
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดสระแก้ว  ภาค ๑๒

ส่งสอบ ๖,๕๓๗ คน ขาดสอบ ๑,๑๔๖ คน คงสอบ ๕,๓๙๑ คน สอบได้ ๓,๖๒๖ คน สอบตก ๑,๗๖๕ คน (๖๗.๒๖%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๕๖๐/๐๐๐๑
เด็กชายภควัต อาจโสม

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกมะตูม ท่ามะตูม  

สก ๔๕๖๐/๐๐๐๒
เด็กชายนพรัตน์ แก้วอุดทา

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกมะตูม ท่ามะตูม  

สก ๔๕๖๐/๐๐๐๓
เด็กหญิงไปรยา รุประมาณ

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกมะตูม ท่ามะตูม  

สก ๔๕๖๐/๐๐๐๔
เด็กหญิงการะเกตุ มิโน

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกมะตูม ท่ามะตูม  

สก ๔๕๖๐/๐๐๐๕
เด็กชายพลากร บุญประเสริฐ

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกมะตูม ท่ามะตูม  

สก ๔๕๖๐/๐๐๐๖
เด็กหญิงสุธิตา ซุยจำนวน

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกมะตูม ท่ามะตูม  

สก ๔๕๖๐/๐๐๐๗
เด็กหญิงสมจิตร เชิงเขา

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกมะตูม ท่ามะตูม  

สก ๔๕๖๐/๐๐๐๘
เด็กหญิงพรพิมล มุ่งดี

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกมะตูม ท่ามะตูม  

สก ๔๕๖๐/๐๐๐๙
เด็กหญิงสุรัตน์ สุทธิเรือง

๐๔/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกมะตูม ท่ามะตูม  

สก ๔๕๖๐/๐๐๑๐
เด็กหญิงสุพัตตรา เจนดง

๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกมะตูม ท่ามะตูม  

สก ๔๕๖๐/๐๐๑๑
เด็กหญิงรินดา ท่าอุดม

๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกมะตูม ท่ามะตูม  

สก ๔๕๖๐/๐๐๑๒
เด็กชายวสันต์ พิมเสน ๒/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเนินสะอาด ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๐๑๓
เด็กชายบุญฤทธิ

์

ทุ่งโพธิ

์

๒/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเนินสะอาด ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๐๑๔
เด็กชายณัฐวุฒิ อุดง ๖/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเนินสะอาด ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๐๑๕
เด็กหญิงฐาปนี ผาดง

๑๑/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเนินสะอาด ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๐๑๖
เด็กหญิงภคพร สรวงจันทราพร ๓/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเนินสะอาด ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๐๑๗ เด็กหญิงอิสรญาภรณ์ กงแก้ว
๑๔/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๐๑๘
เด็กหญิงกมลชนก เสาะด้น ๓/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเนินสะอาด ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๐๑๙
เด็กหญิงสิริกร แม่นปน ๔/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเนินสะอาด ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๐๒๐
เด็กหญิงนันทินี ทาจุ

๑๑/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเนินสะอาด ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๐๒๑
เด็กหญิงนิภาภรณ์ ทางคะพิษ ๒/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเนินสะอาด ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๐๒๒
เด็กหญิงรัญชนา อัตมิตร

๑๑/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเนินสะอาด ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๐๒๓
เด็กหญิงจิณห์วรา ดงดินอ่อน

๒๓/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเนินสะอาด ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๐๒๔
เด็กหญิงสุภัทรา พริงเพราะ

้

๑๗/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)

หนองกะพ้อ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๕๖๐/๐๐๒๕
เด็กหญิงนิชาดา พันธ์สำโรง

๒๓/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)

หนองกะพ้อ  

สก ๔๕๖๐/๐๐๒๖
เด็กหญิงเพ็ญนภา ผาดง ๕/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)

หนองกะพ้อ  

สก ๔๕๖๐/๐๐๒๗
เด็กหญิงศรัณญา ภูเดช

๑๓/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)

หนองกะพ้อ  

สก ๔๕๖๐/๐๐๒๘
เด็กหญิงวรรณิดา ท่าสอาด

๒๕/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)

หนองกะพ้อ  

สก ๔๕๖๐/๐๐๒๙
เด็กชายปริภัทร พันธ์ชืน

่

๔/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)

หนองกะพ้อ  

สก ๔๕๖๐/๐๐๓๐
เด็กชายอัจฉรา เปลวเพลิง

๒๙/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)

หนองกะพ้อ  

สก ๔๕๖๐/๐๐๓๑
เด็กหญิงมณีรัตน์ จันดี

๒๘/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)

หนองกะพ้อ  

สก ๔๕๖๐/๐๐๓๒
เด็กหญิงนิฌา ท่าสะอ้าน

๒๙/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)

หนองกะพ้อ  

สก ๔๕๖๐/๐๐๓๓
เด็กหญิงมัลลิกา ภู่สุข

๒๗/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)

หนองกะพ้อ  

สก ๔๕๖๐/๐๐๓๔
เด็กหญิงสิรินทรา ปล้องศรี

๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)

หนองกะพ้อ  

สก ๔๕๖๐/๐๐๓๕
เด็กหญิงศรีวิไล ศรีเหมือย ๒/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)

หนองกะพ้อ  

สก ๔๕๖๐/๐๐๓๖
เด็กหญิงนำฝน โมพิน

๓๐/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)

หนองกะพ้อ  

สก ๔๕๖๐/๐๐๓๗
เด็กหญิงอารียา ทองมาลัย

๓๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)

หนองกะพ้อ  

สก ๔๕๖๐/๐๐๓๘
เด็กหญิงภูริชา พีระพันธ์

๒๓/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)

หนองกะพ้อ  

สก ๔๕๖๐/๐๐๓๙
เด็กหญิงวรุณธิดา บุญประสาน

๓๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)

หนองกะพ้อ  

สก ๔๕๖๐/๐๐๔๐
เด็กหญิงฐิติรัตน์ จันทร์ตัน

๒๖/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)

หนองกะพ้อ  

สก ๔๕๖๐/๐๐๔๑
เด็กหญิงสัณห์สินี ปนทอง ๙/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)

หนองกะพ้อ  

สก ๔๕๖๐/๐๐๔๒
เด็กหญิงโสภิตนภา บัวใหญ่รักษา

๑๒/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)

หนองกะพ้อ  

สก ๔๕๖๐/๐๐๔๓
เด็กหญิงชลฤทัย ติงนางรอง

่

๒/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)

หนองกะพ้อ  

สก ๔๕๖๐/๐๐๔๔
เด็กหญิงอริสรา บุญขาว

๑๘/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)

หนองกะพ้อ  

สก ๔๕๖๐/๐๐๔๕
เด็กหญิงกาลติมา ศรีชาพู

๗/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)

หนองกะพ้อ  

สก ๔๕๖๐/๐๐๔๖
เด็กหญิงภัทราวดี ชีทาม ๗/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)

หนองกะพ้อ  

สก ๔๕๖๐/๐๐๔๗
นางสาวเยาวภา สมมิตร

๒๔/๑๐/๒๕๐๕ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว

หนองกะพ้อ  

สก ๔๕๖๐/๐๐๔๘
นางสาวจันทร คำดวง

๒๔/๑๒/๒๕๐๕ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว

หนองกะพ้อ  

สก ๔๕๖๐/๐๐๔๙
นายวิทยา สุริยงค์

๓๐/๑๒/๒๕๓๐ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว

หนองกะพ้อ  

สก ๔๕๖๐/๐๐๕๐
นางสาวศุภาณี อรรคเศรษฐัง

๑๘/๐๕/๒๕๓๒ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว

หนองกะพ้อ  

สก ๔๕๖๐/๐๐๕๑
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ปฐภี
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๐๕๒
เด็กหญิงญาณิน เผ่าพงษ์

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๐๕๓
เด็กหญิงนาตาลี สุวรรณภูมิ

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๐๕๔
เด็กหญิงวริศรา ย่างเล้ง

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๐๕๕
เด็กหญิงสุนทรี กอไผ่น้อย

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๐๕๖
เด็กหญิงสุพิชญา การดี

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๐๕๗
เด็กชายธนโชติ วงศ์อุ้ย

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๐๕๘
เด็กชายวิวิธชัย หงษ์ดี

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๐๕๙
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ พุ่มสีนิล

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๒ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๕๖๐/๐๐๖๐
เด็กหญิงธนัชชา เครือจีน

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๐๖๑
เด็กหญิงบุษยมาศ ฐานไชยยิง

่

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๐๖๒
เด็กหญิงปรียานุช ชำนาญ

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๐๖๓
เด็กหญิงแพรวา มียิง

่

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๐๖๔
เด็กหญิงพรนพรัตน์ ศรีวัชรโยธิน

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๐๖๕
เด็กชายกิตธนา แก้วพฤกษ์

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๐๖๖
เด็กชายนริณธรณ์ ทองสีกรำ

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๐๖๗
เด็กชายบวรลักษณ์ มหา

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๐๖๘
เด็กชายพัทยา กมลวิบูลย์

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๐๖๙
เด็กชายรุ่งทวี บุญสุวรรณ์

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๐๗๐
เด็กชายวุฒิภัทร ก่อเกียรติยศ

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๐๗๑
เด็กชายสิทธิกร ฆ้องอัยสี

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๐๗๒
เด็กหญิงกุลจิรา พรมวงษา

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๐๗๓
เด็กหญิงณัฐวรรณ ลักษณะสีสุข

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๐๗๔
เด็กหญิงดวงกมล ชะนะบัว

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๐๗๕
เด็กหญิงดารากูล ทรงด้วงทุม

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๐๗๖
เด็กหญิงธิดารัตน์ ผาดไธสง

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๐๗๗
เด็กหญิงนาถลดา อามาตมนตรี

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๐๗๘
เด็กหญิงพิริญาดา ฤทธิปล้อง

์

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๐๗๙
เด็กหญิงยุพารัตน์ นากสาทา

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๐๘๐
เด็กหญิงวรากร โพธิวิเศษ

์

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๐๘๑ เด็กชายก้องกัมปนาท
อยู่เพชร

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๐๘๒
เด็กชายกิตตินันท์ ราชบัวโคตร

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๐๘๓
เด็กชายกิตติวินท์ ทอนตะคุ

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๐๘๔
เด็กชายเจตสฤษดิ

์

จากศรี
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๐๘๕
เด็กชายชนะพล ไพอรัญ

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๐๘๖
เด็กชายณัฐชานน ทรัพย์มีชัย

๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๐๘๗
เด็กชายปญจกรณ์ กาญจนวัฒน์

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๐๘๘
เด็กชายรพีภัทร ลำเทียร

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๐๘๙
เด็กชายศดายุ สุริยะ

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๐๙๐
เด็กชายศุภชัย มาตวงษ์

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๐๙๑
เด็กชายอชิตะ ทองทิพย์

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๐๙๒
เด็กชายอมลณัฐ สังแสวง

่

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๐๙๓
เด็กหญิงกัญญามาศ มาศภูมี

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๐๙๔
เด็กหญิงชลษา ศรีเคน

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๓ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๕๖๐/๐๐๙๕
เด็กหญิงดวงกมล โพธิเนียม

์

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๐๙๖
เด็กหญิงพรทิพย์ ชันธนู

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๐๙๗
เด็กหญิงเมธาวี อินทร์กลับ

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๐๙๘
เด็กหญิงวิภาดา สืบเชือ

้

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๐๙๙
เด็กหญิงวิลาวัลย์ กัณฐัศว์กำพล

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๑๐๐
เด็กหญิงศิรินทิพย์ เสริมศรี

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๑๐๑
เด็กหญิงศุภลักษ์ ละสา

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๑๐๒
เด็กหญิงหยกผกา บุตรงาม

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๑๐๓
เด็กหญิงอังคณา ขอประสงค์

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๑๐๔
เด็กหญิงอาทิตยา ผันอากาศ

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๑๐๕
เด็กหญิงอารีรัตน์ สาระเจริญ

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๑๐๖
เด็กชายเดชาวัต พรายงาม

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๑๐๗
เด็กชายนครินทร์ วงษ์ศรี

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๑๐๘
เด็กชายนราวิชญ์ เกิดกำบท

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๑๐๙
เด็กชายนันทชัย กลางประพันธ์

๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๑๑๐
เด็กชายพีร์นิธิ บุญชู

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๑๑๑
เด็กชายยุทธพร อุดงษ์

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๑๑๒
เด็กชายรชต จงใจจิต

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๑๑๓
เด็กชายวงศกร เทพรัตนะ

๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๑๑๔
เด็กชายศรัณย์ภัทร สิงห์คำ

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๑๑๕
เด็กชายศิราวุฒ พึงเจริญ

่

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๑๑๖
เด็กชายสหเทพ ลาทอง

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๑๑๗
เด็กชายสิทธิพล คำดี

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๑๑๘
เด็กหญิงจิดาภา ท่าสอาด

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๑๑๙
เด็กหญิงจิราภรณ์ นครราช

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๑๒๐
เด็กหญิงดนยา กลกสินธ์

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๑๒๑
เด็กหญิงนันทกานต์ ภากิง

่

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๑๒๒
เด็กหญิงปวีณา ผุยทอง

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๑๒๓
เด็กหญิงปาณิศา ประทีปแก้ว

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๑๒๔
เด็กหญิงพัชรินท์ อุ่นชิน

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๑๒๕
เด็กหญิงวชิรญาณ์ ประเสริฐ

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๑๒๖
เด็กหญิงวัชราภรณ์ ขาวสัน

้

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๑๒๗
เด็กหญิงสิริมาส ยอดศรี

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๑๒๘
เด็กชายกฤษณพงศ์ ทรัพย์มีชัย

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๑๒๙
เด็กชายณัฐพงษ์ มูลสาร

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๔ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๕๖๐/๐๑๓๐
เด็กชายไตรภพ แก้วเอก

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๑๓๑
เด็กชายธนพล จ้อยหริง

่

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๑๓๒
เด็กชายธนภัทร โพธิทอง

์

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๑๓๓
เด็กชายธนากร สีหา

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๑๓๔
เด็กชายธวัชชัย เคลือบคลาย

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๑๓๕
เด็กชายนครินทร์ ภิญญา

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๑๓๖
เด็กชายนนท์ภิชัย ทองคำ

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๑๓๗
เด็กชายพงษ์พิสุทธิ

์

ไพเราะ
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๑๓๘
เด็กชายพณิชนนท์ ปรีเปรม

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๑๓๙
เด็กชายกฤษิกร พยุงธรรม

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๑๔๐
เด็กชายศุภกร สวัสดิโรจน์

์

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๑๔๑
เด็กชายศุภชาติ สุระพจน์

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๑๔๒
เด็กชายสรยุทธ วุฒิลัย

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๑๔๓
เด็กชายอดิศร ออมทรัพย์ทวี

๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๑๔๔
เด็กชายอัครพล แก้วลองบน

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๑๔๕
เด็กชายอิทธิเดช หอมจันทึก

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๑๔๖
เด็กหญิงดวงพร เขียวชม

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๑๔๗
เด็กหญิงทิติวา แก้วเกิด

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๑๔๘
เด็กหญิงนารีรัตน์ ฤกษ์ดี

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๑๔๙
เด็กหญิงนิภาวรรณ โปธา

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๑๕๐
เด็กหญิงสุภาวณี สีดอกไม้

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๑๕๑
เด็กหญิงอภิญญา กล้าหาญ

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๑๕๒
เด็กชายธณชัย สุภราช

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๑๕๓
เด็กชายปฏิภาณ ศรีแปลก

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๑๕๔
เด็กชายปุระชัย ยศหนองทุ่ม

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๑๕๕
เด็กชายพิสิษฐ์ รัมย์ธนาธิป

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๑๕๖
เด็กชายพุทธิพงษ์ คุ้มเมือง

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๑๕๗
เด็กชายภาณุพงศ์ ผิวผัน

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๑๕๘
เด็กชายยุทธนา สดมพฤกษ์

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๑๕๙
เด็กชายราชศักดิ

์

สร้อยจิตร
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๑๖๐
เด็กชายวัชรพล บุญมาก

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๑๖๑
เด็กชายศุภชัย ฮวดสกุล

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๑๖๒
เด็กชายสถาปตย์ ทองคำ

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๑๖๓
เด็กชายอภิวิชญ์ บัวงาม

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๑๖๔
เด็กชายอิทธิพล มานะ

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๕ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๕๖๐/๐๑๖๕
เด็กหญิงกมลชนก ดีจุ้ย

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๑๖๖
เด็กหญิงกมลชนก เลียมเงิน

่

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๑๖๗
เด็กหญิงกุลภัสสร์ พานิชไทย

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๑๖๘
เด็กหญิงจันทกานต์ ศรีธรรม

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๑๖๙
เด็กหญิงณัฎฐณิชา นาแพง

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๑๗๐
เด็กหญิงธวัลรัตน์ จันทร์แสง

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๑๗๑
เด็กหญิงบัณทิตา กงแก้ว

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๑๗๒
เด็กหญิงเบญจรัตน์ ชำนาญศิลป

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๑๗๓
เด็กหญิงปวีรา ผุยทอง

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๑๗๔
เด็กหญิงปนเมือง คำดำ

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๑๗๕
เด็กหญิงพัณณิตา เขียวโรจน์

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๑๗๖
เด็กหญิงวรรณิภา นำใส

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๑๗๗
เด็กหญิงสุชาดา ศรีดา

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๑๗๘
เด็กหญิงอชิรญา สังประเสริฐ

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๑๗๙
เด็กหญิงอัมพร อ้ายจันทึก

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๑๘๐
เด็กชายกฤชภัชร จันทร์เรือง

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๑๘๑
เด็กชายจตุรภัทร เขตคำ

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๑๘๒
เด็กชายชัยวัฒน์ อินสละ

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๑๘๓
เด็กชายพีราวัฒน์ อาธนู

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๑๘๔
เด็กชายภูธเนตร สกุลสา

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๑๘๕
เด็กชายภูริพัฒน์ ทองแบบ

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๑๘๖
เด็กชายสิทธิพงษ์ เพ็งอุบล

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๑๘๗
เด็กชายกันตนา บริพันธ

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๑๘๘
เด็กชายณัฐฐิรา แสนโคตร

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๑๘๙
เด็กหญิงณีรนุช ประสิทธิ

์

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๑๙๐
เด็กหญิงทัศนีย์ โนนอินทร์

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๑๙๑
เด็กหญิงธนภรณ์ เขาอำไพ

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๑๙๒
เด็กหญิงเบญญภา สังข์สัจจธรรม

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๑๙๓
เด็กหญิงปภาพร บำรุงพงษ์

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๑๙๔
เด็กหญิงเมย์วรินทร์ ขุนพิทักษ

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๑๙๕
เด็กหญิงศิริดา บุญเติม

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๑๙๖
เด็กหญิงสุขฤทัย เพชรรัตน์

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๑๙๗
เด็กหญิงสุภัคพิมล สุระมณี

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๑๙๘
เด็กชายธีรเมธ เลาะมณี

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๑๙๙
เด็กชายนิลพรรดิ

์

สมัครเด่น
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๖ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๕๖๐/๐๒๐๐ เด็กชายปราณปฎิพัทธ์
ใบเขียว

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๒๐๑
เด็กชายศิรวิทญ์ ละงู

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๒๐๒
เด็กหญิงสุชาดา ทองประไพ

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๒๐๓
เด็กหญิงธิดารัตน์ โพงน้อย

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๒๐๔
เด็กหญิงธิดาวรรณ เวสา

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๒๐๕
เด็กหญิงพรรษกร เพลินสุขดี

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๒๐๖
เด็กหญิงภัทรธิดา แซ่อึง

้

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๒๐๗
เด็กหญิงสิรภัทร อัตมิตร

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๒๐๘
เด็กหญิงสุชาดา นามมาหาวงษ์

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๒๐๙
เด็กหญิงสุพัฒทรา สุวิถี

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๒๑๐
เด็กหญิงสุภาวิไล ใบงาม

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๒๑๑
เด็กหญิงอภิญญา สอนบุญตา

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๒๑๒
เด็กหญิงอรัญญา พาทอน

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๒๑๓
เด็กหญิงอัยญาฎา บุญมาพรม

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๒๑๔
เด็กชายกฤษกร วงพาดกลาง

๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๒๑๕
เด็กชายคฑาภณ กีหงษ์

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๒๑๖
เด็กชายณิธิศ รักสวย

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๒๑๗
เด็กชายศิริพงษ์ อ่อนศิริทรัพย์

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๒๑๘
เด็กหญิงชนาภัทร ทองจันทร์

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๒๑๙
เด็กหญิงนิชกานต์ จันทร์สุนทร

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๒๒๐
เด็กหญิงพรมพร ทนทาน

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๒๒๑
เด็กหญิงพัชรภรณ์ สุขสำราญ

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๒๒๒
เด็กชายพงศกร ปตนารินทร์

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๒๒๓
เด็กหญิงมณฑิชา เสาะด้น

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๒๒๔
เด็กหญิงมัลลิกา พลนิเทพ

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๒๒๕
เด็กหญิงยมลพร สมบูรณ์กุล

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๒๒๖
เด็กหญิงศุภิสรา เอียมสอาด

่

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๒๒๗
เด็กชายกฤษดากรณ์ บุญปลูก

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๒๒๘
เด็กชายจักรกฤษณ์ จากศรี

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๒๒๙
เด็กชายจักริน เจ๊กอ้ม

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๒๓๐
เด็กชายชาญณรงค์ บุญธรรม

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๒๓๑
เด็กชายณัฐวัฒน์ ลักษณะสีสุข

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๒๓๒
เด็กชายเดชณรงค์ เอียมพิมพ์

่

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๒๓๓
เด็กชายเดวิด เลค

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๒๓๔
เด็กชายทัตติยะ โคตรสมบัติ

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๗ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๕๖๐/๐๒๓๕
เด็กชายธนกร คล่องใจ

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๒๓๖
เด็กชายธนภัทร มหาวัน

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๒๓๗
เด็กชายธนาวัฒน์ เจริญดง

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๒๓๘
เด็กชายธันวา โกเมศ

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๒๓๙
เด็กชายธนบัตร เกตุบรรจง

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๒๔๐
เด็กชายนคร ศรีเคน

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๒๔๑
เด็กชายนฤธรณ์ ทองเชือ

้

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๒๔๒
เด็กชายพงศ์ธร ปกเคยะกา

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๒๔๓
เด็กชายภูผา ชินาพนธุ์

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๒๔๔
เด็กชายภูวนัตถ์ เกษถนอม

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๒๔๕
เด็กชายวิศรุต พลเยียม

่

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๒๔๖ เด็กชายสมจินตนาการ
ปราณี

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๒๔๗
เด็กชายสรคม คุ้มทอง

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๒๔๘
เด็กชายอดิเทพ พิกุล

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๒๔๙
เด็กชายอภิเดช ดาวจรัสแสง

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๒๕๐
เด็กหญิงกุลชา วัฒนกูล

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๒๕๑
เด็กหญิงจิรัชญา อุ่นแก้ว

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๒๕๒
เด็กหญิงพัชราภา สีดา

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๒๕๓
เด็กหญิงภัทราพร นวลวงษ์

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๒๕๔
เด็กหญิงวราภรณ์ แสงทอง

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๒๕๕
เด็กหญิงสุพรรณษา ไชยผง

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๒๕๖
เด็กหญิงสุภาวดี เทียมเขา

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๒๕๗
เด็กชายโชติชัช ซอยสกุล

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๒๕๘
เด็กชายณฐกร กลินมาลา

่

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๒๕๙
เด็กชายพิชุตม์ศึก พารา

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๒๖๐
เด็กหญิงธีรนุช สีพิราม

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๒๖๑
เด็กหญิงปรียาภัทร สุขหอม

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๒๖๒
เด็กหญิงวราภรณ์ วรเลิศ

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๒๖๓
เด็กชายกรณิศ คำภิรานนท์

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๒๖๔
เด็กชายภัทรพล หนูแดง

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๒๖๕
เด็กชายวชิรวิทย์ เจียมสถิตย์

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๒๖๖
เด็กชายอนุกูล ท่านาเวช

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๒๖๗
เด็กหญิงพรธีรา สาระสุภาพ

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๒๖๘
เด็กชายปุญญพัฒน์ บัวเรือง

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๒๖๙
เด็กชายภูมิรพี ดีทองสุข

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๘ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๕๖๐/๐๒๗๐
เด็กชายอดิเทพ เอียมละออ

่

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๒๗๑
เด็กหญิงดลพร ใช้เอกปญญา

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๒๗๒
เด็กหญิงธนิฎฐา เอียมภูเขียว

่

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๒๗๓
เด็กหญิงภาสุนัน บัวอินทร์

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๒๗๔
เด็กหญิงภูษณิศา เรืองศรี

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๒๗๕
เด็กหญิงสริตา ลือชา

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๒๗๖
เด็กชายธรรมนูญ ผลาหาร

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๒๗๗
เด็กชายปริญช์ปกรณ์ สิงหาธนานนท์

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๒๗๘
เด็กชายพงศ์ดนัย แม่นปน

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๒๗๙
เด็กชายศุภณัฐ สนองกัณฑ์

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๒๘๐
เด็กชายสุรชาติ จันทร์ตุ่ย

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๒๘๑
เด็กหญิงขวัญเนตร แก่นสาร

๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๒๘๒
เด็กหญิงจิรภัทร แก้วสีคราม

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๒๘๓
เด็กหญิงณัฐวิภา ภากุลหิรัญสีห์

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๒๘๔
เด็กหญิงธาราทิพย์ ตระกูลษา

๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๒๘๕
เด็กหญิงศิริญาภรณ์ สิงห์มูล

๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๒๘๖
เด็กหญิงสิริภัทร กอไผ่น้อย

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๒๘๗
เด็กชายบูรพา ศิลารัตน์

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๒๘๘
เด็กชายพชรดนัย ทาหอม

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๒๘๙
เด็กชายสตางค์ อร่ามเรือง

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๒๙๐
เด็กหญิงจินห์จุฑา เมตตา

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๒๙๑
เด็กหญิงณิศรา ศรีเกษ

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๒๙๒
เด็กหญิงปทมวรรณ หลงพืช

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๒๙๓
เด็กหญิงปารีณา อรุณเนตร

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๒๙๔
เด็กหญิงอินทิรา ฝายธรรม

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๒๙๕
เด็กชายชัยสิทธิ

์

คำสนิท
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๒๙๖
เด็กชายปฐดล พ้นภัย

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๒๙๗
เด็กหญิงวรรณษา โปเดิม

๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๒๙๘
เด็กหญิงกรรภิรมย์ ท้ายปาก

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๒๙๙
เด็กหญิงนันณภัทร นามสุด

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๓๐๐
เด็กหญิงวิชุดา สารกาญจน์

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๓๐๑
เด็กหญิงสุธาริณี ทูคำมี

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๓๐๒
เด็กชายชิติพันธ์ จันทสิทธิ

์

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๓๐๓
เด็กชายณัฐวุฒิ ตาลสิทธิ

์

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๓๐๔
เด็กชายนนทพัทธ์ ศิริวัฒนาทร

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๙ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๕๖๐/๐๓๐๕
เด็กชายพีรพัส อ้วนคำ

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๓๐๖
เด็กชายภูมิพัฒน์ แสงคำ

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๓๐๗
เด็กชายมนัส บรรลือทรัพย์

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๓๐๘
เด็กหญิงฐิตาภา ปะลิเตสังข์

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๓๐๙
เด็กหญิงณัฏฐาภรณ์ แสนทวี

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๓๑๐
เด็กหญิงปยนันท์ ทรัพย์ประสาท

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๓๑๑
เด็กหญิงพัชราภา สุดโส

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๓๑๒
เด็กหญิงพัสกร สืบสุนทร

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๓๑๓
เด็กหญิงเมทินี แปลกจังหวีด

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๓๑๔
เด็กหญิงหฤทัย เปทา

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๓๑๕
เด็กชายธนศักดิ

์

พาวิมลวัลย์
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๓๑๖
เด็กชายพีรพัฒน์ เถือนปาน

่

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๓๑๗
เด็กชายพีรพัฒน์ วงศรีษา

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๓๑๘
เด็กชายรัชตะ แพนลา

๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๓๑๙
เด็กหญิงกชกร กุกลาบเพชร

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๓๒๐
เด็กหญิงวณัฏชญา โพธิวิเศษ

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๓๒๑
เด็กหญิงสุพัชฌา ถาวรคุณ

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๓๒๒
เด็กชายภัชรพัฒน์ จันทรักษา

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๓๒๓
เด็กชายสิทธิพล กางหาญ

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๓๒๔
เด็กชายสุทธิลักณ์ ใด้ฤกษ์

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๓๒๕
เด็กชายอมรเทพ บุญประสาท

๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๓๒๖
เด็กหญิงชญานินทร์ สายทองคำ

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๓๒๗
เด็กหญิงช่อทิพย์ อ่อนกลาง

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๓๒๘
เด็กหญิงฐิติพร กงแก้ว

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๓๒๙
เด็กหญิงนริศรา อุสาหดี

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๓๓๐
เด็กหญิงพิมพ์พลอย ส่าหรี

๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๓๓๑
เด็กหญิงพิมพ์ศิริ เด่นกระจ่าง

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๓๓๒
เด็กชายเจษฎาภรณ์ ด่านเกษม

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๓๓๓
เด็กชายณัฐกิตติ

์

ฆ้องสุข
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๓๓๔
เด็กชายธนรัตน์ พานิชไทย

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๓๓๕
เด็กชายนคพล เรืองนารี

่

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๓๓๖
เด็กหญิงณัฐณิชา พานาม

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๓๓๗ เด็กหญิงณัฐฉฎาวรรณ
ถินตะเคียน

่

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๓๓๘
เด็กหญิงนันทวัน กองคำ

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๓๓๙
เด็กหญิงเนตรนภา ชะนะใหม่

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๐ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๕๖๐/๐๓๔๐
เด็กหญิงรุ่งรัศมี ศรีสรวล

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๓๔๑
เด็กหญิงวิรดา ไพโรจน์

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๓๔๒
เด็กหญิงอริสรา บรรจบพุดชา

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๓๔๓
เด็กชายธนดล หงษ์สกุล

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๓๔๔
เด็กชายอนุชา ทารา

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๓๔๕
เด็กหญิงวนัสยา ศรีสมบูรณ์

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๓๔๖
เด็กชายกิตติวัฒน์ นามจันทร์

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๓๔๗
เด็กชายขรรค์ชัย เคลือบคลาย

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๓๔๘
เด็กชายชัยภัทร อุตมะ

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๓๔๙
เด็กชายนริศ ทองเล็ก

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๓๕๐
เด็กชายนิรุทธ์ แก้วเกิดเถือน

่

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๓๕๑
เด็กชายปารมี ชะเอมทอง

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๓๕๒
เด็กชายวชิรวิชญ์ ด่านจับกุม

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๓๕๓
เด็กชายอนุกูล เข็มทอง

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๓๕๔
เด็กหญิงทิพย์วิภา นิลคุณ

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๓๕๕
เด็กหญิงธนภร ยินดีรมย์

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๓๕๖
เด็กหญิงเนตรนภา สุวรรณ

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๓๕๗
เด็กหญิงรุ่งฤดี พรมงาม

๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๓๕๘
เด็กหญิงวิลาวัลย์ หมืนแสะ

่

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๓๕๙
เด็กหญิงอรประวีณ แกมจินดา

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๓๖๐
เด็กชายจิรายุทธ ฆ้องน้อย

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๓๖๑
เด็กชายฉัตรสกุนธ์ อุปถัมภ์

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๓๖๒
เด็กชายชิติพันธ์ จันทสิทธิ

์

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๓๖๓
เด็กชายชินวัตร หิดเมียงสงค์

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๓๖๔
เด็กชายณตะวัน ณ อิน

่

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๓๖๕
เด็กชายณัฐพล บุญสนัด

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๓๖๖
เด็กชายปรวรรตน์ สุดสายเนตร

