓๗๘๑
เด็กหญิงฐิดาภา ช่างปป ๘/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านใหม่ถาวร ใหม่ถาวร  

สก ๔๔๖๐/๓๗๘๒
เด็กหญิงณัฐวดี นามมาหาวงษ์

๔/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านใหม่ถาวร ใหม่ถาวร  

สก ๔๔๖๐/๓๗๘๓
เด็กหญิงกชกร วีรพันธ์

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ถาวร ใหม่ถาวร  

สก ๔๔๖๐/๓๗๘๔
เด็กหญิงวิกานดา จิตพรวน ๗/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านใหม่ถาวร ใหม่ถาวร  

สก ๔๔๖๐/๓๗๘๕
เด็กชายพิเชษฐ์ นามมาหาวงษ์

๒๔/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านใหม่ถาวร ใหม่ถาวร  

สก ๔๔๖๐/๓๗๘๖
เด็กชายณัฐพร กงแก้ว

๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่ถาวร ใหม่ถาวร  

สก ๔๔๖๐/๓๗๘๗
เด็กชายรพีพรรณ์ จิตรจำลอง

๒๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่ถาวร ใหม่ถาวร  

สก ๔๔๖๐/๓๗๘๘
เด็กหญิงณัฐธิดา ถันถาจิตร

๒๗/๔/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านใหม่ถาวร ใหม่ถาวร  

สก ๔๔๖๐/๓๗๘๙
เด็กหญิงณัฐธิดา เลยา ๖/๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านใหม่ถาวร ใหม่ถาวร  

สก ๔๔๖๐/๓๗๙๐
เด็กหญิงจุฑารัตน์ กงแก้ว

๒๓/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านใหม่ถาวร ใหม่ถาวร  

สก ๔๔๖๐/๓๗๙๑ เด็กหญิงปกรณ์เกียรติ
เจริญศรี

๑๔/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านใหม่ถาวร ใหม่ถาวร  

สก ๔๔๖๐/๓๗๙๒
เด็กหญิงศริญยา ศรีนอก

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๓๗๙๓
เด็กหญิงนิภาวรรณ สังข์ทอง

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๓๗๙๔
เด็กหญิงเข็มมิกา สุขสมุทร

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๓๗๙๕
เด็กหญิงลิปการ์ บัวพงชน

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๓๗๙๖
เด็กหญิงอวิกา ไหลเลือน

่

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๓๗๙๗
เด็กหญิงไอรดา นิลบุตร

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๓๗๙๘
เด็กหญิงกรรณิการ์ ศรีคำ

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๓๗๙๙
เด็กหญิงพฤกษา โพธิขาว

์

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๓๘๐๐
เด็กหญิงพัชราภา เริมสุคนธ์

่

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๓๘๐๑
เด็กหญิงสุภาวดี บัวลอย

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๓๘๐๒
เด็กหญิงลาภินี แม่นปน

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๓๘๐๓
เด็กหญิงชมพูนุท ดวงสวัสดิ

์

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๓๘๐๔
เด็กหญิงอรพินท์ ศรีนารักษ์

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ วัดทุ่งมหาเจริญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๐๙ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๖๐/๓๘๐๕
เด็กหญิงอริษา เปงขุนทด

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๓๘๐๖
เด็กหญิงวนิชา เจริญคง

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๓๘๐๗
เด็กหญิงขนิษฐา มิตรนอก

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๓๘๐๘
เด็กหญิงนิติยา พวงสายหยุด

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๓๘๐๙
เด็กหญิงดวงพร บุราณวัตร

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๓๘๑๐
เด็กหญิงภาวินี พลอยกลม

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๓๘๑๑
เด็กชายราชศักดิ

์

ทองนิม

่

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๓๘๑๒
เด็กหญิงธิดาลักษณ์ เรืองรอง

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๓๘๑๓
เด็กหญิงฐิติกร พิผ่วนนอก

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๓๘๑๔
เด็กหญิงสโรชา อินทกุล

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๓๘๑๕
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

อยู่เย็น
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๓๘๑๖
เด็กหญิงถาวรีย์ ทองแดง

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๓๘๑๗
เด็กหญิงพันนิดา แก้วศรีจันทร์

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๓๘๑๘
เด็กชายจตุรงค์ ทับทอง

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๓๘๑๙
เด็กหญิงธิดารัตน์ นิลจันทึก

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๓๘๒๐
เด็กชายเปนหนึง

่

นิลจันทึก
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๓๘๒๑
เด็กหญิงภาวิดา จักศรี

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๓๘๒๒
เด็กชายกิตติโชค วิชาชัย

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๓๘๒๓
เด็กหญิงดารุณี ผลทวี

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๓๘๒๔
เด็กหญิงข้าวฟาง แพนลา

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๓๘๒๕
เด็กหญิงมลฤดี โกจันทึก

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๓๘๒๖
เด็กชายอภิวรรธน์ พรมพิดาล

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๓๘๒๗
เด็กหญิงวาสิตา สิทธิชัย

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๓๘๒๘
เด็กชายธนภัทร ฉัตรกระโทก

๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๓๘๒๙
เด็กหญิงพรเพชร ไชยศรี

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๓๘๓๐
เด็กหญิงลลิตา บุญมา

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๓๘๓๑
เด็กชายวิศรุต เจิมขุนทด

๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๓๘๓๒
เด็กหญิงดวงฤทัย สุวรรณเพ็ชร

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๓๘๓๓
เด็กหญิงสุภัสสรา รืนอายุ

่

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๓๘๓๔
เด็กหญิงกานต์ธิดา แซ่แต้

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๓๘๓๕
เด็กชายสหรัฐ พลคำมาก

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๓๘๓๖
เด็กหญิงณัฐณิชา เจริญดง

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๓๘๓๗
เด็กหญิงชลิดา ดลรุ่ง

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๓๘๓๘
เด็กหญิงศิรินภา เพียรดี

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๓๘๓๙
เด็กหญิงวิมลรัตน์ ท่าวานร

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ วัดทุ่งมหาเจริญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๑๐ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๖๐/๓๘๔๐
เด็กหญิงธีรพรรษา ทับทิมทอง

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๓๘๔๑
เด็กหญิงมณีรัตน์ บัวนาค

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๓๘๔๒
เด็กหญิงสุมิตรา โจมรัมย์

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๓๘๔๓
เด็กหญิงศิริลักษณ์ เรืองรอง

๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๓๘๔๔
เด็กหญิงสุภาวดี จำนงชอบ

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๓๘๔๕
เด็กหญิงสุพัดตรา ทะนันไธสง

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๓๘๔๖
เด็กหญิงวราภรณ์ บุตรวงษ์

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๓๘๔๗
เด็กหญิงเนตรนภา ปุรณะพัฒน์

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๓๘๔๘
เด็กชายราชันย์ สออนรัมย์

๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๓๘๔๙
เด็กชายภูสพล มีจุ้ย

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๓๘๕๐
เด็กชายชิตติพัฒน์ พันธ์สงวน

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวังจระเข้ วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๓๘๕๑
เด็กหญิงจิรัตน์ดา พันธ์ตะ

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวังจระเข้ วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๓๘๕๒
เด็กชายกิตติพิชญ์ แจ่มสอาด

๒๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ วัดคลองใหญ่  

สก ๔๔๖๐/๓๘๕๓
เด็กชายณัฐพร กันยามา

๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ วัดคลองใหญ่  

สก ๔๔๖๐/๓๘๕๔
เด็กชายทฤต ดวงณรงค์

๐๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ วัดคลองใหญ่  

สก ๔๔๖๐/๓๘๕๕
เด็กชายทินกร สาระพงษ์

๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ วัดคลองใหญ่  

สก ๔๔๖๐/๓๘๕๖
เด็กชายระพีพัฒน์ วิไลพร

๑๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ วัดคลองใหญ่  

สก ๔๔๖๐/๓๘๕๗
เด็กชายศิริมงคล สังกรม

๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ วัดคลองใหญ่  

สก ๔๔๖๐/๓๘๕๘
เด็กชายเสฏฐวุฒิ จำปา

๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ วัดคลองใหญ่  

สก ๔๔๖๐/๓๘๕๙
เด็กหญิงกนกวรรณ ยศปญญา

๐๙/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ วัดคลองใหญ่  

สก ๔๔๖๐/๓๘๖๐
เด็กหญิงฐิติวัลค์ ปานโต

๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ วัดคลองใหญ่  

สก ๔๔๖๐/๓๘๖๑
เด็กหญิงลักษิกา ปรังสุวรรณกุล

๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ วัดคลองใหญ่  

สก ๔๔๖๐/๓๘๖๒
เด็กหญิงวรรณภา ยานสุวรรณ์

๐๑/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ วัดคลองใหญ่  

สก ๔๔๖๐/๓๘๖๓
เด็กหญิงวันวิสา บุญงาม

๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ วัดคลองใหญ่  

สก ๔๔๖๐/๓๘๖๔
เด็กหญิงอรอนงค์ ฝางคำ

๒๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ วัดคลองใหญ่  

สก ๔๔๖๐/๓๘๖๕
เด็กหญิงอลิษา จันดาหาร

๐๕/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ วัดคลองใหญ่  

สก ๔๔๖๐/๓๘๖๖
เด็กหญิงนราธิป ยศปญญา

๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ วัดคลองใหญ่  

สก ๔๔๖๐/๓๘๖๗
เด็กชายธนภัทร ยศปญญา

๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ วัดคลองใหญ่  

สก ๔๔๖๐/๓๘๖๘
เด็กชายอดิศร งับประโคน

๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ วัดคลองใหญ่  

สก ๔๔๖๐/๓๘๖๙
เด็กชายนฤเบศร์ บังคม

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ วัดคลองใหญ่  

สก ๔๔๖๐/๓๘๗๐
เด็กชายธีรโชติ คูณสม

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ วัดคลองใหญ่  

สก ๔๔๖๐/๓๘๗๑
เด็กชายนันทวัฒน์ บุญทศ

๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ วัดคลองใหญ่  

สก ๔๔๖๐/๓๘๗๒
เด็กชายวีระพัฒน์ จันทร์เกิน

๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ วัดคลองใหญ่  

สก ๔๔๖๐/๓๘๗๓
เด็กหญิงนาชยา บัวโทน

๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ วัดคลองใหญ่  

สก ๔๔๖๐/๓๘๗๔
เด็กหญิงอรุณี ฝายใจดี

๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ วัดคลองใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๑๑ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๖๐/๓๘๗๕
เด็กหญิงสุธาริณี ศรีเลียม

่

๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ วัดคลองใหญ่  

สก ๔๔๖๐/๓๘๗๖
เด็กหญิงดวงกมล เสวิสิทธิ

์

๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ วัดคลองใหญ่  

สก ๔๔๖๐/๓๘๗๗
เด็กหญิงญาณิศา ระวังกลาง

๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ วัดคลองใหญ่  

สก ๔๔๖๐/๓๘๗๘
เด็กหญิงสุจิตรา เหล่าพิลัย

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ วัดคลองใหญ่  

สก ๔๔๖๐/๓๘๗๙
เด็กหญิงศดานันท์ ครุฑสุวรรณ

๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ วัดคลองใหญ่  

สก ๔๔๖๐/๓๘๘๐
เด็กหญิงปาณิศรา บรรเทา

๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ วัดคลองใหญ่  

สก ๔๔๖๐/๓๘๘๑
เด็กหญิงอรวรรณ ศรีคำ

๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ วัดคลองใหญ่  

สก ๔๔๖๐/๓๘๘๒
เด็กหญิงทัศณีญา ขันแก้ว

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ วัดคลองใหญ่  

สก ๔๔๖๐/๓๘๘๓
เด็กหญิงพิมพิศา เชียงทอง

๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ วัดคลองใหญ่  

สก ๔๔๖๐/๓๘๘๔
เด็กชายทวีโชค สุมาลัย

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ วัดคลองใหญ่  

สก ๔๔๖๐/๓๘๘๕
เด็กชายวัชรพล เทียมสำโรง

๐๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ วัดคลองใหญ่  

สก ๔๔๖๐/๓๘๘๖
เด็กหญิงณัชชา สีเทา

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ วัดคลองใหญ่  

สก ๔๔๖๐/๓๘๘๗
เด็กชายฉัตรชัย ศรีคำ

๐๕/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ วัดคลองใหญ่  

สก ๔๔๖๐/๓๘๘๘
เด็กชายอัคริน สีเขียว

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ วัดคลองใหญ่  

สก ๔๔๖๐/๓๘๘๙
เด็กหญิงจุฑามาศ ปานสี

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ วัดคลองใหญ่  

สก ๔๔๖๐/๓๘๙๐
เด็กหญิงมนัสนันท์ ยวนเพ็ชร

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ วัดคลองใหญ่  

สก ๔๔๖๐/๓๘๙๑
เด็กชายจารุเดช วงษ์มานิตย์

๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ วัดคลองใหญ่  

สก ๔๔๖๐/๓๘๙๒
เด็กชายทินภัทร ศิริวงษ์

๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซับเจริญ วัดซับเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๓๘๙๓
เด็กชายธนธรณ์ เอียงสันเทียะ

้

๓๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านซับเจริญ วัดซับเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๓๘๙๔
เด็กชายรณชัย เปลียนจันทึก

่

๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซับเจริญ วัดซับเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๓๘๙๕
เด็กชายอดิเรก กุนขุนทด

๑๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านซับเจริญ วัดซับเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๓๘๙๖
เด็กหญิงกานต์สินี เหลางาม

๑๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านซับเจริญ วัดซับเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๓๘๙๗
เด็กหญิงชญาดา พึงมา

่

๒๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านซับเจริญ วัดซับเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๓๘๙๘
เด็กหญิงชนิภรณ์ อุเทนสุด

๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซับเจริญ วัดซับเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๓๘๙๙
เด็กหญิงณัฐวศา เข็มทอง

๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซับเจริญ วัดซับเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๓๙๐๐
เด็กหญิงทรรฆัมพร แก้วคำ

๐๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านซับเจริญ วัดซับเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๓๙๐๑
เด็กหญิงนันทพร ปยะสิงห์

๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซับเจริญ วัดซับเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๓๙๐๒
เด็กหญิงน้องแพว สุพรม

๐๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซับเจริญ วัดซับเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๓๙๐๓
เด็กหญิงวารุณี บัวเขียว

๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซับเจริญ วัดซับเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๓๙๐๔
เด็กหญิงสุภัชชา วัชราภรณ์

๑๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านซับเจริญ วัดซับเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๓๙๐๕
เด็กหญิงสุกัญญา ประทีป

๑๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซับเจริญ วัดซับเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๓๙๐๖
เด็กชายรุ่งศักดิ

์

สุขคุ้ม
๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซับเจริญ วัดซับเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๓๙๐๗
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ทำกิน
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซับเจริญ วัดซับเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๓๙๐๘
เด็กชายกิตตินันท์ อินทร์ยา

๐๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านซับเจริญ วัดซับเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๓๙๐๙
เด็กชายจิรวัฒน์ มีศรี

๐๗/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านซับเจริญ วัดซับเจริญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๑๒ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๖๐/๓๙๑๐
เด็กชายจักริน โงนขำ

๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซับเจริญ วัดซับเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๓๙๑๑
เด็กชายณัฐวุฒิ ไชยโชค

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับเจริญ วัดซับเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๓๙๑๒
เด็กชายธนพล นักร้อง

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับเจริญ วัดซับเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๓๙๑๓
เด็กชายภัทรายุทธ ทองบัว

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับเจริญ วัดซับเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๓๙๑๔
เด็กชายรัฐภูมิ อุเทนสุด

๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับเจริญ วัดซับเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๓๙๑๕
เด็กหญิงกมลชนก โงนขำ

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับเจริญ วัดซับเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๓๙๑๖
เด็กหญิงชลธิชา มีทะโจน

๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับเจริญ วัดซับเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๓๙๑๗
เด็กหญิงพิยดา บานขุนทด

๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับเจริญ วัดซับเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๓๙๑๘
เด็กหญิงภคินี ด่านขุนทด

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับเจริญ วัดซับเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๓๙๑๙
เด็กหญิงเยาวพา คนขุนทด

๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซับเจริญ วัดซับเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๓๙๒๐
เด็กหญิงวรรัยพร ระลึกมูล

๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซับเจริญ วัดซับเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๓๙๒๑
เด็กหญิงศศิยุภา กล่อมจิตร

๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับเจริญ วัดซับเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๓๙๒๒
เด็กหญิงอรจิรา สีอำพร

๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซับเจริญ วัดซับเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๓๙๒๓
เด็กหญิงอรนิชา จุ้ยกระยาง

๐๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านซับเจริญ วัดซับเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๓๙๒๔
เด็กชายพลพล มีเพชร

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับเจริญ วัดซับเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๓๙๒๕
เด็กชายกชนันท์ แสงรัมย์

๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซับเจริญ วัดซับเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๓๙๒๖
เด็กหญิงณัฐธิดา ไชยโชค

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับเจริญ วัดซับเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๓๙๒๗
เด็กหญิงดวงกมล โคกสว่าง

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับเจริญ วัดซับเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๓๙๒๘
เด็กหญิงปวรรณรัตน์ ปนเงิน

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับเจริญ วัดซับเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๓๙๒๙
เด็กหญิงพิมมาดา รอดแก้ว

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับเจริญ วัดซับเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๓๙๓๐
เด็กหญิงภัสสรา วัชราภรณ์

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับเจริญ วัดซับเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๓๙๓๑
เด็กหญิงศศิธร พิทักษ์เขต

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับเจริญ วัดซับเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๓๙๓๒
เด็กหญิงอรกัญญา มิวันเปย

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับเจริญ วัดซับเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๓๙๓๓
เด็กหญิงธิยสาน์ โพธิแก้ว

์

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับเจริญ วัดซับเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๓๙๓๔
เด็กหญิงปรียานุช แสงมีสี

๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับเจริญ วัดซับเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๓๙๓๕
เด็กหญิงภัทรศยา วินิจ

๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับเจริญ วัดซับเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๓๙๓๖
เด็กหญิงธนพร ปนแก้ว

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับเจริญ วัดซับเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๓๙๓๗
เด็กหญิงวนิสา แก้วคูณ

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับเจริญ วัดซับเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๓๙๓๘
นางสาววิชชุดา นรมาตย์

๐๓/๐๒/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านซับเจริญ วัดซับเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๓๙๓๙
นางสาวเยาวลักษณ์ อินทร์ประสิทธิ

์

๐๕/๐๓/๒๕๒๐
โรงเรียนบ้านซับเจริญ วัดซับเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๓๙๔๐
เด็กชายอภิลักษณ์ พุทธรักษา

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทัพหลวง วัดทัพหลวง  

สก ๔๔๖๐/๓๙๔๑
เด็กหญิงประกายดาว อยู่คง

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทัพหลวง วัดทัพหลวง  

สก ๔๔๖๐/๓๙๔๒
เด็กหญิงพลอยไพลิน ประเสริฐ

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทัพหลวง วัดทัพหลวง  

สก ๔๔๖๐/๓๙๔๓
เด็กหญิงปวีณ์นุช ดวงพระราช

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทัพหลวง วัดทัพหลวง  

สก ๔๔๖๐/๓๙๔๔
เด็กหญิงวรัญญา จันทสิทธิ

์

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทัพหลวง วัดทัพหลวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๑๓ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๖๐/๓๙๔๕
เด็กหญิงทิพวัลย์ แก้วจันทร์

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทัพหลวง วัดทัพหลวง  

สก ๔๔๖๐/๓๙๔๖
เด็กหญิงพุทธรักษา ชอบบุญ

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทัพหลวง วัดทัพหลวง  

สก ๔๔๖๐/๓๙๔๗
เด็กหญิงธัญชนก ผมงาม

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทัพหลวง วัดทัพหลวง  

สก ๔๔๖๐/๓๙๔๘
เด็กหญิงอริสรา โพธิปญญา

์

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทัพหลวง วัดทัพหลวง  

สก ๔๔๖๐/๓๙๔๙
เด็กหญิงนิภา สุภาพ

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทัพหลวง วัดทัพหลวง  

สก ๔๔๖๐/๓๙๕๐
เด็กหญิงภัทราวดี พิชิตชัยนิธิเมธ

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทัพหลวง วัดทัพหลวง  

สก ๔๔๖๐/๓๙๕๑
เด็กหญิงคณิตา ดอกบัว

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทัพหลวง วัดทัพหลวง  

สก ๔๔๖๐/๓๙๕๒
เด็กหญิงวิชญาดา ว่องไว

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทัพหลวง วัดทัพหลวง  

สก ๔๔๖๐/๓๙๕๓
เด็กหญิงสุวิณญา ประกอบดี

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทัพหลวง วัดทัพหลวง  

สก ๔๔๖๐/๓๙๕๔
เด็กชายภานุพัฒน์ สามัน

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทัพหลวง วัดทัพหลวง  

สก ๔๔๖๐/๓๙๕๕
เด็กหญิงอลิสา สาคำ

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทัพหลวง วัดทัพหลวง  

สก ๔๔๖๐/๓๙๕๖
เด็กชายสมบูรณ์ สายขุนทด

๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทัพหลวง วัดทัพหลวง  

สก ๔๔๖๐/๓๙๕๗
เด็กชายนภัส จันทราช

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทัพหลวง วัดทัพหลวง  

สก ๔๔๖๐/๓๙๕๘
เด็กหญิงอรทัย สงนอก

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทัพหลวง วัดทัพหลวง  

สก ๔๔๖๐/๓๙๕๙
เด็กชายปยะวัฒน์ คณาโรจน์

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทัพหลวง วัดทัพหลวง  

สก ๔๔๖๐/๓๙๖๐
เด็กชายณัฐพงษ์ พงษ์เกิด

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทัพหลวง วัดทัพหลวง  

สก ๔๔๖๐/๓๙๖๑
เด็กชายจิรายุทธ โลเกตุ

๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทัพหลวง วัดทัพหลวง  

สก ๔๔๖๐/๓๙๖๒
เด็กหญิงอโณชา ปะโคทะกัง

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทัพหลวง วัดทัพหลวง  

สก ๔๔๖๐/๓๙๖๓
นายอัครเดช ภูเพ็ง

๐๖/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๓๙๖๔
เด็กหญิงกัญญาณิษฐ์ ศรีนิล

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๓๙๖๕
เด็กชายทศพร ศรีพวงวงษ์

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๓๙๖๖
นายวุฒิศักดิ

์

วันนิยม
๒๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๓๙๖๗
เด็กชายกนกสิน ยศปญญา

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๓๙๖๘
เด็กชายกิติพงษ์ พันธุ

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๓๙๖๙
เด็กชายชนินทร์ กาศจันทร์

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๓๙๗๐
เด็กชายณพัฒน์พงค์ วงษ์สีแก้ว

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๓๙๗๑
เด็กชายทยากรณ์ สมใจสระเเก้ว

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๓๙๗๒
เด็กชายนพเก้า ภูเพ็ง

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๓๙๗๓
เด็กชายปรมี ไชยโยง

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๓๙๗๔
เด็กชายภัคคพงษ์ เสวิสิทธิ

์

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๓๙๗๕
เด็กชายเมธา อุ่นทะเล

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๓๙๗๖
เด็กชายยุทธพงษ์ โมคา

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๓๙๗๗
เด็กชายโรจน์ศักดิ

์

แปลงดี
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๓๙๗๘
เด็กชายสหรัฐ ชัยยันต์

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๓๙๗๙
เด็กหญิงฐิติพร ดวงอุปะ

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๑๔ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๖๐/๓๙๘๐
เด็กหญิงพัทธนันท์ ทุมชะ

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๓๙๘๑
เด็กหญิงศุมลฑา ประจันดุม

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๓๙๘๒
เด็กชายณัฐพงษ์ แก้วกองทรัพย์

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๓๙๘๓
เด็กชายณัฐวัฒน์ คณะจันทร์

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๓๙๘๔
เด็กชายณัฐวุฒิ คำเขียว

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๓๙๘๕
เด็กชายธรรณธรณ์ กองทรัพย์

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๓๙๘๖
เด็กชายธิติพล แต่งสุวรรณ์

๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๓๙๘๗
เด็กชายนวพล เติมสุข

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๓๙๘๘
เด็กชายปยุต ปุยวงค์

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๓๙๘๙
เด็กชายพงศกร สุนทร

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๓๙๙๐
เด็กชายภานุพงษ์ เชือวงศ์

้

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๓๙๙๑
เด็กชายวรวุฒิ อุดม

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๓๙๙๒
เด็กชายวีรชน รังแสง

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๓๙๙๓
เด็กชายเหมรัศม์ แก้วบ้านดู่

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๓๙๙๔
เด็กชายอนุวัช หร่ายขุนทด

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๓๙๙๕
เด็กหญิงชิดสมัย แดงพงษ์

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๓๙๙๖
เด็กหญิงพรชิตา พรมสุวรรณ์

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๓๙๙๗
เด็กหญิงพลอยศิริ บุญปก

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๓๙๙๘
เด็กหญิงวิชชุดา เคหะบาล

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๓๙๙๙
เด็กหญิงสุภาภรณ์ พุทธไธสง

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๔๐๐๐
เด็กชายพงศพัศ ยอดมา

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๔๐๐๑
เด็กชายพรรณเทพ แสงสะท้าน

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๔๐๐๒
เด็กชายพัชรพล แสนเวียงจันทร์

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๔๐๐๓
เด็กชายพิพัฒน์ อุส่าห์

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๔๐๐๔
เด็กชายวิศวะนนท์ มังคัง

่ ่

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๔๐๐๕
เด็กชายอัมรินทร์ สุดใจ

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๔๐๐๖
เด็กหญิงนงนุช ศรีบุญเรือง

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๔๐๐๗
เด็กหญิงเนตรชนก เลนคำมี

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๔๐๐๘
เด็กหญิงปองกานต์ บุญจันทึก

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๔๐๐๙
เด็กหญิงปทมา พระสมสุข

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๔๐๑๐
เด็กหญิงพรกนก ปากครอง

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๔๐๑๑
เด็กหญิงภัสสร ศิริชาติชัย

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๔๐๑๒
เด็กหญิงวาณิชยา อนุรักษ์

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๔๐๑๓
เด็กหญิงศุกร์ธิดา อุปนันท์

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๔๐๑๔
เด็กชายรัชชานนท์ ท้าวบุตร

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๑๕ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๖๐/๔๐๑๕
เด็กชายชินวัตร จันทะสอน

๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๔๐๑๖
เด็กชายณัฐวุฒิ ยศปญญา

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๔๐๑๗
เด็กชายนิรมิต จงสวัสดิ

์

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๔๐๑๘
เด็กชายวัชริน วงศ์ละ

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๔๐๑๙
เด็กชายศราวุธ ธุรันไธสง

๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๔๐๒๐
เด็กชายเศรษฐพงศ์ จันทประสาท

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๔๐๒๑
เด็กชายสุประวัติ สุขมาก

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๔๐๒๒
เด็กหญิงธนันญา ฤิทธิศักดิ

์

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๔๐๒๓
เด็กหญิงธัญญาภรณ์ ชาญฉลาด

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๔๐๒๔
เด็กหญิงประภัสสร ผิวพรรณ

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๔๐๒๕
เด็กหญิงพรนิภา จันกลาง

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๔๐๒๖
เด็กหญิงรัตติยา นุวง

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๔๐๒๗
เด็กหญิงรุ่งลาวัลย์ ใจกล้า

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๔๐๒๘
เด็กหญิงสุทธิดา สันเต

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๔๐๒๙
เด็กหญิงสุนิษา ภิพากร

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๔๐๓๐
เด็กชายกฤษดา บรรดาศักดิ

์

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๔๐๓๑
เด็กชายธนสิทธิ

์

ศรีเเสน
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๔๐๓๒
เด็กชายธีรพล อุดหนุน

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๔๐๓๓
เด็กชายพีระภัทร์ แก้วแดง

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๔๐๓๔
เด็กชายสราวุฒิ โสพิมพ์

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๔๐๓๕
เด็กชายสุพลัง ม้วนชะหิงส์

๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๔๐๓๖
เด็กหญิงเกศแก้ว โยธะการี

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๔๐๓๗
เด็กหญิงลาวัณย์ ไพรบึง

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๔๐๓๘
เด็กหญิงวรรณกานต์ คันชังทอง

่

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๔๐๓๙
เด็กหญิงสา เพียบ

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๔๐๔๐
เด็กชายชนากร ช้างพา

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๔๐๔๑
เด็กหญิงกัลยรักษ์ ประทุมมัง

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๔๐๔๒ เด็กหญิงประภัสวรรณ
ชะฎาทอง

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๔๐๔๓
นางสาวเกตน์นิภา พันธุ

๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๔๐๔๔
เด็กหญิงลภัสรดา ยังยืน

่

๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๔๐๔๕
เด็กหญิงนันธินี สีอุบล

๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๔๐๔๖
เด็กหญิงพรชิตา น้อยทอง

๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๔๐๔๗
นางสาวลัคณา ดอกบัว

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๔๐๔๘
นางสาวสิริธัญ ดีลุนชัย

๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๔๐๔๙
เด็กหญิงกิตติพร สาระคำ

๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๑๖ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๖๐/๔๐๕๐
นางสาวละดาลี พลเรือง

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๔๐๕๑
นางสาวสุนิสา มาเจริญ

๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๔๐๕๒
เด็กหญิงสุวรรณี กระแสโท

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๔๐๕๓
นายวายุ ภูธร

๐๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๔๐๕๔
นางสาวอารีญา โพธิสิม

๓๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๔๐๕๕
นางสาวรัชนีวรรณ กันทรัตน์

๐๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๔๐๕๖
นางอุบลรัตน์ ศรีษะเกตุ

๐๔/๐๗/๒๕๐๘
โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๔๐๕๗
นางกรุณา แก้วประทีป

๐๕/๐๕/๒๕๑๙

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๔๐๕๘
นายกิตติพงษ์ นิยมเอือ

้

๐๔/๐๓/๒๕๒๐
โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๔๐๕๙
นางจันทิมา นกอยู่

๐๒/๐๖/๒๕๒๘

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๔๐๖๐
นางสาวจารุณี สีพรมมา

๒๒/๐๗/๒๕๒๓

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๔๐๖๑
นางจีณภัท รสหอม

๑๓/๐๖/๒๕๒๓

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๔๐๖๒
นางสาวฐายิกา สอนราษฎ์

๑๔/๑๐/๒๕๒๗

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๔๐๖๓
นางถวิล เพ็งลา

๐๑/๑๒/๒๕๒๕

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๔๐๖๔
นายธงชัย ผ่องแผ้ว

๑๕/๑๑/๒๕๒๖

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๔๐๖๕
นางสาวธัญณรัตน์ สุขใส

๓๐/๗/๒๕๑๖
โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๔๐๖๖
นางสาวธิติมา ด่านนุกูล

๑๔/๐๖/๒๕๓๒

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๔๐๖๗
นายนพดล หลอดทอง

๐๘/๐๑/๒๕๓๕

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๔๐๖๘
นางสาวน้อมจิตร แก้วประทีป

๒๒/๑๑/๒๕๒๔

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๔๐๖๙
นางสาวมณีศร สมใจสระแก้ว

๓๑/๑๒/๒๕๑๖

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๔๐๗๐
นางสาวรัตนะ นมัสการ

๑๔/๐๔/๒๕๓๖

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๔๐๗๑
นางสาวราตรี สีพรมมา

๐๕/๐๓/๒๕๓๑

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๔๐๗๒
นางสาวรุ่งทิวา บุตรดี

๐๕/๑๒/๒๕๓๖

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๔๐๗๓
นางสาววิลัยภรณ์ คำพลงาม

๒๐/๐๗/๒๕๑๕

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๔๐๗๔
นางสาวศมลวรรณ รสหอม

๑๐/๐๙/๒๕๑๗

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๔๐๗๕
นางศิรินันท์ ยันอินทร์

๑๖/๑๑/๒๕๑๐

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๔๐๗๖
นายสมยศ หาญลำยวง

๓๑/๐๘/๒๕๒๘

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๔๐๗๗
นายสราวุธ แก้ววันทา

๐๘/๐๕/๒๕๓๓

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๔๐๗๘
นายสริยาคาร ยันอินทร์

๑๒/๐๙/๒๕๑๕

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๔๐๗๙
นางสาวสุวิมล สุขสอาด

๑๑/๑๑/๒๕๒๘

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๔๐๘๐
นางสาวอรวรรณ แถมโพธิ

์

๑๕/๐๑/๒๕๓๔

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๔๐๘๑
นางสาวอังคนา คำนกขุ้ม

๐๓/๐๗/๒๕๓๓

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๔๐๘๒
นางอินทรา นันตา

๐๔/๑๒/๒๕๒๑

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๔๖๐/๔๐๘๓
นายสมพงษ์ รักษาศิลป

๑๕/๑๑/๒๕๐๐

โรงเรียนบ้านท่าช้าง ท่าช้างประชาสรรค์  

สก ๔๔๖๐/๔๐๘๔
เด็กชายศิวะ ศรีเนตร

๑๑/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านท่าช้าง ท่าช้างประชาสรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๑๗ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๖๐/๔๐๘๕
เด็กชายธนากร แสงตะวัน

๒๗/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านท่าช้าง ท่าช้างประชาสรรค์  

สก ๔๔๖๐/๔๐๘๖
เด็กชายมงคล ศรีสุวรรณศักดา

๒๗/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านท่าช้าง ท่าช้างประชาสรรค์  

สก ๔๔๖๐/๔๐๘๗
เด็กหญิงสุภัสสรา ทองชิต ๙/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าช้าง ท่าช้างประชาสรรค์  

สก ๔๔๖๐/๔๐๘๘
เด็กหญิงเพชรา ถาวรยิง

่

๒๕/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านท่าช้าง ท่าช้างประชาสรรค์  

สก ๔๔๖๐/๔๐๘๙
เด็กหญิงเพ็ญพิสุทธิ

์

โสพันธ์
๒๕/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าช้าง ท่าช้างประชาสรรค์  

สก ๔๔๖๐/๔๐๙๐
เด็กชายภาณุ กองโค

๑๓/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านท่าช้าง ท่าช้างประชาสรรค์  

สก ๔๔๖๐/๔๐๙๑
เด็กหญิงมาลี หนองนา

๘/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านท่าช้าง ท่าช้างประชาสรรค์  

สก ๔๔๖๐/๔๐๙๒
เด็กหญิงพิชชาภา เย็นไทย

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าช้าง ท่าช้างประชาสรรค์  

สก ๔๔๖๐/๔๐๙๓
เด็กชายแผน คงตรง

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าช้าง ท่าช้างประชาสรรค์  

สก ๔๔๖๐/๔๐๙๔
เด็กชายอานนท์ ดีโสภา

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าช้าง ท่าช้างประชาสรรค์  

สก ๔๔๖๐/๔๐๙๕
เด็กชายอนุพงษ์ ถาวรสาลี

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าช้าง ท่าช้างประชาสรรค์  

สก ๔๔๖๐/๔๐๙๖
เด็กชายนรินทร์ จวน

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าช้าง ท่าช้างประชาสรรค์  

สก ๔๔๖๐/๔๐๙๗
เด็กหญิงวาสนา คำจันทา

๘/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านท่าช้าง ท่าช้างประชาสรรค์  

สก ๔๔๖๐/๔๐๙๘
เด็กชายประกาศิต ไผ่เฟอย

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าช้าง ท่าช้างประชาสรรค์  

สก ๔๔๖๐/๔๐๙๙
เด็กชายสรัล สอาดเอียม

่

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าช้าง ท่าช้างประชาสรรค์  

สก ๔๔๖๐/๔๑๐๐
เด็กชายวรวิทย์ พรหมทิพย์

๑๓/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าช้าง ท่าช้างประชาสรรค์  

สก ๔๔๖๐/๔๑๐๑
เด็กหญิงมนัสนันท์ เครือคำหล่อ

๒๘/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าช้าง ท่าช้างประชาสรรค์  

สก ๔๔๖๐/๔๑๐๒
เด็กหญิงศศิวิมล เจริญงาม

๒๔/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าช้าง ท่าช้างประชาสรรค์  

สก ๔๔๖๐/๔๑๐๓
เด็กหญิงโกลัญญา กองจุล

๓๑/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าช้าง ท่าช้างประชาสรรค์  

สก ๔๔๖๐/๔๑๐๔
เด็กหญิงเมษา สีหาบาล

๑๒/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าช้าง ท่าช้างประชาสรรค์  

สก ๔๔๖๐/๔๑๐๕
เด็กชายธีรภัทร พิมดา

๒๔/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าช้าง ท่าช้างประชาสรรค์  

สก ๔๔๖๐/๔๑๐๖
เด็กหญิงศศิประภา แสงรูจีย์ ๗/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าช้าง ท่าช้างประชาสรรค์  

สก ๔๔๖๐/๔๑๐๗
เด็กหญิงสุดารัตน์ โสดาราม

๒๓/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าช้าง ท่าช้างประชาสรรค์  

สก ๔๔๖๐/๔๑๐๘
เด็กชายธนวินท์ ไพอรัญ

๒๔/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าช้าง ท่าช้างประชาสรรค์  

สก ๔๔๖๐/๔๑๐๙
เด็กหญิงอัญชลี พณุฤทธิ

์

๒๗/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าช้าง ท่าช้างประชาสรรค์  

สก ๔๔๖๐/๔๑๑๐
เด็กชายณัฐภูมิ อุ่นจิตร ๗/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าช้าง ท่าช้างประชาสรรค์  

สก ๔๔๖๐/๔๑๑๑
เด็กชายอาทิตย์ นิลดำ

๑๖/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าช้าง ท่าช้างประชาสรรค์  

สก ๔๔๖๐/๔๑๑๒
เด็กหญิงเจนจิรา แสงแสน

๒๕/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าช้าง ท่าช้างประชาสรรค์  

สก ๔๔๖๐/๔๑๑๓
เด็กหญิงพัชรินทร์ พุทมี

๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าช้าง ท่าช้างประชาสรรค์  

สก ๔๔๖๐/๔๑๑๔
เด็กหญิงประกายมาศ ศรีสุวรรณศักดา

๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าช้าง ท่าช้างประชาสรรค์  

สก ๔๔๖๐/๔๑๑๕
เด็กชายปาณชัย เขือนโคกสูง

่

๔/๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าช้าง ท่าช้างประชาสรรค์  

สก ๔๔๖๐/๔๑๑๖
เด็กหญิงกิตติชัญญา แก่นภักดี

๒๗/๒/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านท่าช้าง ท่าช้างประชาสรรค์  

สก ๔๔๖๐/๔๑๑๗
เด็กชายรณกฤต ศรีทอง

๓๐/๓/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านท่าช้าง ท่าช้างประชาสรรค์  

สก ๔๔๖๐/๔๑๑๘
เด็กชายจารุวัฒน์ เตียงกูล ๑/๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าช้าง ท่าช้างประชาสรรค์  

สก ๔๔๖๐/๔๑๑๙
เด็กหญิงจิรัญญา จรสูงเนิน ๒/๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าช้าง ท่าช้างประชาสรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๑๘ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๖๐/๔๑๒๐
เด็กหญิงมนต์นภา สนกระโทก

๒๙/๔/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านท่าช้าง ท่าช้างประชาสรรค์  

สก ๔๔๖๐/๔๑๒๑
เด็กหญิงสุขกัญญา หาดขุนทด

๑๑/๕/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านท่าช้าง ท่าช้างประชาสรรค์  

สก ๔๔๖๐/๔๑๒๒
นางกิงแก้ว

่

เอ็ดมันส์
๒/๑๑/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านหนองนำใส หนองนำใส  

สก ๔๔๖๐/๔๑๒๓
เด็กชายธีรพัฒน์ เพียกุดเพ็ง

๒๕/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองนำใส หนองนำใส  

สก ๔๔๖๐/๔๑๒๔
เด็กหญิงจิราพร ธงเทียว

๑๖/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองนำใส หนองนำใส  

สก ๔๔๖๐/๔๑๒๕
เด็กหญิงณัฐนิชา เชียงสากุล ๓/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองนำใส หนองนำใส  

สก ๔๔๖๐/๔๑๒๖
เด็กหญิงกัลยากร ทององค์

๖/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองนำใส หนองนำใส  

สก ๔๔๖๐/๔๑๒๗
เด็กหญิงญาณธิชา วิญูภาพ

๔/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองนำใส หนองนำใส  

สก ๔๔๖๐/๔๑๒๘
เด็กหญิงวาสนา คำบัว

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนำใส หนองนำใส  

สก ๔๔๖๐/๔๑๒๙
เด็กชายณัฐพล ถาวรสาลี

๑๔/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองนำใส หนองนำใส  

สก ๔๔๖๐/๔๑๓๐
เด็กชายประกิตพงษ์ ธงเทียว

๑๑/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองนำใส หนองนำใส  

สก ๔๔๖๐/๔๑๓๑
เด็กหญิงสิดาพร ถาวรผล ๑๐/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองนำใส หนองนำใส  

สก ๔๔๖๐/๔๑๓๒
เด็กหญิงณัฐชา แม่นปน

๑๐/๖/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านหนองนำใส หนองนำใส  

สก ๔๔๖๐/๔๑๓๓
เด็กชายอภิไชย ชูเสน ๙/๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองนำใส หนองนำใส  

สก ๔๔๖๐/๔๑๓๔
เด็กหญิงวรรทณี สีก่อง ๙/๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองนำใส หนองนำใส  

สก ๔๔๖๐/๔๑๓๕
เด็กชายพงศกร กัญญพันธ์ ๑/๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองนำใส หนองนำใส  

สก ๔๔๖๐/๔๑๓๖
เด็กชายราชศักดิ

์

คันทอง
๒๒/๑/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านหนองนำใส หนองนำใส  

สก ๔๔๖๐/๔๑๓๗
เด็กชายพสิษฐ์ สิงห์ชา

๒๓/๑/๒๕๕๒
โรงเรียนบ้านหนองนำใส หนองนำใส  

สก ๔๔๖๐/๔๑๓๘
เด็กชายณรงค์ชัย ศิวารมย์

๒๖/๑/๒๕๕๒
โรงเรียนบ้านหนองนำใส หนองนำใส  

สก ๔๔๖๐/๔๑๓๙
เด็กหญิงมนต์นภา เริมรักรัมย์

่

๓/๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองนำใส หนองนำใส  

สก ๔๔๖๐/๔๑๔๐
เด็กชายธวัชชัย ดาราช ๙/๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองนำใส หนองนำใส  

สก ๔๔๖๐/๔๑๔๑
เด็กหญิงนัญชญาพร เบ้าคำ ๔/๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองนำใส หนองนำใส  

สก ๔๔๖๐/๔๑๔๒
เด็กชายเพทาย ทององค์ ๕/๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองนำใส หนองนำใส  

สก ๔๔๖๐/๔๑๔๓
เด็กหญิงนันท์นภัส แม่นปน ๗/๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองนำใส หนองนำใส  

สก ๔๔๖๐/๔๑๔๔
เด็กชายภัคพล เจียระพล ๕/๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองนำใส หนองนำใส  

สก ๔๔๖๐/๔๑๔๕
เด็กหญิงชนากานต์ ยนสีมา

๑๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองคันฉอ เนินผาสุก  

สก ๔๔๖๐/๔๑๔๖
เด็กหญิงกัญญาวีร์ วงค์ษา

๐๖/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองคันฉอ เนินผาสุก  

สก ๔๔๖๐/๔๑๔๗
เด็กหญิงจิราวรรณ เตวิชา

๑๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองคันฉอ เนินผาสุก  

สก ๔๔๖๐/๔๑๔๘
เด็กหญิงเพชรไพลิน ไกรไธสง

๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองคันฉอ เนินผาสุก  

สก ๔๔๖๐/๔๑๔๙
เด็กหญิงวรกานต์ ทองอ้ม

๒๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองคันฉอ เนินผาสุก  

สก ๔๔๖๐/๔๑๕๐
เด็กหญิงพัณณิตา มนต์ชัยภูมิ

๑๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองคันฉอ เนินผาสุก  

สก ๔๔๖๐/๔๑๕๑
เด็กชายณัฐดนัย คำแก้ว

๑๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองคันฉอ เนินผาสุก  

สก ๔๔๖๐/๔๑๕๒
เด็กชายอภิเดช มูลกระศก

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองคันฉอ เนินผาสุก  

สก ๔๔๖๐/๔๑๕๓
เด็กชายศิริศักดิ

์

คุดสี
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองคันฉอ เนินผาสุก  

สก ๔๔๖๐/๔๑๕๔
เด็กชายศิริศักดิ

์

มีประสงค์
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองคันฉอ เนินผาสุก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๑๙ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๖๐/๔๑๕๕
เด็กชายธนภัทร พันโบ

๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองคันฉอ เนินผาสุก  

สก ๔๔๖๐/๔๑๕๖
เด็กชายสาคร วัฒนะ

๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองคันฉอ เนินผาสุก  

สก ๔๔๖๐/๔๑๕๗
เด็กหญิงนันทัชพร บุญกลาง

๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองคันฉอ เนินผาสุก  

สก ๔๔๖๐/๔๑๕๘
เด็กหญิงสิริวัลย์ เหมละคร

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองคันฉอ เนินผาสุก  

สก ๔๔๖๐/๔๑๕๙
เด็กชายวันชนะ เพ็ชรเจริญ

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองคันฉอ เนินผาสุก  

สก ๔๔๖๐/๔๑๖๐
เด็กชายสุวรรณภูมิ ปองภัย

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองคันฉอ เนินผาสุก  

สก ๔๔๖๐/๔๑๖๑
เด็กชายจักรพงษ์ เค้าสา

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองคันฉอ เนินผาสุก  

สก ๔๔๖๐/๔๑๖๒
เด็กชายศรีธะระ สายทอง

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองคันฉอ เนินผาสุก  

สก ๔๔๖๐/๔๑๖๓
เด็กชายเมธาสิทธิ

์

โพธิราช
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองคันฉอ เนินผาสุก  

สก ๔๔๖๐/๔๑๖๔
เด็กชายณัฌพล เทียมพัด

๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองคันฉอ เนินผาสุก  

สก ๔๔๖๐/๔๑๖๕
เด็กหญิงวันวิสา สดเจริญ

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองคันฉอ เนินผาสุก  

สก ๔๔๖๐/๔๑๖๖
เด็กหญิงพีรญาณ์ ปญจสุทรานนท์

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองคันฉอ เนินผาสุก  

สก ๔๔๖๐/๔๑๖๗
เด็กชายณัฐพงศ์ กงแก้ว

๐๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเนินผาสุก เนินผาสุก  

สก ๔๔๖๐/๔๑๖๘
เด็กชายอานนท์ ผิวหอม

๐๓/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเนินผาสุก เนินผาสุก  

สก ๔๔๖๐/๔๑๖๙
เด็กหญิงนรินทร นพคุณ

๐๔/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเนินผาสุก เนินผาสุก  

สก ๔๔๖๐/๔๑๗๐
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ปองนพ

๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเนินผาสุก เนินผาสุก  

สก ๔๔๖๐/๔๑๗๑
เด็กหญิงรัญชิดา บุตรดาซุย

๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเนินผาสุก เนินผาสุก  

สก ๔๔๖๐/๔๑๗๒
เด็กหญิงชญานันท์ เลียงผา

๒๙/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเนินผาสุก เนินผาสุก  

สก ๔๔๖๐/๔๑๗๓
เด็กหญิงการต์พิชชา ราชเวียง

๒๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเนินผาสุก เนินผาสุก  

สก ๔๔๖๐/๔๑๗๔
เด็กหญิงปณิดา เหลาเจริญ

๐๙/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเนินผาสุก เนินผาสุก  

สก ๔๔๖๐/๔๑๗๕
เด็กหญิงดาลิน ความคุ้นเคย

๐๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเนินผาสุก เนินผาสุก  

สก ๔๔๖๐/๔๑๗๖
เด็กชายกฤษดา รอนยุทธ์

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินผาสุก เนินผาสุก  

สก ๔๔๖๐/๔๑๗๗
เด็กชายชยพล โนนอิน

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินผาสุก เนินผาสุก  

สก ๔๔๖๐/๔๑๗๘
เด็กชายณัฐวรรธน์ อุตคุต

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินผาสุก เนินผาสุก  

สก ๔๔๖๐/๔๑๗๙
เด็กชายรุ่งโรจน์ ประกอบทรัพย์

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินผาสุก เนินผาสุก  

สก ๔๔๖๐/๔๑๘๐
เด็กชายสุรศักดิ

์

สีทา
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินผาสุก เนินผาสุก  

สก ๔๔๖๐/๔๑๘๑
เด็กชายพีรพัฒน์ บุญขำ

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินผาสุก เนินผาสุก  

สก ๔๔๖๐/๔๑๘๒
เด็กหญิงนุชจิรา อาษากิจ

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินผาสุก เนินผาสุก  

สก ๔๔๖๐/๔๑๘๓
เด็กชายพชรรักษ์ รอดเกิด

๑๓/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์ เนินผาสุก  

สก ๔๔๖๐/๔๑๘๔
เด็กชายณัฐพัฒน์ ประยูรทรัพย์

๒๒/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์ เนินผาสุก  

สก ๔๔๖๐/๔๑๘๕
เด็กชายธปพน พรรษาวนัส

๑๐/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์ เนินผาสุก  

สก ๔๔๖๐/๔๑๘๖
เด็กชายเนติ โอวาทสุวรรณ

๒๘/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์ เนินผาสุก  

สก ๔๔๖๐/๔๑๘๗
เด็กชายปภาวินท์ เพชรรักษา

๒๔/๐๒/๒๕๕๒

โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์ เนินผาสุก  

สก ๔๔๖๐/๔๑๘๘
เด็กชายชยพล ตาสว่าง

๐๘/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์ เนินผาสุก  

สก ๔๔๖๐/๔๑๘๙
เด็กชายอัฑฒกร อาสนเสวตร์

๐๘/๐๑/๒๕๕๒

โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์ เนินผาสุก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๒๐ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๖๐/๔๑๙๐
เด็กหญิงกัญญาวีร์ นำหวาน

๑๒/๐๑/๒๕๕๒

โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์ เนินผาสุก  

สก ๔๔๖๐/๔๑๙๑
เด็กหญิงลลิตา เจียมอร่ามรัตนา

๐๘/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์ เนินผาสุก  

สก ๔๔๖๐/๔๑๙๒
เด็กหญิงกมลพรรณ พาเทียง

่

๑๖/๐๓/๒๕๕๒

โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์ เนินผาสุก  

สก ๔๔๖๐/๔๑๙๓
เด็กหญิงสุภัสสรา มานะสุข

๒๑/๐๕/๒๕๕๒

โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์ เนินผาสุก  

สก ๔๔๖๐/๔๑๙๔
เด็กหญิงธนารีย์ ตันติวัฒนพานิช

๐๙/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์ เนินผาสุก  

สก ๔๔๖๐/๔๑๙๕
เด็กหญิงหทัยภัทร บัวกลอย

๐๒/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์ เนินผาสุก  

สก ๔๔๖๐/๔๑๙๖
เด็กหญิงเวียงลดา เวียงเงิน

๒๖/๐๕/๒๕๕๒

โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์ เนินผาสุก  

สก ๔๔๖๐/๔๑๙๗
เด็กหญิงจิราพัชร์ พันธ์หินกอง

๑๙/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์ เนินผาสุก  

สก ๔๔๖๐/๔๑๙๘ เด็กหญิงสุภัทรชานันท์
เนียมช่วย

๐๔/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์ เนินผาสุก  

สก ๔๔๖๐/๔๑๙๙
เด็กหญิงวันวิสา ดีทอง

๐๓/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์ เนินผาสุก  

สก ๔๔๖๐/๔๒๐๐
เด็กหญิงโชติกา สุขจิตร

๐๙/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์ เนินผาสุก  

สก ๔๔๖๐/๔๒๐๑
เด็กชายกิตติโชติ วิรินไพร

๐๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนเมืองไผ่ วัดเนินสะอาด  

สก ๔๔๖๐/๔๒๐๒
เด็กชายชัชพงศ์ คำเรือง

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๒๐๓
เด็กชายรัชพล พรไทย

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๒๐๔
เด็กชายอิทธิพล สุปะมา

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๒๐๕
เด็กหญิงกรกมล ดาทา

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๒๐๖
เด็กหญิงกฤติยาณี รุ้งเรืองเดช

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๒๐๗
เด็กหญิงกวินทิพย์ นำแก้ว

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๒๐๘
เด็กหญิงกัญญ์วรา เหล่าหวายนอก

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๒๐๙
เด็กหญิงจีรณา สุขประเสริฐ

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๒๑๐
เด็กหญิงณัฏฐณิชา ปานทอง

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๒๑๑
เด็กหญิงนพมาศสิริ ดวงดี

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๒๑๒
เด็กหญิงปภาวรินทร์ ชัยชะนะ

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๒๑๓
เด็กหญิงเปมิกา เชวงประเสริฐ

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๒๑๔
เด็กหญิงภัทราพร พันธุ์แตง

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๒๑๕
เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ ฉาบสูงเนิน

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๒๑๖
เด็กหญิงวนัสนันท์ เพชรสมบัติ

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๒๑๗
เด็กหญิงศศิประภา ทองแสง

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๒๑๘
เด็กหญิงศุภกานต์ ทำหนองพอก

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๒๑๙
เด็กหญิงสโรชา จิตรจันทึก

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๒๒๐
เด็กหญิงอภิชญา มนสีมา

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๒๒๑
เด็กหญิงอภิชยา หันทยุง

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๒๒๒
เด็กหญิงไอรดา กาญจนภักดี

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๒๒๓
เด็กชายณัชพล จันทร์เหลือง

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๒๒๔
เด็กชายธีราเมธ จันลอด

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๒๑ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๖๐/๔๒๒๕
เด็กชายวงศกร เสนาะจิตร์

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๒๒๖
เด็กชายศิริศักดิ

์

ชืนตา

่

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๒๒๗
เด็กหญิงจิราพร ธนพัฒน์พลังกร

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๒๒๘
เด็กหญิงบัณฑิตา เอมโอด

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๒๒๙
เด็กชายวัชรกร แสงราม

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๒๓๐
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ โสดาภา

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๒๓๑
เด็กหญิงนลินี บุญศรี

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๒๓๒
เด็กหญิงเปรมฤทัย มิงขวัญ

่

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๒๓๓
เด็กหญิงไผ่แก้ว จำปาสุข

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๒๓๔
เด็กหญิงพิยดา กันชม

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๒๓๕
เด็กหญิงสุพัตรา เหล็กชืน

่

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๒๓๖
เด็กหญิงสุวดี สมบูรณ์พงศ์

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๒๓๗
เด็กหญิงอาทิตญา เทศวงษ์

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๒๓๘
เด็กหญิงจิราทิพย์ เกาะเพ็ชร

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๒๓๙
เด็กหญิงฐิติยา เพชรเจริญ

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๒๔๐
เด็กหญิงปภาวี บุญรวม

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๒๔๑
เด็กชายฐิติโชติ โสดาจันทร์

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๒๔๒
เด็กหญิงณัฐนันท์ เชือชาติ

้

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๒๔๓
เด็กหญิงอัยลดา ประสงค์

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๒๔๔
เด็กหญิงมาลิสา คอน

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๒๔๕
เด็กหญิงอรปรียา ภาระศรี

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๒๔๖
เด็กชายโภคิน กุลนาวงษ์

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๒๔๗
เด็กหญิงกรพินธุ์ อ่อนเพ็ง

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๒๔๘
เด็กหญิงพณิชา แสนโสม

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๒๔๙
เด็กชายธนภัทร เกษณีย์

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๒๕๐
เด็กชายเคนสุวรรณ การพาณิชย์

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๒๕๑
เด็กชายชาญนุเดช กล้ากระโทก

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๒๕๒
เด็กชายพุฒิพงศ์ สุขเปรียม

่

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๒๕๓
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ขันคำ

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๒๕๔
เด็กหญิงภณิดา ประทุมวงษ์

๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๒๕๕
เด็กชายณัฐพงษ์ เฟองฟุง

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๒๕๖
เด็กหญิงปลายฟา ใจประเสริฐ

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๒๕๗
เด็กหญิงปทวรรณ บุญเรือง

๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๒๕๘
เด็กหญิงพรสวรรค์ อันสมศรี

๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๒๕๙
เด็กหญิงพิราพร ดอนกัณหา

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๒๒ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๖๐/๔๒๖๐
เด็กหญิงศุภลักษณ์ พาปาน

๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๒๖๑
เด็กชายโอภาส พิมพ์สุข

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๒๖๒
เด็กหญิงปทมา ศรีโนนซี

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๒๖๓
เด็กชายศราวุธ ชัยชนะ

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๒๖๔
เด็กหญิงวิภาดา อินผดุง

๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๒๖๕
เด็กหญิงอริสรา จินดานุ

๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๒๖๖
เด็กหญิงอรัญญา แก้วแก่น

๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๒๖๗
เด็กชายธันวา บัวคำ

๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๒๖๘
เด็กชายพุฒิพงศ์ สืบศักดิวงศ์

์

๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๒๖๙
นายเอกรัตน์ โกนกระโทก

๑๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๒๗๐
นางสาวสุดารัตน์ แสงทอง

๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๒๗๑
นางสาวมัญชุกาญ ใครหิน

๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๒๗๒
นายณัฏฐกิตต์ สารศิริวงศ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๒๗๓
นายวุฒิพร พ่วงทอง

๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๒๗๔
เด็กชายอดิศร นนท์มิตร

๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๒๗๕
นายปุญญพัฒน์

ศรีปณเสนอกลาง ๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๒๗๖
นางสาวสุจินดา บุญเกิด

๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๒๗๗
นายเจษฎา สว่างเวียง

๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๒๗๘
นายอนุรักษ์ จินพระ

๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๒๗๙
เด็กหญิงปรียานุช ถมยานาค

๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๒๘๐
เด็กชายเกรียงศักดิ

์

กิมฮวด
๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๒๘๑
นายวงศธร โชติสวัสดิ

์

๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๒๘๒
เด็กชายวัชรพล กัณหาชาลี

๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๒๘๓
เด็กหญิงสุภาวรรณ สุทธิยา

๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๒๘๔
นายกิติภูมิ ดาวไธสง

๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๒๘๕
นายฐิรพรรษ ผลสวัสดิ

์

๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๒๘๖
นายทรัพย์ทวี จึงจริยานนท์

๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๒๘๗
นายธรรพ์ณธร จันทร์ขาว

๐๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๒๘๘
นายภีรพัฒน์ เปยมจิตต์

๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๒๘๙
นายศุภกิตติ

์

เทียงธรรม

่

๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๒๙๐
นายอภิวิชญ์ คำสอน

๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๒๙๑
นางสาวกุลนันท์ หันทยุง

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๒๙๒
นางสาวเกวลิน เถลิงมงคล

๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๒๙๓
นางสาวจิรภิญญา ทัพขวา

๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๒๙๔
นางสาวจุฑามาศ อันสมศรี

๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๒๓ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๖๐/๔๒๙๕
นางสาวชมพูนุช ชำนาญอักษร

๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๒๙๖
นางสาวนิชาภา พักเง้า

๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๒๙๗
นางสาวปภาดา ททรงสุข

๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๒๙๘
นางสาวปยะธิดา ศรีอนุตร

๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๒๙๙
นางสาวผกามาศ เกษจำรุณ

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๓๐๐
นางสาววราพร สีทา

๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๓๐๑
นางสาวสุภาวดี หัสดี

๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๓๐๒
นางสาวอารีรัตน์ พงษ์พรม

๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๓๐๓
นายเกียรติศักดิ

์

ช่างสลัก
๒๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๓๐๔
นายนันทพัทธ์ ศรีประสงค์

๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๓๐๕
นายบัณฑิต ปอมสุวรรณ

๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๓๐๖
นายปญญากร ปญญาลือ

๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๓๐๗
นายวิทยนนท์ ปานอุดม

๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๓๐๘
นางสาวกัญญารัตน์ ใบนางแย้ม

๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๓๐๙
นางสาวเจนจิรา เพชรใหม่

๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๓๑๐
นางสาวชนิกา วงษ์มณี

๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๓๑๑
นางสาวชนิดา ปญญาวีราภรณ์

๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๓๑๒
นางสาวณัฏฐธิดา พรไทย

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๓๑๓
นางสาวธัชกมล สิริวิบูลย์โกวิท

๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๓๑๔
นางสาวนภัสสร อินทโชติ

๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๓๑๕
นางสาวนัชชา ศรีสุวรรณผไท

๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๓๑๖
นางสาวนำฝน จันทา

๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๓๑๗
นางสาวนิธยานันท์ ปนส่วน

๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๓๑๘
นางสาวปยะฉัตร พลเภา

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๓๑๙
นางสาวปยะดา วิวาสุข

๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๓๒๐
นางสาวพิชชาพร พูนไนย์

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๓๒๑
นางสาวเพชรงาม เอกากาย

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๓๒๒
นางสาวภัทรานิษฐ์ พิศวงค์

๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๓๒๓
นางสาวอพัชชา ศรีพระคุณ

๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๓๒๔
นางสาวอาภัสรา พรไทย

๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๓๒๕
นายกันต์พิพัฒน์ ศรีสังข์

๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๓๒๖
นางสาวกิติสิริยา

์

ชูทับทิม
๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๓๒๗
นางสาวกุลธิดา พรมณี

๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๓๒๘
นางสาวจรินทร เพ็ชรนอก

๒๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๓๒๙
นายเชาวนนท์ สารทอง

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๒๔ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๖๐/๔๓๓๐
นางสาวดารารัตน์ ช่างเก็บ

๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๓๓๑
นางสาวทิพย์วรรณ แก้วเกษม

๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๓๓๒
นายธนกฤต แก้วทองดี

๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๓๓๓
นางสาวนพรัตน์ ชมกิจ

๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๓๓๔
นางสาวนันทิยา บุตรวงค์

๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๓๓๕
นางสาวนุชจรี ภคมาส

๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๓๓๖
นางสาวเนตรไพลิน โสมมาก

๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๓๓๗
นางสาวปวันรัตน์ โนนใหญ่

๒๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๓๓๘
นางสาวภัคจิรา กิจเจริญ

๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๓๓๙
นายมณิภา เทพวงค์

๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๓๔๐
นางสาวมินตรา พัฒดำ

๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๓๔๑
นางสาวรังสิมา เกือกูล

้

๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๓๔๒
นายวุฒิชัย พวกไธสง

๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๓๔๓
นางสาวศุภรัตน์ ไทยประยูร

๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๓๔๔
นางสาวสยามล สุระฉิมพลี

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๓๔๕
นางสาวสายธาร สุขสาม

๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๓๔๖
นางสาวสุธิดา ภักดี

๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๓๔๗
นางสาวสุภัสสร โพทูล

๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๓๔๘
นางสาวอาภัสรา โชติอุดม

๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๓๔๙
นายธันยกร นาคสกุล

๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๓๕๐
นายธีรภัทร์ เผือกพันธ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๓๕๑
นายประทีป ปานสิงห์

๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๓๕๒
นายภาสกร สิทธิพล

๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๓๕๓
นายมณฑล ออกแมน

๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๓๕๔
นายรชานนท์ เอียมเจริญ

่

๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๓๕๕
นางสาวรุ่งอรุณ จินดาศรี

๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๓๕๖
นายลัญจกร เลิศสีดา

๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๓๕๗
นายวโรชา ปาสองห้อง

๑๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๓๕๘
นายวีรชน บุญเบ้า

๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๓๕๙
นายอริญชัย เรียงชัย

๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๓๖๐
นางสาวกัญญารัตน์ การประเสริฐ

๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๓๖๑
เด็กหญิงกัลยกร เทียมพัตร

๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๓๖๒
นางสาวพิรุณ จาตุรนต์

๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๓๖๓
นางสาวลดามาส คำเกิง

่

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๓๖๔
เด็กหญิงลดาวัลย์ พิรักษา

๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๒๕ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๖๐/๔๓๖๕
นางสาววนิดา จำปาทอง

๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๓๖๖
นางสาวสุภาวดี เปรมมานะดี

๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๓๖๗
นางสาวอริสา กันสำอางค์

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๓๖๘
นายกุลเดช เชียงสกุล

๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๓๖๙
นายคัมภีร์ ปลืมรัก

้

๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๓๗๐
นายวัชรพงษ์ ยอดหมวก

๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๓๗๑
นายวัชระพงษ์ บุญยะดาษ

๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๓๗๒
นายวิทวัส เฝาสันเทียะ

๒๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๓๗๓
นายวิรุฬห์ สัมฤทธิ

์

๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๓๗๔
นายศุภกร ศรีทอง

๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๓๗๕
นายสุริยะ สมัยกุล

๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๓๗๖
นางสาวกัญญารัตน์ โมคกุล

๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๓๗๗
นางสาวกัลยานันท์ เฉิดฉาย

๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๓๗๘
นางสาวจุฬารัตน์ พูลทวี

๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๓๗๙
นางสาวดาราพรรณ รัตนเวียง

๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๓๘๐
นางสาวไพรวัลย์ สายไหล

๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๓๘๑
นางสาววริษา แสนนอก

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๓๘๒
นางสาวอโนชา กลินดวง

่

๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๓๘๓
นางสาวอาริตา พงษ์ศรี

๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๓๘๔
นายกรวีร์ วงษาคร

๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๓๘๕
เด็กชายกามินทร์ บุญศรี

๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๓๘๖
นายกีรติ องค์ยา

๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๓๘๗
นายธีภพ ประดุจพรม

๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๓๘๘
นายธีรภัทร พลแสน

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๓๘๙
เด็กชายพิพัฒน์ แสงจันทร์

๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๓๙๐
เด็กชายภานุพงษ์ ผดุงเลิศ

๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๓๙๑
นายภาสกร เย็นใจ

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๓๙๒
นายวัฒนากูล เกตานนท์

๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๓๙๓
นางสาวจันจิรา ประจำกลาง

๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๓๙๔
นางสาวจิรัญญา อยู่บุญ

๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๓๙๕
นางสาวเจนจิรา วาน

๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๓๙๖
นางสาวศุภาพิชญ์ รอดโพธิทอง

์

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๓๙๗
เด็กหญิงธีรดา โพธิทับไทย

์

๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๓๙๘
เด็กหญิงนพรัตน์ กอกิจไพพูลย์

๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๓๙๙
นางสาวปณิตตรา อินทโชติ

๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๒๖ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๖๐/๔๔๐๐
นางสาวภรณ์ทิพย์ เพราะผักแว่น

๐๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๔๐๑
นางสาวภัทราพร จอมคำสิง

๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๔๐๒
นางสาวสุชาวดี ทองแม้น

๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๔๐๓
นางสาวหทัยรัตน์ ดีลัน

๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๔๐๔
นายตะวัน ไชยทา

๑๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๔๐๕
นายธนพล เทียงเลา

่

๑๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๔๐๖
นายนฤพนธ์ วาทีทิพย์

๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๔๐๗
นายนัฐภูมิ เถาว์หอม

๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๔๐๘
นายปรวิทย์ สุดประเสริฐ

๓๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๔๐๙
นายปยะบุตร วุฒิธาดา

๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๔๑๐
นายพงศกร ผดุงเกียรติสรร

๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๔๑๑
นายวรายุส ปุณทรักษ์

๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๔๑๒
นายอภิชาติ เจริญสุข

๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๔๑๓
นางสาวกัญญาภรณ์ ดีวงค์

๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๔๑๔
นางสาวกิตติยา มงคลจักรวาฬ

๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๔๑๕
นางสาวณิชกานต์ แก้วมะเริง

๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๔๑๖
นางสาวนำทิพย์ อุดมพร

๐๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๔๑๗
นางสาวพัชรพร พัฒดำ

๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๔๑๘
นางสาวรุจาภา ไทยศิริ

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๔๑๙
นางสาววราพร เงินกะไส

๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๔๒๐
นางสาววิภาวดี ดวงภูมิเมธ

๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๔๒๑
นางสาววิภาวดี น้อยมณี

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๔๒๒
นางสาวสุภานันท์ สวัสดิวงค์

์

๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๔๒๓
นางสาวอภิญญา วงษ์คำภา

๒๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๔๒๔
นายโชคชัย ผิวสำโรง

๓๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๔๒๕
นายธนพล โสมประยูร

๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๔๒๖
นายบรุพา สุริวรรณ์

๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๔๒๗
นายมีชัย สวัสดี

๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๔๒๘
นายวรชิต หาญมนต์

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๔๒๙
นายวิศรุต สุขสงวน

๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๔๓๐
นายศตพร เคนรัง

๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๔๓๑
นายศราวุฒิ สินจังหรีด

๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๔๓๒
นายเอกรัตน์ บุญตังแต่ง

้

๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๔๓๓
นางสาวชนากานต์ จวงเงิน

๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๔๓๔
นางสาวฐิติมา วันดี

๑๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๒๗ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๖๐/๔๔๓๕
นางสาวนลินทิพย์ เหง้าแก้ว

๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๔๓๖
นางสาวปยนุช ตุ่นสระน้อย

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๔๓๗
นางสาววันวิสา คุด

๐๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๔๓๘
นางสาววาสนา เจริญพงศ์ธีระ

๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๔๓๙
นายจิตติพัฒน์ แก้วอุดทา

๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๔๔๐
นายชวลิต แก้วมะเริง

๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๔๔๑
นายณัฐพงษ์ ล้อมเวียง

๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๔๔๒
นายณัฐวุฒิ สกุลนคร

๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๔๔๓
นายธนวัฒน์ ปาปะโลม

๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๔๔๔
นายพิพัฒน์ จำลองชาติ

๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๔๔๕
นายพีรพัฒน์ จีรัตน์โส

๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๔๔๖
นายเมธา สากจอหอ

๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๔๔๗
นายศิลธร เกษมรัตนพงศ์

๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๔๔๘
นายสหรัฐ ทับธานี

๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๔๔๙
นางสาวกาญจนา จันดา

๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๔๕๐
นางสาวขวัญพร เพ็ชรสมบูรณ์

๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๔๕๑
นางสาวลลิตา วงษ์พันธ์

๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๔๕๒
นางสาววิภาลักษณ์ บุญเพ็ง

๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๔๕๓
นางสาวศิริกัลยา ทองดี

๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๔๕๔
นางสาวศิริพร แอบจังหรีด

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๔๕๕
นางสาวสรวงสุดา เสาวรส

๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๔๕๖
นางสาวสิดาพร พันมาก

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๔๕๗
นางสาวสิริกร จันทร์

๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๔๕๘
นางสาวชลิตา ทาหาวงษ์

๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๔๕๙
นางสาวทัศนีย์ พรมประเสริฐ

๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๔๖๐
นางสาวนิศารัตน์ นามวงษา

๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๔๖๑
นางสาวอริสรา อรรถกิจไพบูลย์

๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๔๖๒
นายจักรวาล นักเปา

๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๔๖๓
นายธนากร เม็ดไทยสง

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๔๖๔
นายธนากร สังศิริ

๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๔๖๕
นายนัฐวัฒน์ คำสิงห์

๒๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๔๖๖
นายบริพัตร แสงกล้า

๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๔๖๗
นายปรเมศ อันทิสุทธิ

์

๑๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๔๖๘
นายมงคล นงค์พยัคฆ์

๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๔๖๙
นายวัชรพล ใจใส

๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๒๘ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๖๐/๔๔๗๐
นายศตวรรษ ขันทะชา

๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๔๗๑
นายสายสัมพันธ์ เกตุสุข

๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๔๗๒
นางสาวกนกวรรณ วิชิรัมย์

๐๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๔๗๓
นางสาวชฎากาญจน์ สีพรม

๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๔๗๔
นางสาวชลิตา เย็นแม้น

๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๔๗๕
เด็กหญิงรัตนา โง้วเส็ง

๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๔๗๖
นางสาวรัศมี พงษ์มหาชัย

๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๔๗๗
นางสาวศิราภรณ์ จันทร์นอก

๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๔๗๘
นางสาวสุพรรษา จันทร์สมร

๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๔๗๙
นายทัตพงศ์ ชินสมบูรณ์

๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๔๘๐
นายนิติภูมิ งามขำ

๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๔๘๑
นายประเวศ ลุนะหา

๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๔๘๒
นายศุภมิตร คลังทรัพย์

๐๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๔๘๓
นางสาวฐิติมา อันสมบูรณ์

๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๔๘๔
นางสาวประภัสสร สินจังหรีด

๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๔๘๕
นางสาวปวีณา นกงาม

๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๔๘๖
นางสาวมินตรา สว่างเลิศ

๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๔๘๗
นางสาวเมย์ เทียบกลาง

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๔๘๘
นางสาวศิริลักษณ์ สีอุทา

๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๔๘๙
นางสาวสุกัญญา พิมพ์อ่อน

๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๔๙๐
นางสาวอัมวิภา สายสุทธิ

์

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๔๙๑
นางสาวอาริสา อินพรม

๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๔๙๒
นายเขตบูรพา รุนสีงาม

๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๔๙๓
นายธนกร โพธิเรือง

์

๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๔๙๔
นายนายศิกษก พวงศรี

๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๔๙๕
นางสาวทัศนีย์วรรณ ทาจำรัส

๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๔๙๖
เด็กหญิงปวีณา พรไทย

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๔๙๗
เด็กหญิงสุภาพร วรศิลป

๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๔๙๘
นายกัมปนาท โมนะ

๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๔๙๙
นายสุพจน์ จิวรักษา

๋

๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๕๐๐
นางสาวพรรษา ปรักครึก

๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๕๐๑
นางสาวสุภาภรณ์ สนโสม

๒๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๕๐๒
นางสาวศิรภัสสร เตชทัตสิวลี

๐๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๕๐๓
นางสาวภาวิณี เริมสูงเนิน

่

๐๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๕๐๔
นางสาววิชญาพร กรเสนาะ

๑๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๒๙ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๖๐/๔๕๐๕
นายชัยนันท์ พรมมา

๒๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๕๐๖
นางสาวธัญวรรณ เอียมสอาด

่

๒๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๕๐๗
นางสาวอรอนงค์ จำเนียรกุล

๑๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๕๐๘
นางสาววรรณิษา เกา

๑๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๕๐๙
นางสาวสุพิชญา อุณหชาติ

๐๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๕๑๐
นางสาวพลอย แซ่ดิน

๑๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๕๑๑
นางสาวกมลพร เนียมน้อย

๒๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๕๑๒
นางสาวหยก แซ่ดิน

๑๗/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๕๑๓
นายกรกฎ ใจประเสริฐ

๑๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๕๑๔
นายธนกร บัวหอม

๐๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๕๑๕
นางสาวชรินทร์รัตน์ ชำนาญปน

๒๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๕๑๖
นายพิชัยยุทร จิตร์พล

๒๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๕๑๗
นางสาวตรีรัตน์ พลูเมือง

๑๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๕๑๘
นางสาวรัตนาภรณ์ หาญจันทร์

๑๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๕๑๙
นางสาวอภิชญาภรณ์ เนาวบุตร

๐๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๕๒๐
นายวันฉัตร สังข์ศิริ

๐๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๕๒๑
นางสาวอรัญญา เยียนไธสง

๐๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๕๒๒
นายธีรภัทร เผ่าพันธ์

๑๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๕๒๓
นางสาวปณิดา อนุชาลาคม

๐๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๕๒๔
นางสาววิจิตรา ครองรักษ์

๐๕/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๕๒๕
นางสาวอารีรัตน์ กีโดย

๒๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๕๒๖
นายเขมณเดช จันทร์กระเทะ

๒๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๕๒๗
นายวรากร อรชุน

๒๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๕๒๘
นายอนิรุต จีนดอน

๒๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๕๒๙
นางสาวสโรชา ศรีจันทร์

๑๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๕๓๐
นางสาวพรนภา คงอินทร์

๒๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๕๓๑
นางสาววันวิสา จำปาทอง

๒๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๕๓๒
นายรัฐพงษ์ ผ่องศรี

๒๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๕๓๓
นายอโนมา โกฎเพชร

๐๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๕๓๔
นางสาวปาริชาติ โพธิมี

์

๑๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๕๓๕
นางสาววนิดา บุญศรี

๒๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๕๓๖
นางสาวกรชนก ชลสินธุ์

๐๔/๐๖/๒๕๓๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๕๓๗
นางสาวกฤษกา กุหลาบ

๒๗/๐๕/๒๕๒๐

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๕๓๘
นางสาวนาวี พรวาป

๒๕/๐๑/๒๕๒๑

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๕๓๙
นางสาวพัชรินทร์ ไชยบุบผา

๒๗/๐๕/๒๕๒๙

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๓๐ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๖๐/๔๕๔๐
นางพิจักษณา กาวี

๑๔/๐๗/๒๕๒๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๕๔๑
นางสาวรักชนก ประสารกก

๑๔/๐๓/๒๕๑๙

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๕๔๒
นางสาวลมุล วิสีปตย์

๑๖/๑๐/๒๕๓๐

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๕๔๓
นายวิษณุ ปะตังเวสา

๐๓/๐๒/๒๕๒๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๕๔๔
นางสาวศศิกานต์ พันธ์โนราช

๑๗/๐๒/๒๕๓๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๕๔๕
นายศักรินทร์ คงเจริญ

๒๗/๑๑/๒๕๒๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๕๔๖
นางสมสุข มีอาษา