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๓๖๗
เด็กชายวรายุทธ ชูกลิน

่

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๓๖๘
เด็กหญิงขวัญจิรา ด่านจำนงค์

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๓๖๙
เด็กหญิงจารุวรรณ ปราอาภรณ์

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๓๗๐
เด็กหญิงญานิกา วงษ์คำ

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๓๗๑
เด็กหญิงอัจฉรา บัวดอก

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๓๗๒
เด็กชายจักรพงศ์ สองสี

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๓๗๓
เด็กชายจารุภัทร ออนคะจันทร์

๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๓๗๔
เด็กชายชินวัตร ตัญศิริ

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๑ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๕๖๐/๐๓๗๕
เด็กชายธนภัทร ต่างพันธ์

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๓๗๖
เด็กชายธีรชัย ไชยวัน

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๓๗๗
เด็กชายพุทธิพงษ์ ชืนบาน

่

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๓๗๘
เด็กชายอภิเชษฐ์ ปตตาโส

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๓๗๙
เด็กชายเอกราช นิลศิริ

๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๓๘๐
เด็กหญิงกิตติยา ชัยเจริญ

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๓๘๑
เด็กหญิงดรุณี สิทธิพล

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๓๘๒
เด็กหญิงปริญญา สีดา

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๓๘๓
เด็กหญิงลำพูน ศิริโสม

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๓๘๔
เด็กหญิงสุวนันท์ ล่วงเขต

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๓๘๕
เด็กชายธีรพงษ์ สุทธิเรือง

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๓๘๖
เด็กชายนันทศักดิ

์

หาน้อย
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๓๘๗
เด็กชายปาลฑัต เฮงประเสริฐ

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๓๘๘
เด็กชายภูตะวัน สุวรรณทาน

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๓๘๙
เด็กชายวรธรรธ เอียมสะอาด

่

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๓๙๐
เด็กชายศิวกร ใจยืน

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๓๙๑
เด็กชายอภิรักษ์ ชำนิประโคน

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๓๙๒
เด็กหญิงณัฐธิชา ทองถ่าย

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๓๙๓
เด็กหญิงวริศรา กล้าค้างพลู

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๓๙๔
เด็กหญิงศศิวรรณ ศรณรินทร์

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๓๙๕
เด็กหญิงสุนันทา สกุลไพศาล

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๓๙๖
เด็กชายศิริศักดิ

์

เสาหงษ์
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๓๙๗
เด็กหญิงกฤชภร เพ็ชรทอน

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๓๙๘
เด็กหญิงกษมาพร พงษ์โชติ

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๓๙๙
เด็กหญิงแซรา เวโล

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๔๐๐
เด็กหญิงวิกรานต์ดา ปรีเปรม

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๔๐๑
เด็กชายจักรพรรณ เนียมช่วย

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๔๐๒
เด็กหญิงจิรัชยา ชุมเมฆ

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๔๐๓
เด็กหญิงนิลาวัลย์ ชมทอง

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๔๐๔
เด็กหญิงแพรพลอย แพนลา

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๔๐๕
เด็กหญิงณัฏฐณิชา รู้รักษ์

๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๔๐๖ เด็กหญิงพิชญ์ชาภรณ์
ต่างสี

๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๔๐๗
เด็กชายพนมกร ใจสุข

๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๔๐๘
เด็กชายสมประสงค์ เชิงเขา

๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๔๐๙
เด็กหญิงชนิตา นาสืบ

๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๒ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๕๖๐/๐๔๑๐
เด็กหญิงณัฐนิช มุ่งสุขใจ

๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๔๑๑
เด็กชายสมบัติ สังสุวรรณ์

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๔๑๒
เด็กชายธเนศ พลอาชีพ

๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๔๑๓
เด็กชายพงศกร กงแก้ว

๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๔๑๔
นายจิรวัฒน์ พงษ์นาค

๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๔๑๕
เด็กชายรัตนตะพล ศรีบุตรโคตร

๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๔๑๖
เด็กชายณภัทร ต่างสี

๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๔๑๗
เด็กชายจุฑากรณ์ สุขสุทธิ

์

๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๔๑๘
เด็กชายอรรถพล ต่ายกระโทก

๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๔๑๙
เด็กหญิงชาลินี วังคีรี

๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๔๒๐
เด็กหญิงศุจีภรณ์ ประจินัง

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๔๒๑
เด็กชายตุลธร เดชสุภา

๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๔๒๒
เด็กชายปราบดา รสหอม

๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๔๒๓
เด็กชายพีรภัทร์ ดีเลิศ

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๔๒๔
เด็กชายศุภกร สุพรรณ

๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๔๒๕
เด็กชายสรรพสิทธิ

์

นึกถึง
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๔๒๖
เด็กชายเอกวรา นามบุตร

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๔๒๗
เด็กหญิงกิรณา คำภิรานนท์

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๔๒๘
เด็กหญิงชุติกาญจน์ เนียนมงคล

๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๔๒๙
เด็กหญิงธนัญญา ศิริศากาวร

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๔๓๐
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา ยาวิไชย

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๔๓๑
เด็กหญิงจุราลักษณ์ ธัญญกิจ

๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๔๓๒
เด็กหญิงบัณฑิตา จันทร์มหา

๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๔๓๓
เด็กหญิงนพธีรา คงสุวรรณ์

๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๔๓๔
เด็กชายวิศรุต เงินเชียง

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๔๓๕
เด็กชายอธิคมฌาณ ชัยถาวรกิจ

๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๔๓๖
เด็กหญิงเพชรนภา โพธินอก

์

๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๔๓๗
เด็กหญิงชลพร กุลสุรินทร์

๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสระแก้ว ราษฎร์นิมิต  

สก ๔๕๖๐/๐๔๓๘
เด็กชายธนวัฒน์ เรืองเกตุ

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๕๖๐/๐๔๓๙
เด็กชายนนท์เกษม วิชุมา

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๕๖๐/๐๔๔๐
เด็กชายนนธวิทย์ มีแสง

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๕๖๐/๐๔๔๑
เด็กชายปยภัทร อบเพ็ชร์

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๕๖๐/๐๔๔๒
เด็กชายพชรพล เจ๊กจันทึก

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๕๖๐/๐๔๔๓
เด็กชายรภัทพล ทองเพ็ชร

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๕๖๐/๐๔๔๔
เด็กชายวรเมธ จ้องสกุลวงษ์

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๓ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๕๖๐/๐๔๔๕
เด็กชายวิภู เสือส่วย

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๕๖๐/๐๔๔๖
เด็กหญิงกนิษฐา ทัศนชัยสิทธิ

์

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๕๖๐/๐๔๔๗
เด็กหญิงจณิสตา สีดาบุญ

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๕๖๐/๐๔๔๘
เด็กหญิงจีรนันท์ วันคำ

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๕๖๐/๐๔๔๙
เด็กหญิงชิดชนก เทียมสกุลวนิช

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๕๖๐/๐๔๕๐
เด็กหญิงฐิตินันท์ กงแก้ว

๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๕๖๐/๐๔๕๑
เด็กหญิงฐิติวรดา รวิวัฒน์วรกุล

๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๕๖๐/๐๔๕๒
เด็กหญิงดลสิตา มีมา

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๕๖๐/๐๔๕๓
เด็กหญิงปรายฟา เรืองกล้า

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๕๖๐/๐๔๕๔
เด็กหญิงพัฒน์นรี สุขแสวง

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๕๖๐/๐๔๕๕
เด็กหญิงพิมมาตา พันธุมจินดา

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๕๖๐/๐๔๕๖
เด็กหญิงภูริชญา หาญโก่ย

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๕๖๐/๐๔๕๗
เด็กหญิงวัลลภา ฉิมงาม

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๕๖๐/๐๔๕๘
เด็กหญิงศศิมณี ชาญชัย

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๕๖๐/๐๔๕๙
เด็กหญิงศุภิสรา ผิวจันทร์

๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๕๖๐/๐๔๖๐
เด็กหญิงอาริสา กะการดี

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๕๖๐/๐๔๖๑
เด็กชายบริรักษ์ ปตตานัง

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๕๖๐/๐๔๖๒
เด็กชายอนุกูล สุดใจ

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๕๖๐/๐๔๖๓
เด็กหญิงอัญพัชญ์ โพธิศิระวงศ์

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๕๖๐/๐๔๖๔
เด็กชายคุณากร เวียงจันทร์

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๕๖๐/๐๔๖๕
เด็กชายธนภัทร ชืนบาน

่

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๕๖๐/๐๔๖๖
เด็กชายธีรพงษ์ ขาวผ่อง

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๕๖๐/๐๔๖๗
เด็กชายพีรทัศน์ ปถพี

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๕๖๐/๐๔๖๘
เด็กชายรัตนตรัย สีทอง

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๕๖๐/๐๔๖๙
เด็กชายวรวุฒิ วีระจิตต์

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๕๖๐/๐๔๗๐
เด็กชายวีรภัทร เครือม่วง

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๕๖๐/๐๔๗๑
เด็กชายศุภชัย มาสี

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๕๖๐/๐๔๗๒
เด็กชายสราวุธ สากล

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๕๖๐/๐๔๗๓
เด็กชายสิงหราช พลทองมาก

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๕๖๐/๐๔๗๔
เด็กชายอดิศร ลอนยุทธ

๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๕๖๐/๐๔๗๕
เด็กหญิงกศิมา เคนซาพู

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๕๖๐/๐๔๗๖
เด็กหญิงกันยารัตน์ ศรีมุกดา

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๕๖๐/๐๔๗๗
เด็กหญิงก้านตอง อินทธิบาล

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๕๖๐/๐๔๗๘
เด็กหญิงกิติยา ทองเพ็ชร

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๕๖๐/๐๔๗๙
เด็กหญิงญาณิศา เทียมคำ

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๔ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๕๖๐/๐๔๘๐
เด็กหญิงณิชาภัทร อาศัยราช

๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๕๖๐/๐๔๘๑
เด็กหญิงต้นนำ ต้นน้อย

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๕๖๐/๐๔๘๒
เด็กหญิงธนัทอร ผุยวันดี

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๕๖๐/๐๔๘๓
เด็กหญิงธัญญรัตน์ ยุทธตระกูล

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๕๖๐/๐๔๘๔
เด็กหญิงนฤมล บรรดาพิมพ์

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๕๖๐/๐๔๘๕
เด็กหญิงบุตรยภรณ์ เทียมเสมอ

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๕๖๐/๐๔๘๖
เด็กหญิงบุษราภรณ์ ศิริภัย

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๕๖๐/๐๔๘๗
เด็กหญิงปนมนัส อุ้ยนำเทียง

่

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๕๖๐/๐๔๘๘
เด็กหญิงเพ็ญศิริ หอมมาก

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๕๖๐/๐๔๘๙
เด็กหญิงมนรดา แสนนาม

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๕๖๐/๐๔๙๐
เด็กหญิงรัชดาภรณ์ เหง้าแก้ว

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๕๖๐/๐๔๙๑
เด็กหญิงวราภรณ์ แสนหาญ

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๕๖๐/๐๔๙๒
เด็กหญิงศุภานิช หมืนไกร

่

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๕๖๐/๐๔๙๓
เด็กหญิงสาธิตา จงสุข

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๕๖๐/๐๔๙๔
เด็กหญิงสุพิชญา ไชโย

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๕๖๐/๐๔๙๕
เด็กชายจิรพล ฉิมพานิช

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๕๖๐/๐๔๙๖
เด็กชายทักษิณ ดีเหนาะ

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๕๖๐/๐๔๙๗
เด็กชายธีรภัทร พาทอน

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๕๖๐/๐๔๙๘
เด็กชายปภังกร ยะวาป

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๕๖๐/๐๔๙๙
เด็กชายวีรภัทร ฆ้องชะดา

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๕๖๐/๐๕๐๐
เด็กหญิงชลธิชา เชือช่าง

้

๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๕๖๐/๐๕๐๑
เด็กหญิงญาณี บุพลับ

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๕๖๐/๐๕๐๒ เด็กหญิงณัฎฐ์ชรินทร์ จิตละมุน
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๕๖๐/๐๕๐๓
เด็กหญิงณัฐวิภา โพธิงาม

์

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๕๖๐/๐๕๐๔
เด็กหญิงปนมณี กองสุวรรณ

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๕๖๐/๐๕๐๕
เด็กหญิงพรนัชชา สุทธาภาศ

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๕๖๐/๐๕๐๖
เด็กหญิงพัชราภรณ์ ผลาหาญ

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๕๖๐/๐๕๐๗
เด็กหญิงเพชรลดา คำโท

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๕๖๐/๐๕๐๘
เด็กหญิงรินทร์รดา ศรีสุวรรณ

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๕๖๐/๐๕๐๙
เด็กหญิงสิริกาญจน์ ฝากาทอง

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๕๖๐/๐๕๑๐
เด็กหญิงสิริไปรยา จารุวงศ์

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๕๖๐/๐๕๑๑
เด็กหญิงอังคณา สมบูรณ์

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๕๖๐/๐๕๑๒
เด็กหญิงนลินนิภา วัฒนเสถียรพงษ์

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๕๖๐/๐๕๑๓
เด็กชายนนฐวัฒน์ อังสุวัฒนะ

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๕๖๐/๐๕๑๔
เด็กชายกิตติศักดิ

์

คำเอือย

้

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๕ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๕๖๐/๐๕๑๕
เด็กชายณัฐกิตติ

์

ฉายแก้ว
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๕๖๐/๐๕๑๖
เด็กชายณัฐชนน พวงภู่

๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๕๖๐/๐๕๑๗
เด็กชายธณพล สุภราช

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๕๖๐/๐๕๑๘
เด็กชายเสกสรร สายกัลยา

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๕๖๐/๐๕๑๙
เด็กหญิงชลดา รามัญ

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๕๖๐/๐๕๒๐
เด็กหญิงนภารัตน์ ขุนเทียม

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๕๖๐/๐๕๒๑
เด็กหญิงประภาศิริ เปยไพบูลย์

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๕๖๐/๐๕๒๒
เด็กหญิงวิจิตรตรา สีคล้าย

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๕๖๐/๐๕๒๓
เด็กหญิงศุกร์ศิริ กงแก้ว

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๕๖๐/๐๕๒๔
เด็กหญิงอมลรดา วงศ์อักษร

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๕๖๐/๐๕๒๕
เด็กหญิงชญานิษฐ์ แก้วเนาว์

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว  

สก ๔๕๖๐/๐๕๒๖
นายสมพงค์ ไชยเนตร

๑๐/๐๕/๒๕๑๒

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๕๖๐/๐๕๒๗
นายคำตัน เชษฐา

๒๓/๐๖/๒๕๑๓

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๕๖๐/๐๕๒๘
นายสมชาย จันทร์เสวก

๒๘/๐๒/๒๕๑๖

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๕๖๐/๐๕๒๙
นายกษิ ภีมภัสสร

๑๘/๐๗/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๕๖๐/๐๕๓๐
นายสมโชค เชิงชม

๒๘/๐๓/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๕๖๐/๐๕๓๑
นายสุรพงษ์ จันทมาต

๑๐/๐๙/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๕๖๐/๐๕๓๒
นายธนาวิทย์ บุญมา

๐๓/๐๔/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๕๖๐/๐๕๓๓
นายเทอดพงศ์ อุ่นชืน

่

๐๖/๑๐/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๕๖๐/๐๕๓๔
นายสุวรรณ เรืองศรี

๒๗/๐๙/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๕๖๐/๐๕๓๕
นายนันทพงษ์ มีสำราญ

๐๗/๐๑/๒๕๓๐
เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๕๖๐/๐๕๓๖
นายไพศาล คงเสนา

๑๖/๐๓/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๕๖๐/๐๕๓๗
นายไพบูลย์ ดีงาม

๒๐/๐๓/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๕๖๐/๐๕๓๘
นายจีรพงษ์ จันทร์แสง

๑๙/๐๙/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๕๖๐/๐๕๓๙
นายนาวา แสงชูโต

๐๕/๑๐/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๕๖๐/๐๕๔๐
นายปราโมทย์ สุขยามยนต์

๒๔/๐๖/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๕๖๐/๐๕๔๑
นางสาวสมใจ เทียนทัด

๒๗/๐๓/๒๕๑๓

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๕๖๐/๐๕๔๒
นางสาวศรีนิตย์ รำไธสง

๐๓/๑๐/๒๕๑๘

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๕๖๐/๐๕๔๓
นางสาวกัญญานัฐ โชคพูลทรัพย์

๒๓/๐๓/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๕๖๐/๐๕๔๔
นางสาวนิทรา พหลโยธิน

๑๖/๐๗/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๕๖๐/๐๕๔๕
นางสาวรุ่งอรุณ โพธิศรี

์

๐๒/๐๓/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๕๖๐/๐๕๔๖
นางสาวสุพัตรา คำวิชัย

๑๘/๐๔/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๕๖๐/๐๕๔๗
นางสาวสุพิชฌาย์ เลิศสะพุง

๐๔/๐๕/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๕๖๐/๐๕๔๘
นางสาวสุชาดา จันแดง

๐๙/๐๕/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๕๖๐/๐๕๔๙
นางสาวอมีนตา ดีคเคอร์

๒๙/๐๖/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๖ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๕๖๐/๐๕๕๐
นางสาวยุพิน มีศิริ

๑๗/๐๗/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๕๖๐/๐๕๕๑
นางสาวพรมิมล แสงจันทร์

๒๘/๐๘/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๕๖๐/๐๕๕๒
นางปริศนา โตฉาย

๑๗/๑๑/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๕๖๐/๐๕๕๓
นางชลทิชา จันทร์ดวงเดิม

๒๘/๑๑/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๕๖๐/๐๕๕๔
นางสาวกมลรัตน์ มหาพรม

๐๒/๐๓/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๕๖๐/๐๕๕๕
นางสาววันดี ปกติ

๒๕/๐๕/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๕๖๐/๐๕๕๖
นางสาวลัดดามณี สีสม

๐๔/๐๘/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๕๖๐/๐๕๕๗
นางสาวสุดษฎา สีมียศ

๑๓/๑๐/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๕๖๐/๐๕๕๘
นางสาวสุกันยา ศรีตะเวร

๐๗/๑๑/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๕๖๐/๐๕๕๙
นางสาวสุจินดา มีสัจจ์

๐๒/๐๑/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๕๖๐/๐๕๖๐
นางสาวสร้อยทิพย์ โชติพรมราช

๐๔/๐๑/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๕๖๐/๐๕๖๑
นางสาวชาริณี บุญเม็ง

๒๗/๐๖/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๕๖๐/๐๕๖๒
นางสาววันทิรัตน์ มังกรแก้ว

๑๔/๐๒/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๕๖๐/๐๕๖๓
นางสาวทัศนีย์ เหล่าศิลา

๒๑/๐๙/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๕๖๐/๐๕๖๔
นางสาวสาวินี ชนะโรค

๑๖/๐๒/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๕๖๐/๐๕๖๕
นางสาวเนตรนภา แหวนมณี

๒๒/๐๒/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๕๖๐/๐๕๖๖
นางสาววรัญญา ทองคำ

๒๕/๐๒/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๕๖๐/๐๕๖๗
นางสาวรุ่งวิภา สอนบุญมา

๒๗/๐๔/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๕๖๐/๐๕๖๘
นางสาวรวินทร์นิภา ไชยยพัฒน์

๐๓/๐๘/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๕๖๐/๐๕๖๙
นางสาวสุภาพร ละดากร

๒๐/๑๑/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๕๖๐/๐๕๗๐
นางสาวมนภัทร จีรกองฟู

๑๐/๐๔/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๕๖๐/๐๕๗๑
นางสาวประภารัตน์ เทียงธรรม

่

๒๐/๐๕/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๕๖๐/๐๕๗๒
นางสาวอรรณภา สโมสร

๒๔/๐๗/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๕๖๐/๐๕๗๓
นางสาวอรนภา นาหมีด

๐๒/๐๘/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๕๖๐/๐๕๗๔
นางสาววิภาพร หอมทวนลม

๓๐/๐๘/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๕๖๐/๐๕๗๕
นางสาวพัชรินทร์ พันทะคุ

๑๙/๐๙/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๕๖๐/๐๕๗๖
นางสาววิภาดา สุขแจ่ม

๑๙/๑๒/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๕๖๐/๐๕๗๗
นางสาวขวัญใจ บาดาล

๑๘/๐๑/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๕๖๐/๐๕๗๘
นางสาวณัฐณิชา ลีอุดม

๑๙/๐๒/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๕๖๐/๐๕๗๙
นางสาวศุภราภรณ์ ตรึกตรอง

๐๑/๑๑/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๕๖๐/๐๕๘๐
นางสาวรัตนา บุญกว้าง

๐๘/๐๗/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๕๖๐/๐๕๘๑
นางสาวลักษณพร ภักดีวุฒิ

๑๓/๑๐/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๕๖๐/๐๕๘๒
นางสาวมินตรา แก้มนิล

๑๓/๑๑/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๕๖๐/๐๕๘๓
นางสาวอารียา ฆ้องต้อ

๐๔/๐๓/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

สก ๔๕๖๐/๐๕๘๔
นางสาวสุภาวดี บำรุงจิตร

๒๐/๐๙/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว คลองคันฉอ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๗ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๕๖๐/๐๕๘๕
เด็กชายโกมล แก้วโสภา

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน วัดทุ่งหินโคน  

สก ๔๕๖๐/๐๕๘๖
เด็กชายณัฐพงษ์ อ่อนอรรถ

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน วัดทุ่งหินโคน  

สก ๔๕๖๐/๐๕๘๗
เด็กหญิงชนากานติ

์

ทันพรม
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน วัดทุ่งหินโคน  

สก ๔๕๖๐/๐๕๘๘
เด็กชายกิตติศักดิ

์

เรืองโภชน์
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน วัดทุ่งหินโคน  

สก ๔๕๖๐/๐๕๘๙
เด็กชายรัตทภูมิ ศิลชัย

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน วัดทุ่งหินโคน  

สก ๔๕๖๐/๐๕๙๐
เด็กชายสมศักดิ

์

บัวแสง
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน วัดทุ่งหินโคน  

สก ๔๕๖๐/๐๕๙๑
เด็กหญิงมณทิยา เพชรวิเศษ

๐๒/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน วัดทุ่งหินโคน  

สก ๔๕๖๐/๐๕๙๒
เด็กชายสุรศักดิ

์

สำราญดี
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน วัดทุ่งหินโคน  

สก ๔๕๖๐/๐๕๙๓
เด็กชายเอกภพ จันทร์ประสิทธิ

์

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน วัดทุ่งหินโคน  

สก ๔๕๖๐/๐๕๙๔
เด็กชายปราชญ์ ไตรพันธ์

๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน วัดทุ่งหินโคน  

สก ๔๕๖๐/๐๕๙๕
เด็กชายฐิติภัทร สายโรจน์

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน วัดทุ่งหินโคน  

สก ๔๕๖๐/๐๕๙๖
เด็กชายธนวัฒน์ ฉิมแสงทิม

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน วัดทุ่งหินโคน  

สก ๔๕๖๐/๐๕๙๗
เด็กชายธนกฤต กุสโลปกาละ

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน วัดทุ่งหินโคน  

สก ๔๕๖๐/๐๕๙๘
เด็กชายศุภโชติ เวฬุวนารักษ์

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน วัดทุ่งหินโคน  

สก ๔๕๖๐/๐๕๙๙
เด็กหญิงสุมารี บุดดาสี

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน วัดทุ่งหินโคน  

สก ๔๕๖๐/๐๖๐๐
เด็กหญิงวราภรณ์ คำโอสีมา

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน วัดทุ่งหินโคน  

สก ๔๕๖๐/๐๖๐๑
เด็กหญิงวิยะดา สมศรี

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน วัดทุ่งหินโคน  

สก ๔๕๖๐/๐๖๐๒
เด็กหญิงหทัยทิพย์ ด่อนศรี

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน วัดทุ่งหินโคน  

สก ๔๕๖๐/๐๖๐๓
เด็กหญิงณัฐวลัย แสนโย

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน วัดทุ่งหินโคน  

สก ๔๕๖๐/๐๖๐๔
เด็กหญิงสุดารัตน์ ศรีมาศ

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน วัดทุ่งหินโคน  

สก ๔๕๖๐/๐๖๐๕
เด็กหญิงดวงสุรีย์ พรมอุประ

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน วัดทุ่งหินโคน  

สก ๔๕๖๐/๐๖๐๖
เด็กหญิงจันทร์ทิมา หาดซาย

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน วัดทุ่งหินโคน  

สก ๔๕๖๐/๐๖๐๗
เด็กหญิงขวัญจิรา สองแสง

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน วัดทุ่งหินโคน  

สก ๔๕๖๐/๐๖๐๘
เด็กหญิงกมลชนก ศรีษะเกษ

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน วัดทุ่งหินโคน  

สก ๔๕๖๐/๐๖๐๙
เด็กหญิงธาราทิพย์ ภูเดช

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน วัดทุ่งหินโคน  

สก ๔๕๖๐/๐๖๑๐
เด็กชายอนุวัฒน์ บำขุนทด

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน วัดทุ่งหินโคน  

สก ๔๕๖๐/๐๖๑๑
เด็กชายภานุพงค์ ออมสิน

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน วัดทุ่งหินโคน  

สก ๔๕๖๐/๐๖๑๒
เด็กชายธีรศักดิ

์

พรมเคนสา
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน วัดทุ่งหินโคน  

สก ๔๕๖๐/๐๖๑๓
เด็กชายเนติธร โพธิหะนาม

์

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน วัดทุ่งหินโคน  

สก ๔๕๖๐/๐๖๑๔
เด็กหญิงสโรชา มันอินทร์

่

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน วัดทุ่งหินโคน  

สก ๔๕๖๐/๐๖๑๕
เด็กหญิงอมรรัตน์ วงศ์ศรีเทพ

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน วัดทุ่งหินโคน  

สก ๔๕๖๐/๐๖๑๖
เด็กชายจิรายุธ ธรรมรักษา

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน วัดทุ่งหินโคน  

สก ๔๕๖๐/๐๖๑๗
เด็กชายภาคิน หงษ์แพงจิตร

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน วัดทุ่งหินโคน  

สก ๔๕๖๐/๐๖๑๘
เด็กชายเปรมปรีดิ

์

เนืองจากอินทร์

่

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน วัดทุ่งหินโคน  

สก ๔๕๖๐/๐๖๑๙
เด็กหญิงวริศรา เห็มสนาน

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน วัดทุ่งหินโคน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๘ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๕๖๐/๐๖๒๐
เด็กชายจีรศักดิ

์

จำรูญหิน
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน วัดทุ่งหินโคน  

สก ๔๕๖๐/๐๖๒๑
เด็กชายบุญประกอบ ตลาดเงิน

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน วัดทุ่งหินโคน  

สก ๔๕๖๐/๐๖๒๒
เด็กหญิงพัชรพร จรัสศรี

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน วัดทุ่งหินโคน  

สก ๔๕๖๐/๐๖๒๓
เด็กชายธนากร ตีบกลาง

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน วัดทุ่งหินโคน  

สก ๔๕๖๐/๐๖๒๔
เด็กชายชินภัทร นาคงาม

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน วัดทุ่งหินโคน  

สก ๔๕๖๐/๐๖๒๕
เด็กชายอำนาจ ขยันวิจิตร

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน วัดทุ่งหินโคน  

สก ๔๕๖๐/๐๖๒๖
เด็กหญิงกานดา ชูชีพ

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน วัดทุ่งหินโคน  

สก ๔๕๖๐/๐๖๒๗
เด็กหญิงสมิตา พลาหาญ

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน วัดทุ่งหินโคน  

สก ๔๕๖๐/๐๖๒๘
เด็กชายณฐพล จินดาศรี

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน วัดทุ่งหินโคน  

สก ๔๕๖๐/๐๖๒๙
เด็กหญิงณัฐชา ขันอู

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน วัดทุ่งหินโคน  

สก ๔๕๖๐/๐๖๓๐
เด็กชายชยพล แซ่ตัง

้

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน วัดทุ่งหินโคน  

สก ๔๕๖๐/๐๖๓๑
เด็กชายชยธร แซ่ตัง

้

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน วัดทุ่งหินโคน  

สก ๔๕๖๐/๐๖๓๒
เด็กหญิงจุทาพร ตลาดเงิน

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน วัดทุ่งหินโคน  

สก ๔๕๖๐/๐๖๓๓
เด็กหญิงนฤมล พลาหาญ

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน วัดทุ่งหินโคน  

สก ๔๕๖๐/๐๖๓๔
เด็กชายอนุสรณ์ ศรีสุข

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน วัดทุ่งหินโคน  

สก ๔๕๖๐/๐๖๓๕
เด็กชายนฤพันธ์ จันทร์สมปอง

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน วัดทุ่งหินโคน  

สก ๔๕๖๐/๐๖๓๖
เด็กหญิงแพรวา รถไทย

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน วัดทุ่งหินโคน  

สก ๔๕๖๐/๐๖๓๗
เด็กชายชินภัทร ครุฑว่าง

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน วัดทุ่งหินโคน  

สก ๔๕๖๐/๐๖๓๘
เด็กหญิงสตรีรัตน์ บางวิจิตร

๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน วัดทุ่งหินโคน  

สก ๔๕๖๐/๐๖๓๙
เด็กชายนิติธร บุญวงษ์

๑/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนำซับเจริญ นำซับ  

สก ๔๕๖๐/๐๖๔๐
เด็กชายธาวินรัตน์ พันธ์ชวด

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำซับเจริญ นำซับ  

สก ๔๕๖๐/๐๖๔๑
เด็กชายพีรพัฒน์ เทียนศรี

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำซับเจริญ นำซับ  

สก ๔๕๖๐/๐๖๔๒
เด็กชายกิตติกร ทองเกิด

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำซับเจริญ นำซับ  

สก ๔๕๖๐/๐๖๔๓
เด็กชายทนงศักดิ

์

คันทรา
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำซับเจริญ นำซับ  

สก ๔๕๖๐/๐๖๔๔
เด็กชายอมรพันธ์ วงพาดกลาง

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำซับเจริญ นำซับ  

สก ๔๕๖๐/๐๖๔๕
เด็กชายฐาปกร เอียมสุข

่

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำซับเจริญ นำซับ  

สก ๔๕๖๐/๐๖๔๖
เด็กชายณัฐวุฒิ สุ่มมาตร

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำซับเจริญ นำซับ  

สก ๔๕๖๐/๐๖๔๗
เด็กชายสุทธิภัทร แก้วอุดทา

๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำซับเจริญ นำซับ  

สก ๔๕๖๐/๐๖๔๘
เด็กชายจักริน อินอุ่นโชติ

๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำซับเจริญ นำซับ  

สก ๔๕๖๐/๐๖๔๙
เด็กชายนัทพงษ์ รัตบุญนะ

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำซับเจริญ นำซับ  

สก ๔๕๖๐/๐๖๕๐
เด็กชายปกาศิต สันตะพันธ์

๔/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนำซับเจริญ นำซับ  

สก ๔๕๖๐/๐๖๕๑
เด็กชายภูริวัฒน์ วงษ์เอียม

่

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำซับเจริญ นำซับ  

สก ๔๕๖๐/๐๖๕๒
เด็กหญิงธนภรณ์ นามคำดี

๑/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนำซับเจริญ นำซับ  

สก ๔๕๖๐/๐๖๕๓
เด็กหญิงจุฑารัตน์ สายเคน

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำซับเจริญ นำซับ  

สก ๔๕๖๐/๐๖๕๔
เด็กหญิงณัฎฐณิชา พุดตะขบ

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำซับเจริญ นำซับ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๙ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๕๖๐/๐๖๕๕
เด็กหญิงวรรณิดา ดุสิต