๑๒/๐๑/๒๕๑๗

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๕๔๗
นางสาวสุกุมา พูลสวัสดิ

์

๐๘/๑๑/๒๕๒๗

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๕๔๘
นางสาวอรนุช บุญชู

๓๐/๐๘/๒๕๒๙

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๕๔๙
เด็กหญิงชลิตา มุงคุณ

๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดหิน วัดกุดหิน  

สก ๔๔๖๐/๔๕๕๐
เด็กหญิงลักษิกา ใสยกุล

๐๔/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกุดหิน วัดกุดหิน  

สก ๔๔๖๐/๔๕๕๑
เด็กหญิงกุลปรียา เฉลิมพิศ

๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดหิน วัดกุดหิน  

สก ๔๔๖๐/๔๕๕๒
เด็กหญิงอาทิตรฎา จันทร์สีเงิน

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดหิน วัดกุดหิน  

สก ๔๔๖๐/๔๕๕๓
เด็กหญิงทิพวรรณ งามเกษม

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดหิน วัดกุดหิน  

สก ๔๔๖๐/๔๕๕๔
เด็กหญิงวิลาวัลย์ เฉลิมพิศ

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดหิน วัดกุดหิน  

สก ๔๔๖๐/๔๕๕๕
เด็กหญิงชณิกา ชาญเกษม

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดหิน วัดกุดหิน  

สก ๔๔๖๐/๔๕๕๖
เด็กหญิงชนันภรณ์ เฉลิมพิศ

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดหิน วัดกุดหิน  

สก ๔๔๖๐/๔๕๕๗
เด็กหญิงนฤมล บัวสี

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดหิน วัดกุดหิน  

สก ๔๔๖๐/๔๕๕๘
เด็กหญิงจิราพร ถาวรวัลย์

๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาน้อย วัดชนะไชยศรี  

สก ๔๔๖๐/๔๕๕๙
เด็กหญิงยุภาวดี ถาวรชน

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาน้อย วัดชนะไชยศรี  

สก ๔๔๖๐/๔๕๖๐
เด็กหญิงนันทพร ใจใส

๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทดเจริญ วัดชนะไชยศรี  

สก ๔๔๖๐/๔๕๖๑
เด็กชายชัยสิทธิ

์

ชมเชือ

้

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทดเจริญ วัดชนะไชยศรี  

สก ๔๔๖๐/๔๕๖๒
เด็กหญิงจิดาภา เงินเต็ม

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทดเจริญ วัดชนะไชยศรี  

สก ๔๔๖๐/๔๕๖๓
เด็กชายชัยวัฒน์ แซ่ตัง

๊

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทดเจริญ วัดชนะไชยศรี  

สก ๔๔๖๐/๔๕๖๔
เด็กหญิงอรยา พลแก้ว

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าข้าม วัดท่าข้าม  

สก ๔๔๖๐/๔๕๖๕
เด็กชายบุไร ดึม

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าข้าม วัดท่าข้าม  

สก ๔๔๖๐/๔๕๖๖
เด็กชายธีรวุฒิ ริว

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าข้าม วัดท่าข้าม  

สก ๔๔๖๐/๔๕๖๗
เด็กหญิงอังศณา แปนตระกูล

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าข้าม วัดท่าข้าม  

สก ๔๔๖๐/๔๕๖๘
เด็กชายภูพิพัฒน์ บุญเลิศ

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าข้าม วัดท่าข้าม  

สก ๔๔๖๐/๔๕๖๙
นายจิรภัทร พวงโพธิศิริ

์

๒๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านท่าข้าม วัดท่าข้าม  

สก ๔๔๖๐/๔๕๗๐
เด็กหญิงวันวิสา ศิริโยธา

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าข้าม วัดท่าข้าม  

สก ๔๔๖๐/๔๕๗๑
เด็กชายเสรี มัธยูนุช

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าข้าม วัดท่าข้าม  

สก ๔๔๖๐/๔๕๗๒
เด็กหญิงญาณิสา ทองดี

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าข้าม วัดท่าข้าม  

สก ๔๔๖๐/๔๕๗๓
เด็กชายณัฐวุฒิ ชุ่มเย็น

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าข้าม วัดท่าข้าม  

สก ๔๔๖๐/๔๕๗๔
เด็กหญิงอัญญาภรณ์ บานเย็น

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าข้าม วัดท่าข้าม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๓๑ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๖๐/๔๕๗๕
เด็กชายรักสมิท พกปญญา

๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าข้าม วัดท่าข้าม  

สก ๔๔๖๐/๔๕๗๖
เด็กชายนิรุต เรืองสอาด

๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าข้าม วัดท่าข้าม  

สก ๔๔๖๐/๔๕๗๗
เด็กหญิงกรรณิการ์ บุญอุดหนุน

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าข้าม วัดท่าข้าม  

สก ๔๔๖๐/๔๕๗๘
เด็กชายภคินัย ภูมิเลิศ

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าข้าม วัดท่าข้าม  

สก ๔๔๖๐/๔๕๗๙
เด็กหญิงชลลดา แสนยามูล

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าข้าม วัดท่าข้าม  

สก ๔๔๖๐/๔๕๘๐
เด็กหญิงนาตาชา อัศวกาญจน์

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าข้าม วัดท่าข้าม  

สก ๔๔๖๐/๔๕๘๑
เด็กชายวิทิชัย จันทร์ทา

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าข้าม วัดท่าข้าม  

สก ๔๔๖๐/๔๕๘๒
นางสาวทู จัน

๑๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านท่าข้าม วัดท่าข้าม  

สก ๔๔๖๐/๔๕๘๓
เด็กชายต๋อง ดาม

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าข้าม วัดท่าข้าม  

สก ๔๔๖๐/๔๕๘๔
เด็กชายวุฒิไทย สายไหล

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าข้าม วัดท่าข้าม  

สก ๔๔๖๐/๔๕๘๕
นายวันชนะ โตสารเดช

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่าข้าม วัดท่าข้าม  

สก ๔๔๖๐/๔๕๘๖
นางสาววิภาวดี หาญประสพ

๑๖/๐๔/๒๕๓๖

โรงเรียนบ้านท่าข้าม วัดท่าข้าม  

สก ๔๔๖๐/๔๕๘๗
เด็กหญิงเยาวภา คณาโจด

๐๙/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอพป.คลองนำใส วัดสุทธาวาส  

สก ๔๔๖๐/๔๕๘๘
เด็กหญิงสายนที ทู

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอพป.คลองนำใส วัดสุทธาวาส  

สก ๔๔๖๐/๔๕๘๙
เด็กหญิงพิชชาอร เกษชม

๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอพป.คลองนำใส วัดสุทธาวาส  

สก ๔๔๖๐/๔๕๙๐
เด็กหญิงพิมพ์อัษศร สงพิมพ์

๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอพป.คลองนำใส วัดสุทธาวาส  

สก ๔๔๖๐/๔๕๙๑
เด็กหญิงปภาวรินท์ ไชยฤทธิ

์

๒๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอพป.คลองนำใส วัดสุทธาวาส  

สก ๔๔๖๐/๔๕๙๒
เด็กชายธนากร บัวบุญชู

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอพป.คลองนำใส วัดสุทธาวาส  

สก ๔๔๖๐/๔๕๙๓
เด็กชายสุรสิทธิ

์

ศรีสุข
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอพป.คลองนำใส วัดสุทธาวาส  

สก ๔๔๖๐/๔๕๙๔
เด็กชายธนชัย ท่าสำเภา

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอพป.คลองนำใส วัดสุทธาวาส  

สก ๔๔๖๐/๔๕๙๕
เด็กชายทองคำ การประเสริฐ

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอพป.คลองนำใส วัดสุทธาวาส  

สก ๔๔๖๐/๔๕๙๖
เด็กชายมงคล ขาวสุข

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอพป.คลองนำใส วัดสุทธาวาส  

สก ๔๔๖๐/๔๕๙๗
เด็กชายวรพจน์ จันทร์แจ้ง

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอพป.คลองนำใส วัดสุทธาวาส  

สก ๔๔๖๐/๔๕๙๘
นางสาวปานแก้ว ลายพยัคฆ์

๐๗/๐๖/๒๕๓๕

โรงเรียนอพป.คลองนำใส วัดสุทธาวาส  

สก ๔๔๖๐/๔๕๙๙
นางสาววรลักษณ์ กอนเสน

๒๓/๐๖/๒๕๒๐

โรงเรียนอพป.คลองนำใส วัดสุทธาวาส  

สก ๔๔๖๐/๔๖๐๐
นางสาวสุภัตรา กะการดี

๐๕/๐๗/๒๕๓๕

โรงเรียนอพป.คลองนำใส วัดสุทธาวาส  

สก ๔๔๖๐/๔๖๐๑
เด็กหญิงกมลทิพย์ คะเนวัน

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง วัดหนองผักบุ้ง  

สก ๔๔๖๐/๔๖๐๒
เด็กหญิงณัฐกมล ศรีทอง

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง วัดหนองผักบุ้ง  

สก ๔๔๖๐/๔๖๐๓
นางสาววิณิชชา ชวลิต

๑๗/๐๓/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง วัดหนองผักบุ้ง  

สก ๔๔๖๐/๔๖๐๔
เด็กหญิงอรชพร ศรีอรัญ

๐๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านไทยสามารถ วัดไทยสามารถ  

สก ๔๔๖๐/๔๖๐๕
เด็กหญิงสุธาสินี สริมลำจวน

๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตุ่น วัดบ้านตุ่น  

สก ๔๔๖๐/๔๖๐๖
เด็กชายธนกร หอมคุณ

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๖๐/๔๖๐๗
เด็กชายษหชัย บุญศรี

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๖๐/๔๖๐๘
เด็กชายสิทธกร กันเรือน

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๖๐/๔๖๐๙
เด็กหญิงกรรณิกา พยุงดี

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนตาพระยา วัดตาพระยา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๓๒ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๖๐/๔๖๑๐
เด็กหญิงกัณฐิกา พันธ์วงศา

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๖๐/๔๖๑๑
เด็กหญิงจันทร์พิมพ์ เย็นอุดม

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๖๐/๔๖๑๒
เด็กหญิงจารุมน ฟกอร่อย

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๖๐/๔๖๑๓
เด็กหญิงจิราพร รัตนนิชาญ

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๖๐/๔๖๑๔
เด็กหญิงญดา สาย

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๖๐/๔๖๑๕
เด็กหญิงต้นหอม ตรีกูล

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๖๐/๔๖๑๖
เด็กหญิงนันทิชา กระจ่างมล

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๖๐/๔๖๑๗
เด็กหญิงปรียานุช สุวรรณ์

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๖๐/๔๖๑๘
เด็กหญิงพิไลลักษณ์ คงรุ่งเรือง

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๖๐/๔๖๑๙
เด็กหญิงภัทรภรณ์ เอียมศิริ

่

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๖๐/๔๖๒๐
เด็กหญิงมนต์ตกาญ ด่านเกลียงกล่อม

้

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๖๐/๔๖๒๑
เด็กหญิงวนิดา ศรีสวัสดิ

์

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๖๐/๔๖๒๒
เด็กหญิงวรรณ แสวงสุข

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๖๐/๔๖๒๓
เด็กหญิงวัชรภรณ์ เกตุพงษ์

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๖๐/๔๖๒๔
เด็กหญิงสุชานาถ เพ็ชรเทศ

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๖๐/๔๖๒๕
เด็กหญิงอะภิชญา บังทอง

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๖๐/๔๖๒๖
เด็กชายปฐมพร แสนกล้า

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๖๐/๔๖๒๗
เด็กชายพชร เย็นจิต

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๖๐/๔๖๒๘
เด็กหญิงแก้วกีรติ เหลืองอ่อน

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๖๐/๔๖๒๙
เด็กหญิงจุฑามาศ ทะกาเนนะ

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๖๐/๔๖๓๐
เด็กหญิงทิพวรรณ ระพันธ์

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๖๐/๔๖๓๑
เด็กหญิงธนาภรณ์ โสมขุนทด

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๖๐/๔๖๓๒
เด็กหญิงปาณิตา ศรีจันทร์

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๖๐/๔๖๓๓
เด็กหญิงสนธยา ประจักษ์

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๖๐/๔๖๓๔
เด็กหญิงณาลิตา พูลมงคล

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๖๐/๔๖๓๕ เด็กหญิงพลอยไพรลิน
บุญราศรี

๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๖๐/๔๖๓๖
เด็กหญิงพิชานันท์ อินทร์แย้ม

๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๖๐/๔๖๓๗
เด็กหญิงวาริษา วงษ์พิมาย

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๖๐/๔๖๓๘
เด็กหญิงศวิตา กันขัด

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๖๐/๔๖๓๙
เด็กหญิงสุวิดา จันทร์ขุนทด

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๖๐/๔๖๔๐
เด็กหญิงอาทิติยา คงสมแดน

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๖๐/๔๖๔๑
เด็กชายพงศ์พิเชษฐ์ เพียรธัญการ

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๖๐/๔๖๔๒
เด็กหญิงพลอยไพลิน แสไพศาล

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๖๐/๔๖๔๓
เด็กชายศรายุทธ์ หมึกไธสง

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๖๐/๔๖๔๔
เด็กชายชวลิต พุธสอน

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนตาพระยา วัดตาพระยา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๓๓ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๖๐/๔๖๔๕
เด็กชายธนกฤต พรมโสลด

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๖๐/๔๖๔๖
เด็กชายนุติ นุ่มนวลศรี

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๖๐/๔๖๔๗
เด็กชายเมษนนท์ ระพันธ์

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๖๐/๔๖๔๘
เด็กชายราธิวัส วงศ์ศรีนวน

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๖๐/๔๖๔๙
เด็กชายอภิวัฒน์ ธาตุทอง

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๖๐/๔๖๕๐
เด็กชายอิทธิฤทธิ

์

ถวายมงคล
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๖๐/๔๖๕๑
เด็กหญิงกวินธิดา นิละคร

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๖๐/๔๖๕๒
เด็กหญิงธิดารัตน์ สิมมา

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๖๐/๔๖๕๓
เด็กหญิงนันธิดา ประมวล

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๖๐/๔๖๕๔
เด็กหญิงเบ็ญนภา มณีศรี

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๖๐/๔๖๕๕
เด็กหญิงเปยมหทัย อาวุธพันธ์

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๖๐/๔๖๕๖
เด็กหญิงแพรวา ไกรสุข

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๖๐/๔๖๕๗
เด็กหญิงศุภสรณ์ จีนโน

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๖๐/๔๖๕๘
เด็กหญิงสิริมา เย็นทิม

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๖๐/๔๖๕๙
เด็กหญิงสุดาวรรณ แขวงแก้ว

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๖๐/๔๖๖๐
เด็กหญิงอนัญญา บุญศรี

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๖๐/๔๖๖๑
เด็กชายกชกานต์ กันเข็ม

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๖๐/๔๖๖๒
เด็กชายกรกฏ สีทองทุม

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๖๐/๔๖๖๓
เด็กหญิงนวภร ลำใย

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๖๐/๔๖๖๔
เด็กชายชิติวิทย์ เคนคูณ

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนตาพระยา วัดตาพระยา  

สก ๔๔๖๐/๔๖๖๕
เด็กชายชญานิน พนมนัส

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกไพล วัดตาพระยา  

สก ๔๔๖๐/๔๖๖๖
เด็กชายณัฐวุฒิ จันทร์สว่าง

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกไพล วัดตาพระยา  

สก ๔๔๖๐/๔๖๖๗
เด็กชายธนบัตร ชัยวิเศษ

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกไพล วัดตาพระยา  

สก ๔๔๖๐/๔๖๖๘
เด็กชายอัฒฑกานต์ เย็นพู

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกไพล วัดตาพระยา  

สก ๔๔๖๐/๔๖๖๙
เด็กชายประดิษฐ์ แสไพศาล

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกไพล วัดตาพระยา  

สก ๔๔๖๐/๔๖๗๐
เด็กชายไอเด็น บัค

๊

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกไพล วัดตาพระยา  

สก ๔๔๖๐/๔๖๗๑
เด็กชายกฤษณ สายศิลป

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกไพล วัดตาพระยา  

สก ๔๔๖๐/๔๖๗๒
เด็กชายคณิต ชันเชือม

่

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกไพล วัดตาพระยา  

สก ๔๔๖๐/๔๖๗๓
เด็กชายคณิน ชันเชือม

่

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกไพล วัดตาพระยา  

สก ๔๔๖๐/๔๖๗๔
เด็กชายนครินทร์ สร้อยคำ

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกไพล วัดตาพระยา  

สก ๔๔๖๐/๔๖๗๕
เด็กชายสุชานันท์ เงินสมบัติ

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกไพล วัดตาพระยา  

สก ๔๔๖๐/๔๖๗๖
เด็กหญิงกัญญาภัทร ทาอุ่น

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกไพล วัดตาพระยา  

สก ๔๔๖๐/๔๖๗๗
เด็กหญิงพรประภา เพ็ชรบุตร

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกไพล วัดตาพระยา  

สก ๔๔๖๐/๔๖๗๘
เด็กหญิงชัชชา จันทร์สว่าง

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกไพล วัดตาพระยา  

สก ๔๔๖๐/๔๖๗๙
เด็กชายสายชล ด่อนศรี

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกไพล วัดตาพระยา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๓๔ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๖๐/๔๖๘๐
เด็กชายเจษฎา ดาดภารัมย์