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำซับเจริญ นำซับ  

สก ๔๕๖๐/๐๖๕๖
เด็กหญิงธนัชชา พากเพียร

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำซับเจริญ นำซับ  

สก ๔๕๖๐/๐๖๕๗
เด็กหญิงสุวรรณี จินดา

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำซับเจริญ นำซับ  

สก ๔๕๖๐/๐๖๕๘
เด็กชายณัฐวุฒิ ไตรวงศ์ย้อย

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำซับเจริญ นำซับ  

สก ๔๕๖๐/๐๖๕๙
เด็กหญิงสุพัตรา บุญมา

๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำซับเจริญ นำซับ  

สก ๔๕๖๐/๐๖๖๐
เด็กหญิงพิมพกานต์ อ่อนศรี

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำซับเจริญ นำซับ  

สก ๔๕๖๐/๐๖๖๑
เด็กหญิงกิตติมา จันทา

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำซับเจริญ นำซับ  

สก ๔๕๖๐/๐๖๖๒
เด็กหญิงกุลนิดา ไชยศรีษะ

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำซับเจริญ นำซับ  

สก ๔๕๖๐/๐๖๖๓
เด็กชายพิพัฒน์ การณ์ดี

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำซับเจริญ นำซับ  

สก ๔๕๖๐/๐๖๖๔
เด็กชายธรรมรัตน์ พันธ์ชวด

๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำซับเจริญ นำซับ  

สก ๔๕๖๐/๐๖๖๕
เด็กชายรักษ์สุข ควบพิมาย ๖/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๕๖๐/๐๖๖๖
เด็กชายเริงชัย มิงพรม

่

๑๘/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๕๖๐/๐๖๖๗
เด็กชายฉัตรชัย วันสะคู

๑๖/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๕๖๐/๐๖๖๘
เด็กหญิงธนพร บัณฑิตย์

๒๙/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๕๖๐/๐๖๖๙
เด็กหญิงกมลรัตน์ อัศวภูมิ ๒/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๕๖๐/๐๖๗๐
เด็กหญิงศุภพิชญ์ แก้วเสถียร

๒๗/๒/๒๕๔๕
โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๕๖๐/๐๖๗๑
เด็กชายคูณากร ยาพิลา

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๕๖๐/๐๖๗๒
เด็กชายธนกฤต ปริเตสังข์

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๕๖๐/๐๖๗๓
เด็กชายสุรเกียรติ น้อยศรี

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๕๖๐/๐๖๗๔
เด็กหญิงงามตา ละลี

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๕๖๐/๐๖๗๕
เด็กหญิงธิดารัตน์ ประกอบกิจ

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๕๖๐/๐๖๗๖
เด็กหญิงเบญญาภา แก้วพันธ์มา

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๕๖๐/๐๖๗๗
เด็กหญิงศิริลักษณ์ แผลงนอก

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๕๖๐/๐๖๗๘
เด็กหญิงสุภาภรณ์ อ่อนประดา

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๕๖๐/๐๖๗๙
เด็กชายภูมินทร์ วุฒิ

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๕๖๐/๐๖๘๐
เด็กชายเมฆา การกระสัง

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๕๖๐/๐๖๘๑
เด็กหญิงกฤติยา สุริยา

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๕๖๐/๐๖๘๒
เด็กชายธัญพล สิงห์สถิต

๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๕๖๐/๐๖๘๓
เด็กชายกิตติธัช พลอยหิน

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๕๖๐/๐๖๘๔
เด็กชายวิทยา ธรรมมุทิศ

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๕๖๐/๐๖๘๕
เด็กชายสันติ ลากุลเพีย

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๕๖๐/๐๖๘๖
เด็กชายสุทธิพงษ์ พิวิชัย

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๕๖๐/๐๖๘๗
เด็กหญิงกนกวรรณ มุกธวัตร

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๕๖๐/๐๖๘๘
เด็กหญิงกาญจนา หลาวเพ็ชร

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๕๖๐/๐๖๘๙
เด็กหญิงคณิตา รุพันธ์

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๒๐ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๕๖๐/๐๖๙๐
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ กงแก้ว

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๕๖๐/๐๖๙๑
เด็กหญิงจุฑามาศ เริมปลูก

่

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๕๖๐/๐๖๙๒
เด็กหญิงธนภรณ์ สุทธิพันธ์

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๕๖๐/๐๖๙๓
เด็กหญิงนริศรา มูลทากรม

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๕๖๐/๐๖๙๔
เด็กหญิงนีรนารา จำปาทอง

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๕๖๐/๐๖๙๕
เด็กหญิงบัณฑิตา สีชมภู

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๕๖๐/๐๖๙๖
เด็กหญิงบุษยมาส ฉายศิริ

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๕๖๐/๐๖๙๗
เด็กหญิงปริญญา คำปลิว

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๕๖๐/๐๖๙๘
เด็กหญิงมัจฉา จิตร์หวัง

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๕๖๐/๐๖๙๙
เด็กหญิงวนิดา มิสา

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๕๖๐/๐๗๐๐
เด็กหญิงวรรณิดา กันพา

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๕๖๐/๐๗๐๑
เด็กหญิงสรญา ยังยืน

่

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๕๖๐/๐๗๐๒
เด็กหญิงอรหทัย อำนรรฆ

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๕๖๐/๐๗๐๓
เด็กชายเจษฏา นาคะ

๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๕๖๐/๐๗๐๔
เด็กชายชำนาญชัย ใบเขียว

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๕๖๐/๐๗๐๕
เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีคำ

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๕๖๐/๐๗๐๖
เด็กชายสมนึก พิเมย

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๕๖๐/๐๗๐๗
เด็กชายสิรวิชญ์ ต่างสี

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๕๖๐/๐๗๐๘
เด็กชายอภิวัฒน์ เกษสาวงค์

๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๕๖๐/๐๗๐๙
เด็กหญิงจุฑารัตน์ หินไชยศรี

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๕๖๐/๐๗๑๐
เด็กหญิงชนัญชิดา เหมทรัพย์

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๕๖๐/๐๗๑๑
เด็กหญิงธัญวรรณ สร้อยชืน

่

๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๕๖๐/๐๗๑๒
เด็กชายกฤตทัศน์ ศรีดา

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๕๖๐/๐๗๑๓
เด็กชายราเมศ เกตแก้วมณี

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๕๖๐/๐๗๑๔
เด็กหญิงกนกวรรณ กรองกระโทก

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๕๖๐/๐๗๑๕
เด็กหญิงธนิษฐา ผิวอินทร์

๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๕๖๐/๐๗๑๖
เด็กหญิงเพชรลดา คุ้มเนียม

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๕๖๐/๐๗๑๗
เด็กหญิงวรนิษฐา สนโสน

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๕๖๐/๐๗๑๘
เด็กชายอัษฎาวุธ คำมา

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๕๖๐/๐๗๑๙
เด็กหญิงศศิประภา ดงอนนท์

๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๕๖๐/๐๗๒๐
เด็กชายนพนนท์ ดรุณพันธ์

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๕๖๐/๐๗๒๑
เด็กชายณัฐพล พึลึก

๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๕๖๐/๐๗๒๒
เด็กชายวิศรุต จิตร์หวัง

๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๕๖๐/๐๗๒๓
เด็กหญิงชลธิชา กงแก้ว

๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา วัดท่าเกษม  

สก ๔๕๖๐/๐๗๒๔
เด็กชายธันวา พืชผล

๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองศรีเมือง เนินสะอาด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๒๑ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๕๖๐/๐๗๒๕
เด็กชายรุสธิไกร วงษ์เพ็ง

๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองศรีเมือง เนินสะอาด  

สก ๔๕๖๐/๐๗๒๖
เด็กชายสงกรานต์ ชัยเจริญ

๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองศรีเมือง เนินสะอาด  

สก ๔๕๖๐/๐๗๒๗
เด็กหญิงเกศินี แม่นปน

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองศรีเมือง เนินสะอาด  

สก ๔๕๖๐/๐๗๒๘
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ มาลัย

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองศรีเมือง เนินสะอาด  

สก ๔๕๖๐/๐๗๒๙
เด็กหญิงพรรษมน ผุยทอง

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองศรีเมือง เนินสะอาด  

สก ๔๕๖๐/๐๗๓๐
เด็กชายคุ้มพิชัย พุทธิสรณ์

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเตียน เนินสะอาด  

สก ๔๕๖๐/๐๗๓๑
เด็กชายจตุรานนท์ รัตนวงค์

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเตียน เนินสะอาด  

สก ๔๕๖๐/๐๗๓๒
เด็กชายจิรพงศ์ ผิดพันธ์

๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเตียน เนินสะอาด  

สก ๔๕๖๐/๐๗๓๓
เด็กชายชินกฤต ท่าวิไล

๐๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองเตียน เนินสะอาด  

สก ๔๕๖๐/๐๗๓๔
เด็กชายชินวัตร บุญทิน

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเตียน เนินสะอาด  

สก ๔๕๖๐/๐๗๓๕
เด็กชายโชคชัย กองอุดม

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเตียน เนินสะอาด  

สก ๔๕๖๐/๐๗๓๖
เด็กชายธนภัทร ฝาเฟยม

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเตียน เนินสะอาด  

สก ๔๕๖๐/๐๗๓๗
เด็กชายธรรมนูญ คองสมจิต

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเตียน เนินสะอาด  

สก ๔๕๖๐/๐๗๓๘
เด็กชายปุญญพัฒน์ ฉายแสง

๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเตียน เนินสะอาด  

สก ๔๕๖๐/๐๗๓๙
เด็กชายพงศธร แย้มประดิษฐ์

๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเตียน เนินสะอาด  

สก ๔๕๖๐/๐๗๔๐
เด็กชายภัทรพล ทองสอน

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเตียน เนินสะอาด  

สก ๔๕๖๐/๐๗๔๑
เด็กชายภูริภัทร สังข์ดิษฐ์

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเตียน เนินสะอาด  

สก ๔๕๖๐/๐๗๔๒
เด็กชายศิลา อภิวงษ์

๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเตียน เนินสะอาด  

สก ๔๕๖๐/๐๗๔๓
เด็กชายสิทธิชัย หนวดหอม

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเตียน เนินสะอาด  

สก ๔๕๖๐/๐๗๔๔
เด็กชายสุรบดินทร์ สุ่มมาตย์

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเตียน เนินสะอาด  

สก ๔๕๖๐/๐๗๔๕
เด็กชายสุรศักดิ

์

ด้วงชือน

่

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเตียน เนินสะอาด  

สก ๔๕๖๐/๐๗๔๖
เด็กชายสุริยา ทัตเสน

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเตียน เนินสะอาด  

สก ๔๕๖๐/๐๗๔๗
เด็กชายอนุชิต สมยา

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเตียน เนินสะอาด  

สก ๔๕๖๐/๐๗๔๘
เด็กชายอนุพงศ์ ทิวะศิริ

๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเตียน เนินสะอาด  

สก ๔๕๖๐/๐๗๔๙
เด็กชายอภิวันท์ วิเศษศรี

๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเตียน เนินสะอาด  

สก ๔๕๖๐/๐๗๕๐
เด็กหญิงกัญญาพัชร พนมเชือ

้

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเตียน เนินสะอาด  

สก ๔๕๖๐/๐๗๕๑
เด็กหญิงกุลิสรา อรรคนิมาตย์

๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเตียน เนินสะอาด  

สก ๔๕๖๐/๐๗๕๒
เด็กหญิงเกวริน สังคำภา

๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเตียน เนินสะอาด  

สก ๔๕๖๐/๐๗๕๓
เด็กหญิงเกศกนก ตู้ภูมิ

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเตียน เนินสะอาด  

สก ๔๕๖๐/๐๗๕๔
เด็กหญิงเกศินี อิมทอง

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเตียน เนินสะอาด  

สก ๔๕๖๐/๐๗๕๕
เด็กหญิงจุไรวรรณ นึกเว้น

๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเตียน เนินสะอาด  

สก ๔๕๖๐/๐๗๕๖
เด็กหญิงชลธิชา พันธ์โนราช

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเตียน เนินสะอาด  

สก ๔๕๖๐/๐๗๕๗
เด็กหญิงณัฐกานต์ สมวงค์

๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเตียน เนินสะอาด  

สก ๔๕๖๐/๐๗๕๘
เด็กหญิงดวงกมล เชียงเดิม

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเตียน เนินสะอาด  

สก ๔๕๖๐/๐๗๕๙
เด็กหญิงนิรมล วงศ์หล้า

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเตียน เนินสะอาด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๒๒ / ๑๐๕

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๕๖๐/๐๗๖๐
เด็กหญิงบุษกร หนวดหอม

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเตียน เนินสะอาด  

สก ๔๕๖๐/๐๗๖๑
เด็กหญิงปริตา ชาญยุทธ

๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเตียน เนินสะอาด  

สก ๔๕๖๐/๐๗๖๒
เด็กหญิงปาริฉัตร คุ้มทอง

๐๒/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองเตียน เนินสะอาด  

สก ๔๕๖๐/๐๗๖๓
เด็กหญิงพัชรินทร์ พรมงาม

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเตียน เนินสะอาด  

สก ๔๕๖๐/๐๗๖๔
เด็กหญิงพิยดา ออกประเสริฐ

๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเตียน เนินสะอาด  

สก ๔๕๖๐/๐๗๖๕
เด็กหญิงภัทราภรณ์ ศรีทอง

๐๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองเตียน เนินสะอาด  

สก ๔๕๖๐/๐๗๖๖
เด็กหญิงภิญญดา กำลังยิง

่

๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเตียน เนินสะอาด  

สก ๔๕๖๐/๐๗๖๗
เด็กหญิงวนิดา ชอบเกิดเชาว์

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเตียน เนินสะอาด  

สก ๔๕๖๐/๐๗๖๘
เด็กหญิงวรนิษฐา นึกเว้น

๓๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองเตียน เนินสะอาด  

สก ๔๕๖๐/๐๗๖๙
เด็กหญิงวรรณกานต์ เจนดง

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเตียน เนินสะอาด  

สก ๔๕๖๐/๐๗๗๐
เด็กหญิงสายใจ วิชัยศร

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเตียน เนินสะอาด  

สก ๔๕๖๐/๐๗๗๑
เด็กหญิงสุดารัตร์ แกว่นไกร

๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเตียน เนินสะอาด  

สก ๔๕๖๐/๐๗๗๒
เด็กหญิงสุภาพร ศรีใคร่

๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเตียน เนินสะอาด  

สก ๔๕๖๐/๐๗๗๓
เด็กชายกฤษณะ ศิลาผอง

๐๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาระกำ ปาระกำ  

สก ๔๕๖๐/๐๗๗๔
เด็กชายจีรวัฒน์ จันทกุมาร

๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาระกำ ปาระกำ  

สก ๔๕๖๐/๐๗๗๕
เด็กชายฐิติพงษ์ ศรีนวล

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาระกำ ปาระกำ  

สก ๔๕๖๐/๐๗๗๖
เด็กชายธนวัฒน์ ศิลาผอง

๐๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาระกำ ปาระกำ  

สก ๔๕๖๐/๐๗๗๗
เด็กชายธนากร นิลลาด

๐๓/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปาระกำ ปาระกำ  

สก ๔๕๖๐/๐๗๗๘
เด็กชายธีรวัฒน์ วายลม

๑๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปาระกำ ปาระกำ  

สก ๔๕๖๐/๐๗๗๙
เด็กชายนาคินทร์ ศรีนวล

๐๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาระกำ ปาระกำ  

สก ๔๕๖๐/๐๗๘๐
เด็กชายพิทักษ์ แก้วคำภา

๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาระกำ ปาระกำ  

สก ๔๕๖๐/๐๗๘๑
เด็กชายวรวุฒิ ล้านเหลียนทอง

๑๔/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาระกำ ปาระกำ  

สก ๔๕๖๐/๐๗๘๒
เด็กชายวิชิต ภาชนะ

๑๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาระกำ ปาระกำ  

สก ๔๕๖๐/๐๗๘๓
เด็กชายสิทธิราช ฆ้องจันดา

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาระกำ ปาระกำ  

สก ๔๕๖๐/๐๗๘๔
เด็กหญิงพัชราภรณ์ คำเทพ

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาระกำ ปาระกำ  

สก ๔๕๖๐/๐๗๘๕
เด็กหญิงพัชราภา กงแก้ว

๑๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาระกำ ปาระกำ  

สก ๔๕๖๐/๐๗๘๖
เด็กหญิงเพ็ญนิชา หลงส์

๑๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาระกำ ปาระกำ  

สก ๔๕๖๐/๐๗๘๗
เด็กหญิงสรัญญา แก้วคำภา

๑๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาระกำ ปาระกำ  

สก ๔๕๖๐/๐๗๘๘
เด็กชายกชมน ทักษิณ

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองผักขม คลองนำเขียว  

สก ๔๕๖๐/๐๗๘๙
เด็กชายไชยา กิงวงศา

่

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองผักขม คลองนำเขียว  

สก ๔๕๖๐/๐๗๙๐
เด็กชายพัฒนา กิงวงศา

่

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองผักขม คลองนำเขียว  

สก ๔๕๖๐/๐๗๙๑
เด็กชายธีรศักดิ

์

แก้วคำ
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองผักขม คลองนำเขียว  

สก ๔๕๖๐/๐๗๙๒
เด็กชายจตุรพร สียางนอก

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองผักขม คลองนำเขียว  

สก ๔๕๖๐/๐๗๙๓
เด็กชายสายฟา แกดำ

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองผักขม คลองนำเขียว  

สก ๔๕๖๐/๐๗๙๔
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ยวนคำ
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองผักขม คลองนำเขียว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๒๓ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๕๖๐/๐๗๙๕
เด็กชายณัฐวัชร์ เจียรศรีเสถียร

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองผักขม คลองนำเขียว  

สก ๔๕๖๐/๐๗๙๖
เด็กหญิงนริศรา พาพัน

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองผักขม คลองนำเขียว  

สก ๔๕๖๐/๐๗๙๗
เด็กหญิงวรัชญา แสวงจิตร

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองผักขม คลองนำเขียว  

สก ๔๕๖๐/๐๗๙๘
เด็กหญิงทิพวรรณ พิกุลแก้ว

๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองผักขม คลองนำเขียว  

สก ๔๕๖๐/๐๗๙๙
เด็กหญิงพรรษา ธานุวัฒ

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองผักขม คลองนำเขียว  

สก ๔๕๖๐/๐๘๐๐
เด็กหญิงอมรา พลมาตย์

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองผักขม คลองนำเขียว  

สก ๔๕๖๐/๐๘๐๑
เด็กหญิงวราศิณี บุญรอด

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองผักขม คลองนำเขียว  

สก ๔๕๖๐/๐๘๐๒
เด็กหญิงมณีมาศ สวัสดี

๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองผักขม คลองนำเขียว  

สก ๔๕๖๐/๐๘๐๓
เด็กหญิงชฎาภรณ์ บุญรอด

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองผักขม คลองนำเขียว  

สก ๔๕๖๐/๐๘๐๔
เด็กชายธีรภัทร สุกเสาร์

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองผักขม คลองนำเขียว  

สก ๔๕๖๐/๐๘๐๕
เด็กชายปฏิมากร ไชยรัตน์

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองผักขม คลองนำเขียว  

สก ๔๕๖๐/๐๘๐๖
เด็กชายเอกสิทธิ

์

แก้วพุทธ
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองผักขม คลองนำเขียว  

สก ๔๕๖๐/๐๘๐๗
เด็กชายอมรรัตน์ มรดก

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองผักขม คลองนำเขียว  

สก ๔๕๖๐/๐๘๐๘
เด็กชายวัชรา อินทนู

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองผักขม คลองนำเขียว  

สก ๔๕๖๐/๐๘๐๙
เด็กหญิงภัทรภรณ์ บุญรอด

๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองผักขม คลองนำเขียว  

สก ๔๕๖๐/๐๘๑๐
นางสาวดาวนภา ว่าความดี ๖/๒/๒๕๒๕ โรงเรียนบ้านคลองผักขม คลองนำเขียว  

สก ๔๕๖๐/๐๘๑๑
เด็กชายคุณานนท์ สาดท่าช้าง

๑๘/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านคลองผักขม คลองนำเขียว  

สก ๔๕๖๐/๐๘๑๒
เด็กชายณรงค์ธร ทองอาจ ๔/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านคลองผักขม คลองนำเขียว  

สก ๔๕๖๐/๐๘๑๓
เด็กหญิงเกวรินทร์ ขันชะรุ

๒๓/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่ากะบาก คลองนำเขียว  

สก ๔๕๖๐/๐๘๑๔
เด็กชายสุรัตน์ ม่วงงาม

๑๗/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านท่ากะบาก คลองนำเขียว  

สก ๔๕๖๐/๐๘๑๕
เด็กชายชาญวิทย์ จันดาแสง

๒๐/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านท่ากะบาก คลองนำเขียว  

สก ๔๕๖๐/๐๘๑๖
เด็กหญิงจิตรตรา ธรรมรักษา ๑/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านท่ากะบาก คลองนำเขียว  

สก ๔๕๖๐/๐๘๑๗
เด็กหญิงสุขประภา โคมเมือง ๓/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านท่ากะบาก คลองนำเขียว  

สก ๔๕๖๐/๐๘๑๘
เด็กหญิงสุภัตรา หินแก้ว

๒๐/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านท่ากะบาก คลองนำเขียว  

สก ๔๕๖๐/๐๘๑๙
เด็กหญิงพัชราภรณ์ นวลสำเนียง

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงดาวเรือง คลองนำเขียว  

สก ๔๕๖๐/๐๘๒๐
เด็กหญิงณัฐริดา คำฟู

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงดาวเรือง คลองนำเขียว  

สก ๔๕๖๐/๐๘๒๑
นางณัฎฐณิชา พันธ์บุปผา ๓/๕/๒๕๒๗ โรงเรียนบ้านโปงดาวเรือง คลองนำเขียว  

สก ๔๕๖๐/๐๘๒๒
เด็กชายกฤษณพงษ์ จงเชือกลาง

้

๑/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนร่มเกล้า คลองนำเขียว  

สก ๔๕๖๐/๐๘๒๓
เด็กชายณัฐกิตติ

์

จรูญโชค
๒๓/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า คลองนำเขียว  

สก ๔๕๖๐/๐๘๒๔
เด็กชายปฏิภาณ ลุนอุบล

๑๔/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนร่มเกล้า คลองนำเขียว  

สก ๔๕๖๐/๐๘๒๕
เด็กชายธนากูล ระวังพรมราช

๒๒/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนร่มเกล้า คลองนำเขียว  

สก ๔๕๖๐/๐๘๒๖
เด็กหญิงกัญญาณัฐ อู่อรุณ

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า คลองนำเขียว  

สก ๔๕๖๐/๐๘๒๗
เด็กหญิงทักษพร อินทร์นุ่ม ๘/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนร่มเกล้า คลองนำเขียว  

สก ๔๕๖๐/๐๘๒๘
เด็กหญิงมยุรฉัตร ทุมมี ๖/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนร่มเกล้า คลองนำเขียว  

สก ๔๕๖๐/๐๘๒๙
นายคมสัน ช่วยพิมาย ๓/๙/๒๕๒๙ โรงเรียนร่มเกล้า คลองนำเขียว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๒๔ / ๑๐๕

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๕๖๐/๐๘๓๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ปลึกไธสง

๑๕/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนร่มเกล้า คลองนำเขียว  

สก ๔๕๖๐/๐๘๓๑
เด็กหญิงนฤมล บุญหลาย

๑๑/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนร่มเกล้า คลองนำเขียว  

สก ๔๕๖๐/๐๘๓๒
เด็กชายมงคล พาแพง ๕/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนร่มเกล้า คลองนำเขียว  

สก ๔๕๖๐/๐๘๓๓
เด็กชายขจรศักดิ

์

ชาวท่าจีน ๒/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนร่มเกล้า คลองนำเขียว  

สก ๔๕๖๐/๐๘๓๔
เด็กชายภูวนาถ เหลือมพล

๒๓/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนร่มเกล้า คลองนำเขียว  

สก ๔๕๖๐/๐๘๓๕
เด็กชายอิทธิพล จรพิภพ ๖/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนร่มเกล้า คลองนำเขียว  

สก ๔๕๖๐/๐๘๓๖
เด็กหญิงปวันรัตน์ พิมพ์ ๕/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนร่มเกล้า คลองนำเขียว  

สก ๔๕๖๐/๐๘๓๗
เด็กหญิงมณฑิรา สืบเพ็ง

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า คลองนำเขียว  

สก ๔๕๖๐/๐๘๓๘
เด็กหญิงณัฐฑริกา ว่องไวพนานิจ

๒๖/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนร่มเกล้า คลองนำเขียว  

สก ๔๕๖๐/๐๘๓๙
เด็กชายศุภวิชญ์ ธรรมมะ

๒๐/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนร่มเกล้า คลองนำเขียว  

สก ๔๕๖๐/๐๘๔๐
เด็กหญิงศิริยากร สอนจันแดง

๒๘/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนร่มเกล้า คลองนำเขียว  

สก ๔๕๖๐/๐๘๔๑
เด็กชายปุญญพัฒน์ วิเศษปสสา

๘/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนร่มเกล้า คลองนำเขียว  

สก ๔๕๖๐/๐๘๔๒
เด็กชายชยพล ด่านเจริญ

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวนาสงเคราะห์ คลองเขาเทียน  

สก ๔๕๖๐/๐๘๔๓
เด็กหญิงปภัสรา เหลายา

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวนาสงเคราะห์ คลองเขาเทียน  

สก ๔๕๖๐/๐๘๔๔
เด็กหญิงศศิวิภา นำใจ

๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวนาสงเคราะห์ คลองเขาเทียน  

สก ๔๕๖๐/๐๘๔๕
เด็กหญิงผกาแก้ว ชูกลินหอม

่

๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวนาสงเคราะห์ คลองเขาเทียน  

สก ๔๕๖๐/๐๘๔๖
นายศรัณยู สิงหาจุลเกตุ

๑๘/๑๐/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านคลองนำใส คลองนำใส  

สก ๔๕๖๐/๐๘๔๗
เด็กชายนที พงษ์วิรัช

๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองนำใส คลองนำใส  

สก ๔๕๖๐/๐๘๔๘
เด็กชายภูษิต ประทัง

๓๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองนำใส คลองนำใส  

สก ๔๕๖๐/๐๘๔๙
เด็กชายจิรายุส ประทุมวัน

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองนำใส คลองนำใส  

สก ๔๕๖๐/๐๘๕๐
เด็กชายรุ่งเพชร สิงห์สา

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองนำใส คลองนำใส  

สก ๔๕๖๐/๐๘๕๑
เด็กชายหิรัญ ไชยรักษ์

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองนำใส คลองนำใส  

สก ๔๕๖๐/๐๘๕๒
เด็กชายบุญมี พะวัง

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองนำใส คลองนำใส  

สก ๔๕๖๐/๐๘๕๓
เด็กชายคณิสร อู่ทอง

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองนำใส คลองนำใส  

สก ๔๕๖๐/๐๘๕๔
นางสาวกนกวรรณ เมียงอารมณ์

๒๗/๐๘/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านคลองนำใส คลองนำใส  

สก ๔๕๖๐/๐๘๕๕
เด็กหญิงฤทัยรัตน์ พวงจันทร์

๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองนำใส คลองนำใส  

สก ๔๕๖๐/๐๘๕๖
เด็กหญิงธัญพิชชา พิโสรัมย์

๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองนำใส คลองนำใส  

สก ๔๕๖๐/๐๘๕๗
เด็กหญิงชาริษา ฆ้องใหญ่

๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองนำใส คลองนำใส  

สก ๔๕๖๐/๐๘๕๘
เด็กหญิงญาณิดา สามารถ

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองนำใส คลองนำใส  

สก ๔๕๖๐/๐๘๕๙
เด็กหญิงสุดารัตน์ บุญเย็น

๐๒/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองนำใส คลองนำใส  

สก ๔๕๖๐/๐๘๖๐
เด็กหญิงสุพัตรา บวร

๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองนำใส คลองนำใส  

สก ๔๕๖๐/๐๘๖๑
เด็กหญิงวิชชุกร นรนิม

่

๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองนำใส คลองนำใส  

สก ๔๕๖๐/๐๘๖๒
เด็กหญิงพรวิลัย ปาสา

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองนำใส คลองนำใส  

สก ๔๕๖๐/๐๘๖๓
นางสาวชุติกาญจน์ อาจต้น ๑/๒/๒๕๓๔ โรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์ เนินสง่า  

สก ๔๕๖๐/๐๘๖๔
เด็กชายอนุสรณ์ บุญสบัด

๑๙/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์ เนินสง่า  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๒๕ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๕๖๐/๐๘๖๕
เด็กชายรัฐภูมิ ดำริกิจ

๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์ เนินสง่า  

สก ๔๕๖๐/๐๘๖๖
เด็กชายคฑาวุฒิ ทองประเสริฐ

๒๑/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์ เนินสง่า  

สก ๔๕๖๐/๐๘๖๗
เด็กชายพิชิตชัย ฆ้องบัว

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์ เนินสง่า  

สก ๔๕๖๐/๐๘๖๘
เด็กชายพงศกรณ์ มานะกรูด

๒๒/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์ เนินสง่า  

สก ๔๕๖๐/๐๘๖๙
เด็กชายสายธาร เกิดสวัสดิ

์

๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์ เนินสง่า  

สก ๔๕๖๐/๐๘๗๐
เด็กหญิงกมลชนก จันแก้วขาว

๐๒/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์ เนินสง่า  

สก ๔๕๖๐/๐๘๗๑
เด็กหญิงจิรัชยา โตจันทึก

๓๑/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์ เนินสง่า  

สก ๔๕๖๐/๐๘๗๒
เด็กหญิงรจนา ฆ้องบัว

๐๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์ เนินสง่า  

สก ๔๕๖๐/๐๘๗๓
เด็กหญิงศิรดา ยศศิริ

๒๘/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์ เนินสง่า  

สก ๔๕๖๐/๐๘๗๔
เด็กชายณัฐวุฒิ อินพันธ์

๒๘/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์ เนินสง่า  

สก ๔๕๖๐/๐๘๗๕
เด็กชายจักริน แพนลา

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขีเห็น

้

เห็นมงคล  

สก ๔๕๖๐/๐๘๗๖
เด็กชายณัฐวุฒิ ทรงสุข

๓๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองขีเห็น

้

เห็นมงคล  

สก ๔๕๖๐/๐๘๗๗
เด็กชายอนุสรณ์ พุทธเภา

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขีเห็น

้

เห็นมงคล  

สก ๔๕๖๐/๐๘๗๘
เด็กชายธนกร ด่านส่งเสบียง

๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขีเห็น

้

เห็นมงคล  

สก ๔๕๖๐/๐๘๗๙
เด็กชายปรีชา เกตุแก้ว

๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขีเห็น

้

เห็นมงคล  

สก ๔๕๖๐/๐๘๘๐
เด็กชายธีรภัทร พรมงาม

๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขีเห็น

้

เห็นมงคล  

สก ๔๕๖๐/๐๘๘๑
เด็กชายจิตรกร พะยุหะ

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขีเห็น

้

เห็นมงคล  

สก ๔๕๖๐/๐๘๘๒
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

หัสสุวรรณ
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขีเห็น

้

เห็นมงคล  

สก ๔๕๖๐/๐๘๘๓
เด็กหญิงเจษดาพร สาระ

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขีเห็น

้

เห็นมงคล  

สก ๔๕๖๐/๐๘๘๔
เด็กหญิงพัชรินทร์ เย็นใจ

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขีเห็น

้

เห็นมงคล  

สก ๔๕๖๐/๐๘๘๕
เด็กหญิงพรรณา แก้วเกษม

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขีเห็น

้

เห็นมงคล  

สก ๔๕๖๐/๐๘๘๖
เด็กหญิงนันทิดา ผาย้อย

๒๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองขีเห็น

้

เห็นมงคล  

สก ๔๕๖๐/๐๘๘๗
เด็กหญิงอโยทกา พูลเฉลิม

๒๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองขีเห็น

้

เห็นมงคล  

สก ๔๕๖๐/๐๘๘๘
เด็กหญิงเมษา แสงศรี

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขีเห็น

้

เห็นมงคล  

สก ๔๕๖๐/๐๘๘๙
เด็กหญิงปณิตา ชลอธรรม

๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขีเห็น

้

เห็นมงคล  

สก ๔๕๖๐/๐๘๙๐
เด็กหญิงฐิติวรดา เหลวกูล

๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขีเห็น

้

เห็นมงคล  

สก ๔๕๖๐/๐๘๙๑
เด็กชายบรรฒวัตร์ ปาคำ

๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง) บ้านด่าน  

สก ๔๕๖๐/๐๘๙๒
เด็กหญิงกิตติยา แก้วพิลา

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง) บ้านด่าน  

สก ๔๕๖๐/๐๘๙๓
เด็กหญิงญาดาวดี ศรีอุทา

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง) บ้านด่าน  

สก ๔๕๖๐/๐๘๙๔
เด็กหญิงอัญธิกา นาคศรี

๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง) บ้านด่าน  

สก ๔๕๖๐/๐๘๙๕
เด็กชายโกวิท จันทรักษา

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง) บ้านด่าน  

สก ๔๕๖๐/๐๘๙๖
เด็กชายเนรินธร คชพงษ์

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง) บ้านด่าน  

สก ๔๕๖๐/๐๘๙๗
เด็กหญิงพัชราภรณ์ ฆ้องเดช

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง) บ้านด่าน  

สก ๔๕๖๐/๐๘๙๘
เด็กหญิงทิพนา ขุมมา

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง) บ้านด่าน  

สก ๔๕๖๐/๐๘๙๙
เด็กหญิงภัชรา สังข์เครือ

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง) บ้านด่าน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๒๖ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๕๖๐/๐๙๐๐
เด็กหญิงสุภัสตรา ฆ้องกระแต

๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง) บ้านด่าน  

สก ๔๕๖๐/๐๙๐๑
เด็กหญิงศรัทธินี แสไพศาล

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง) บ้านด่าน  

สก ๔๕๖๐/๐๙๐๒
เด็กชายอรรถพร แม้นชล

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง) บ้านด่าน  

สก ๔๕๖๐/๐๙๐๓
เด็กชายวรฤทธิ

์

ฆ้องหมู
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง) บ้านด่าน  

สก ๔๕๖๐/๐๙๐๔
เด็กชายภูมินทร์ ฆ้องกระแต

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง) บ้านด่าน  

สก ๔๕๖๐/๐๙๐๕
เด็กชายภัทรพล ฆ้องจันทร์ดา

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง) บ้านด่าน  

สก ๔๕๖๐/๐๙๐๖
เด็กชายประดิษฐ์ แก้วดี

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง) บ้านด่าน  

สก ๔๕๖๐/๐๙๐๗
เด็กหญิงสุชาวลี โจ้นนำอ่าง

๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง) บ้านด่าน  

สก ๔๕๖๐/๐๙๐๘
เด็กหญิงสุกัญญา บัวเคน

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง) บ้านด่าน  

สก ๔๕๖๐/๐๙๐๙
เด็กหญิงศศิวิมล เพ็ชรทะวงค์

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง) บ้านด่าน  

สก ๔๕๖๐/๐๙๑๐
เด็กหญิงศศิธร ช่างปน

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง) บ้านด่าน  

สก ๔๕๖๐/๐๙๑๑
เด็กหญิงอพิยะดา เหลาวัน

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง) บ้านด่าน  

สก ๔๕๖๐/๐๙๑๒
เด็กหญิงเอมมิกา ด่านตรวจสัตว์

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง) บ้านด่าน  

สก ๔๕๖๐/๐๙๑๓
เด็กหญิงเกวลิน ปนแก้ว

๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง) บ้านด่าน  

สก ๔๕๖๐/๐๙๑๔
เด็กชายโฆษิต นามโพธิ

์

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง) บ้านด่าน  

สก ๔๕๖๐/๐๙๑๕
เด็กชายพลกฤต ปุรา

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง) บ้านด่าน  

สก ๔๕๖๐/๐๙๑๖
เด็กชายศรณ์รังสรรค์ ด่านเจริญ

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง) บ้านด่าน  

สก ๔๕๖๐/๐๙๑๗
เด็กชายเอกภพ ด่านแก้ว

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง) บ้านด่าน  

สก ๔๕๖๐/๐๙๑๘
เด็กชายพิษณุ องอาจ

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง) บ้านด่าน  

สก ๔๕๖๐/๐๙๑๙
เด็กชายวิริยะ คงบุญ

๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง) บ้านด่าน  

สก ๔๕๖๐/๐๙๒๐
เด็กชายนภดล ลาถวาย

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง) บ้านด่าน  

สก ๔๕๖๐/๐๙๒๑
เด็กชายวิศรุต ฆ้องจันทร์ดา

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง) บ้านด่าน  

สก ๔๕๖๐/๐๙๒๒
เด็กหญิงกุลธาดา น้อยบำเหน็จ

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง) บ้านด่าน  

สก ๔๕๖๐/๐๙๒๓
เด็กหญิงณัฐริกา เรืองกสิกรณ์

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง) บ้านด่าน  

สก ๔๕๖๐/๐๙๒๔
เด็กหญิงณัฐณิชา คำภิรมย์

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง) บ้านด่าน  

สก ๔๕๖๐/๐๙๒๕
เด็กหญิงทักษพร มุกดาหาร

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง) บ้านด่าน  

สก ๔๕๖๐/๐๙๒๖
เด็กหญิงธีรดา หอมเย็น

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง) บ้านด่าน  

สก ๔๕๖๐/๐๙๒๗
เด็กชายหฤษฏ์ อ่อนน้อม

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง) บ้านด่าน  

สก ๔๕๖๐/๐๙๒๘
เด็กหญิงจุฑามาศ สุภารัตน์

๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง) บ้านด่าน  

สก ๔๕๖๐/๐๙๒๙
เด็กชายชนาธิป กำปะ

๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง) บ้านด่าน  

สก ๔๕๖๐/๐๙๓๐
เด็กหญิงณัฐธยาน์ ด่านส่งเสบียง

๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง) บ้านด่าน  

สก ๔๕๖๐/๐๙๓๑
เด็กหญิงสุภาวดี หนูสูงเนิน

๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง) บ้านด่าน  

สก ๔๕๖๐/๐๙๓๒
เด็กหญิงปภัสรา เกวียนนา

๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง) บ้านด่าน  

สก ๔๕๖๐/๐๙๓๓
เด็กหญิงกาญจนา แสงคูณ

๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง) บ้านด่าน  

สก ๔๕๖๐/๐๙๓๔
เด็กหญิงกษิรา ปุรา ๖/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง) บ้านด่าน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๒๗ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๕๖๐/๐๙๓๕
เด็กชายณัฐวัตร บริบูรณ์

๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง) บ้านด่าน  

สก ๔๕๖๐/๐๙๓๖
เด็กหญิงศุภิสรา หิรัญโกย

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง) บ้านด่าน  

สก ๔๕๖๐/๐๙๓๗
เด็กหญิงศศิธร เพ็ชรทะวงศ์

๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง) บ้านด่าน  

สก ๔๕๖๐/๐๙๓๘
เด็กหญิงวรัญญา ฆ้องเดช

๒๐/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง) บ้านด่าน  

สก ๔๕๖๐/๐๙๓๙
เด็กหญิงตะวันฉาย บุญมา ๓/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง) บ้านด่าน  

สก ๔๕๖๐/๐๙๔๐
เด็กชายวิศญาพล อินกะโทก

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลุงพลู ลุงพู  

สก ๔๕๖๐/๐๙๔๑
เด็กหญิงชลนารี แสนสำราญ

๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลุงพลู ลุงพู  

สก ๔๕๖๐/๐๙๔๒
เด็กหญิงใบเตย อินกะโทก

๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลุงพลู ลุงพู  

สก ๔๕๖๐/๐๙๔๓
เด็กหญิงรวิภา ฆ้องจันทรา

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลุงพลู ลุงพู  

สก ๔๕๖๐/๐๙๔๔
เด็กชายธนภัทร ศรีทอง

๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลุงพลู ลุงพู  

สก ๔๕๖๐/๐๙๔๕
เด็กชายอนุวัฒน์ สมดวงศรี

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังจัน

่

วังจัน

่

 

สก ๔๕๖๐/๐๙๔๖
เด็กชายธวัชชัย มานะกุล

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังจัน

่

วังจัน

่

 

สก ๔๕๖๐/๐๙๔๗
เด็กชายวชิระ สมศรี

๐๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังจัน

่

วังจัน

่

 

สก ๔๕๖๐/๐๙๔๘
เด็กชายวรธรรม เปยผึง

้

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังจัน

่

วังจัน

่

 

สก ๔๕๖๐/๐๙๔๙
เด็กชายศุภโชติ เหลายา

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังจัน

่

วังจัน

่

 

สก ๔๕๖๐/๐๙๕๐
เด็กชายศตายุ บุญช่วยชู

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังจัน

่

วังจัน

่

 

สก ๔๕๖๐/๐๙๕๑
เด็กชายศรายุทธ โคตรวงศ์

๒๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังจัน

่

วังจัน

่

 

สก ๔๕๖๐/๐๙๕๒
เด็กชายอมรเทพ พัดจันทร์

๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังจัน

่

วังจัน

่

 

สก ๔๕๖๐/๐๙๕๓
เด็กหญิงจันนิกา วงศารี

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังจัน

่

วังจัน

่

 

สก ๔๕๖๐/๐๙๕๔
เด็กหญิงปยพร พวงทอง

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังจัน

่

วังจัน

่

 

สก ๔๕๖๐/๐๙๕๕
เด็กหญิงพรประภา คำดี

๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังจัน

่

วังจัน

่

 

สก ๔๕๖๐/๐๙๕๖
เด็กหญิงวรรณศิริ แว่นแคว้น

๐๘/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังจัน

่

วังจัน

่

 

สก ๔๕๖๐/๐๙๕๗
เด็กหญิงอิทธยา สำเร็จกิจการ

๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังจัน

่

วังจัน

่

 

สก ๔๕๖๐/๐๙๕๘
เด็กหญิงมนรดา ศิริชัย

๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังจัน

่

วังจัน

่

 

สก ๔๕๖๐/๐๙๕๙
เด็กหญิงสุภาพร ศรีสวัสดิ

์

๐๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังจัน

่

วังจัน

่

 

สก ๔๕๖๐/๐๙๖๐
เด็กหญิงอภิญญา โพธิศรี

์

๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังจัน

่

วังจัน

่

 

สก ๔๕๖๐/๐๙๖๑
เด็กหญิงภัทรพร กิณเรศ

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังจัน

่

วังจัน

่

 

สก ๔๕๖๐/๐๙๖๒
เด็กหญิงเมธาวี ไกรบุดดา

๐๕/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังจัน

่

วังจัน

่

 

สก ๔๕๖๐/๐๙๖๓
เด็กหญิงณัฐธิดา ทิพย์สุข

๐๗/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองสำอางค์ ศาลาลำดวน  

สก ๔๕๖๐/๐๙๖๔
เด็กชายโภคิน จันแก้ว

๑๕/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเนินสวนอ้อย ศาลาลำดวน  

สก ๔๕๖๐/๐๙๖๕
เด็กชายเมธา จันแก้ว

๑๕/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเนินสวนอ้อย ศาลาลำดวน  

สก ๔๕๖๐/๐๙๖๖
เด็กหญิงลักคณา คำภิรมย์

๑๕/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเนินสวนอ้อย ศาลาลำดวน  

สก ๔๕๖๐/๐๙๖๗
เด็กชายสรศักดิ

์

ทรงด้วงทุม
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเนินสวนอ้อย ศาลาลำดวน  

สก ๔๕๖๐/๐๙๖๘
เด็กชายอภิสิทธิ

์

บุตรพลอย
๑๙/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเนินสวนอ้อย ศาลาลำดวน  

สก ๔๕๖๐/๐๙๖๙
เด็กชายวิชญะภาส เจริญดี

๒๔/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเนินสวนอ้อย ศาลาลำดวน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๒๘ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๕๖๐/๐๙๗๐
เด็กหญิงสุภัทรา ยาจันทรา

๒๑/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเนินสวนอ้อย ศาลาลำดวน  

สก ๔๕๖๐/๐๙๗๑
เด็กหญิงภัทรมล ธรรมมา

๑๘/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเนินสวนอ้อย ศาลาลำดวน  

สก ๔๕๖๐/๐๙๗๒
เด็กหญิงวราภรณ์ ปกการะเนย์

๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินสวนอ้อย ศาลาลำดวน  

สก ๔๕๖๐/๐๙๗๓
เด็กหญิงญานิศา สมจิตร

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศาลาลำดวน ศาลาลำดวน  

สก ๔๕๖๐/๐๙๗๔
เด็กชายศรชัย สมมิตร์

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศาลาลำดวน ศาลาลำดวน  

สก ๔๕๖๐/๐๙๗๕
เด็กหญิงจิฎารัตน์ ด่านเกลียกล่อม

้

๑๔/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านศาลาลำดวน ศาลาลำดวน  

สก ๔๕๖๐/๐๙๗๖
เด็กชายกิตติภพ สว่างแผ้ว

๐๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองไทร ศาลาลำดวน  

สก ๔๕๖๐/๐๙๗๗
เด็กหญิงนฤมล เสวันนา

๓๐/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองไทร ศาลาลำดวน  

สก ๔๕๖๐/๐๙๗๘
เด็กหญิงปาลิตา รักษาพล

๑๖/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองไทร ศาลาลำดวน  

สก ๔๕๖๐/๐๙๗๙
เด็กหญิงรุจิรา อินแสง

๑๘/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองไทร ศาลาลำดวน  

สก ๔๕๖๐/๐๙๘๐
เด็กชายเจตธนพันธ์ ด่านอุดร

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๐๙๘๑
เด็กชายชัยมงคล ใจเอือ

้

๑๙/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๐๙๘๒
เด็กชายทิวา เจตนี

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๐๙๘๓
เด็กชายธนวัฒน์ พลัน

๒๓/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๐๙๘๔
เด็กชายพงศธร ทาสิน

๑๒/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๐๙๘๕
เด็กชายพลพล ศรีด่าน

๑๗/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๐๙๘๖
เด็กชายพิทักษิณ ศิลศร

๒๗/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๐๙๘๗
เด็กชายศุภกิตติ

์

กองแก้ว ๑/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๐๙๘๘
เด็กชายสิทธิพล ด่านเดิม

๒๖/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๐๙๘๙
เด็กชายอรรถสิทธิ

์

รับความสุข
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๐๙๙๐
เด็กชายเอกราช เคนตา

๓๑/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๐๙๙๑
เด็กหญิงกมลการ สมบุญ

๒๕/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๐๙๙๒
เด็กหญิงกฤษนา หนองซิว

๒/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๐๙๙๓
เด็กหญิงกษมา โหนทองหลาง

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๐๙๙๔
เด็กหญิงกุลวดี ผาสุขกุล

๑๐/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๐๙๙๕
เด็กหญิงเขมจิรา อยู่ดีรัมย์

๑๙/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๐๙๙๖
เด็กหญิงจิราวรรณ ด่านมณี

๒๐/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๐๙๙๗
เด็กหญิงณัฏฐนันท์ กฤษสุวรรณ

๒๖/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๐๙๙๘
เด็กหญิงนภาพร พรมศรี

๒๘/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๐๙๙๙
เด็กหญิงนลินทิพย์ ด่านเฉียงเหนือ ๘/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๑๐๐๐
เด็กหญิงนิภาพร ด่านวิหาร

๒๑/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๑๐๐๑
เด็กหญิงเบญจมาศ คำภีระ

๒๗/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๑๐๐๒
เด็กหญิงปรารถนา รีเบียว

้

๑/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๑๐๐๓
เด็กหญิงมิลลินี เคนที

๒๒/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๑๐๐๔
เด็กหญิงลัดดาวัลย์ แซงลาด

๑๑/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๒๙ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๕๖๐/๑๐๐๕
เด็กหญิงวนิดา สายเคน

๑๗/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๑๐๐๖
เด็กหญิงวรรณษา เทียรยุธ

๒๗/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๑๐๐๗
เด็กหญิงวิไลลักษณ์ บุญถึง

๒๑/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๑๐๐๘
เด็กหญิงศศิประภา ทับทิมทอง

๑๖/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๑๐๐๙
เด็กหญิงสุจิตรา อ่อนแสง

๑๙/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๑๐๑๐
เด็กหญิงสุภาวดี วงค์นก

๓๐/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๑๐๑๑
เด็กหญิงสุมาลี ด่านมณี

๒๘/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๑๐๑๒
เด็กหญิงอมินทร์ตรา พับพา

๑๘/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๑๐๑๓
เด็กหญิงอริศรา ด่านลาเคน

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๑๐๑๔
เด็กหญิงอารีรัตน์ พาทอน

๑๘/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๑๐๑๕
เด็กชายขัตติยะ ฟกแก้ว

๒๘/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๑๐๑๖
เด็กชายจักริน แซ่คู

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๑๐๑๗
เด็กชายณัฐพงศ์ แก้วพฤกษ์ ๒/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๑๐๑๘
เด็กชายณัฐพล ทาสังข์

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๑๐๑๙
เด็กชายธนวัฒน์ ภักดีสมัย

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๑๐๒๐
เด็กชายปณชัย จงนาคกลาง

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๑๐๒๑
เด็กชายพรเทวา สวัสดิกิจ

์

๒๙/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๑๐๒๒
เด็กชายพรเพชร ฆ้องศรี

๑๒/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๑๐๒๓
เด็กชายภาคภูมิ เสนอแก้ว ๕/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๑๐๒๔
เด็กชายระพีภัทร ด่านสาคร

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๑๐๒๕
เด็กชายวราพล พิรัตน์ ๑/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๑๐๒๖
เด็กชายสราวุฒิ ทิมราช

๑๕/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๑๐๒๗
เด็กชายสุรศักดิ

์

ด่านชนะ
๒๐/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๑๐๒๘
เด็กชายอดิศร ทองละเอียด

๑๖/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๑๐๒๙
เด็กหญิงกูลชาดา เซียงหนู

๒๖/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๑๐๓๐
เด็กหญิงชลิดา อ่อนสีน้อย

๒๐/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๑๐๓๑
เด็กหญิงณัฏฐนิช บุญขวัญ ๖/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๑๐๓๒
เด็กหญิงณัฐชณี เงียบกิง

่

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๑๐๓๓
เด็กหญิงบุษบา สุดชา

๒๖/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๑๐๓๔
เด็กหญิงประพัสรา หม้อนนทา

๑๐/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๑๐๓๕
เด็กหญิงพรเทวี สวัสดิกิจ

์

๒๙/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๑๐๓๖
เด็กหญิงภัทธรา รินทา

๒๔/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๑๐๓๗
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ เข้าครอง

๒๑/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๑๐๓๘
เด็กหญิงรุ่งรัศมี แพนลา

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๑๐๓๙
เด็กหญิงวราพร ฆ้องหืน

่

๙/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๓๐ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๕๖๐/๑๐๔๐
เด็กหญิงสาธิตา เคนสิบสาม

๑๐/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๑๐๔๑
เด็กหญิงหทัยรัตน์ หารสุโพธิ

์

๑๙/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๑๐๔๒
เด็กหญิงอมรรัตน์ คำแร่

๒๘/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๑๐๔๓
เด็กชายจตุพล ปาแดง

๑๑/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๑๐๔๔
เด็กชายณฐกร แสงจันทร์

๒๙/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๑๐๔๕
เด็กชายธนพล แสงจันทร์

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๑๐๔๖
เด็กชายนรภัทร เจียงรี

๓๐/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๑๐๔๗
เด็กชายปญญาเทพ ศรีสุระ

๒๒/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๑๐๔๘
เด็กชายพงษ์พัฒน์ ทองดี

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๑๐๔๙
เด็กชายพุฒินันท์ กุลชาติ

๒๖/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๑๐๕๐
เด็กชายศักชัย คมกรด

๒๓/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๑๐๕๑
เด็กชายศักดินรินทร์

์

ด่านระงับ
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๑๐๕๒
เด็กชายศุภกิต สีบุดดา

๑๘/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๑๐๕๓
เด็กชายสมประสงค์ เจนดง

๑๑/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๑๐๕๔
เด็กหญิงจุฑามาศ ศรีเนตร

๓๐/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๑๐๕๕
เด็กหญิงชุติมา ดอกสอน

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๑๐๕๖
เด็กหญิงธัญลักษณ์ รานรินทร์

๑๖/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๑๐๕๗
เด็กหญิงธันยชนก สมบูรณ์

๑๒/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๑๐๕๘ เด็กหญิงพลอยพีระภัทร

คำกอง
๒๗/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๑๐๕๙
เด็กหญิงรุ่งทิวา แพนลา

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๑๐๖๐
เด็กหญิงศิรดา สอนชา

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๑๐๖๑
เด็กหญิงสุพัตรา ขวัญครบุรี

๑๔/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๑๐๖๒
เด็กหญิงสุภาวดี ฆ้องอ่าง ๗/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๑๐๖๓
เด็กหญิงอุธิตา ช่างคิด ๑/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๑๐๖๔
เด็กชายจตุพล ตองอ่อน ๒/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๑๐๖๕
เด็กชายจิโรจน์ สกุลดี ๗/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๑๐๖๖
เด็กชายเชาวลิตร พักภัย ๕/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๑๐๖๗
เด็กชายทีปกร มีสุข

๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๑๐๖๘
เด็กชายพร้อมตะวัน เจนหัตถ์

๑๙/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๑๐๖๙
เด็กชายพลพล ด่านกำจัด

๒๒/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๑๐๗๐
เด็กชายภูริ สุดสวาท

๑๕/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๑๐๗๑
เด็กชายสหพล ดอนไพรนุช

๒/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๑๐๗๒
เด็กชายสุรชัย ด่านสาคร

๒๓/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๑๐๗๓
เด็กชายอธิวัฒน์ สังคนันท์

๒๖/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๑๐๗๔
เด็กชายอนุชาติ ยาจิตร

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๓๑ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๕๖๐/๑๐๗๕
เด็กหญิงธิญารัตน์ สาครุฑ

๒๙/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๑๐๗๖
เด็กหญิงนภัสสร กออำไพ ๒/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๑๐๗๗
เด็กหญิงนารีรัตน์ เสรีลักษณ์

๒๘/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๑๐๗๘
เด็กหญิงบุษบา แสงสอน

๓๐/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๑๐๗๙
เด็กหญิงใบเฟร์น ผาหนองลิง

๒๐/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๑๐๘๐
เด็กหญิงปนัดดา จันทร์พัก

๒๓/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๑๐๘๑ เด็กหญิงประกายดาว แสงตะเคียน
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๑๐๘๒
เด็กหญิงพรพรรณ์ พันโนลา

๗/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๑๐๘๓
เด็กหญิงพิมพ์วิไล กิงเพ็ชร

่

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๑๐๘๔
เด็กหญิงวรรณนิษา สร้อยจำปา

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๑๐๘๕
เด็กหญิงศศิกานต์ ปานทอง

๑๓/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๑๐๘๖
เด็กหญิงศิริพร ด่านชนะ ๒/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๑๐๘๗
เด็กหญิงศุภกานต์ สมบัติ

๓๐/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๑๐๘๘
เด็กหญิงสุชาดา ปตนารินทร์

๒๗/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๑๐๘๙
เด็กหญิงอรรถวดี วรภาพ

๒๓/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๑๐๙๐
เด็กชายชลิตพงศ์ บุญชิด

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๑๐๙๑
เด็กชายณัฐพงษ์ ทองเล็ก

๑๐/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๑๐๙๒
เด็กชายณัฐพล มาโค

๒๒/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๑๐๙๓
เด็กชายณัฐพล ศรีสว่าง

๕/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๑๐๙๔
เด็กชายทวีทรัพย์ ใจกรด

๒๙/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๑๐๙๕
เด็กชายธงไชย อินทกูล

๑๗/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๑๐๙๖
เด็กชายธนภัทร แม้นชล

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๑๐๙๗
เด็กชายธนภูมิ ฆ้องรัน

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๑๐๙๘
เด็กชายภนุพงษ์ รีเบียว

้

๑/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๑๐๙๙
เด็กชายรุ่งทวี บรมสถิตย์

๒๑/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๑๑๐๐
เด็กชายลำพูน ช่างคิด

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๑๑๐๑
เด็กชายวีรพงค์ วงค์นะที

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๑๑๐๒
เด็กชายสมประกอบ ด่านแก้ว

๑๑/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๑๑๐๓
เด็กชายสุภัทร คงชมบุตร

๒๓/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๑๑๐๔
เด็กชายอนิรุต สวัสดิกิจ

์

๑๒/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๑๑๐๕
เด็กชายอนุชิต เหลืองห่อ ๘/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๑๑๐๖
เด็กชายอนุราช งามสมศักดิ

์

๒๖/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๑๑๐๗
เด็กหญิงกาญจนา เบ้าคำภา

๘/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๑๑๐๘
เด็กหญิงจินตนา โพสมดี

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๑๑๐๙
เด็กหญิงจีราวรรณ เพิมสิน

่

๒๖/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๓๒ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๕๖๐/๑๑๑๐
เด็กหญิงชมพูนุช บุญมา

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๑๑๑๑
เด็กชายเกียรติคุณ สาพา

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ วัดแสงจันทร์  

สก ๔๕๖๐/๑๑๑๒
เด็กหญิงชลลดา ธรรมมา

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ วัดแสงจันทร์  

สก ๔๕๖๐/๑๑๑๓
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ด่านเกษม

๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ วัดแสงจันทร์  

สก ๔๕๖๐/๑๑๑๔
เด็กหญิงจุฑารัตน์ ลาโนนงิว

้

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ วัดแสงจันทร์  

สก ๔๕๖๐/๑๑๑๕
เด็กชายธีรยุทธ ศิริปะกะ

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ วัดแสงจันทร์  

สก ๔๕๖๐/๑๑๑๖
เด็กชายสิทธิเดช ฟนฟา

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ วัดแสงจันทร์  

สก ๔๕๖๐/๑๑๑๗
เด็กชายวรปรัชย์ จ้อยชัย

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ วัดแสงจันทร์  

สก ๔๕๖๐/๑๑๑๘
เด็กหญิงกรณิศ วาระโว

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ วัดแสงจันทร์  

สก ๔๕๖๐/๑๑๑๙
เด็กหญิงภัคภรณ์ ฆ้องอินตะ

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ วัดแสงจันทร์  

สก ๔๕๖๐/๑๑๒๐
เด็กหญิงปราณี ท่าสวัสดิ

์

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ วัดแสงจันทร์  

สก ๔๕๖๐/๑๑๒๑
เด็กหญิงแพรวพรรณ สาพล

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ วัดแสงจันทร์  

สก ๔๕๖๐/๑๑๒๒
เด็กหญิงมุทิตา ขุนศรี

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ วัดแสงจันทร์  

สก ๔๕๖๐/๑๑๒๓
เด็กหญิงศิริวัฒนา มาโค

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ วัดทุ่งหลวง  

สก ๔๕๖๐/๑๑๒๔
เด็กชายกิตติศักดิ

์

กัสนุกา
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ วัดทุ่งหลวง  

สก ๔๕๖๐/๑๑๒๕
เด็กชายสรยุทธิ

์

ละอออ่อน
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ วัดทุ่งหลวง  

สก ๔๕๖๐/๑๑๒๖
เด็กหญิงจิดาภา วงหาญ

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ วัดทุ่งหลวง  

สก ๔๕๖๐/๑๑๒๗
เด็กหญิงชนากานต์ สีมา

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ วัดทุ่งหลวง  

สก ๔๕๖๐/๑๑๒๘
เด็กหญิงวาสนา ยังงาม

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ วัดทุ่งหลวง  

สก ๔๕๖๐/๑๑๒๙
เด็กหญิงเมธาวี ตอนสี

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ วัดทุ่งหลวง  

สก ๔๕๖๐/๑๑๓๐
เด็กชายชัชวาล ท่านาเวช

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ วัดทุ่งหลวง  

สก ๔๕๖๐/๑๑๓๑
เด็กหญิงชลธิชา อินนวน

๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ วัดทุ่งหลวง  

สก ๔๕๖๐/๑๑๓๒
เด็กหญิงสุภาวดี เพ็งพัว

่

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ วัดทุ่งหลวง  

สก ๔๕๖๐/๑๑๓๓
เด็กหญิงกมลพรรณ พืชเพียรซ่อม

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ วัดทุ่งหลวง  

สก ๔๕๖๐/๑๑๓๔
เด็กชายจักรพงค์ ศรีวรรณดก

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๕๖๐/๑๑๓๕
เด็กชายจักรพันธ์ ศรีวรรณดก

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๕๖๐/๑๑๓๖
เด็กชายชนาธิป สร้อยจิตร

๐๖/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๕๖๐/๑๑๓๗
เด็กชายปุญญพัฒน์ ทิพย์คูนอก

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๕๖๐/๑๑๓๘
เด็กชายบุญพจน์ เทพชาติ

๒๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๕๖๐/๑๑๓๙
เด็กชายอัครพล แก่นพุทรา

๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๕๖๐/๑๑๔๐
เด็กชายวัชรินทร์ หวังแววกลาง

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๕๖๐/๑๑๔๑
เด็กชายอรรถพล เกลียงกลำ

้

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๕๖๐/๑๑๔๒
เด็กหญิงกนกวรรณ ตงธิ

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๕๖๐/๑๑๔๓
เด็กหญิงจิรภิญญา กล้าหาญ

๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๕๖๐/๑๑๔๔
เด็กหญิงพิมลรัตน์ แสงเพ็ชร

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๓๓ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๕๖๐/๑๑๔๕
เด็กหญิงภัทรภรณ์ ฆ้องเล็ก

๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๕๖๐/๑๑๔๖
เด็กหญิงวิจิตตรา หมืนจิตร

่

๐๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๕๖๐/๑๑๔๗
เด็กหญิงวีรลักษณ์ สายเมฆ

๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๕๖๐/๑๑๔๘
เด็กหญิงศศิมา เกือบกลาง

๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๕๖๐/๑๑๔๙
เด็กหญิงสรัญยา พิลารัตน์

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๕๖๐/๑๑๕๐
เด็กหญิงสุธีธิดา วินากรม

๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๕๖๐/๑๑๕๑
เด็กชายจิรพัฒน์ โพธิใส

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๕๖๐/๑๑๕๒
เด็กชายญาณพัฒน์ ผินสันเทียะ

๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๕๖๐/๑๑๕๓
เด็กชายฐิติโชติ ซาเหลา

๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๕๖๐/๑๑๕๔
เด็กชายพัชรพล มาบรรฑิต

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๕๖๐/๑๑๕๕
เด็กชายศักดิชัย

์

จำปาสูง
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๕๖๐/๑๑๕๖
เด็กชายศุภวิชญ์ แสงอุไร

๐๙/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๕๖๐/๑๑๕๗
เด็กชายอโนทัย ตันวงค์ษา

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๕๖๐/๑๑๕๘
เด็กชายอวิรุตย์ สายเมฆ

๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๕๖๐/๑๑๕๙
เด็กหญิงเกศกนก ทำทอง

๐๖/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๕๖๐/๑๑๖๐
เด็กหญิงฑิติยา จันทร์ศิริ

๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๕๖๐/๑๑๖๑
เด็กหญิงนันทพร พรมวงศ์ศา

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๕๖๐/๑๑๖๒
เด็กหญิงปรมาภรณ์ วงษ์ขอม

๐๙/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๕๖๐/๑๑๖๓
เด็กหญิงประกายแก้ว

หนูคำ
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๕๖๐/๑๑๖๔
เด็กหญิงปยาภรณ์ สะลางาม

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๕๖๐/๑๑๖๕
เด็กหญิงปุณยาพร อย่างมัน

่

๑๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๕๖๐/๑๑๖๖
เด็กหญิงพิชญา แก้วสีสุข

๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๕๖๐/๑๑๖๗
เด็กหญิงภัทรมน ชายจอหอ

๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๕๖๐/๑๑๖๘
เด็กชายเจริญศักดิ

์

ผาดศรี

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๕๖๐/๑๑๖๙
เด็กหญิงปรียาภัทร ขยันวิจิตร

๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๕๖๐/๑๑๗๐
เด็กหญิงบุญรัตน์ พรรณพญา

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๕๖๐/๑๑๗๑
เด็กชายศุกลวัฒน์ เคนคำ

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๕๖๐/๑๑๗๒
เด็กหญิงกัญญารัตน์ คงเจริญ

๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๕๖๐/๑๑๗๓
เด็กหญิงยมลพร บัวศรี

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๕๖๐/๑๑๗๔
เด็กชายศุภวิชญ์ เขียวสิงห์

้

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๕๖๐/๑๑๗๕
เด็กชายสุภลักษณ์ หาญสูงเนิน

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๕๖๐/๑๑๗๖
เด็กชายสุริโย ฆ้องเล็ก

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๕๖๐/๑๑๗๗
เด็กชายวีรชิต ไสยแสง

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๕๖๐/๑๑๗๘
เด็กชายวัชระ มันสดับ

่

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๕๖๐/๑๑๗๙
เด็กชายวัชรพล เปรียมสันเทียะ

่

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๓๔ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๕๖๐/๑๑๘๐
เด็กหญิงณัฐธิดา ศรีวัตร

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๕๖๐/๑๑๘๑
เด็กหญิงปยะอร หาญสูงเนิน

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๕๖๐/๑๑๘๒
เด็กหญิงอาริยา เกิดผล

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๕๖๐/๑๑๘๓
เด็กหญิงปนัดดา จันทร์หา

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๕๖๐/๑๑๘๔
เด็กหญิงรัชดา เกตุหอม

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๕๖๐/๑๑๘๕
เด็กชายรพีภัทร หารโงน

๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๕๖๐/๑๑๘๖
เด็กชายวุฒิภัทร์ เรือนอินทร์

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๕๖๐/๑๑๘๗
เด็กชายธนพล บุญนอก

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๕๖๐/๑๑๘๘
เด็กชายพีรพัฒน์ บุญศิริ

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๕๖๐/๑๑๘๙
เด็กชายพิพัฒน์ สุขสำราญ

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๕๖๐/๑๑๙๐
เด็กหญิงอติกานต์ ผมน้อย

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๕๖๐/๑๑๙๑
เด็กหญิงบุษกร จากครบุรี

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๕๖๐/๑๑๙๒
เด็กหญิงนิศารัตน์ ผาเจริญ

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๕๖๐/๑๑๙๓
เด็กหญิงธัญญารัตน์ สุโพธิ

์

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๕๖๐/๑๑๙๔
เด็กหญิงอรปรียา มินาคม

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๕๖๐/๑๑๙๕
เด็กหญิงชนาภา นาชัยภูมิ

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๕๖๐/๑๑๙๖
เด็กหญิงอรสา แถมดอน

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๕๖๐/๑๑๙๗
เด็กหญิงญาดาวดี เภาแลบ

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๕๖๐/๑๑๙๘
เด็กหญิงสุภัสตรา วงศ์อนุ

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๕๖๐/๑๑๙๙
เด็กหญิงขวัญฤดี ผสมสี

๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๕๖๐/๑๒๐๐
เด็กหญิงศุภธวดี ราวิชัย

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๕๖๐/๑๒๐๑
เด็กชายราม ทองพิเศษ

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๕๖๐/๑๒๐๒
เด็กหญิงสุพัตรา ยืนชีวิต

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๕๖๐/๑๒๐๓
เด็กหญิงศิริวรรณ สอนซี

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๕๖๐/๑๒๐๔
เด็กชายณัฐวุฒิ หาญสูงเนิน

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๕๖๐/๑๒๐๕
เด็กหญิงอินทิรา แก้วอามาตร

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๕๖๐/๑๒๐๖
เด็กชายอิฐิกำพล ถินนอก

่

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๕๖๐/๑๒๐๗
เด็กชายณัฐพล ชุมกระโทก

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๕๖๐/๑๒๐๘
เด็กชายพีรพัฒน์ น้อยสันเทียะ

๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๕๖๐/๑๒๐๙
เด็กชายธนวัฒน์ อุทุม

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๕๖๐/๑๒๑๐
เด็กชายวัชรพล อุษณรัสมี

๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๕๖๐/๑๒๑๑
เด็กชายบัญชร เคนคำ

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๕๖๐/๑๒๑๒
เด็กชายทักษ์ดนัย ชันพรมมา

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๕๖๐/๑๒๑๓
เด็กชายณัฐพล เรืองทอง

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๕๖๐/๑๒๑๔
เด็กชายภูมิสยาม หวังข้อกลาง

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๓๕ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๕๖๐/๑๒๑๕
เด็กหญิงจรัสรวี พุทธิษา

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๕๖๐/๑๒๑๖
เด็กหญิงพิมพ์ธิชา ภาษี

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๕๖๐/๑๒๑๗
เด็กหญิงสวามินี วันทนีย์

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๕๖๐/๑๒๑๘
เด็กหญิงนิภาพร จุลมะเริง

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๕๖๐/๑๒๑๙
เด็กหญิงกาวิน เขียวมณี

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๕๖๐/๑๒๒๐
เด็กหญิงวรดี จันทเลิศ

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๕๖๐/๑๒๒๑
เด็กหญิงแพรพิไล สองสี

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๕๖๐/๑๒๒๒
เด็กหญิงสิริมาตา ประจิตร์

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๕๖๐/๑๒๒๓
เด็กหญิงกัลย์สุดา โยธี

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๕๖๐/๑๒๒๔
เด็กชายฐากูร จุลมะเริง

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๕๖๐/๑๒๒๕
เด็กชายสุทธิภัทร นำเงิน

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๕๖๐/๑๒๒๖
เด็กชายอภินันท์ บุญชู

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๕๖๐/๑๒๒๗
เด็กหญิงแสงดาว โทลา

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๕๖๐/๑๒๒๘
เด็กชายลิขิต พรรณพญา

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๕๖๐/๑๒๒๙
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ยับสันเทียะ
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๕๖๐/๑๒๓๐
เด็กชายณัฐวุฒิ พ่อค้า

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๕๖๐/๑๒๓๑
เด็กชายธนโชค อย่างมัน

่

๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๕๖๐/๑๒๓๒
นายธนาดล ผาเจริญ

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๕๖๐/๑๒๓๓
เด็กชายธันวา ทองแฉล้ม

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๕๖๐/๑๒๓๔
เด็กชายอภิเชษฐ์ สายแก้ว

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๕๖๐/๑๒๓๕
เด็กชายสิทธานนท์ หอมสมบัติ

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๕๖๐/๑๒๓๖
เด็กชายภคพล หวังหุ้มกลาง

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๕๖๐/๑๒๓๗
เด็กชายอนันต์ ทัดประดิษฐ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๕๖๐/๑๒๓๘
เด็กชายอาทิตย์ บุตรดี

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๕๖๐/๑๒๓๙
เด็กหญิงพัชรภรณ์ เหล่าระวะ

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๕๖๐/๑๒๔๐
เด็กหญิงลักขณา มานะอด

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๕๖๐/๑๒๔๑
เด็กหญิงวิมลรัตน์ ชาญจอหอ

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๕๖๐/๑๒๔๒
เด็กหญิงศศิธร ปนเงิน

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๕๖๐/๑๒๔๓
เด็กหญิงอลิษา บัวอินทร์

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๕๖๐/๑๒๔๔
เด็กหญิงพรทิตา ศรีคันทา

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๕๖๐/๑๒๔๕
เด็กหญิงฐิติมา ศรีวรรณดก

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๕๖๐/๑๒๔๖
เด็กหญิงนันทิชา โพธิสาร

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๕๖๐/๑๒๔๗
เด็กชายณรงฤทธิ

์

ชมภูศรี
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๕๖๐/๑๒๔๘
เด็กหญิงกรรณิกา พาสมบรูณ์

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๕๖๐/๑๒๔๙
เด็กหญิงธิดารัตน์ แก้วมาลา

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๓๖ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๕๖๐/๑๒๕๐
เด็กชายวิชิต พรรณพญา

๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๕๖๐/๑๒๕๑
เด็กหญิงกนต์รวี ฉิมมาแก้ว

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๕๖๐/๑๒๕๒
เด็กชายกรกช หวังรวยกลาง

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๕๖๐/๑๒๕๓
เด็กหญิงชุรีพร ฉันทิกุล

๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๕๖๐/๑๒๕๔
เด็กชายณัฐกมล ชุ่มรัมย์

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๕๖๐/๑๒๕๕
เด็กหญิงฐนิชา ด่านรักษา

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๕๖๐/๑๒๕๖
เด็กชายฐิติศักดิ

์

ดีเปรียม

่

๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๕๖๐/๑๒๕๗
เด็กหญิงธนภัค อาจอาสา

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๕๖๐/๑๒๕๘
เด็กชายเกียรติพงษ์ วุฒิกุล

๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๕๖๐/๑๒๕๙
เด็กหญิงกันตนา ชันพรมมา

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๕๖๐/๑๒๖๐
เด็กชายสนธยา สุนนอก

๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๕๖๐/๑๒๖๑
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ กองอรรถ

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๕๖๐/๑๒๖๒
เด็กหญิงนิธาวัลย์ ทองเกลียว

๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า วัดธารนพเก้า  

สก ๔๕๖๐/๑๒๖๓
เด็กชายฉัตรชัย เกตุดี

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดคลองเจริญ  

สก ๔๕๖๐/๑๒๖๔
เด็กชายจิรโชติ ศรีเพชร

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดคลองเจริญ  

สก ๔๕๖๐/๑๒๖๕
เด็กชายอภิสิทธิ

์

กุลบุญ
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดคลองเจริญ  

สก ๔๕๖๐/๑๒๖๖
เด็กหญิงจุฑารัตน์ กระจ่างจิต

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดคลองเจริญ  

สก ๔๕๖๐/๑๒๖๗
เด็กหญิงยุวรรณดา โชคเจริญ

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดคลองเจริญ  

สก ๔๕๖๐/๑๒๖๘
เด็กหญิงศรีไพร ไทยบุตร

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดคลองเจริญ  

สก ๔๕๖๐/๑๒๖๙
เด็กหญิงสาธินี สุจริงภักดี

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดคลองเจริญ  

สก ๔๕๖๐/๑๒๗๐
เด็กชายศิรวิทย์ ยิงถาวร

่

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดคลองเจริญ  

สก ๔๕๖๐/๑๒๗๑
เด็กชายพงศ์ภรณ์ แถมพงษ์

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดคลองเจริญ  

สก ๔๕๖๐/๑๒๗๒
เด็กหญิงณัฐธิดา แพนลา

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดคลองเจริญ  

สก ๔๕๖๐/๑๒๗๓
เด็กชายศรัณย์พร กล่อมจอหอ

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดคลองเจริญ  

สก ๔๕๖๐/๑๒๗๔
เด็กชายอัครพนธ์ สุนจันทร์

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองเจริญ วัดคลองเจริญ  

สก ๔๕๖๐/๑๒๗๕
เด็กชายนาวิน สุวรรณ์

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับมะนาว วัดซับมะนาว  

สก ๔๕๖๐/๑๒๗๖
เด็กชายเจมศักดิ

์

น้อยทรง
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับมะนาว วัดซับมะนาว  

สก ๔๕๖๐/๑๒๗๗
เด็กชายธนากร วิจิตศรี

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับมะนาว วัดซับมะนาว  

สก ๔๕๖๐/๑๒๗๘
เด็กหญิงธนภรณ์ ผ่องพูน

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับมะนาว วัดซับมะนาว  

สก ๔๕๖๐/๑๒๗๙
เด็กหญิงญาณัจฉรา คงเซียงซา

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับมะนาว วัดซับมะนาว  

สก ๔๕๖๐/๑๒๘๐
เด็กชายณัฐวุฒิ โชตินอก

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับมะนาว วัดซับมะนาว  

สก ๔๕๖๐/๑๒๘๑
เด็กหญิงเสาวณีย์ บุญมัน

่

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับมะนาว วัดซับมะนาว  

สก ๔๕๖๐/๑๒๘๒
เด็กหญิงธิดารัตน์ ประโคทัง

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับมะนาว วัดซับมะนาว  

สก ๔๕๖๐/๑๒๘๓
เด็กหญิงพุทธชาติ พรมกรุง

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับมะนาว วัดซับมะนาว  

สก ๔๕๖๐/๑๒๘๔
เด็กหญิงพรนัชชา พรมอาสา

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับมะนาว วัดซับมะนาว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๓๗ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๕๖๐/๑๒๘๕
เด็กหญิงอัจฉราวรรณ

ธรรมะสา
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับมะนาว วัดซับมะนาว  

สก ๔๕๖๐/๑๒๘๖
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ สะริกำ

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับมะนาว วัดซับมะนาว  

สก ๔๕๖๐/๑๒๘๗
เด็กหญิงปรีญากร นาคขำ

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับมะนาว วัดซับมะนาว  

สก ๔๕๖๐/๑๒๘๘
เด็กหญิงพรญานี โบพิมาย

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับมะนาว วัดซับมะนาว  

สก ๔๕๖๐/๑๒๘๙
เด็กหญิงจุฑารัตน์ แข็งฤทธิ

์

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับมะนาว วัดซับมะนาว  

สก ๔๕๖๐/๑๒๙๐
เด็กหญิงอาทิตยา โกรพิมาย

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซับมะนาว วัดซับมะนาว  

สก ๔๕๖๐/๑๒๙๑
เด็กหญิงพิมพ์วิภา นู

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซับมะนาว วัดซับมะนาว  

สก ๔๕๖๐/๑๒๙๒
เด็กชายณัฐวุฒิ สุวรรณ์

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซับมะนาว วัดซับมะนาว  

สก ๔๕๖๐/๑๒๙๓
เด็กชายวัชรินทร์ สุทธิโสม

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซับมะนาว วัดซับมะนาว  

สก ๔๕๖๐/๑๒๙๔
เด็กหญิงปนัดดา ร้อยเพีย

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซับมะนาว วัดซับมะนาว  

สก ๔๕๖๐/๑๒๙๕
เด็กชายไชโย สุวรรณ์

๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านซับมะนาว วัดซับมะนาว  

สก ๔๕๖๐/๑๒๙๖
เด็กหญิงกรรณิการ์ บุญกว้าง

๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซับมะนาว วัดซับมะนาว  

สก ๔๕๖๐/๑๒๙๗
เด็กหญิงสุดารัตน์ ทำนาเมือง

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านซับมะนาว วัดซับมะนาว  

สก ๔๕๖๐/๑๒๙๘
เด็กหญิงสุชาดา ชำนาญรัมย์

๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซับมะนาว วัดซับมะนาว  

สก ๔๕๖๐/๑๒๙๙
เด็กหญิงสุวิมล ใจดี

๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านซับมะนาว วัดซับมะนาว  

สก ๔๕๖๐/๑๓๐๐
เด็กหญิงศุภิสรา ธรรมะสา

๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านซับมะนาว วัดซับมะนาว  

สก ๔๕๖๐/๑๓๐๑
เด็กหญิงนิภาพร โพธิผล

์

๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านซับมะนาว วัดซับมะนาว  

สก ๔๕๖๐/๑๓๐๒
เด็กชายอริญชย์ ทองเจริญ

๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซับมะนาว วัดซับมะนาว  

สก ๔๕๖๐/๑๓๐๓
เด็กหญิงสริตา สุรักษ์

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านซับมะนาว วัดซับมะนาว  

สก ๔๕๖๐/๑๓๐๔
เด็กหญิงนันทวดี โนนยะโส

๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านซับมะนาว วัดซับมะนาว  

สก ๔๕๖๐/๑๓๐๕
เด็กหญิงนันทิชา สายพิมาย

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง วัดภูเงิน  

สก ๔๕๖๐/๑๓๐๖
เด็กหญิงสุนิษา อนุอัน

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง วัดภูเงิน  

สก ๔๕๖๐/๑๓๐๗
เด็กหญิงภัทราภรณ์ พูลสุข

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง วัดภูเงิน  

สก ๔๕๖๐/๑๓๐๘
เด็กชายอภิจิตร มีเสมอ

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง วัดภูเงิน  

สก ๔๕๖๐/๑๓๐๙
เด็กหญิงลัคนา พิกุลเงิน

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง วัดภูเงิน  

สก ๔๕๖๐/๑๓๑๐
เด็กชายอดิศร สืบสาร

๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง วัดภูเงิน  

สก ๔๕๖๐/๑๓๑๑
เด็กหญิงศศิธร เตียวทัน

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง วัดภูเงิน  

สก ๔๕๖๐/๑๓๑๒
เด็กชายณัฐชนน แก้วแดง

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง วัดภูเงิน  

สก ๔๕๖๐/๑๓๑๓
เด็กหญิงสุพรรษา อำเนินกลุ่ม

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง วัดภูเงิน  

สก ๔๕๖๐/๑๓๑๔
เด็กหญิงจารุวรรณ ลวดลาย

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง วัดภูเงิน  

สก ๔๕๖๐/๑๓๑๕
เด็กหญิงรุ่งธิวา จำปาโอก

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง วัดภูเงิน  

สก ๔๕๖๐/๑๓๑๖
เด็กหญิงมนัสนันท์ มิงนุช

่

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง วัดภูเงิน  

สก ๔๕๖๐/๑๓๑๗
เด็กหญิงณัทธริกา ภักละ

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง วัดภูเงิน  

สก ๔๕๖๐/๑๓๑๘
เด็กหญิงปยนุช เลิศลำ

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง วัดภูเงิน  

สก ๔๕๖๐/๑๓๑๙
เด็กหญิงจุฬารัตน์ แก้วแก่นคูณ

๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง วัดภูเงิน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๓๘ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๕๖๐/๑๓๒๐
เด็กหญิงนฤมล พิจิต

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง วัดภูเงิน  

สก ๔๕๖๐/๑๓๒๑
นางสาวเพ็ญนภา ปาแดง

๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง วัดภูเงิน  

สก ๔๕๖๐/๑๓๒๒
เด็กหญิงวนัชภรณ์ ทองภูบาล

๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง วัดภูเงิน  

สก ๔๕๖๐/๑๓๒๓
เด็กชายจิรศักดิ

์

ปานาทำมา
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง วัดภูเงิน  

สก ๔๕๖๐/๑๓๒๔
เด็กหญิงวีรยาพร พิเภก

๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง วัดภูเงิน  

สก ๔๕๖๐/๑๓๒๕
เด็กชายณัฐวุฒิ นาถบุญ

๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง วัดภูเงิน  

สก ๔๕๖๐/๑๓๒๖
เด็กหญิงกรรณิกา โมกหอม

๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง วัดภูเงิน  

สก ๔๕๖๐/๑๓๒๗
เด็กหญิงวนิดา ชัยหานาม

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง วัดภูเงิน  

สก ๔๕๖๐/๑๓๒๘
เด็กหญิงสศิธร นามราช

๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง วัดภูเงิน  

สก ๔๕๖๐/๑๓๒๙
เด็กชายวิสิทธิ

์

ศิรินอก
๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง วัดภูเงิน  

สก ๔๕๖๐/๑๓๓๐
เด็กหญิงนภัทรสร นาก้อนทอง

๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง วัดภูเงิน  

สก ๔๕๖๐/๑๓๓๑
เด็กชายวิทยา ศรีเมือง

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง วัดภูเงิน  

สก ๔๕๖๐/๑๓๓๒
เด็กหญิงกฤติมา อินทโชติ

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพวงนิมิต วัดพวงนิมิต  

สก ๔๕๖๐/๑๓๓๓
เด็กชายกฤษกร กาวนอก

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพวงนิมิต วัดพวงนิมิต  

สก ๔๕๖๐/๑๓๓๔
เด็กหญิงจณิสตา คำสมัย

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพวงนิมิต วัดพวงนิมิต  

สก ๔๕๖๐/๑๓๓๕
เด็กชายเพิมทรัพย์

่

ปองพุฒ
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพวงนิมิต วัดพวงนิมิต  

สก ๔๕๖๐/๑๓๓๖
เด็กชายรพีภัทร บุญเฟอง

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพวงนิมิต วัดพวงนิมิต  

สก ๔๕๖๐/๑๓๓๗
เด็กหญิงนิภาพร กุลบุตร

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพวงนิมิต วัดพวงนิมิต  

สก ๔๕๖๐/๑๓๓๘
เด็กหญิงจิราพัชร สุขพันธ์

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพวงนิมิต วัดพวงนิมิต  

สก ๔๕๖๐/๑๓๓๙
เด็กหญิงกัญญาพัชร ศิลประสาท

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพวงนิมิต วัดพวงนิมิต  

สก ๔๕๖๐/๑๓๔๐
เด็กหญิงธัญธรณ์ จอดนอก

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพวงนิมิต วัดพวงนิมิต  

สก ๔๕๖๐/๑๓๔๑
เด็กหญิงณัฐธิดา หาสุข

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพวงนิมิต วัดพวงนิมิต  

สก ๔๕๖๐/๑๓๔๒
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

อินธิมาศ
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพวงนิมิต วัดพวงนิมิต  

สก ๔๕๖๐/๑๓๔๓
เด็กหญิงพัชรา รัตนวรรณ

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพวงนิมิต วัดพวงนิมิต  

สก ๔๕๖๐/๑๓๔๔
เด็กหญิงประกายฟา แก้วพิลา

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพวงนิมิต วัดพวงนิมิต  

สก ๔๕๖๐/๑๓๔๕
เด็กชายสิทธิพล ยาศรี

๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพวงนิมิต วัดพวงนิมิต  

สก ๔๕๖๐/๑๓๔๖
เด็กหญิงนภัส ศรีโลน

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพวงนิมิต วัดพวงนิมิต  

สก ๔๕๖๐/๑๓๔๗
เด็กชายเพ็ญเพชร จินดาโส

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพวงนิมิต วัดพวงนิมิต  

สก ๔๕๖๐/๑๓๔๘
เด็กหญิงวริยา สืบจะบก

๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพวงนิมิต วัดพวงนิมิต  

สก ๔๕๖๐/๑๓๔๙
เด็กหญิงปณิตา สุขแสวง

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม วัดคลองสิบสาม  

สก ๔๕๖๐/๑๓๕๐
เด็กหญิงศริยฉัตร ยืนนาน

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม วัดคลองสิบสาม  

สก ๔๕๖๐/๑๓๕๑
เด็กหญิงวนิดา โพลน้อย

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม วัดคลองสิบสาม  

สก ๔๕๖๐/๑๓๕๒
เด็กชายมาฆพล เหลาทอง

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม วัดคลองสิบสาม  

สก ๔๕๖๐/๑๓๕๓
เด็กหญิงพรนภา เงือมผา

้

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม วัดคลองสิบสาม  

สก ๔๕๖๐/๑๓๕๔
เด็กหญิงสายฝน ลบพืน

้

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม วัดคลองสิบสาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๓๙ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๕๖๐/๑๓๕๕
เด็กหญิงณัฐมล มัฐผา

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม วัดคลองสิบสาม  

สก ๔๕๖๐/๑๓๕๖
เด็กชายคุณัชญ์ แซ่ตัง

้

๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม วัดคลองสิบสาม  

สก ๔๕๖๐/๑๓๕๗
เด็กชายอดิชาติ ผาเจริญ

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม วัดคลองสิบสาม  

สก ๔๕๖๐/๑๓๕๘
เด็กหญิงธนภัทร หาโยค

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม วัดคลองสิบสาม  

สก ๔๕๖๐/๑๓๕๙
เด็กชายพงศธร จันทร์เจริญ

๓๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังรี วัดวังรี  

สก ๔๕๖๐/๑๓๖๐
เด็กหญิงวริศรา แสนเสนาะ

๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังรี วัดวังรี  

สก ๔๕๖๐/๑๓๖๑
เด็กชายอริยวงศ์ วิสัยการ

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังรี วัดวังรี  

สก ๔๕๖๐/๑๓๖๒
เด็กชายอนุรัตน์ แดงวัฒน์

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังรี วัดวังรี  

สก ๔๕๖๐/๑๓๖๓
เด็กหญิงวรนุช งามทอง

๑๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวังนำเย็นมิตรภาพที179

่

วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๕๖๐/๑๓๖๔
เด็กหญิงอาภัสสรา สงเคราะห์

๒๑/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวังนำเย็นมิตรภาพที179

่

วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๕๖๐/๑๓๖๕
เด็กหญิงธัญมน วิลัยเลิศ

๑๗/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลวังนำเย็นมิตรภาพที179

่

วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๕๖๐/๑๓๖๖
เด็กหญิงเปรมยุดา พายัพ

๑๕/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวังนำเย็นมิตรภาพที179

่

วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๕๖๐/๑๓๖๗
เด็กหญิงรุจิรา โนนสันเทียะ

๒๘/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวังนำเย็นมิตรภาพที179

่

วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๕๖๐/๑๓๖๘
เด็กหญิงสุธิมนต์ จันทะมนตรี

๐๒/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวังนำเย็นมิตรภาพที179

่

วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๕๖๐/๑๓๖๙
เด็กหญิงฐิตวันต์ ธรรมวงศ์

๒๒/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลวังนำเย็นมิตรภาพที179

่

วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๕๖๐/๑๓๗๐
เด็กหญิงศรีสุดา บัวเกตุ

๒๕/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวังนำเย็นมิตรภาพที179

่

วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๕๖๐/๑๓๗๑
เด็กชายธนกฤต ผันลา

๒๗/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลวังนำเย็นมิตรภาพที179

่

วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๕๖๐/๑๓๗๒
เด็กชายพิชัยยุทธ น่วมภักดี

๑๔/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวังนำเย็นมิตรภาพที179

่

วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๕๖๐/๑๓๗๓
เด็กหญิงธิวาห์พร มีมงคล

๐๘/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวังนำเย็นมิตรภาพที179

่

วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๕๖๐/๑๓๗๔
เด็กหญิงวิลาวัณย์ คงประชุม

๒๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวังนำเย็นมิตรภาพที179

่

วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๕๖๐/๑๓๗๕ เด็กหญิงศศิประภาภรณ์

เขียวละออ

๑๖/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวังนำเย็นมิตรภาพที179

่

วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๕๖๐/๑๓๗๖
เด็กหญิงปนัดดา ผลเจริญ

๒๖/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวังนำเย็นมิตรภาพที179

่

วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๕๖๐/๑๓๗๗
เด็กหญิงณัฐกานต์ สมสะอาด

๑๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวังนำเย็นมิตรภาพที179

่

วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๕๖๐/๑๓๗๘
เด็กหญิงศิลปนันท์ ปญจธนานนท์

๑๘/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวังนำเย็นมิตรภาพที179

่

วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๕๖๐/๑๓๗๙
เด็กชายนัฐพงษ์ ธูปหอม

๑๘/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวังนำเย็นมิตรภาพที179

่

วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๕๖๐/๑๓๘๐
เด็กหญิงอมรรัตน์ ปดสา

๑๑/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวังนำเย็นมิตรภาพที179

่

วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๕๖๐/๑๓๘๑
เด็กหญิงธรรมษิตา บูคะธรรม

๑๒/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลวังนำเย็นมิตรภาพที179

่

วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๕๖๐/๑๓๘๒
เด็กหญิงบุญยกร แสวงดี

๑๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวังนำเย็นมิตรภาพที179

่

วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๕๖๐/๑๓๘๓
เด็กหญิงลานทิพย์ วิชาจารย์

๒๘/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวังนำเย็นมิตรภาพที179

่

วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๕๖๐/๑๓๘๔
เด็กหญิงพรพิมล ทามี

๑๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวังนำเย็นมิตรภาพที179

่

วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๕๖๐/๑๓๘๕
เด็กหญิงสุชานาถ ประเสริฐศรี

๑๐/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลวังนำเย็นมิตรภาพที179

่

วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๕๖๐/๑๓๘๖
เด็กหญิงนันทพร ขุนทอง

๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังแดง วัดวังแดง  

สก ๔๕๖๐/๑๓๘๗
เด็กชายกิตติคุณ รุ่งเรือง

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังแดง วัดวังแดง  

สก ๔๕๖๐/๑๓๘๘
เด็กชายสรยุทธ เคธรรมมะ

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๕๖๐/๑๓๘๙
เด็กหญิงกฤษณา สายแก้ว

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๔๐ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๕๖๐/๑๓๙๐
เด็กหญิงชุติกาญจน์ กองขุนทด

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๕๖๐/๑๓๙๑
เด็กหญิงณัฐธิดา แย้มตรี

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๕๖๐/๑๓๙๒
เด็กหญิงศิริวรรณ สีสมุทร

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๕๖๐/๑๓๙๓
เด็กชายณัฐวุฒิ พิษพรม

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๕๖๐/๑๓๙๔
เด็กชายธนากร ทาปอง

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๕๖๐/๑๓๙๕
เด็กชายพิเชรษฐ มณีวงค์

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๕๖๐/๑๓๙๖
เด็กชายภากร คนเพียร

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๕๖๐/๑๓๙๗
เด็กชายวุฒิชัย คำดี

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๕๖๐/๑๓๙๘
เด็กหญิงสุภาพร สุดชาติ

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๕๖๐/๑๓๙๙
เด็กชายเทียนชัย โพธิทอง

์

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๕๖๐/๑๔๐๐
เด็กหญิงกนิษฐา อยู่ในวงค์

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๕๖๐/๑๔๐๑
เด็กหญิงธัญรัตน์ ชัยจำ

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๕๖๐/๑๔๐๒
เด็กหญิงศราศิณี สมบูรณ์สุข

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๕๖๐/๑๔๐๓
เด็กชายศักรินทร์ พงษ์โนรี

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๕๖๐/๑๔๐๔
เด็กชายเศรษฐนิติ มันกำเนิด

่

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๕๖๐/๑๔๐๕
เด็กหญิงธาวินี น้อยหนองหว้า

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๕๖๐/๑๔๐๖
เด็กหญิงสุภัชชา อักษร

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๕๖๐/๑๔๐๗
เด็กหญิงอรพิมล รอดแสง

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๕๖๐/๑๔๐๘
เด็กชายอธิวัฒน์ พูลสวัสดิ

์

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๕๖๐/๑๔๐๙
เด็กชายอัมรินทร์ พวงเกตุ

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๕๖๐/๑๔๑๐
เด็กหญิงธนัชชา ชอบใหญ่

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๕๖๐/๑๔๑๑
เด็กหญิงรามิล เกษตรกุล

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๕๖๐/๑๔๑๒
เด็กหญิงศิลาลักษณ์ สงวนหงษ์

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๕๖๐/๑๔๑๓
เด็กหญิงสุภารัตน์ บุญชม

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๕๖๐/๑๔๑๔
เด็กหญิงหทัยชนก สุพรหมมา

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๕๖๐/๑๔๑๕
เด็กชายณัฐวุฒิ สมศักดิ

์

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๕๖๐/๑๔๑๖
เด็กชายภูวดล ศรีสารคาม

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๕๖๐/๑๔๑๗
เด็กชายวุฒิภัทร เนาว์วรรณ

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๕๖๐/๑๔๑๘
เด็กหญิงเกวลิน วรรณคำ

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๕๖๐/๑๔๑๙
เด็กหญิงดาริกา เก่งกล้า

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๕๖๐/๑๔๒๐
เด็กหญิงสุวิตา ยิงกว่าชาติ

่

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๕๖๐/๑๔๒๑
เด็กชายเนติพงษ์ เหมาะสมาน

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๕๖๐/๑๔๒๒
เด็กชายพีระภัทร ภูจีรัง

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๕๖๐/๑๔๒๓
เด็กหญิงเพชราภรณ์ เคยชัยภูมิ

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๕๖๐/๑๔๒๔
เด็กหญิงมณีวรรณ สรรพมนต์

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๔๑ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๕๖๐/๑๔๒๕
เด็กหญิงวาสนา สุขเสนา

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๕๖๐/๑๔๒๖
เด็กหญิงธิติมา นิคาโม

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๕๖๐/๑๔๒๗
เด็กหญิงนฤมล เหลาเจริญ

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๕๖๐/๑๔๒๘
เด็กชายอติวิชญ์ อาจต้น

๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังนำเย็นวิทยาคม วัดเขาปาแก้ว  

สก ๔๕๖๐/๑๔๒๙
เด็กหญิงกุลนัดดา อนุรักษ์

๐๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๕๖๐/๑๔๓๐
เด็กหญิงขนิษฐา เลขามาศ

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๕๖๐/๑๔๓๑
เด็กหญิงจีรนันท์ ศรีสิงห์

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๕๖๐/๑๔๓๒
เด็กหญิงจอมใจ อืนพวง

้

๐๖/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๕๖๐/๑๔๓๓
เด็กหญิงเด่นนภา สุขจิตร

๐๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๕๖๐/๑๔๓๔
เด็กหญิงพิมพ์ผกา อ่อนละมุล

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๕๖๐/๑๔๓๕
เด็กหญิงภัทราภรณ์ ธนะ

๐๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๕๖๐/๑๔๓๖
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ ทองก้อน

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๕๖๐/๑๔๓๗
เด็กหญิงวราภรณ์ ลีรัตน์

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๕๖๐/๑๔๓๘
เด็กหญิงสุภาพร งิมขุนทด

๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๕๖๐/๑๔๓๙
เด็กหญิงพัชรินทร์ ผลคำ

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๕๖๐/๑๔๔๐
เด็กหญิงสุทธิมนต์ ตรีสอน

๒๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๕๖๐/๑๔๔๑
เด็กชายธีราพันธ์ เอียมแย้ม

่

๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๕๖๐/๑๔๔๒
เด็กชายศราวุฒิ ไตรทิพย์

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๕๖๐/๑๔๔๓
เด็กชายจักรกฤษ เจิมขุนทด

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๕๖๐/๑๔๔๔
เด็กชายนพรุช ลานำเทียง

่

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๕๖๐/๑๔๔๕
เด็กชายรุ่งสุริยา กุลกัง

้

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๕๖๐/๑๔๔๖
เด็กหญิงกมลลักษณ์ ทองแสง

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๕๖๐/๑๔๔๗
เด็กหญิงกฤติยา ตรวจมรคา

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๕๖๐/๑๔๔๘
เด็กหญิงจารุวรรณ พลชัย

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๕๖๐/๑๔๔๙
เด็กหญิงจันจิรา แจ้งสัจจา

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๕๖๐/๑๔๕๐
เด็กหญิงชลธิดา ขวัญศรี

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๕๖๐/๑๔๕๑
เด็กหญิงรัตติภรณ์ เจริญคง

๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๕๖๐/๑๔๕๒
เด็กหญิงวริศรา อันทรบุตร

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๕๖๐/๑๔๕๓
เด็กหญิงวิลัยรัตน์ ประจันนวล

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๕๖๐/๑๔๕๔
เด็กหญิงสุนันทา จันตาเรียน

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๕๖๐/๑๔๕๕
เด็กหญิงสุนันทา พรมพานิช

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๕๖๐/๑๔๕๖
เด็กหญิงสุภาพร บุญเจียง

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๕๖๐/๑๔๕๗
เด็กหญิงพรธิตา เจริญวิเชียรฉาย

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๕๖๐/๑๔๕๘
เด็กหญิงพรพรรณ อินทร์ศิริ

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๕๖๐/๑๔๕๙
เด็กหญิงอิศราภรณ์ ไชยงค์

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๔๒ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๕๖๐/๑๔๖๐
เด็กหญิงอุมากร สีสัน

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๕๖๐/๑๔๖๑
เด็กหญิงอัญสุดา ทองดง

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๕๖๐/๑๔๖๒
เด็กหญิงอรนิดา ผลเลลัย

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๕๖๐/๑๔๖๓
เด็กชายดนัยณัฐ สิงห์ศก

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๕๖๐/๑๔๖๔
เด็กหญิงกัญญาวดี พิรักษา

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๕๖๐/๑๔๖๕
เด็กหญิงพิณนภา อินทนนท์

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๕๖๐/๑๔๖๖
เด็กหญิงชนัญชิดา บุญมี

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๕๖๐/๑๔๖๗
เด็กชายวิชิต บุญชู

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๕๖๐/๑๔๖๘
เด็กหญิงสุนิสา จันทร์ไทย

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๕๖๐/๑๔๖๙
เด็กหญิงพิยะดา อนุประดิษฐ์

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๕๖๐/๑๔๗๐
เด็กหญิงศุภิสรา คงประเวช

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๕๖๐/๑๔๗๑
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ แผนสมบูรณ์

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๕๖๐/๑๔๗๒
เด็กชายอัมรินทร์ สีมา

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๕๖๐/๑๔๗๓
เด็กชายต้องการ ปานเฟอง

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๕๖๐/๑๔๗๔
เด็กชายพงศธร นามฮาด

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๕๖๐/๑๔๗๕
เด็กชายนิธิพัฒน์ บัวสาย

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๕๖๐/๑๔๗๖
เด็กชายวโรดม หุ้มไธสง

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๕๖๐/๑๔๗๗
เด็กชายธนกร โพธิบุตร

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๕๖๐/๑๔๗๘
เด็กหญิงกนกวรรณ วันคำ

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๕๖๐/๑๔๗๙
เด็กหญิงคมชนก ปะวะโก

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๕๖๐/๑๔๘๐
เด็กหญิงปวีณ์นุช บัวเงิน

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๕๖๐/๑๔๘๑
เด็กหญิงธีรดา แสงอาจหาญ

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๕๖๐/๑๔๘๒
เด็กหญิงพิมพ์วิภา หมืนทุม

่

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๕๖๐/๑๔๘๓
เด็กหญิงสุวพิชชา สำลี

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๕๖๐/๑๔๘๔
เด็กหญิงสุวิชาดา สำลี

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๕๖๐/๑๔๘๕
เด็กหญิงอภิญญา บุญงาม

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๕๖๐/๑๔๘๖
เด็กชายสุภาพ ทำไร่

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๕๖๐/๑๔๘๗
เด็กชายรัฐชณพร รัตนารัตน์

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๕๖๐/๑๔๘๘
เด็กชายธีรภัทร ไพรัตน์

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๕๖๐/๑๔๘๙
เด็กชายกิตติศักดิ

์

คำพิพจน์
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๕๖๐/๑๔๙๐
เด็กหญิงชลธิชา ตรีสอน

๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๕๖๐/๑๔๙๑
เด็กชายจิราวัฒน์ ทานชัยวงษ์

๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๕๖๐/๑๔๙๒
เด็กชายกิตติพงศ์ เหล่ากลาง

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๕๖๐/๑๔๙๓
นายนพดล ธรรมม่วงไทย

๑๑/๐๔/๒๕๑๘

โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

สก ๔๕๖๐/๑๔๙๔
นายอรรถวุธ งามจารุโชคทวี

๐๑/๐๓/๒๕๒๐
โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน วัดตาหลังใน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๔๓ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๕๖๐/๑๔๙๕
เด็กชายทรัพย์เจริญ บัวบาน

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี วัดบ่อลูกรัง  

สก ๔๕๖๐/๑๔๙๖ เด็กหญิงณพัชญาภรณ์
น้อยหนองหว้า

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี วัดบ่อลูกรัง  

สก ๔๕๖๐/๑๔๙๗
เด็กหญิงชนัญญา ต่อโชติ

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี วัดบ่อลูกรัง  

สก ๔๕๖๐/๑๔๙๘
เด็กหญิงอรอนงค์ ศิริโท

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี วัดบ่อลูกรัง  

สก ๔๕๖๐/๑๔๙๙
เด็กหญิงสภาวิณี โพธิกระสัง

์

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี วัดบ่อลูกรัง  

สก ๔๕๖๐/๑๕๐๐
เด็กหญิงศศิธร จันทร์เรืองศรี

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี วัดบ่อลูกรัง  

สก ๔๕๖๐/๑๕๐๑
เด็กหญิงนฤมล บุญจอง

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี วัดบ่อลูกรัง  

สก ๔๕๖๐/๑๕๐๒
เด็กหญิงอัจจริยา ขาวสนิท

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี วัดบ่อลูกรัง  

สก ๔๕๖๐/๑๕๐๓
เด็กหญิงบุญสิตา นพเก้า

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี วัดบ่อลูกรัง  

สก ๔๕๖๐/๑๕๐๔
เด็กชายนันทกร งามเจริญ

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี วัดบ่อลูกรัง  

สก ๔๕๖๐/๑๕๐๕
เด็กหญิงปราถนา โคสันเทียะ

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี วัดบ่อลูกรัง  

สก ๔๕๖๐/๑๕๐๖
เด็กชายโชคชัย ศรีจำปา

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี วัดบ่อลูกรัง  

สก ๔๕๖๐/๑๕๐๗
เด็กหญิงวนิดา อึงศรีคราม

่

๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี วัดบ่อลูกรัง  

สก ๔๕๖๐/๑๕๐๘
เด็กหญิงมาลินี ศรีพร้อม

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี วัดบ่อลูกรัง  

สก ๔๕๖๐/๑๕๐๙
เด็กหญิงวรรณชนก เรืองนารี

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี วัดบ่อลูกรัง  

สก ๔๕๖๐/๑๕๑๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์ สงเคราะห์

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี วัดบ่อลูกรัง  

สก ๔๕๖๐/๑๕๑๑
เด็กหญิงศศิกานต์ ปะติตานัง

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี วัดบ่อลูกรัง  

สก ๔๕๖๐/๑๕๑๒
เด็กชายชานนท์ สีใส

๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี วัดบ่อลูกรัง  

สก ๔๕๖๐/๑๕๑๓
เด็กชายพากร สว่างเฟอง

๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี วัดบ่อลูกรัง  

สก ๔๕๖๐/๑๕๑๔
เด็กหญิงกฤติมา คำคุณ

๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี วัดบ่อลูกรัง  

สก ๔๕๖๐/๑๕๑๕
เด็กชายอัษฎาวุธ โครตชมภู

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี วัดบ่อลูกรัง  

สก ๔๕๖๐/๑๕๑๖
เด็กชายภัทรเกียรติ เกตุแก้ว

๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี วัดบ่อลูกรัง  

สก ๔๕๖๐/๑๕๑๗
เด็กชายวิทวัส ไชยบุตร

๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี วัดบ่อลูกรัง  

สก ๔๕๖๐/๑๕๑๘
เด็กหญิงเมขลา แซ่ลาย

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี วัดบ่อลูกรัง  

สก ๔๕๖๐/๑๕๑๙
เด็กหญิงขวัญฤดี วันจีน

๐๗/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมปาไม้ 6
วัดสวนปา  

สก ๔๕๖๐/๑๕๒๐
เด็กหญิงธัณยภร กอเกษตร

๐๖/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมปาไม้ 6

วัดสวนปา  

สก ๔๕๖๐/๑๕๒๑
เด็กหญิงสุมารี เขมรไทย

๑๙/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมปาไม้ 6

วัดสวนปา  

สก ๔๕๖๐/๑๕๒๒
เด็กหญิงปาริฉัตร กำเนิดคุณ

๐๔/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมปาไม้ 6
วัดสวนปา  

สก ๔๕๖๐/๑๕๒๓
เด็กหญิงชมพูนิกข์ สุดา

๐๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมปาไม้ 6
วัดสวนปา  

สก ๔๕๖๐/๑๕๒๔
เด็กหญิงฑิฆัมพร จันทะสิทธิ

์

๒๔/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมปาไม้ 6

วัดสวนปา  

สก ๔๕๖๐/๑๕๒๕
เด็กหญิงเบญจมาศ กองไตร

๓๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมปาไม้ 6
วัดสวนปา  

สก ๔๕๖๐/๑๕๒๖
เด็กหญิงปาริฉัตร สุขจันทร์

๑๑/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมปาไม้ 6

วัดสวนปา  

สก ๔๕๖๐/๑๕๒๗
เด็กหญิงสุกัญญา พุทธา

๐๓/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมปาไม้ 6
วัดสวนปา  

สก ๔๕๖๐/๑๕๒๘
เด็กหญิงสโรชา ศรีโคตร

๑๑/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมปาไม้ 6

วัดสวนปา  

สก ๔๕๖๐/๑๕๒๙
เด็กชายกชกร สุดา

๐๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมปาไม้ 6
วัดสวนปา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๔๔ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๕๖๐/๑๕๓๐
เด็กหญิงกันตา เพ็งโอกาศ

๐๗/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมปาไม้ 6
วัดสวนปา  

สก ๔๕๖๐/๑๕๓๑
เด็กหญิงสุภาวดี ปล้องใหม่

๓๐/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมปาไม้ 6
วัดสวนปา  

สก ๔๕๖๐/๑๕๓๒
เด็กหญิงชลันธร ถนอมวงษ์

๒๒/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมปาไม้ 6

วัดสวนปา  

สก ๔๕๖๐/๑๕๓๓
เด็กชายอภิสิทธิ

์

สุมหา

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพร้าว นครธรรม  

สก ๔๕๖๐/๑๕๓๔
เด็กหญิงพรพิมล ธงไชย

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพร้าว นครธรรม  

สก ๔๕๖๐/๑๕๓๕
เด็กชายวิสุทธิ

์

ศรีสุก
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพร้าว นครธรรม  

สก ๔๕๖๐/๑๕๓๖
เด็กชายสิรภพ พรมสุดร

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพร้าว นครธรรม  

สก ๔๕๖๐/๑๕๓๗
เด็กชายกิตติศักดิ

์

จำนงจิตต์
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพร้าว นครธรรม  

สก ๔๕๖๐/๑๕๓๘
เด็กชายสุรชัย พรมสุดร

๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพร้าว นครธรรม  

สก ๔๕๖๐/๑๕๓๙
เด็กหญิงพรพิมล โปเดิม

๐๖/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านพร้าว นครธรรม  

สก ๔๕๖๐/๑๕๔๐
เด็กหญิงเอธิยาพร สาระกูล

๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพร้าว นครธรรม  

สก ๔๕๖๐/๑๕๔๑
เด็กหญิงอรวรรณ ม่วงกลิง

้

๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพร้าว นครธรรม  

สก ๔๕๖๐/๑๕๔๒
เด็กหญิงศศิประภา แข็งขัน

๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสีแยก

่

นครธรรม  

สก ๔๕๖๐/๑๕๔๓
เด็กชายพงษ์พันธ์ ยะถาคาร

๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง นครธรรม  

สก ๔๕๖๐/๑๕๔๔
เด็กหญิงภัทรธิดา เวชภู

๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง นครธรรม  

สก ๔๕๖๐/๑๕๔๕
เด็กหญิงธนิดา ยศศิริ

๐๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองยาง นครธรรม  

สก ๔๕๖๐/๑๕๔๖
เด็กหญิงทรินทร์กรณ์ วงศ์ทอง

๐๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองยาง นครธรรม  

สก ๔๕๖๐/๑๕๔๗
เด็กชายปฐพี เพียท้าว

๐๘/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองยาง นครธรรม  

สก ๔๕๖๐/๑๕๔๘
เด็กหญิงรินรดา พ้นภัย

๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองยาง นครธรรม  

สก ๔๕๖๐/๑๕๔๙
เด็กชายณัฏฐากรณ์ โสภาพันธ์

๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองยาง นครธรรม  

สก ๔๕๖๐/๑๕๕๐
เด็กหญิงวัชราภรณ์ บุญลาภ

๐๙/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองยาง นครธรรม  

สก ๔๕๖๐/๑๕๕๑
นางสาวพิไลพร ผาอ่อน

๒๒/๐๗/๒๕๔๒

กศน.อำเภอวัฒนานคร วัดนครธรรม  

สก ๔๕๖๐/๑๕๕๒
นางสาวเนตรพนิต พรธนเกษม

๒๐/๐๕/๒๕๓๘

กศน.อำเภอวัฒนานคร วัดนครธรรม  

สก ๔๕๖๐/๑๕๕๓
นางสาวธิภาภรณ์ นำทรัพย์

๒๘/๐๑/๒๕๔๔

กศน.อำเภอวัฒนานคร วัดนครธรรม  

สก ๔๕๖๐/๑๕๕๔
เด็กชายพงศกร สังชม

๒๐/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านบุกะสัง สังคมมาวาส  

สก ๔๕๖๐/๑๕๕๕
เด็กหญิงอรณิชา แน่นอุดร

๒๒/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านบุกะสัง สังคมมาวาส  

สก ๔๕๖๐/๑๕๕๖
เด็กชายพิทักษ์ อุสมร

๒๒/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านบุกะสัง สังคมมาวาส  

สก ๔๕๖๐/๑๕๕๗
เด็กชายสไบทิพย์ หม่องพราหมณ์

๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุกะสัง สังคมมาวาส  

สก ๔๕๖๐/๑๕๕๘
เด็กชายวิรัตน์ แม่นปน

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุกะสัง สังคมมาวาส  

สก ๔๕๖๐/๑๕๕๙
เด็กชายชานนท์ สายทอง

๓๐/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านบุกะสัง สังคมมาวาส  

สก ๔๕๖๐/๑๕๖๐
เด็กชายวัชรศักดิ

์

ประสังกุล
๑๖/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุกะสัง สังคมมาวาส  

สก ๔๕๖๐/๑๕๖๑
เด็กชายนฤเบศ คำนึง

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุกะสัง สังคมมาวาส  

สก ๔๕๖๐/๑๕๖๒
เด็กชายภูมิพัฒน์ แสงสวาท

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุกะสัง สังคมมาวาส  

สก ๔๕๖๐/๑๕๖๓
เด็กชายธนกฤต สังข์ชม

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุกะสัง สังคมมาวาส  

สก ๔๕๖๐/๑๕๖๔
เด็กหญิงตรีดาว งามแสง

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุกะสัง สังคมมาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๔๕ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๕๖๐/๑๕๖๕
เด็กหญิงศิริลักษณ์ ณรงค์เพชร

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุกะสัง สังคมมาวาส  

สก ๔๕๖๐/๑๕๖๖
เด็กหญิงภัตราพร คำพันธ์

๑๕/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านบุกะสัง สังคมมาวาส  

สก ๔๕๖๐/๑๕๖๗
เด็กหญิงอลิษา หงษ์นะกุล

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุกะสัง สังคมมาวาส  

สก ๔๕๖๐/๑๕๖๘
เด็กหญิงพนิดา จดจำ

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุกะสัง สังคมมาวาส  

สก ๔๕๖๐/๑๕๖๙
เด็กหญิงกมลรัตน์ ธิบูรณ์บุญ

๒๘/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านบุกะสัง สังคมมาวาส  

สก ๔๕๖๐/๑๕๗๐
เด็กหญิงพิทยาภรณ์ คำพันธ์

๒๗/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านบุกะสัง สังคมมาวาส  

สก ๔๕๖๐/๑๕๗๑
เด็กชายทวีศักดิ

์

ศักดิรัตนารักษ์

์

๓๐/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านบุกะสัง สังคมมาวาส  

สก ๔๕๖๐/๑๕๗๒
เด็กชายนิรวิทธ์ คำนึง

๐๕/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบุกะสัง สังคมมาวาส  

สก ๔๕๖๐/๑๕๗๓
เด็กหญิงณัฐริณีย์ พงษ์ประเสริฐ

๐๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบุกะสัง สังคมมาวาส  

สก ๔๕๖๐/๑๕๗๔
เด็กชายวัชรินทร์ บุตระบุญมา

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินผาสุก สุธรรมมาวาส  

สก ๔๕๖๐/๑๕๗๕
เด็กชายโกมินทร์ กงแก้ว

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินผาสุก สุธรรมมาวาส  

สก ๔๕๖๐/๑๕๗๖
เด็กชายอภิชัย หันทยุง

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินผาสุก สุธรรมมาวาส  

สก ๔๕๖๐/๑๕๗๗
เด็กหญิงพิชญ์ภัสสร ธรรมสาโรช

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินผาสุก สุธรรมมาวาส  

สก ๔๕๖๐/๑๕๗๘
เด็กหญิงกันตินันท์ ซอด้น

๑๖/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเนินผาสุก สุธรรมมาวาส  

สก ๔๕๖๐/๑๕๗๙
เด็กชายธนกร ประจำรัง

๒๔/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเนินผาสุก สุธรรมมาวาส  

สก ๔๕๖๐/๑๕๘๐
เด็กหญิงอธิษฐาน หละวัน ๒๐/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเนินผาสุก สุธรรมมาวาส  

สก ๔๕๖๐/๑๕๘๑
เด็กชายธีรภัทร สงวนศ

๒๐/๑/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านเนินผาสุก สุธรรมมาวาส  

สก ๔๕๖๐/๑๕๘๒
เด็กชายธนากร สายทอง

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองแวง  

สก ๔๕๖๐/๑๕๘๓
เด็กชายพิทยา หมายชอบ

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองแวง  

สก ๔๕๖๐/๑๕๘๔
เด็กชายณัฐภัทร มุ้งบัง

๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองแวง  

สก ๔๕๖๐/๑๕๘๕
เด็กหญิงอุมาภรณ์ หาญมนตรี

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงคอม หนองหอย  

สก ๔๕๖๐/๑๕๘๖
เด็กหญิงอลิสา ชืนชม

่

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงคอม หนองหอย  

สก ๔๕๖๐/๑๕๘๗
เด็กหญิงทิพย์สุดา ใจขันแก้ว

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงคอม หนองหอย  

สก ๔๕๖๐/๑๕๘๘
เด็กหญิงนำหนึง

่

สิงห์ทองดา
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงคอม หนองหอย  

สก ๔๕๖๐/๑๕๘๙
เด็กชายพรศักดิ

์

เทพมณี
๒๕/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงคอม หนองหอย  

สก ๔๕๖๐/๑๕๙๐
เด็กชายวัชชิระพงษ์ ลอยนอก

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงคอม หนองหอย  

สก ๔๕๖๐/๑๕๙๑
เด็กหญิงธมลวรรณ ใจสงฆ์

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงคอม หนองหอย  

สก ๔๕๖๐/๑๕๙๒
เด็กหญิงกมลชนก หอมจันทร์

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงคอม หนองหอย  

สก ๔๕๖๐/๑๕๙๓
เด็กชายสิทธิโชค ปุริเกษม

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหอย หนองหอย  

สก ๔๕๖๐/๑๕๙๔
เด็กชายปณณรัตน์ ประกอบผล

๑๔/๑๒/๒๕๔๘.

โรงเรียนบ้านหนองหอย หนองหอย  

สก ๔๕๖๐/๑๕๙๕
เด็กหญิงธนัชพร เดชอำไพ

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหอย หนองหอย  

สก ๔๕๖๐/๑๕๙๖
เด็กชายรัฐศาสตร์ สุขเนตร

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา หนองหอย  

สก ๔๕๖๐/๑๕๙๗
เด็กหญิงนิตยา โสภากุล

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ หนองใหญ่  

สก ๔๕๖๐/๑๕๙๘
เด็กชายวิธวิทย์ สิงสมดี

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ หนองใหญ่  

สก ๔๕๖๐/๑๕๙๙
เด็กชายถิรวัฒน์ โสภากุล

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ หนองใหญ่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๔๖ / ๑๐๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๕๖๐/๑๖๐๐
เด็กชายธีระพงษ์ แย้มชม

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ หนองใหญ่  

สก ๔๕๖๐/๑๖๐๑
เด็กหญิงบังอร สุรินทรัตน์

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ หนองใหญ่  

สก ๔๕๖๐/๑๖๐๒
เด็กหญิงปาริชาติ ศรีเนตร

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ หนองใหญ่  

สก ๔๕๖๐/๑๖๐๓
เด็กหญิงวาสนา ฟองเกิด

๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ หนองใหญ่  

สก ๔๕๖๐/๑๖๐๔
เด็กชายพานิด โสภากุล

๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ หนองใหญ่  

สก ๔๕๖๐/๑๖๐๕
เด็กชายปรพล ลำเลิศ

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ หนองใหญ่  

สก ๔๕๖๐/๑๖๐๖
เด็กชายสุรบดินทร์ ฟองเกิด

๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ หนองใหญ่  

สก ๔๕๖๐/๑๖๐๗
เด็กชายศิว้ฒน์ แซ่ลิม

้

๗/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านกุดม่วง อุทุมพร  

สก ๔๕๖๐/๑๖๐๘
เด็กหญิงหทัยรัตน์ มาตรสมบัติ

๒๖/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านกุดม่วง อุทุมพร  

สก ๔๕๖๐/๑๖๐๙
เด็กหญิงวลัยลักษณ์ ชัยชมพู

๑๐/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านกุดม่วง อุทุมพร  

สก ๔๕๖๐/๑๖๑๐
เด็กหญิงรัศมี เก็น

๑๕/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านกุดม่วง อุทุมพร  

สก ๔๕๖๐/๑๖๑๑
เด็กหญิงกมลวรรณ โนนเกิด

๑๑/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านกุดม่วง อุทุมพร  

สก ๔๕๖๐/๑๖๑๒
เด็กชายชญานิน สีพิลา

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดม่วง อุทุมพร  

สก ๔๕๖๐/๑๖๑๓
เด็กชายปณณวิชญ์ นิดมังกร

๑๑/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกุดม่วง อุทุมพร  

สก ๔๕๖๐/๑๖๑๔
เด็กหญิงอภิญญา ละม่อม ๗/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกุดม่วง อุทุมพร  

สก ๔๕๖๐/๑๖๑๕
เด็กชายจิรายุ จินโจ

๑๕/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนจิก หนองคุ้ม  

สก ๔๕๖๐/๑๖๑๖
เด็กหญิงลดาวรรณ ณรงค์เดช

๑๗/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนจิก หนองคุ้ม  

สก ๔๕๖๐/๑๖๑๗
เด็กชายธวัชชัย นวลกลาง

๒/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนจิก หนองคุ้ม  

สก ๔๕๖๐/๑๖๑๘
เด็กหญิงณิชกานต์ ทองดี ๓/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนจิก หนองคุ้ม  

สก ๔๕๖๐/๑๖๑๙
เด็กหญิงอุบลวรรณ ชมดง

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนจิก หนองคุ้ม  

สก ๔๕๖๐/๑๖๒๐
เด็กชายพิพัฒน์พงษ์ ธรรมประดิษฐ์

๑๐/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านวังรี หนองคุ้ม  

สก ๔๕๖๐/๑๖๒๑
เด็กชายพชรพล เย็นไธสง ๖/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านวังรี หนองคุ้ม  

สก ๔๕๖๐/๑๖๒๒
เด็กชายรชต ทวีวรรณกิจ

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังรี หนองคุ้ม  

สก ๔๕๖๐/๑๖๒๓
นางสาวสุจิตรา อร่ามศรี

๒๓/๗/๒๕๐๔
โรงเรียนบ้านวังรี หนองคุ้ม  

สก ๔๕๖๐/๑๖๒๔
นางฐานิตา วินิจฉัย ๓/๒/๒๕๑๗ โรงเรียนบ้านวังรี หนองคุ้ม  

สก ๔๕๖๐/๑๖๒๕
นางสาวอรัญญา สิงหินสาย ๒/๑/๒๕๓๔ โรงเรียนบ้านวังรี หนองคุ้ม  

สก ๔๕๖๐/๑๖๒๖
เด็กหญิงญาณินี เจริญวงษ์

๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัฒนานคร หนองคุ้ม  

สก ๔๕๖๐/๑๖๒๗
เด็กชายสนธยา สายสมร

๒๔/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลวัฒนานคร หนองคุ้ม  

สก ๔๕๖๐/๑๖๒๘
เด็กหญิงมณีวรรณ รุ่งรัศมี

๒๐/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลวัฒนานคร หนองคุ้ม  

สก ๔๕๖๐/๑๖๒๙
เด็กชายอครวรรณ ดีมุข

๒๘/๔/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลวัฒนานคร หนองคุ้ม  

สก ๔๕๖๐/๑๖๓๐
เด็กหญิงปญญาพร ชูชีพ ๒/๓/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลวัฒนานคร หนองคุ้ม  

สก ๔๕๖๐/๑๖๓๑
เด็กหญิงสุชานันท์ สอนทอง

๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาจาน เขาจาน  

สก ๔๕๖๐/๑๖๓๒
เด็กหญิงภัทรพล พันนาม

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาจาน เขาจาน  

สก ๔๕๖๐/๑๖๓๓
เด็กชายณัฐนันท์ จิตรเย็น

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาจาน เขาจาน  

สก ๔๕๖๐/๑๖๓๔
เด็กชายณัฐภูมิ อินเอียม

่

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาจาน เขาจาน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๔๗ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๕๖๐/๑๖๓๕
เด็กชายอนุรักษ์ โชติรืน