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกไพล วัดตาพระยา  

สก ๔๔๖๐/๔๖๘๑
เด็กหญิงณัฐธิดา ทองพิราม

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกไพล วัดตาพระยา  

สก ๔๔๖๐/๔๖๘๒
เด็กหญิงภาวินี จูกูล

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกไพล วัดตาพระยา  

สก ๔๔๖๐/๔๖๘๓
เด็กหญิงนรีกานต์ ศรีสุวรรณ

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกไพล วัดตาพระยา  

สก ๔๔๖๐/๔๖๘๔
เด็กชายรัฐภูมิ ไพเตีย

้

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกไพล วัดตาพระยา  

สก ๔๔๖๐/๔๖๘๕
เด็กหญิงกัญญาณัฐ สมัครไทย

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกไพล วัดตาพระยา  

สก ๔๔๖๐/๔๖๘๖
เด็กชายสุรชาติ แจ่มใส

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกไพล วัดตาพระยา  

สก ๔๔๖๐/๔๖๘๗
เด็กชายผดุงเดช จันทร์พวก

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกไพล วัดตาพระยา  

สก ๔๔๖๐/๔๖๘๘
เด็กชายระพีพัฒน์ วิเชียร

๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกไพล วัดตาพระยา  

สก ๔๔๖๐/๔๖๘๙
เด็กชายอนุชิต ผลทาเลิศ

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกไพล วัดตาพระยา  

สก ๔๔๖๐/๔๖๙๐
เด็กชายสุเมธ สุขขุนทด

๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกไพล วัดตาพระยา  

สก ๔๔๖๐/๔๖๙๑
เด็กชายเจษฎา คูนาคำ

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกไพล วัดตาพระยา  

สก ๔๔๖๐/๔๖๙๒
เด็กชายศุภัทรพงษ์ เสาวรส

๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกไพล วัดตาพระยา  

สก ๔๔๖๐/๔๖๙๓
เด็กหญิงกุลณัฐ ประสารบุญ

๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกไพล วัดตาพระยา  

สก ๔๔๖๐/๔๖๙๔
เด็กชายจาตุรงท์ อุกประโคน

๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกไพล วัดตาพระยา  

สก ๔๔๖๐/๔๖๙๕
เด็กหญิงปนัดดา กุหลาบศรี

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกไพล วัดตาพระยา  

สก ๔๔๖๐/๔๖๙๖
เด็กชายพนมเดช เลิศโพธิชา

๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกไพล วัดตาพระยา  

สก ๔๔๖๐/๔๖๙๗
เด็กหญิงวิศัลย์ศยา คชาแก้ว

๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองติม วัดหนองติม  

สก ๔๔๖๐/๔๖๙๘
เด็กชายคงเดช หอมบรรเทิง

๐๗/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองติม วัดหนองติม  

สก ๔๔๖๐/๔๖๙๙
เด็กชายธวัชชัย ต่อต้น

๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองติม วัดหนองติม  

สก ๔๔๖๐/๔๗๐๐
เด็กหญิงชนัญชิดา หอมตอง

๒๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองติม วัดหนองติม  

สก ๔๔๖๐/๔๗๐๑
เด็กหญิงเปมิกา สระหุนันท์

๑๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองติม วัดหนองติม  

สก ๔๔๖๐/๔๗๐๒
เด็กหญิงศุภาพิชญ์ เพิมชาติ

่

๐๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองติม วัดหนองติม  

สก ๔๔๖๐/๔๗๐๓
เด็กหญิงสุภารัตน์ นันท์วิจิตร

๒๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองติม วัดหนองติม  

สก ๔๔๖๐/๔๗๐๔ เด็กหญิงอัญญารินทร์ พรมสุข
๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองติม วัดหนองติม  

สก ๔๔๖๐/๔๗๐๕
เด็กชายก้องพณา หอมพวงน้อย

๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองติม วัดหนองติม  

สก ๔๔๖๐/๔๗๐๖
เด็กชายกฤษณะ หอมนิยม

๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองติม วัดหนองติม  

สก ๔๔๖๐/๔๗๐๗
เด็กชายณัฐพงศ์ ดีสมดู

๐๒/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองติม วัดหนองติม  

สก ๔๔๖๐/๔๗๐๘
เด็กชายปริพัฒน์ ซอดนอก

๐๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองติม วัดหนองติม  

สก ๔๔๖๐/๔๗๐๙
เด็กชายวงศกร หอมตอง

๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองติม วัดหนองติม  

สก ๔๔๖๐/๔๗๑๐
เด็กชายสิปปกร เรืองรัมย์

๒๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองติม วัดหนองติม  

สก ๔๔๖๐/๔๗๑๑
เด็กชายอัครพล สิงคาม

๓๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองติม วัดหนองติม  

สก ๔๔๖๐/๔๗๑๒
เด็กหญิงกทิตตา หาญกร

๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองติม วัดหนองติม  

สก ๔๔๖๐/๔๗๑๓
เด็กหญิงญาณิศา คะนารัมย์

๐๗/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองติม วัดหนองติม  

สก ๔๔๖๐/๔๗๑๔
เด็กหญิงปพิชญา ชืนอารมณ์

่

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองติม วัดหนองติม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๓๕ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๖๐/๔๗๑๕
เด็กหญิงภัทรพร เย็นอนงค์

๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองติม วัดหนองติม  

สก ๔๔๖๐/๔๗๑๖
เด็กหญิงลลิดา ร่มยอถินดง

่

๐๒/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองติม วัดหนองติม  

สก ๔๔๖๐/๔๗๑๗
เด็กหญิงวิรัชญา ดีสเกษ

๒๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองติม วัดหนองติม  

สก ๔๔๖๐/๔๗๑๘
เด็กหญิงสุดารัตน์ หินประโคน

๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองติม วัดหนองติม  

สก ๔๔๖๐/๔๗๑๙
เด็กหญิงสุวพิชาญ์ วงษ์ชมภู

๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองติม วัดหนองติม  

สก ๔๔๖๐/๔๗๒๐
เด็กหญิงศิริรัตน์ บุญผล

๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองติม วัดหนองติม  

สก ๔๔๖๐/๔๗๒๑
เด็กชายศิลปชัย รอดมัน

่

๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองติม วัดหนองติม  

สก ๔๔๖๐/๔๗๒๒
เด็กชายกิตติศักดิ

์

วงค์ทำเนียบ
๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองติม วัดหนองติม  

สก ๔๔๖๐/๔๗๒๓
เด็กหญิงชุดาธัช หอมหวาน

๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองติม วัดหนองติม  

สก ๔๔๖๐/๔๗๒๔
เด็กชายวสุธันย์ เพ็ชรประกอบ

๒๖/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองติม วัดหนองติม  

สก ๔๔๖๐/๔๗๒๕
เด็กชายธีระโชติ หาญชุก

๓๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองติม วัดหนองติม  

สก ๔๔๖๐/๔๗๒๖
เด็กชายเพชรกล้า ลากระโทก

๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองติม วัดหนองติม  

สก ๔๔๖๐/๔๗๒๗
เด็กชายอภิวัฒน์ ฝาย

๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองติม วัดหนองติม  

สก ๔๔๖๐/๔๗๒๘
เด็กหญิงเกษริน หอมเกตุ

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองติม วัดหนองติม  

สก ๔๔๖๐/๔๗๒๙
เด็กชายพงษ์สุระ อุดชา

๑๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองติม วัดหนองติม  

สก ๔๔๖๐/๔๗๓๐
เด็กชายสิรภพ เพชรโกมล

๐๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองติม วัดหนองติม  

สก ๔๔๖๐/๔๗๓๑
เด็กชายเอกพล ดีมุข

๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองติม วัดหนองติม  

สก ๔๔๖๐/๔๗๓๒
เด็กชายอนุวัฒน์ ขำเชย

๐๔/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองติม วัดหนองติม  

สก ๔๔๖๐/๔๗๓๓
เด็กหญิงศศิธร พงษ์สมร

๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองติม วัดหนองติม  

สก ๔๔๖๐/๔๗๓๔
เด็กชายจักรพล สุพรรณโรจน์

๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองติม วัดหนองติม  

สก ๔๔๖๐/๔๗๓๕
เด็กหญิงบุญญิสา ดีสมดู

๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองติม วัดหนองติม  

สก ๔๔๖๐/๔๗๓๖
เด็กหญิงเพชราภรณ์ เผ่าพันธ์

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองติม วัดหนองติม  

สก ๔๔๖๐/๔๗๓๗
เด็กหญิงสาริศา สิงห์โสดา

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองติม วัดหนองติม  

สก ๔๔๖๐/๔๗๓๘
เด็กหญิงรัชนก หาญเทียม

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองติม วัดหนองติม  

สก ๔๔๖๐/๔๗๓๙
เด็กชายชายแดน โสมศรี

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองติม วัดหนองติม  

สก ๔๔๖๐/๔๗๔๐
เด็กหญิงรุ่งนภา รอดกระโทก

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองติม วัดหนองติม  

สก ๔๔๖๐/๔๗๔๑
เด็กชายอภิสิทธิ

์

อุ่นวิเศษ
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองติม วัดหนองติม  

สก ๔๔๖๐/๔๗๔๒
เด็กหญิงนงนภัส ดีเจริญ

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองติม วัดหนองติม  

สก ๔๔๖๐/๔๗๔๓
เด็กหญิงจิราภรณ์ นระทิศ

๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนซับเกษมวังชุมทอง วังสมบูรณ์  

สก ๔๔๖๐/๔๗๔๔
เด็กหญิงวิราภรณ์ ยานศิริ

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนซับเกษมวังชุมทอง วังสมบูรณ์  

สก ๔๔๖๐/๔๗๔๕
นางดารินทร์ โคษา

๐๗/๐๕/๒๕๑๘

โรงเรียนซับเกษมวังชุมทอง วังสมบูรณ์  

สก ๔๔๖๐/๔๗๔๖
นางปาณิสรา มากิโนะ

๒๖/๐๓/๒๕๒๑

โรงเรียนซับเกษมวังชุมทอง วังสมบูรณ์  

สก ๔๔๖๐/๔๗๔๗
นางสาวสุทธิกานต์ สินนอก

๑๗/๑๑/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านวังสำลี วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๖๐/๔๗๔๘
เด็กหญิงกิตติกา สาทอง

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังสำลี วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๖๐/๔๗๔๙
เด็กชายปฐิมากร นัยนิตย์

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังสำลี วัดวังสมบูรณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๓๖ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๖๐/๔๗๕๐
เด็กชายอรุชา ตะราษี

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๖๐/๔๗๕๑
เด็กหญิงหยอง จูบ

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๖๐/๔๗๕๒
เด็กชายกฤษกร หาญกล้า

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๖๐/๔๗๕๓
เด็กชายอมรเทพ สุแดงน้อย

๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๖๐/๔๗๕๔
เด็กหญิงอินทิรา แพน้อย

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๔๖๐/๔๗๕๕
เด็กชายกฤษดา เกษรสุข

๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้ง รีนิมิตร  

สก ๔๔๖๐/๔๗๕๖
เด็กชายจิรพัส ด่านลอยล่อง

๒๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแก้ง รีนิมิตร  

สก ๔๔๖๐/๔๗๕๗
เด็กชายจิรเมธ ช่วยนางเดียว

๒๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแก้ง รีนิมิตร  

สก ๔๔๖๐/๔๗๕๘
เด็กชายโชคทวี ศรีสว่าง

๐๘/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแก้ง รีนิมิตร  

สก ๔๔๖๐/๔๗๕๙
เด็กชายฐานิสร์ เจิมขุนทด

๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้ง รีนิมิตร  

สก ๔๔๖๐/๔๗๖๐
เด็กชายดัสกร จันทรังษี

๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้ง รีนิมิตร  

สก ๔๔๖๐/๔๗๖๑
เด็กชายทรงคุณ เฉยปญญา

๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้ง รีนิมิตร  

สก ๔๔๖๐/๔๗๖๒
เด็กชายทรงพล สืบวงษ์

๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้ง รีนิมิตร  

สก ๔๔๖๐/๔๗๖๓
เด็กชายธนกร ศรีษะพันธ์

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้ง รีนิมิตร  

สก ๔๔๖๐/๔๗๖๔
เด็กชายธนดล เหล่าหา

๑๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแก้ง รีนิมิตร  

สก ๔๔๖๐/๔๗๖๕
เด็กชายธนภัทร แสงเทพ

๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้ง รีนิมิตร  

สก ๔๔๖๐/๔๗๖๖
เด็กชายธวัชชัย ด่านชนะ

๐๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแก้ง รีนิมิตร  

สก ๔๔๖๐/๔๗๖๗
เด็กชายนราชิต หวานโอชา

๐๖/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแก้ง รีนิมิตร  

สก ๔๔๖๐/๔๗๖๘
เด็กชายนราธิป ทำดีกุล

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้ง รีนิมิตร  

สก ๔๔๖๐/๔๗๖๙
เด็กชายนัฐพณธ์ ปาแดง

๑๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแก้ง รีนิมิตร  

สก ๔๔๖๐/๔๗๗๐
เด็กชายนิธิทัศน์ ผลชืน

่

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้ง รีนิมิตร  

สก ๔๔๖๐/๔๗๗๑
เด็กชายปยะ พาทอน

๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้ง รีนิมิตร  

สก ๔๔๖๐/๔๗๗๒
เด็กชายพีรพัฒน์ แสงสวัสดิ

์

๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้ง รีนิมิตร  

สก ๔๔๖๐/๔๗๗๓
เด็กชายพีรพัฒน์ สุกเสาร์

๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้ง รีนิมิตร  

สก ๔๔๖๐/๔๗๗๔
เด็กชายพีระพัฒน์ ใจเอือ

้

๒๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแก้ง รีนิมิตร  

สก ๔๔๖๐/๔๗๗๕
เด็กชายวรวุฒิ สังข์วงษ์

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้ง รีนิมิตร  

สก ๔๔๖๐/๔๗๗๖
เด็กชายวันชัย บัวหอม

๐๙/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแก้ง รีนิมิตร  

สก ๔๔๖๐/๔๗๗๗
เด็กชายวุฒิไกร ใจคำ

๒๕/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแก้ง รีนิมิตร  

สก ๔๔๖๐/๔๗๗๘
เด็กชายศุภกร เขียวพระอินทร์

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้ง รีนิมิตร  

สก ๔๔๖๐/๔๗๗๙
เด็กชายศุภณัฐ ศรีสง่า

๐๘/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแก้ง รีนิมิตร  

สก ๔๔๖๐/๔๗๘๐
เด็กชายสุวิศษฎ์ ประเสริฐศรี

๐๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแก้ง รีนิมิตร  

สก ๔๔๖๐/๔๗๘๑
เด็กชายสุฬสิษห์ ไกรศิริ

๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้ง รีนิมิตร  

สก ๔๔๖๐/๔๗๘๒
เด็กชายอัษฎาวุธ บุนนาค

๐๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแก้ง รีนิมิตร  

สก ๔๔๖๐/๔๗๘๓
เด็กหญิงกมลชนก จันทร

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้ง รีนิมิตร  

สก ๔๔๖๐/๔๗๘๔
เด็กหญิงกรวิกา ด่านบาดาล

๐๖/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแก้ง รีนิมิตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๓๗ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๖๐/๔๗๘๕
เด็กหญิงกัลยรัตน์ ฆ้องเล็ก