่

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาจาน เขาจาน  

สก ๔๕๖๐/๑๖๓๖
เด็กชายกมลวรรณ รูปตำ

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาจาน เขาจาน  

สก ๔๕๖๐/๑๖๓๗
เด็กหญิงธิดาทิพย์ ภู่อาษา

๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาจาน เขาจาน  

สก ๔๕๖๐/๑๖๓๘ เด็กหญิงมณฑกาญจน์
เวฬุวนารักษ์

๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาจาน เขาจาน  

สก ๔๕๖๐/๑๖๓๙
เด็กหญิงสาวินี เอือเฟอ

้

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาจาน เขาจาน  

สก ๔๕๖๐/๑๖๔๐
เด็กหญิงดลทรัพย์ พุตบุรี

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเขาจาน เขาจาน  

สก ๔๕๖๐/๑๖๔๑
เด็กชายสัญชัย เหมศิริ

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับนกแก้ว หนองเรือ  

สก ๔๕๖๐/๑๖๔๒
เด็กชายอภินันท์ อิกะศิริ

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับนกแก้ว หนองเรือ  

สก ๔๕๖๐/๑๖๔๓
เด็กชายอรรฆพร กุลวิมล

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับนกแก้ว หนองเรือ  

สก ๔๕๖๐/๑๖๔๔
เด็กชายนภดล แสงทอง

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับนกแก้ว หนองเรือ  

สก ๔๕๖๐/๑๖๔๕
เด็กหญิงชนาภัทร ดาวรุ่งรมย์

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับนกแก้ว หนองเรือ  

สก ๔๕๖๐/๑๖๔๖
เด็กชายเกตเกล้า ถาวรสาลี

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับนกแก้ว หนองเรือ  

สก ๔๕๖๐/๑๖๔๗
เด็กหญิงนวิวรรณ โสดาราม

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับนกแก้ว หนองเรือ  

สก ๔๕๖๐/๑๖๔๘
เด็กหญิงสิริโสภา ถามังมี

่

๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซับนกแก้ว หนองเรือ  

สก ๔๕๖๐/๑๖๔๙
เด็กหญิงจิดาภา ใสกามล

๑๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านซับนกแก้ว หนองเรือ  

สก ๔๕๖๐/๑๖๕๐
เด็กชายประสพโชค สมุทรีรัมย์

๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซับนกแก้ว หนองเรือ  

สก ๔๕๖๐/๑๖๕๑
เด็กชายอิทธิพล รังสี

๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด หนองเรือ  

สก ๔๕๖๐/๑๖๕๒
เด็กชายสุเมธา บ้านใหม่

๐๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเนินสะอาด หนองเรือ  

สก ๔๕๖๐/๑๖๕๓
เด็กชายเวหา แก้วงาม

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด หนองเรือ  

สก ๔๕๖๐/๑๖๕๔
เด็กหญิงนรรฆพร สมุดศรีรัก

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านภักดีแผ่นดิน หนองเรือ  

สก ๔๕๖๐/๑๖๕๕
เด็กหญิงนพมาศ สมัยกุล

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านภักดีแผ่นดิน หนองเรือ  

สก ๔๕๖๐/๑๖๕๖
เด็กหญิงอุทัยทิพย์ พรมเวช

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านภักดีแผ่นดิน หนองเรือ  

สก ๔๕๖๐/๑๖๕๗
เด็กหญิงพนิดา หาสุข

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านภักดีแผ่นดิน หนองเรือ  

สก ๔๕๖๐/๑๖๕๘
เด็กหญิงรัชชานนท์ บุญท้าว

๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านภักดีแผ่นดิน หนองเรือ  

สก ๔๕๖๐/๑๖๕๙
เด็กชายภูวนาท ทองสีดา

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านภักดีแผ่นดิน หนองเรือ  

สก ๔๕๖๐/๑๖๖๐
เด็กชายธนภัทร ทิมเทียง

่

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านภักดีแผ่นดิน หนองเรือ  

สก ๔๕๖๐/๑๖๖๑
เด็กชายวงศธร ถาวรยิง

่

๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านภักดีแผ่นดิน หนองเรือ  

สก ๔๕๖๐/๑๖๖๒
เด็กหญิงกัณฐิกา ถาวรยิง

่

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านภักดีแผ่นดิน หนองเรือ  

สก ๔๕๖๐/๑๖๖๓
เด็กหญิงศศิภา สุขกุล

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านภักดีแผ่นดิน หนองเรือ  

สก ๔๕๖๐/๑๖๖๔
เด็กชายกุลปาลิกา คำบัว

๐๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านภักดีแผ่นดิน หนองเรือ  

สก ๔๕๖๐/๑๖๖๕
เด็กหญิงตีรณา สารรักษ์

๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านภักดีแผ่นดิน หนองเรือ  

สก ๔๕๖๐/๑๖๖๖
เด็กชายประทาน ประพฤติธรรม

๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านภักดีแผ่นดิน หนองเรือ  

สก ๔๕๖๐/๑๖๖๗
นางฉวัวรรณ แผ่วตะคุ

๐๖/๐๘/๒๕๑๑

โรงเรียนบ้านหนองเรือ หนองเรือ  

สก ๔๕๖๐/๑๖๖๘
นางสาวสุขุมาล ชาระ

๒๓/๐๘/๒๕๑๑

โรงเรียนบ้านหนองเรือ หนองเรือ  

สก ๔๕๖๐/๑๖๖๙
นางรัตนา สายยอม

๑๕/๐๙/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านหนองเรือ หนองเรือ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๔๘ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๕๖๐/๑๖๗๐
นางอัจฉรา ประดับกรณ์

๒๓/๑๐/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านหนองเรือ หนองเรือ  

สก ๔๕๖๐/๑๖๗๑
นางกรณิการ์ ถาวรสาลี

๒๘/๑๒/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านหนองเรือ หนองเรือ  

สก ๔๕๖๐/๑๖๗๒
เด็กหญิงสุวัญณี ทองบุญ

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเรือ หนองเรือ  

สก ๔๕๖๐/๑๖๗๓
เด็กหญิงสุภาพร พุ่มเรือง

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเรือ หนองเรือ  

สก ๔๕๖๐/๑๖๗๔
เด็กชายเทวรินทร์ แขเขียว

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเรือ หนองเรือ  

สก ๔๕๖๐/๑๖๗๕
เด็กหญิงกัญญาณัฐ แซ่คู

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเรือ หนองเรือ  

สก ๔๕๖๐/๑๖๗๖
เด็กชายนภดล หิรัญคำ

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเรือ หนองเรือ  

สก ๔๕๖๐/๑๖๗๗
เด็กชายอดุลย์ ทองชม

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเรือ หนองเรือ  

สก ๔๕๖๐/๑๖๗๘
เด็กชายอัชฎาวุฒิ พรมมา

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเรือ หนองเรือ  

สก ๔๕๖๐/๑๖๗๙
เด็กหญิงสิริพร บุญทา

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเรือ หนองเรือ  

สก ๔๕๖๐/๑๖๘๐
เด็กชายธนากร สายทอง

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเรือ หนองเรือ  

สก ๔๕๖๐/๑๖๘๑
เด็กหญิงวาสนา บัวลพบุรี

๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเรือ หนองเรือ  

สก ๔๕๖๐/๑๖๘๒
เด็กหญิงอนัญพร ปองโสม

๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเรือ หนองเรือ  

สก ๔๕๖๐/๑๖๘๓
เด็กหญิงอรดี ถามังมี

่

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเรือ หนองเรือ  

สก ๔๕๖๐/๑๖๘๔
เด็กหญิงนันทภัทร์ ภูมิโยชน์

๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเรือ หนองเรือ  

สก ๔๕๖๐/๑๖๘๕
เด็กหญิงสุภาวดี อุเคน

๐๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองเรือ หนองเรือ  

สก ๔๕๖๐/๑๖๘๖
นางปภาวิชญ์ พานสมภพ

๑๒/๐๖/๒๕๒๒

โรงเรียนวัดพุทธิสาร หนองเรือ  

สก ๔๕๖๐/๑๖๘๗
นางสาวปาริชาติ กุลประชา

๒๐/๐๔/๒๕๓๒

โรงเรียนวัดพุทธิสาร หนองเรือ  

สก ๔๕๖๐/๑๖๘๘
เด็กชายเด่นภูมิ หารคำอุ้ย

๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพุทธิสาร หนองเรือ  

สก ๔๕๖๐/๑๖๘๙
เด็กชายบรรณสรณ์ อินทร์กันหา

๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพุทธิสาร หนองเรือ  

สก ๔๕๖๐/๑๖๙๐
เด็กชายธนธรณ์ ชมเทียม

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพุทธิสาร หนองเรือ  

สก ๔๕๖๐/๑๖๙๑
เด็กชายชิโนรส ถาวรยิง

่

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพุทธิสาร หนองเรือ  

สก ๔๕๖๐/๑๖๙๒
เด็กชายเจษฎา วันดี

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพุทธิสาร หนองเรือ  

สก ๔๕๖๐/๑๖๙๓
เด็กชายกิติศักดิ

์

พลเมือง

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพุทธิสาร หนองเรือ  

สก ๔๕๖๐/๑๖๙๔
เด็กชายสุรชัย พูผา

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพุทธิสาร หนองเรือ  

สก ๔๕๖๐/๑๖๙๕
เด็กชายกตพล ดาทา

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพุทธิสาร หนองเรือ  

สก ๔๕๖๐/๑๖๙๖
เด็กหญิงจิราภรณ์ พูผา

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพุทธิสาร หนองเรือ  

สก ๔๕๖๐/๑๖๙๗
เด็กหญิงอัจจิมา อาจเลิศ

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพุทธิสาร หนองเรือ  

สก ๔๕๖๐/๑๖๙๘
เด็กชายจุมพล ยอดอาษา

๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพุทธิสาร หนองเรือ  

สก ๔๕๖๐/๑๖๙๙
เด็กชายภูเบศ หาญสมศรี

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพุทธิสาร หนองเรือ  

สก ๔๕๖๐/๑๗๐๐
เด็กชายนภดล ชนะพจน์

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพุทธิสาร หนองเรือ  

สก ๔๕๖๐/๑๗๐๑
เด็กชายศุภกร ประนะมัง

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพุทธิสาร หนองเรือ  

สก ๔๕๖๐/๑๗๐๒
เด็กหญิงพีรดา สุขวารี

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพุทธิสาร หนองเรือ  

สก ๔๕๖๐/๑๗๐๓
เด็กชายธีรภัทร กองโค

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพุทธิสาร หนองเรือ  

สก ๔๕๖๐/๑๗๐๔
เด็กหญิงสิริ งามเลิศ

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพุทธิสาร หนองเรือ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๔๙ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๕๖๐/๑๗๐๕
เด็กหญิงสิริยากร พรหมทิพย์

๒๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดพุทธิสาร หนองเรือ  

สก ๔๕๖๐/๑๗๐๖
เด็กชายเอกพงษ์ น่วมทอง

๓๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดพุทธิสาร หนองเรือ  

สก ๔๕๖๐/๑๗๐๗
เด็กชายธีวัฒน์ พลเมือง

๐๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดพุทธิสาร หนองเรือ  

สก ๔๕๖๐/๑๗๐๘
เด็กชายอนันต์ บ่อแร่

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ วัดเขาพรมสุวรรณ  

สก ๔๕๖๐/๑๗๐๙
เด็กหญิงศศิธร สมมัง

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ วัดเขาพรมสุวรรณ  

สก ๔๕๖๐/๑๗๑๐
เด็กหญิงจิรนันท์ อินเบิด

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ วัดเขาพรมสุวรรณ  

สก ๔๕๖๐/๑๗๑๑
เด็กหญิงปภัสสร คำอ่อน

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ วัดเขาพรมสุวรรณ  

สก ๔๕๖๐/๑๗๑๒
เด็กหญิงกณิษฐา แฝงฤทธิ

์

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ วัดเขาพรมสุวรรณ  

สก ๔๕๖๐/๑๗๑๓
เด็กชายอนุชา สีชมภู

๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ วัดเขาพรมสุวรรณ  

สก ๔๕๖๐/๑๗๑๔
เด็กชายประพรรณ ชีกลาง

๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ วัดเขาพรมสุวรรณ  

สก ๔๕๖๐/๑๗๑๕
เด็กชายนิพนธ์ วานทุม

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ วัดเขาพรมสุวรรณ  

สก ๔๕๖๐/๑๗๑๖
เด็กชายภูมิน คำเสน

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ วัดเขาพรมสุวรรณ  

สก ๔๕๖๐/๑๗๑๗
เด็กหญิงศรัณยา จันนอก

๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ วัดเขาพรมสุวรรณ  

สก ๔๕๖๐/๑๗๑๘
เด็กหญิงสุกัญญา โตเล็ก

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ วัดเขาพรมสุวรรณ  

สก ๔๕๖๐/๑๗๑๙
เด็กชายเทพทัต ปกกาวะลา

๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ วัดเขาพรมสุวรรณ  

สก ๔๕๖๐/๑๗๒๐
เด็กชายทิวากร วักไธสง

๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ วัดเขาพรมสุวรรณ  

สก ๔๕๖๐/๑๗๒๑
เด็กชายภูริชญ์ ภู่มาลา

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ วัดเขาพรมสุวรรณ  

สก ๔๕๖๐/๑๗๒๒
เด็กหญิงปาริชาติ เศษวรรณโคตร

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ วัดเขาพรมสุวรรณ  

สก ๔๕๖๐/๑๗๒๓
เด็กหญิงลักษณารีย์ หอมเย็น

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ วัดเขาพรมสุวรรณ  

สก ๔๕๖๐/๑๗๒๔
เด็กหญิงธนพร วุฒิ

๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ วัดเขาพรมสุวรรณ  

สก ๔๕๖๐/๑๗๒๕
เด็กหญิงธนัชพร วงวัน

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ วัดเขาพรมสุวรรณ  

สก ๔๕๖๐/๑๗๒๖
เด็กหญิงลิสา เอลิง

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ วัดเขาพรมสุวรรณ  

สก ๔๕๖๐/๑๗๒๗
เด็กหญิงจุฑาภัทร เชือพหล

้

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ วัดเขาพรมสุวรรณ  

สก ๔๕๖๐/๑๗๒๘
เด็กหญิงศิริรัตน์ ไล่กระโทก

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ วัดเขาพรมสุวรรณ  

สก ๔๕๖๐/๑๗๒๙
นางสาววิระตี สินงาม

๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ วัดเขาพรมสุวรรณ  

สก ๔๕๖๐/๑๗๓๐
เด็กชายวันชัย เกตุแจ้ง

๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ วัดเขาพรมสุวรรณ  

สก ๔๕๖๐/๑๗๓๑
เด็กชายภูวดล มูลศรี

๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ วัดเขาพรมสุวรรณ  

สก ๔๕๖๐/๑๗๓๒
เด็กชายจิตติพัฒน์ เยียมภายสงค์

่

๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ วัดเขาพรมสุวรรณ  

สก ๔๕๖๐/๑๗๓๓
เด็กชายกิตติศักดิ

์

เงินชืน

่

๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ วัดเขาพรมสุวรรณ  

สก ๔๕๖๐/๑๗๓๔
เด็กชายวุฒิชัย สุทโธ

๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ วัดเขาพรมสุวรรณ  

สก ๔๕๖๐/๑๗๓๕
เด็กหญิงศิรภัสสร ยีรัมย์

่

๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ วัดเขาพรมสุวรรณ  

สก ๔๕๖๐/๑๗๓๖
เด็กหญิงจิรพร นวนศรี

๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ วัดเขาพรมสุวรรณ  

สก ๔๕๖๐/๑๗๓๗
เด็กหญิงอลิษา อุดหนุน

๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ วัดเขาพรมสุวรรณ  

สก ๔๕๖๐/๑๗๓๘
เด็กชายอัมรินทร์ ประเสริฐแก้ว

๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ วัดเขาพรมสุวรรณ  

สก ๔๕๖๐/๑๗๓๙
เด็กชายณัฐวุฒิ เจียมจักร์

๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ วัดเขาพรมสุวรรณ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๕๐ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๕๖๐/๑๗๔๐
เด็กหญิงภานิชา ปกกาวะลา

๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ วัดเขาพรมสุวรรณ  

สก ๔๕๖๐/๑๗๔๑
เด็กหญิงชลธิชา ปกกาสัง

๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ วัดเขาพรมสุวรรณ  

สก ๔๕๖๐/๑๗๔๒
เด็กหญิงปยะนุช พรมเขียว

๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ วัดเขาพรมสุวรรณ  

สก ๔๕๖๐/๑๗๔๓
เด็กชายอัครพล อร่ามศรี

๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ วัดเขาพรมสุวรรณ  

สก ๔๕๖๐/๑๗๔๔
เด็กหญิงสุกัญญา พัฒนสามารถ

๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ วัดเขาพรมสุวรรณ  

สก ๔๕๖๐/๑๗๔๕
เด็กหญิงอรรัมภา เพียงเกตุ

๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ วัดเขาพรมสุวรรณ  

สก ๔๕๖๐/๑๗๔๖
นางภานิชา เปรืองธนากิจ

่

๑๓/๐๙/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ วัดเขาพรมสุวรรณ  

สก ๔๕๖๐/๑๗๔๗
นางสาวสุดารัตน์ ศีลพันธ์

๒๙/๐๘/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ วัดเขาพรมสุวรรณ  

สก ๔๕๖๐/๑๗๔๘
นางสาวสุวรรณา ทรัพย์ประโคน

๑๔/๐๓/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ วัดเขาพรมสุวรรณ  

สก ๔๕๖๐/๑๗๔๙
เด็กชายกิตติกร ศาลาคำ

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ วัดแซร์ออ  

สก ๔๕๖๐/๑๗๕๐
เด็กชายนทีธร เงินทรัพย์

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ วัดแซร์ออ  

สก ๔๕๖๐/๑๗๕๑
เด็กชายนำโชค เงินม่วง

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ วัดแซร์ออ  

สก ๔๕๖๐/๑๗๕๒
เด็กชายอุเทน ช่วงไธสง

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ วัดแซร์ออ  

สก ๔๕๖๐/๑๗๕๓
เด็กหญิงแคทรียา ยิมสำเนียง

้

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ วัดแซร์ออ  

สก ๔๕๖๐/๑๗๕๔
เด็กหญิงณัฏฐณิชา กลึงกลางดอน

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ วัดแซร์ออ  

สก ๔๕๖๐/๑๗๕๕
เด็กหญิงดวงแก้ว โสพัน

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ วัดแซร์ออ  

สก ๔๕๖๐/๑๗๕๖
เด็กหญิงธิดา วิทูรย์

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ วัดแซร์ออ  

สก ๔๕๖๐/๑๗๕๗
เด็กชายนิชา นวลสระน้อย

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ วัดแซร์ออ  

สก ๔๕๖๐/๑๗๕๘
เด็กชายไชยวัฒน์ เงินใส

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ วัดแซร์ออ  

สก ๔๕๖๐/๑๗๕๙
เด็กชายดำรง สวัสดี

๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ วัดแซร์ออ  

สก ๔๕๖๐/๑๗๖๐
เด็กชายธนากร เลียมกิง

่ ่

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ วัดแซร์ออ  

สก ๔๕๖๐/๑๗๖๑
เด็กชายธีระศักดิ

์

งามยิม

้

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ วัดแซร์ออ  

สก ๔๕๖๐/๑๗๖๒
เด็กชายวิทวัส มานะเพียร

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ วัดแซร์ออ  

สก ๔๕๖๐/๑๗๖๓
เด็กชายสรศักดิ

์

โม้สูงเนิน
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ วัดแซร์ออ  

สก ๔๕๖๐/๑๗๖๔
เด็กหญิงอริศรา กว้างนอก

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ วัดแซร์ออ  

สก ๔๕๖๐/๑๗๖๕
เด็กชายอาทิตย์ เงินสุด

๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ วัดแซร์ออ  

สก ๔๕๖๐/๑๗๖๖
เด็กชายเกรียงไกร แตงเทศ

๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ วัดแซร์ออ  

สก ๔๕๖๐/๑๗๖๗
เด็กชายทรัพย์ทวี งามยิม

้

๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ วัดแซร์ออ  

สก ๔๕๖๐/๑๗๖๘
เด็กชายสมศักดิ

์

เจียงดง
๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ วัดแซร์ออ  

สก ๔๕๖๐/๑๗๖๙
เด็กหญิงวรรณนิษา เงินกอง

๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ วัดแซร์ออ  

สก ๔๕๖๐/๑๗๗๐
นายจ่อย เงินม่วง

๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ วัดแซร์ออ  

สก ๔๕๖๐/๑๗๗๑
เด็กหญิงธิดาทิพย์ ภูชะดา

๑๙/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านท่าเกวียน ท่าเกวียน  

สก ๔๕๖๐/๑๗๗๒
เด็กหญิงจิรัชญา จรทะผา

๒๒/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าเกวียน ท่าเกวียน  

สก ๔๕๖๐/๑๗๗๓
เด็กชายณัฐพล บุญมาเครือ

๑๘/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านท่าเกวียน ท่าเกวียน  

สก ๔๕๖๐/๑๗๗๔
เด็กชายณัฐพงษ์ ยะถาเทศ

๒๓/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านท่าเกวียน ท่าเกวียน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๕๑ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๕๖๐/๑๗๗๕
เด็กชายบริวัฒน์ ผดุงสุข

๑๙/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านท่าเกวียน ท่าเกวียน  

สก ๔๕๖๐/๑๗๗๖
เด็กหญิงลลิตา แรกขึน

้

๒๑/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านท่าเกวียน ท่าเกวียน  

สก ๔๕๖๐/๑๗๗๗
เด็กชายณัฏฐวี ชัยสมบูรณ์

๒๖/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านท่าเกวียน ท่าเกวียน  

สก ๔๕๖๐/๑๗๗๘
เด็กชายนวมินทร์ ผาสวด ๙/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านท่าเกวียน ท่าเกวียน  

สก ๔๕๖๐/๑๗๗๙
เด็กหญิงธนพร บุญยนันท์

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าเกวียน ท่าเกวียน  

สก ๔๕๖๐/๑๗๘๐
เด็กชายเสกสรร แดงตะขบ ๔/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านท่าเกวียน ท่าเกวียน  

สก ๔๕๖๐/๑๗๘๑
เด็กชายเอกประพันธ์ กันดี ๒/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านท่าเกวียน ท่าเกวียน  

สก ๔๕๖๐/๑๗๘๒
เด็กชายวายุ เกิดสบาย

๓๐/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านท่าเกวียน ท่าเกวียน  

สก ๔๕๖๐/๑๗๘๓
เด็กชายปญณวิชญ์ อินทรศักดิ

์

๔/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านท่าเกวียน ท่าเกวียน  

สก ๔๕๖๐/๑๗๘๔
เด็กหญิงณัฐพร รักาพล

๑๙/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านท่าเกวียน ท่าเกวียน  

สก ๔๕๖๐/๑๗๘๕
เด็กชายวาทิน จันทร์สว่าง

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าเกวียน ท่าเกวียน  

สก ๔๕๖๐/๑๗๘๖
เด็กชายสุรเชษฐ บุญเชิด

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาเลือม

่

วัดเขาเลือม

่

 

สก ๔๕๖๐/๑๗๘๗
เด็กชายเศรษฐพงศ์ แสนสุข

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาเลือม

่

วัดเขาเลือม

่

 

สก ๔๕๖๐/๑๗๘๘
เด็กชายนริศ เนืองลี

่

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาเลือม

่

วัดเขาเลือม

่

 

สก ๔๕๖๐/๑๗๘๙
เด็กหญิงแพรวา ทองศรี

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาเลือม

่

วัดเขาเลือม

่

 

สก ๔๕๖๐/๑๗๙๐
เด็กหญิงปณิดา สอนอินทร์

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาเลือม

่

วัดเขาเลือม

่

 

สก ๔๕๖๐/๑๗๙๑
เด็กชายธนาวิทย์ อรอินทร์

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาเลือม

่

วัดเขาเลือม

่

 

สก ๔๕๖๐/๑๗๙๒
เด็กชายธนวัฒน์ หงษา

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาเลือม

่

วัดเขาเลือม

่

 

สก ๔๕๖๐/๑๗๙๓
เด็กชายสิงหราช เทียงตรง

่

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาเลือม

่

วัดเขาเลือม

่

 

สก ๔๕๖๐/๑๗๙๔
เด็กชายอัครชัย เทียนชัย

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาเลือม

่

วัดเขาเลือม

่

 

สก ๔๕๖๐/๑๗๙๕
เด็กหญิงอริศา ศรแก้วดารา

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาเลือม

่

วัดเขาเลือม

่

 

สก ๔๕๖๐/๑๗๙๖
เด็กชายสุวัจน์ ผิวเหลือง

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาเลือม

่

วัดเขาเลือม

่

 

สก ๔๕๖๐/๑๗๙๗
เด็กหญิงศุวพัฒชญา ปนสันเทียะ

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาเลือม

่

วัดเขาเลือม

่

 

สก ๔๕๖๐/๑๗๙๘
เด็กหญิงกิตติยา แสวงหา

๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาเลือม

่

วัดเขาเลือม

่

 

สก ๔๕๖๐/๑๗๙๙
เด็กชายธีระ โกสุม

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๕๖๐/๑๘๐๐
เด็กชายวัชรพันธ์ โชคจารุพรชัย

๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๕๖๐/๑๘๐๑
เด็กหญิงขวัญธิศุ โมราขาว

๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๕๖๐/๑๘๐๒
เด็กชายณัฐพล พันโคกกรวด

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๕๖๐/๑๘๐๓
เด็กชายปยังกูร เกษตรกุล

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๕๖๐/๑๘๐๔
เด็กชายเจษฎา ด้วงตะกัว

่

๐๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๕๖๐/๑๘๐๕
เด็กชายศุภกฤษณ์ เต๋จ๊ะ

๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๕๖๐/๑๘๐๖
เด็กหญิงกนกขวัญ สุทธสนธ์

๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๕๖๐/๑๘๐๗
เด็กหญิงณัฐณิชา คำผง

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๕๖๐/๑๘๐๘
เด็กชายบุญโชค ทองเหลืองสุข

๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๕๖๐/๑๘๐๙
เด็กหญิงปณิตา ประจำตน

๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๕๒ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๕๖๐/๑๘๑๐
เด็กหญิงปยาพัชร วิเชียร

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๕๖๐/๑๘๑๑
เด็กหญิงนภัสสร หอมไกล

๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๕๖๐/๑๘๑๒
เด็กหญิงขวัญข้าว เก่งเกษกิจ

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๕๖๐/๑๘๑๓
เด็กชายณัฐฎ์เกียรติ เหล่าเขตตกิจ

๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๕๖๐/๑๘๑๔
เด็กหญิงณัฐพร กาละพันธ์

๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๕๖๐/๑๘๑๕
เด็กชายศุภากร นิลสนธิ

๐๙/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๕๖๐/๑๘๑๖
เด็กชายพุฒิพงค์ ทองแก้ว

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๕๖๐/๑๘๑๗
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ กริมทุ่งทอง

่

๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๕๖๐/๑๘๑๘
เด็กชายภัทรเกียรติ ภูมิเงิน

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๕๖๐/๑๘๑๙
เด็กชายปติพล ประจำตน

๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๕๖๐/๑๘๒๐
เด็กชายสุรสิทธิ

์

ทิมมังกร
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๕๖๐/๑๘๒๑
เด็กชายขุนคลัง ทองดี

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๕๖๐/๑๘๒๒
เด็กชายกฤษกร พันสาง

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๕๖๐/๑๘๒๓
เด็กชายคณัสนันท์ มูลละ

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๕๖๐/๑๘๒๔
เด็กชายภูมิรพี พลนำ

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๕๖๐/๑๘๒๕
เด็กหญิงธนากรณ์ งามยิม

้

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๕๖๐/๑๘๒๖
เด็กหญิงอโนมา คุ้มครอง

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๕๖๐/๑๘๒๗
เด็กหญิงณัฏฐณิชา พิมพา

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๕๖๐/๑๘๒๘
เด็กหญิงจุฑาภัทร มีเทียนกิจ

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๕๖๐/๑๘๒๙
เด็กหญิงสุวรรณา อมรี

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๕๖๐/๑๘๓๐
เด็กหญิงอทิติยา หนุนเงิน

๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๕๖๐/๑๘๓๑
เด็กหญิงปพิชญา ไชยสิน

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๕๖๐/๑๘๓๒
เด็กชายจูโน พาร์ค

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๕๖๐/๑๘๓๓
เด็กหญิงอัญชณา บุตรดาวงษ์

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๕๖๐/๑๘๓๔
เด็กหญิงอาจารินทร์ เปลียนแก้ว

่

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด วัดคลองหาด  

สก ๔๕๖๐/๑๘๓๕
เด็กหญิงนุชรัตน์ ชุ่มศรี

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชุมทอง วัดชุมทอง  

สก ๔๕๖๐/๑๘๓๖
เด็กชายพรนภัส โสดาจันทร์

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชุมทอง วัดชุมทอง  

สก ๔๕๖๐/๑๘๓๗
เด็กหญิงเพ็ญนภา แก้วสิงหา

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชุมทอง วัดชุมทอง  

สก ๔๕๖๐/๑๘๓๘
เด็กชายกฤติณัย ทวีสุข

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชุมทอง วัดชุมทอง  

สก ๔๕๖๐/๑๘๓๙
เด็กชายธนวัฒน์ ทะนันไชย

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชุมทอง วัดชุมทอง  

สก ๔๕๖๐/๑๘๔๐
เด็กชายนิติกร เพ็ชร์หงษ์

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชุมทอง วัดชุมทอง  

สก ๔๕๖๐/๑๘๔๑
เด็กชายบรรณสรณ์ แวงปอง

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชุมทอง วัดชุมทอง  

สก ๔๕๖๐/๑๘๔๒
เด็กชายวัชรายุทธ โฉสูงเนิน

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชุมทอง วัดชุมทอง  

สก ๔๕๖๐/๑๘๔๓
เด็กชายอมรเทพ ปนจ้อย

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชุมทอง วัดชุมทอง  

สก ๔๕๖๐/๑๘๔๔
เด็กหญิงชุดารัตน์ พรมเผ่า

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชุมทอง วัดชุมทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๕๓ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๕๖๐/๑๘๔๕
เด็กหญิงวิรันดา สุขแจ่ม

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชุมทอง วัดชุมทอง  

สก ๔๕๖๐/๑๘๔๖
เด็กชายชนะชัย ไทยอุบล

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชุมทอง วัดชุมทอง  

สก ๔๕๖๐/๑๘๔๗
เด็กชายอัษฐพล กระแสรเทพ

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชุมทอง วัดชุมทอง  

สก ๔๕๖๐/๑๘๔๘
เด็กหญิงวรรณิกา ชูเชิดเชือ

้

๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชุมทอง วัดชุมทอง  

สก ๔๕๖๐/๑๘๔๙
นายสิริภาส ปฆ้อง

๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านชุมทอง วัดชุมทอง  

สก ๔๕๖๐/๑๘๕๐
นางสาวพรนภา ศรีเนตร

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านชุมทอง วัดชุมทอง  

สก ๔๕๖๐/๑๘๕๑
เด็กชายรุ่งทวี อุระแสง

๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชุมทอง วัดชุมทอง  

สก ๔๕๖๐/๑๘๕๒
เด็กชายวรฉัตร ทนพลกรัง

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชุมทอง วัดชุมทอง  

สก ๔๕๖๐/๑๘๕๓
เด็กชายอภิวิช เอกตาแสง

๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชุมทอง วัดชุมทอง  

สก ๔๕๖๐/๑๘๕๔
เด็กชายเอกราช แพงประกอบ

๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชุมทอง วัดชุมทอง  

สก ๔๕๖๐/๑๘๕๕
เด็กหญิงกัลยา เทียบโนนสูง

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชุมทอง วัดชุมทอง  

สก ๔๕๖๐/๑๘๕๖
เด็กหญิงขนิษฐา หงษ์อานนท์

๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชุมทอง วัดชุมทอง  

สก ๔๕๖๐/๑๘๕๗
เด็กหญิงศันสนีย์ นารี

๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชุมทอง วัดชุมทอง  

สก ๔๕๖๐/๑๘๕๘
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

เจ๊กอ้ม
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชุมทอง วัดชุมทอง  

สก ๔๕๖๐/๑๘๕๙
เด็กชายธีรภัทร จันโสม

๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชุมทอง วัดชุมทอง  

สก ๔๕๖๐/๑๘๖๐
เด็กหญิงอรวรา พูนดี

๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชุมทอง วัดชุมทอง  

สก ๔๕๖๐/๑๘๖๑
เด็กชายภาณุเดช ต่ายธานี

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต วัดพรหมนิมิต  

สก ๔๕๖๐/๑๘๖๒
เด็กชายคุณากร อ่อนเฉย

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต วัดพรหมนิมิต  

สก ๔๕๖๐/๑๘๖๓
เด็กชายฐิติศักดิ

์

คุ้มเขตต์
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต วัดพรหมนิมิต  

สก ๔๕๖๐/๑๘๖๔
เด็กชายอนุวัติ ภูเจริญ

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต วัดพรหมนิมิต  

สก ๔๕๖๐/๑๘๖๕
เด็กหญิงเกวลิน เกษสุวรรณ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต วัดพรหมนิมิต  

สก ๔๕๖๐/๑๘๖๖
เด็กชายณัฐสิทธิ

์

เฉลยสาร
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต วัดพรหมนิมิต  

สก ๔๕๖๐/๑๘๖๗
เด็กชายทิชานนท์ สุขชนะ

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต วัดพรหมนิมิต  

สก ๔๕๖๐/๑๘๖๘
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ปนเจิม
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต วัดพรหมนิมิต  