๐๘/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแก้ง รีนิมิตร  

สก ๔๔๖๐/๔๗๘๖
เด็กหญิงจิรภิญญา พรมมี

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้ง รีนิมิตร  

สก ๔๔๖๐/๔๗๘๗
เด็กหญิงจิระนันท์ ด่านเกษม

๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้ง รีนิมิตร  

สก ๔๔๖๐/๔๗๘๘
เด็กหญิงญาณิศา คำพิบูลย์

๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้ง รีนิมิตร  

สก ๔๔๖๐/๔๗๘๙
เด็กหญิงนันทิชา ด่านตระเวณ

๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้ง รีนิมิตร  

สก ๔๔๖๐/๔๗๙๐
เด็กหญิงปภานันท์ ศรีศุภวุฒิ

๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้ง รีนิมิตร  

สก ๔๔๖๐/๔๗๙๑
เด็กหญิงปภาวี ศรีศุภวุฒิ

๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้ง รีนิมิตร  

สก ๔๔๖๐/๔๗๙๒
เด็กหญิงปนเงิน บุญเจิม

๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้ง รีนิมิตร  

สก ๔๔๖๐/๔๗๙๓
เด็กหญิงพนิดา สมัยกลาง

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้ง รีนิมิตร  

สก ๔๔๖๐/๔๗๙๔
เด็กหญิงแพรวา คิดการ

๒๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแก้ง รีนิมิตร  

สก ๔๔๖๐/๔๗๙๕
เด็กหญิงยศสินี สีมะเดือ

่

๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้ง รีนิมิตร  

สก ๔๔๖๐/๔๗๙๖
เด็กหญิงรุ้งนภา เจดีย์

๓๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแก้ง รีนิมิตร  

สก ๔๔๖๐/๔๗๙๗
เด็กหญิงศิรดา ฆ้องศิริ

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้ง รีนิมิตร  

สก ๔๔๖๐/๔๗๙๘
เด็กหญิงศิริญาภรณ์ บรรจงหาร

๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้ง รีนิมิตร  

สก ๔๔๖๐/๔๗๙๙
เด็กหญิงสุชาดา มีสัมพันธ์

๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้ง รีนิมิตร  

สก ๔๔๖๐/๔๘๐๐
เด็กหญิงสุชาดา ขำอินทร์

๐๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแก้ง รีนิมิตร  

สก ๔๔๖๐/๔๘๐๑
เด็กหญิงสุพัฒตรา บุญเจิม

๐๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแก้ง รีนิมิตร  

สก ๔๔๖๐/๔๘๐๒
เด็กหญิงสุพัตรา สังเกต

๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้ง รีนิมิตร  

สก ๔๔๖๐/๔๘๐๓
เด็กหญิงสุภาพร พรมศรี

๑๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแก้ง รีนิมิตร  

สก ๔๔๖๐/๔๘๐๔
เด็กหญิงสุภาพร พันปาน

๒๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแก้ง รีนิมิตร  

สก ๔๔๖๐/๔๘๐๕
เด็กหญิงสุมน บัวทอง

๐๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแก้ง รีนิมิตร  

สก ๔๔๖๐/๔๘๐๖
เด็กหญิงสุมิตรา ธูปหอม

๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้ง รีนิมิตร  

สก ๔๔๖๐/๔๘๐๗
เด็กหญิงอนันตญา ด่านบูรพา

๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้ง รีนิมิตร  

สก ๔๔๖๐/๔๘๐๘
เด็กหญิงอรพิมล จักสี

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้ง รีนิมิตร  

สก ๔๔๖๐/๔๘๐๙
เด็กหญิงอรอุมา โสมมาก

๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้ง รีนิมิตร  

สก ๔๔๖๐/๔๘๑๐
เด็กหญิงอารีรัตน์ บวร

๐๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแก้ง รีนิมิตร  

สก ๔๔๖๐/๔๘๑๑
เด็กชายขวัญชัย บัวปล้อง

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแก้ง รีนิมิตร  

สก ๔๔๖๐/๔๘๑๒
เด็กชายจิรัฎฐ์ ผูกนิสสัย

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้ง รีนิมิตร  

สก ๔๔๖๐/๔๘๑๓
เด็กชายศิวกร ถิวะถา

๐๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแก้ง รีนิมิตร  

สก ๔๔๖๐/๔๘๑๔
เด็กชายสิรภัทธ ด่านคำแหง

๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้ง รีนิมิตร  

สก ๔๔๖๐/๔๘๑๕
เด็กชายชัชชัย ใจเอือ

้

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้ง รีนิมิตร  

สก ๔๔๖๐/๔๘๑๖
เด็กชายทักษ์ดนัย เติมรัมย์

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้ง รีนิมิตร  

สก ๔๔๖๐/๔๘๑๗
เด็กชายนครินทร์ ด่านหลวง

๐๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแก้ง รีนิมิตร  

สก ๔๔๖๐/๔๘๑๘
เด็กชายพีระศักดิ

์

จินขยัน
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้ง รีนิมิตร  

สก ๔๔๖๐/๔๘๑๙
เด็กชายวุฒิชัย คงใจสุข

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้ง รีนิมิตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๓๘ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๖๐/๔๘๒๐
เด็กหญิงอนันตญา สมละออ

๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้ง รีนิมิตร  

สก ๔๔๖๐/๔๘๒๑
เด็กหญิงเยาวภา ยอดศรี

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่าน
วัดบ้านด่านหนองขาม

 

สก ๔๔๖๐/๔๘๒๒
เด็กหญิงใบเตย หงิมกระโทก

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านด่าน
วัดบ้านด่านหนองขาม

 

สก ๔๔๖๐/๔๘๒๓
เด็กชายวิชากร พรมพงค์

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่าน
วัดบ้านด่านหนองขาม

 

สก ๔๔๖๐/๔๘๒๔
เด็กหญิงธิดาพร ศิริภัย

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่าน
วัดบ้านด่านหนองขาม

 

สก ๔๔๖๐/๔๘๒๕
เด็กชายเรวัต สีพลี

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่าน
วัดบ้านด่านหนองขาม

 

สก ๔๔๖๐/๔๘๒๖
เด็กหญิงอรปรียา ถามังมี

่

๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านด่าน
วัดบ้านด่านหนองขาม

 

สก ๔๔๖๐/๔๘๒๗
เด็กชายอดิเรก สังข์ทิพย์

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่าน
วัดบ้านด่านหนองขาม

 

สก ๔๔๖๐/๔๘๒๘
เด็กชายพรพิรุณ สุรภาสภิญโญ

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่าน
วัดบ้านด่านหนองขาม

 

สก ๔๔๖๐/๔๘๒๙
นายกฤติพง บัวปน

๐๒/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๘๓๐
นายจักรวรรดิ แก้วฝายนอก

๐๘/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๘๓๑
นายณัฐพงค์ ศิลประภารักษ์

๒๕/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๘๓๒
นายณัฐพงษ์ ตาวงศ์

๑๒/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๘๓๓
นางสาวธดากรณ์ สารการ

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๘๓๔
นายธีรภัทร ดวงสัมฤทธ์

๑๗/๐๒/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๘๓๕
นายนรากร คงปาน

๒๗/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๘๓๖
นายนิธิพล ผงธุลี

๒๔/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๘๓๗
นางสาวปภัสสร แพทย์รักษา

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๘๓๘
นายปญญา ฟูเฟอง

๐๓/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๘๓๙
นายพฤกษ์ โพธิอำไพ

์

๒๘/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๘๔๐
นายภูวารินทร์ ดอกไม้ไหว

๒๓/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๘๔๑
นางสาวมัณฑนา ขลากระโทก

๐๑/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๘๔๒
นายรุ่งสุริยา กันหา

๑๒/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๘๔๓
นายศราวุธ โฉมกระโทก

๑๘/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๘๔๔
นายสรวิชญ์ ชนิดนอก

๒๑/๐๔/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๘๔๕
นางสาวสุชาดา มะลิเกตุ

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๘๔๖
นายสุธิพงษ์ สมพงศ์

๒๐/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๘๔๗
นายสุบรรณ นนทการ

๓๑/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๘๔๘
นางสาวเบญจกรณ์ เชิงการ

๐๕/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๘๔๙
นายกิตติศักดิ

์

ผิวใสยา
๒๘/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๘๕๐
นายณัฐวัฒน์ เสาร์ทอง

๑๘/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๘๕๑
นายทรัพย์สถิต ดีวงค์

๒๑/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๘๕๒
นางสาวลาวรรณ ทองใบ

๐๑/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๘๕๓
นายวุฒิไกร จันทร์แก้ว

๒๐/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๘๕๔
นายศรัณยพงศ์ พูลทรัพย์

๑๕/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๓๙ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๖๐/๔๘๕๕
นายสหการต์ คมทา

๐๓/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๘๕๖
นางสาวสุดา กุนอก

๒๑/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๘๕๗
นายอนุวัฒน์ ศรีโนนซี

๓๐/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๘๕๘
นางสาวกรรฑิมา บุญทัน

๐๒/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๘๕๙
นางสาวขนิษฐา เขียวหมี

๒๗/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๘๖๐
นางสาวฐิติรัตน์ ปลากระโทก

๐๒/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๘๖๑
นายณัฐวุฒิ จารุจินดา

๑๘/๐๔/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๘๖๒
นายณัฐวุฒิ จำนงค์วงษ์

๑๔/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๘๖๓
นายณัฐวุฒิ บัวประสาน

๑๙/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๘๖๔
นายธนพล พลอยดี

๒๓/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๘๖๕
นายธนพัฒ์ รัตนสาร

๒๑/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๘๖๖
นายธนภัทร ละมาศ

๐๓/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๘๖๗
นายธรีภัทร เสมาทอง

๑๘/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๘๖๘
นายธวัชชัย จันทร์สมร

๑๑/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๘๖๙
นายธีรศักดิ

์

หลวงศรี
๑๓/๐๖/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๘๗๐
นางสาวนภาริน สังสีวี

๐๒/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๘๗๑
นายนาวิน หมึกประเสริฐ

๒๑/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๘๗๒
นางสาวนิธิพร บุตรดี

๐๓/๐๘/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๘๗๓
นางสาวพรวิภา ถายะเดช

๐๑/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๘๗๔
นายพันกร กันมงคล

๒๓/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๘๗๕
นางสาวภิรมภรณ์ พิมพ์น้อย

๒๗/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๘๗๖
นายมงคล หันทยุง

๑๖/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๘๗๗
นางสาวมาริสา สว่างโคก

๐๙/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๘๗๘
นางสาวรัชฎาภรณ์ เชิงการ

๑๔/๐๘/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๘๗๙
นายวรวัส ตังจิตต์

้

๑๘/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๘๘๐
นางสาววิลาวรรณ ชุมชาติ

๑๕/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๘๘๑
นางสาวสุธิกานต์ ต้นตาลน้อย

๑๗/๐๔/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๘๘๒
นางสาวสุนิตา สีราชา

๒๐/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๘๘๓
นางสาวสุพัตรา หาญกระโทก

๒๖/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๘๘๔
นายอดิศร สาลี

๐๘/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๘๘๕
นางสาวอภิญญา กันหนองฮะ

๑๓/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๘๘๖
นายเจนณรงค์ โคกปรางค์

๒๓/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๘๘๗
นางสาวเสาวคนธ์ อาจสังข์

๒๒/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๘๘๘
นางสาวแก้วขวัญ ทองแพ

๑๓/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๘๘๙
นางสาวไอรดา ดวงเดือน

๓๐/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  
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ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๔๖๐/๔๘๙๐
นางสาวรสริน ชีตะลักษณ์

๒๖/๐๓/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๘๙๑
นายฐาปกรณ์ ไตรรัตน์

๒๓/๐๖/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๘๙๒
นางสาววาสนา ชันกระโทก

๒๑/๑๑/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๘๙๓
นางสาวอริสยาภรณ์ ผาสุข

๑๘/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๘๙๔
นายเทพพิทักษ์ สารี

๐๙/๐๓/๒๕๔๐
วิทยาลัยเทคโนโลยีอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๘๙๕
นางสาวเนตรนภา จ่าพันธ์

๒๙/๐๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๘๙๖
นายพงษ์ประวิทย์ จันทำ

๒๙/๐๘/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๘๙๗
นางสาวศิรินภา คำสุขดี

๒๖/๐๖/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๘๙๘
นางสาวอณัฐธพร มะนิยม

๐๘/๑๒/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๔๖๐/๔๘๙๙
เด็กชายอนุวรรตน์ อิสโร

๒๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทร วัดใหม่ไทรทอง  

สก ๔๔๖๐/๔๙๐๐
เด็กหญิงวรรณวลี แหวนวงษ์

๐๙/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทร วัดใหม่ไทรทอง  

สก ๔๔๖๐/๔๙๐๑
เด็กหญิงวนิดา โพธิวงษ์

๑๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทร วัดใหม่ไทรทอง  

สก ๔๔๖๐/๔๙๐๒
เด็กหญิงศิโรรัตน์ สิทธิบุญ

๒๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทร วัดใหม่ไทรทอง  

สก ๔๔๖๐/๔๙๐๓
เด็กชายพุฒิเมธ บุญธรรม

๐๘/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทร วัดใหม่ไทรทอง  

สก ๔๔๖๐/๔๙๐๔
เด็กชายพรพิษณุ ภูรัตน์

๑๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทร วัดใหม่ไทรทอง  

สก ๔๔๖๐/๔๙๐๕ เด็กหญิงอภิญญารัตน์
โพธิทา

์

๑๖/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทร วัดใหม่ไทรทอง  

สก ๔๔๖๐/๔๙๐๖
เด็กหญิงสุพิชชา บุพลับ

๒๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทร วัดใหม่ไทรทอง  

สก ๔๔๖๐/๔๙๐๗
เด็กหญิงนริศรา แก้วดี

๒๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทร วัดใหม่ไทรทอง  

สก ๔๔๖๐/๔๙๐๘
เด็กชายสุริยา สุทธิโยก

๑๖/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทร วัดใหม่ไทรทอง  

สก ๔๔๖๐/๔๙๐๙
เด็กชายชัยกร ศรีไพร

๒๔/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทร วัดใหม่ไทรทอง  

สก ๔๔๖๐/๔๙๑๐
เด็กชายอมเรศ จันทรการ

๑๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทร วัดใหม่ไทรทอง  

สก ๔๔๖๐/๔๙๑๑
เด็กชายนนทวัฒน์ เพียเพ็งต้น

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทร วัดใหม่ไทรทอง  

สก ๔๔๖๐/๔๙๑๒
เด็กหญิงณัฐณิชา สีสังวาลย์

๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทร วัดใหม่ไทรทอง  

สก ๔๔๖๐/๔๙๑๓
เด็กหญิงสุทธิดา วรรักษ์

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทร วัดใหม่ไทรทอง  

สก ๔๔๖๐/๔๙๑๔
เด็กชายนพเก้า ศรีตระเวร

๐๙/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทร วัดใหม่ไทรทอง  

สก ๔๔๖๐/๔๙๑๕
เด็กหญิงกฤตยาณี ไชยวงษ์

๐๑/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทร วัดใหม่ไทรทอง  

สก ๔๔๖๐/๔๙๑๖
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ชูชืน

่

๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทร วัดใหม่ไทรทอง  

สก ๔๔๖๐/๔๙๑๗
เด็กหญิงเบญจมาศ ศรีไพร

๐๘/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทร วัดใหม่ไทรทอง  

รับรองตามนี

้

(พระเทพรัตนมุนี)

เจ้าคณะภาค ๑๒

๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
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