สก ๔๕๖๐/๑๘๖๙
เด็กหญิงจุฬาทิพย์ แสงรี

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต วัดพรหมนิมิต  

สก ๔๕๖๐/๑๘๗๐
เด็กหญิงชนัญธิดา วิชัยวงษ์

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต วัดพรหมนิมิต  

สก ๔๕๖๐/๑๘๗๑
เด็กหญิงภัทรธิดา เชือรอด

้

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต วัดพรหมนิมิต  

สก ๔๕๖๐/๑๘๗๒
เด็กหญิงแสงดาว จูมะโรง

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต วัดพรหมนิมิต  

สก ๔๕๖๐/๑๘๗๓
เด็กหญิงนิราวรรณ จันทร์บุญ

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต วัดพรหมนิมิต  

สก ๔๕๖๐/๑๘๗๔
เด็กหญิงแสงเดือน สวัสดี

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต วัดพรหมนิมิต  

สก ๔๕๖๐/๑๘๗๕
นางสาวกมลรัตน์ นิยมบุญ

๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต วัดพรหมนิมิต  

สก ๔๕๖๐/๑๘๗๖
เด็กชายสุรศักดิ

์

สริมลำจวน
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ วัดหนองสังข์  

สก ๔๕๖๐/๑๘๗๗
เด็กชายองค์การ ทัพฤาชัย

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ วัดหนองสังข์  

สก ๔๕๖๐/๑๘๗๘
เด็กชายปยะราช บุญสุข

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ วัดหนองสังข์  

สก ๔๕๖๐/๑๘๗๙
เด็กชายธวัตรชัย ทองไทย

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ วัดหนองสังข์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๕๔ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๕๖๐/๑๘๘๐
เด็กชายศีลวัต ดีหนองเปด

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ วัดหนองสังข์  

สก ๔๕๖๐/๑๘๘๑
เด็กชายศรชัย บัวแก้ว

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ วัดหนองสังข์  

สก ๔๕๖๐/๑๘๘๒
เด็กหญิงสุพัตรา รมผักแว่น

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ วัดหนองสังข์  

สก ๔๕๖๐/๑๘๘๓
เด็กหญิงศุภกานต์ พวงเกตุ

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ วัดหนองสังข์  

สก ๔๕๖๐/๑๘๘๔ เด็กหญิงมัณฑกาญจน์
คำแพทย์

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ วัดหนองสังข์  

สก ๔๕๖๐/๑๘๘๕ เด็กหญิงสุประภาพรรณ
โตสุข

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ วัดหนองสังข์  

สก ๔๕๖๐/๑๘๘๖
เด็กหญิงศิริพร ศิลปวัฒน์

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ วัดหนองสังข์  

สก ๔๕๖๐/๑๘๘๗
เด็กชายจินดารัตน์ เยาวรัตน์

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ วัดหนองสังข์  

สก ๔๕๖๐/๑๘๘๘
เด็กชายศุภชัย กิจสวัสดิ

์

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ วัดหนองสังข์  

สก ๔๕๖๐/๑๘๘๙
เด็กหญิงอภิญญา ภิรภาค

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ วัดหนองสังข์  

สก ๔๕๖๐/๑๘๙๐
เด็กหญิงธนัญญา อ่อนอุทัย

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ วัดหนองสังข์  

สก ๔๕๖๐/๑๘๙๑
เด็กหญิงกัลยาพร คำสอนทา

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ วัดหนองสังข์  

สก ๔๕๖๐/๑๘๙๒
เด็กหญิงพรธิดา สีคังไพ

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ วัดหนองสังข์  

สก ๔๕๖๐/๑๘๙๓
เด็กหญิงกนกพร สอาดรัมย์

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ วัดหนองสังข์  

สก ๔๕๖๐/๑๘๙๔
เด็กหญิงรุจี ทองแดง

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ วัดหนองสังข์  

สก ๔๕๖๐/๑๘๙๕
เด็กหญิงคีตภัทร ใหม่ก๋งลาย

๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ วัดหนองสังข์  

สก ๔๕๖๐/๑๘๙๖ เด็กหญิงพลอยวรินทร์
ยศ

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ วัดหนองสังข์  

สก ๔๕๖๐/๑๘๙๗
เด็กหญิงศิริรัตน์ พันทะคุ

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ วัดหนองสังข์  

สก ๔๕๖๐/๑๘๙๘
เด็กชายศรชัย ประดุจพรม

๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ วัดหนองสังข์  

สก ๔๕๖๐/๑๘๙๙
เด็กหญิงทิฆัมพร หันทยุง

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหันทราย วัดหันทราย  

สก ๔๕๖๐/๑๙๐๐
เด็กหญิงณัฎฐณิชา ว่องไวทยา

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหันทราย วัดหันทราย  

สก ๔๕๖๐/๑๙๐๑
เด็กชายพงศ์พิสิฏฐ์ หาญมนต์

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหันทราย วัดหันทราย  

สก ๔๕๖๐/๑๙๐๒
เด็กหญิงประภัทรสร ใจประเสริฐ

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหันทราย วัดหันทราย  

สก ๔๕๖๐/๑๙๐๓
เด็กหญิงชัญญานุช ซือรัมย์

่

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหันทราย วัดหันทราย  

สก ๔๕๖๐/๑๙๐๔
เด็กหญิงสุกัลยา พิมพิกุล

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหันทราย วัดหันทราย  

สก ๔๕๖๐/๑๙๐๕
เด็กหญิงกุลธิดา สีวิชัย

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหันทราย วัดหันทราย  

สก ๔๕๖๐/๑๙๐๖
เด็กชายรัฐพล จิตนาวสาร

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหันทราย วัดหันทราย  

สก ๔๕๖๐/๑๙๐๗
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

งามประสิทธิ

์

๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหันทราย วัดหันทราย  

สก ๔๕๖๐/๑๙๐๘
เด็กชายคาวี หารมนต์

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหันทราย วัดหันทราย  

สก ๔๕๖๐/๑๙๐๙
เด็กชายดำรงวิทย์ สาวจันทร์

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหันทราย วัดหันทราย  

สก ๔๕๖๐/๑๙๑๐
เด็กชายธนากร ไพรดี

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหันทราย วัดหันทราย  

สก ๔๕๖๐/๑๙๑๑
เด็กชายอดิศวร สวนดอกไม้

๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหันทราย วัดหันทราย  

สก ๔๕๖๐/๑๙๑๒
เด็กหญิงเกศินี พวงหิรัญ

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหันทราย วัดหันทราย  

สก ๔๕๖๐/๑๙๑๓
เด็กหญิงกิตติมา ขันทอง

๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหันทราย วัดหันทราย  

สก ๔๕๖๐/๑๙๑๔
เด็กหญิงจันทิภา ใจระเสริฐ

๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหันทราย วัดหันทราย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๕๕ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๕๖๐/๑๙๑๕
เด็กชายภัทรพงศ์ อินทร์ผดุง

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหันทราย วัดหันทราย  

สก ๔๕๖๐/๑๙๑๖
เด็กหญิงนันทยามาศ กันดิษฐ์

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหันทราย วัดหันทราย  

สก ๔๕๖๐/๑๙๑๗
เด็กชายสุวรรณ สาแก้ว

๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๑๙๑๘
เด็กชายสรยุทธ สามนคร

๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๑๙๑๙
เด็กชายทัตธน บำรุงสวัสดิ

์

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๑๙๒๐
เด็กชายธวิชัย เหมือนรัก

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๑๙๒๑
เด็กชายสันติ สงนอก

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๑๙๒๒
เด็กชายอรรถโกวิท กรุงสูงเนิน

๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๑๙๒๓
เด็กชายอนุชา สีจันทร์หอม

๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๑๙๒๔
เด็กหญิงอาภาศิริ ตะสูงเนิน

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๑๙๒๕
เด็กหญิงชลธิชา วิจารณ์จิตร

๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๑๙๒๖
เด็กหญิงรินลดา ชวน

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๑๙๒๗
เด็กหญิงอัญรยา ยอดดี

๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๑๙๒๘
เด็กหญิงไปรยา แก้วศรี

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๑๙๒๙
เด็กชายเจนณรงค์ หาสุข

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๑๙๓๐
เด็กชายสมบัติ เมฆ

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๑๙๓๑
เด็กชายอภินันท์ พันปาน

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๑๙๓๒
เด็กชายองอาจ จันทร์น้อย

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๑๙๓๓
เด็กชายธีรภัทร์ ปายสิงห์

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๑๙๓๔
เด็กชายภูมิ ศรีมหาพรม

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๑๙๓๕
เด็กชายบุญมี ผลดี

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๑๙๓๖
เด็กหญิงวันดี บำรุงสวัสดิ

์

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๑๙๓๗
เด็กหญิงพิมลรัตน์ บุญโพธิ

์

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๑๙๓๘
เด็กหญิงนิด ราชมะโน

๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๑๙๓๙
เด็กหญิงสิริยา คุณาประถม

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๑๙๔๐
เด็กหญิงรุ่งนภา ปองกัน

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๑๙๔๑
เด็กหญิงสุวนันท์ วรคำ

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๑๙๔๒
เด็กหญิงมาริสา กันทรารักษ์

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๑๙๔๓
เด็กหญิงปยะธิดา จำปานวน

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๑๙๔๔
เด็กหญิงวาสนาดี ตุ่ยสีมา

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๑๙๔๕
เด็กหญิงนิชา สุขสวัสดิ

์

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๑๙๔๖
เด็กหญิงวิไล ยิงรัมย์

่

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๑๙๔๗
เด็กชายกิตติ สุขสวัสดิ

์

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๑๙๔๘
เด็กชายศุภกฤต โลสีดา

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๑๙๔๙
เด็กชายรัฐภูมิ ไสวงาม

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๕๖ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๕๖๐/๑๙๕๐
เด็กหญิงศศิวมล ดวงจันทร์

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๑๙๕๑
เด็กหญิงณัฐฐาพร ทัพทอง

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๑๙๕๒
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ แจ่มใส

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๑๙๕๓
เด็กหญิงชลดา ดวงสุวรรณ

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๑๙๕๔
เด็กหญิงเพชรลดา สิงห์มณี

๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๑๙๕๕
เด็กชายทิวาชัย เข็มประกง

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๑๙๕๖
เด็กชายภูณานัยษ์ ถึงล้อม

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๑๙๕๗
เด็กชายยงวิช คำภูแสน

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๑๙๕๘
เด็กชายเอนก สุขสวัสดิ

์

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๑๙๕๙
เด็กชายนนธวัตร ทองใบ

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๑๙๖๐
เด็กชายอภิชาติ บรรดาศักดิ

์

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๑๙๖๑
เด็กชายอนุชา ดวงสุวรรณ

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๑๙๖๒
เด็กหญิงมาลัย เจิงชัยภูมิ

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๑๙๖๓
เด็กหญิงมาลี เจิงชัยภูมิ

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๑๙๖๔
เด็กหญิงผกาวรรณ ทองอาจ

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๑๙๖๕
เด็กหญิงมินทิรา อินทะมาตย์

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๑๙๖๖
เด็กหญิงกัญญารัตน์ บัวกด

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๑๙๖๗
เด็กหญิงวีนัส วังหาญ

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๑๙๖๘
เด็กหญิงนำทิพย์ ริมตะคุ

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๑๙๖๙
เด็กหญิงปานิตา กุดนอก

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๑๙๗๐
เด็กหญิงอนันตญา บ่อพิมาย

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๑๙๗๑
เด็กหญิงชุดาภา พรมมา

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๑๙๗๒
เด็กหญิงวันเพ็ญ วันศรี

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๑๙๗๓
เด็กหญิงไข่มุข มีทรัพย์

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๑๙๗๔
เด็กชายอนุเชษฐ กันหา

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๑๙๗๕
เด็กชายธนาวุฒิ อินทร์วิเศษ

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๑๙๗๖
เด็กหญิงวิภาวดี พงษ์ศรี

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๑๙๗๗
เด็กหญิงพัชรพร วงค์ษา

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๑๙๗๘ เด็กหญิงพรรณวรินทร์
พงษ์ศรี

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๑๙๗๙
เด็กหญิงเมขลา ประสพคุณ

๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๑๙๘๐
เด็กชายจักรพงษ์ นุพันธ์นา

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๑๙๘๑
เด็กชายธงชัย ดีนวน

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๑๙๘๒
เด็กชายมาวิน สีสุข

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๑๙๘๓
เด็กชายประเสริฐ สุขสวัสดิ

์

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๑๙๘๔
เด็กหญิงจิราภา ทองหล่อ

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๕๗ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๕๖๐/๑๙๘๕
เด็กหญิงเขมิกา คุ้มกัน

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๑๙๘๖
เด็กหญิงปนัดดา แสงสีสม

๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๑๙๘๗
เด็กหญิงพิยดา บุญโพธิ

์

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๑๙๘๘
เด็กหญิงสมฤดี บุดดีศรีสุวรรณ

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๑๙๘๙
เด็กชายอนุชา วิวาสุข

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๑๙๙๐
เด็กหญิงประดุจดาว เชิดชูปญญาเลิศ

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๑๙๙๑
เด็กหญิงนันทิตา อ่อนอุทัย

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๑๙๙๒
เด็กหญิงวรรณภา ทองใบ

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๑๙๙๓
เด็กหญิงกัลยารัตน์ ผลดี

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๑๙๙๔
เด็กหญิงสุวิมล เพียรแท้

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๑๙๙๕
เด็กชายภูวดล เรือนดอน

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๑๙๙๖
เด็กชายธีรภัทร ลินทอง

๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๑๙๙๗
เด็กชายณัฐวุฒิ ทองอาจ

๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๑๙๙๘
เด็กชายสมพงษ์ นพทัน

๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๑๙๙๙
เด็กชายพิชิตพงค์ สะหุนันต์

๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๐๐๐
เด็กชายธัญพิสิษฐ์ แจ่มใส

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๐๐๑
เด็กชายยุรนันท์ นนทการ

๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๐๐๒
เด็กชายศรราม กันทรารักษ์

๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๐๐๓
เด็กชายพรพล กันหา

๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๐๐๔
เด็กชายพัฒนา ถาวรบุญ

๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๐๐๕
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ตีชัยรัมย์

๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๐๐๖
เด็กหญิงพานิช รุ่งเรือง

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๐๐๗
เด็กหญิงประภัสรา วงค์พล

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๐๐๘
เด็กชายอนันต์ อันสมศรี

๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๐๐๙
เด็กชายอรรถสิทธิ

์

นงค์พรมมา
๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๐๑๐
เด็กหญิงสุกัญญา อุ่นใจ

๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๐๑๑
เด็กหญิงเจนจิรา เพ็งบุบผา

๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๐๑๒
เด็กหญิงศุภาพิชญ์ อุรักษ์

๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๐๑๓
เด็กหญิงหัสดินีพร กันหาเชือ

้

๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๐๑๔
เด็กหญิงนพลักษณ์ เจริญพันธุ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๐๑๕
เด็กหญิงชฎาพร รักษาทรัพย์

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๐๑๖
เด็กหญิงเพชรา ถาวรโสม

๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๐๑๗
เด็กชายศรัณย์ภัทร หนูแสง

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๐๑๘
เด็กหญิงกรรณิการ์ พุ่งไธสง

๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๐๑๙
เด็กชายไพศาล สะบาย

๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๕๘ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๕๖๐/๒๐๒๐
เด็กหญิงจิราพร ชัยราช

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๐๒๑
เด็กชายศิริศักดิ

์

สลิมลำจวน
๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๐๒๒
นางปญญาพร เดอ กรู๊ฟ

๒๕/๐๑/๒๕๑๖

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๐๒๓
เด็กชายเดชวิศิษฎ์ จันทร์สีนาค

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองนำใสวิทยาคาร วัดบ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๕๖๐/๒๐๒๔
เด็กชายศิรนนท์ ธรรมดา

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองนำใสวิทยาคาร วัดบ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๕๖๐/๒๐๒๕
เด็กชายสุรศักดิ

์

อันสมบูรณ์
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองนำใสวิทยาคาร วัดบ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๕๖๐/๒๐๒๖
เด็กหญิงณัฐกานต์ คูหา

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองนำใสวิทยาคาร วัดบ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๕๖๐/๒๐๒๗
เด็กหญิงประวีณา ปนแก้ว

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองนำใสวิทยาคาร วัดบ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๕๖๐/๒๐๒๘
เด็กชายกฤษณะ คำงาม

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองนำใสวิทยาคาร วัดบ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๕๖๐/๒๐๒๙
เด็กชายกิตติภณ ทิพย์ถา

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองนำใสวิทยาคาร วัดบ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๕๖๐/๒๐๓๐
เด็กชายจักรพรรดิ

์

ศรีสุบรรณ์
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองนำใสวิทยาคาร วัดบ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๕๖๐/๒๐๓๑
เด็กชายณัฐพงษ์ ชาญเกษม

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองนำใสวิทยาคาร วัดบ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๕๖๐/๒๐๓๒
เด็กชายณัฐวุฒิ ขุนลุกเกิด

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองนำใสวิทยาคาร วัดบ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๕๖๐/๒๐๓๓
เด็กชายเด่นชัย ภักดีเสน่หา

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองนำใสวิทยาคาร วัดบ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๕๖๐/๒๐๓๔
เด็กชายเทียนชัย ไชยวงศ์

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองนำใสวิทยาคาร วัดบ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๕๖๐/๒๐๓๕
เด็กชายณัฐวุฒิ เกียรติโคกกรวด

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองนำใสวิทยาคาร วัดบ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๕๖๐/๒๐๓๖
เด็กชายพงศ์พันธ์ อุ่นไชย

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองนำใสวิทยาคาร วัดบ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๕๖๐/๒๐๓๗
เด็กชายอสุนันท์ คงบุญ

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองนำใสวิทยาคาร วัดบ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๕๖๐/๒๐๓๘
เด็กชายอุดมศักดิ

์

กลินหอม

่

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองนำใสวิทยาคาร วัดบ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๕๖๐/๒๐๓๙
เด็กหญิงเดือนเพ็ญ ชมกุล

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองนำใสวิทยาคาร วัดบ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๕๖๐/๒๐๔๐
เด็กหญิงธนัชชา กลินหอม

่

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองนำใสวิทยาคาร วัดบ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๕๖๐/๒๐๔๑
เด็กชายศิริภัทร ศิวะนานนท์

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองนำใสวิทยาคาร วัดบ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๕๖๐/๒๐๔๒
เด็กชายอภิรุณ คงบุญ

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองนำใสวิทยาคาร วัดบ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๕๖๐/๒๐๔๓
เด็กชายธีรพันธ์ จันทมิฬ

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองนำใสวิทยาคาร วัดบ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๕๖๐/๒๐๔๔
เด็กชายนัทวัฒน์ เกียงเอีย

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองนำใสวิทยาคาร วัดบ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๕๖๐/๒๐๔๕
เด็กชายวรายุทธ หันมล

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองนำใสวิทยาคาร วัดบ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๕๖๐/๒๐๔๖
เด็กชายศิวดล ปลืมสามเณร

้

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองนำใสวิทยาคาร วัดบ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๕๖๐/๒๐๔๗
เด็กชายสายชล จันทะพัน

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองนำใสวิทยาคาร วัดบ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๕๖๐/๒๐๔๘
เด็กหญิงกุลธิดา พาหา

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองนำใสวิทยาคาร วัดบ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๕๖๐/๒๐๔๙
เด็กหญิงจตุพร สร้อยโสม

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองนำใสวิทยาคาร วัดบ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๕๖๐/๒๐๕๐
เด็กหญิงชลธิชา ตับไธสง

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองนำใสวิทยาคาร วัดบ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๕๖๐/๒๐๕๑
เด็กหญิงพรธิดา คุรุนันท์

๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองนำใสวิทยาคาร วัดบ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๕๖๐/๒๐๕๒
เด็กชายจิราภพ สุวรรณดี

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองนำใสวิทยาคาร วัดบ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๕๖๐/๒๐๕๓
เด็กหญิงภานุมาศ วัฒนา

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองนำใสวิทยาคาร วัดบ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๕๖๐/๒๐๕๔
เด็กชายสุวัช พิมพิสาร

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองนำใสวิทยาคาร วัดบ้านโนนสาวเอ้  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๕๙ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๕๖๐/๒๐๕๕
เด็กหญิงรักชนก จิตรพล

๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองนำใสวิทยาคาร วัดบ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๕๖๐/๒๐๕๖
เด็กหญิงศศิภา ใหญ่กระโทก

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองนำใสวิทยาคาร วัดบ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๕๖๐/๒๐๕๗
เด็กหญิงอุไรวรรณ หันมล

๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองนำใสวิทยาคาร วัดบ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๕๖๐/๒๐๕๘
เด็กหญิงกัญญาณัฐ จันทร์ชู

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองนำใสวิทยาคาร วัดบ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๕๖๐/๒๐๕๙
เด็กหญิงเกศรา เกิดทอง

๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองนำใสวิทยาคาร วัดบ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๕๖๐/๒๐๖๐
เด็กหญิงปนมณี จันทร์สีเงิน

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองนำใสวิทยาคาร วัดบ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๕๖๐/๒๐๖๑
เด็กชายจีรศักดิ

์

ดงแดน
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองนำใสวิทยาคาร วัดบ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๕๖๐/๒๐๖๒
เด็กชายชยานันท์ งามงด

๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองนำใสวิทยาคาร วัดบ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๕๖๐/๒๐๖๓
เด็กชายชัชชัย เชือบัวคำ

้

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองนำใสวิทยาคาร วัดบ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๕๖๐/๒๐๖๔
เด็กชายทรงวุฒิ แกล้วกล้า

๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองนำใสวิทยาคาร วัดบ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๕๖๐/๒๐๖๕
เด็กหญิงแพรพลอย เวียงสมุทร

๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองนำใสวิทยาคาร วัดบ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๕๖๐/๒๐๖๖
เด็กหญิงวิมลวรรณ หงษ์จันทร์

๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองนำใสวิทยาคาร วัดบ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๕๖๐/๒๐๖๗
เด็กหญิงศิริลักษณ์ เกตุไล

๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองนำใสวิทยาคาร วัดบ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๕๖๐/๒๐๖๘
เด็กหญิงสิริวิมล ไวยวารี

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองนำใสวิทยาคาร วัดบ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๕๖๐/๒๐๖๙
เด็กชายอัมรัตน์ ฟองเกิด

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองนำใสวิทยาคาร วัดบ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๕๖๐/๒๐๗๐
เด็กชายนัฐวุฒิ นามไธสง

๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองนำใสวิทยาคาร วัดบ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๕๖๐/๒๐๗๑
เด็กหญิงนาเดีย ทองย่อย

๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองนำใสวิทยาคาร วัดบ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๕๖๐/๒๐๗๒
นายธนพงษ์ ดำรงธรรม

๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนคลองนำใสวิทยาคาร วัดบ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๕๖๐/๒๐๗๓
นายไพรัช ตันฮะเฮง

๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนคลองนำใสวิทยาคาร วัดบ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๕๖๐/๒๐๗๔
เด็กชายภานุภัทร อังคนาวิน

๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองนำใสวิทยาคาร วัดบ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๕๖๐/๒๐๗๕
นางสาวพนิดา ขาวแดง

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคลองนำใสวิทยาคาร วัดบ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๕๖๐/๒๐๗๖
นางสาวภัณฑิรา สุขสวัสดิ

์

๓๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนคลองนำใสวิทยาคาร วัดบ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๕๖๐/๒๐๗๗
นายพัฒนพงษ์ ไวยารัตน์

๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนคลองนำใสวิทยาคาร วัดบ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๕๖๐/๒๐๗๘
นางสาวภาพิมล ศรีสุข

๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนคลองนำใสวิทยาคาร วัดบ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๕๖๐/๒๐๗๙
นางสาวพัชรภา รัตนะ

๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนคลองนำใสวิทยาคาร วัดบ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๕๖๐/๒๐๘๐
นางสาวจริยา จันทร์ชู

๑๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนคลองนำใสวิทยาคาร วัดบ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๕๖๐/๒๐๘๑
นางสาวมณฑาทิพย์ ใจร้อน

๐๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนคลองนำใสวิทยาคาร วัดบ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๕๖๐/๒๐๘๒
นางสาวสุพรรษา พิลา

๑๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนคลองนำใสวิทยาคาร วัดบ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๕๖๐/๒๐๘๓
นางสาววิริญญา นัคเรศร์

๒๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนคลองนำใสวิทยาคาร วัดบ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๕๖๐/๒๐๘๔
นางสาวปวีณ์ธิดา คุณวงศ์

๑๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนคลองนำใสวิทยาคาร วัดบ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๕๖๐/๒๐๘๕
นายจักรกฤษณ์ วรรณยนต์

๑๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนคลองนำใสวิทยาคาร วัดบ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๕๖๐/๒๐๘๖
นายศุภกิจ หอมลำดวน

๒๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนคลองนำใสวิทยาคาร วัดบ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๕๖๐/๒๐๘๗
นายจักรินทร์ อินต๊ะสาร

๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนคลองนำใสวิทยาคาร วัดบ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๕๖๐/๒๐๘๘
นายเจษฎาพร เกษจันทร์

๑๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนคลองนำใสวิทยาคาร วัดบ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๕๖๐/๒๐๘๙
นางสาวเกศราพร พลจังหรีด

๒๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนคลองนำใสวิทยาคาร วัดบ้านโนนสาวเอ้  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๖๐ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๕๖๐/๒๐๙๐
นางสาวอนุธิดา ลำมะหิต

๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนคลองนำใสวิทยาคาร วัดบ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๕๖๐/๒๐๙๑
นายมานพ เปลียมกระโทก

ี

๑๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนคลองนำใสวิทยาคาร วัดบ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๕๖๐/๒๐๙๒
เด็กชายธีรภัทร แกมนิล

๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสาวเอ้ วัดบ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๕๖๐/๒๐๙๓
เด็กชายสรายุทธ ชัยศักดิเลิศ

์

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสาวเอ้ วัดบ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๕๖๐/๒๐๙๔
เด็กหญิงพิชญ์สินีย์ งามงด

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสาวเอ้ วัดบ้านโนนสาวเอ้  

สก ๔๕๖๐/๒๐๙๕
เด็กหญิงบุศกรณ์ พระวิเศษ

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๕๖๐/๒๐๙๖
เด็กหญิงวรรณภา รักงาม

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๕๖๐/๒๐๙๗
เด็กชายทวีทรัพย์ ชินบุตร

๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๕๖๐/๒๐๙๘
เด็กชายศรัณย์ กันนิยม

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๕๖๐/๒๐๙๙
เด็กชายอนุวัตร์ คำมนตรี

๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๕๖๐/๒๑๐๐
เด็กชายอิทธิพล อ่อนหนองหว้า

๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๕๖๐/๒๑๐๑
เด็กหญิงวารุณี ฉิวเฉือย

่

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๕๖๐/๒๑๐๒
เด็กชายพูลลาภ ศรีชมภู

๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๕๖๐/๒๑๐๓
เด็กชายสันติภาพ บัวสันต์

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๕๖๐/๒๑๐๔
เด็กชายอนันธชัย สาริวัฒน์

๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๕๖๐/๒๑๐๕
เด็กชายจิระพงศ์ สายเจริญ

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๕๖๐/๒๑๐๖
เด็กหญิงนันธิดา จำปาทิพย์

๐๙/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2

วัดปายเขียววนาราม
 

สก ๔๕๖๐/๒๑๐๗
เด็กหญิงหยกชมพู สีไส

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๕๖๐/๒๑๐๘
เด็กชายชินวุฒิ บุญรอด

๑๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๕๖๐/๒๑๐๙
เด็กหญิงวรรณวิษา ยงกุล

๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๕๖๐/๒๑๑๐
เด็กหญิงจีรนันท์ ดาษผักแว่น

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๕๖๐/๒๑๑๑
เด็กชายทัตเทพ ไชยสาร

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๕๖๐/๒๑๑๒
เด็กชายนวดล ฟองเกิด

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๕๖๐/๒๑๑๓
เด็กชายวทัญู แม่มักดัน

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๕๖๐/๒๑๑๔
เด็กชายอภินันท์ เชือวงค์

้

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๕๖๐/๒๑๑๕
เด็กชายอิทธิเทพ เกตุชม

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๕๖๐/๒๑๑๖
เด็กหญิงปาจรีย์ จอมกระโทก

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๕๖๐/๒๑๑๗
เด็กหญิงวนิดา โพธิจินดา

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๕๖๐/๒๑๑๘
เด็กชายณัฐพงศ์ อบแสง

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๕๖๐/๒๑๑๙
เด็กหญิงพรนภา คุรุนันท์

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๕๖๐/๒๑๒๐
นางสาวประทุม ศรีโสภา

๐๓/๑๑/๒๕๐๕

โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๕๖๐/๒๑๒๑
เด็กหญิงกมลวรรณ พันสี

๐๗/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองหว้า

วัดปายเขียววนาราม
 

สก ๔๕๖๐/๒๑๒๒
เด็กหญิงกรชนก วงษ์ธรรม

๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหว้า
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๕๖๐/๒๑๒๓
เด็กหญิงกุลนัดดา ขุนจำนวน

๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหว้า
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๕๖๐/๒๑๒๔
เด็กหญิงพนิตา สุนทรประเวศ

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหว้า
วัดปายเขียววนาราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๖๑ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๕๖๐/๒๑๒๕
เด็กหญิงสุนิสา เสียดขุนทด

๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองหว้า
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๕๖๐/๒๑๒๖
เด็กชายธรณินทร์ สมจรรยา

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหว้า
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๕๖๐/๒๑๒๗
เด็กชายธีรภัทร พูนชู

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหว้า
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๕๖๐/๒๑๒๘
เด็กชายอภิชาติ เงินกระไร

๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหว้า
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๕๖๐/๒๑๒๙
เด็กชายอิสระ คำลาย

๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหว้า
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๕๖๐/๒๑๓๐
เด็กหญิงชลธิชา พิมอ่อน

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหว้า
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๕๖๐/๒๑๓๑
เด็กหญิงชุติกาญจน์ กรศรี

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหว้า
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๕๖๐/๒๑๓๒
เด็กหญิงเชษฐ์ธิดา คำหวล

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหว้า
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๕๖๐/๒๑๓๓
เด็กหญิงดลยา วิถารพรรณ์

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหว้า
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๕๖๐/๒๑๓๔
เด็กหญิงณภัทร สามล

๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหว้า
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๕๖๐/๒๑๓๕
เด็กหญิงนุชรี พาทอง

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหว้า
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๕๖๐/๒๑๓๖
เด็กหญิงเมษา จันย่อยศ

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหว้า
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๕๖๐/๒๑๓๗
เด็กหญิงวาสนา สงวนพล

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหว้า
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๕๖๐/๒๑๓๘
เด็กหญิงศศิธร สว่างโคก

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหว้า
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๕๖๐/๒๑๓๙
เด็กหญิงอภัสรา สมบูรณ์

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหว้า
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๕๖๐/๒๑๔๐
เด็กหญิงจตุพร ถานา

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสระปทุม
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๕๖๐/๒๑๔๑
เด็กหญิงสุคนธรา ศิริเกษ

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสระปทุม
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๕๖๐/๒๑๔๒
เด็กหญิงสุชานัน ขันคำ

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสระปทุม
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๕๖๐/๒๑๔๓
เด็กหญิงวันใส ทองไพรวัน

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสระปทุม
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๕๖๐/๒๑๔๔
เด็กหญิงสุภาวดี เพิมพล

่

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสระปทุม
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๕๖๐/๒๑๔๕
เด็กหญิงวิไลพร นัยแสน

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสระปทุม
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๕๖๐/๒๑๔๖
เด็กชายปญญพัฒน์ ศรีสุธรรม

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสระปทุม
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๕๖๐/๒๑๔๗
เด็กหญิงอรัญญา หาญขุนทด

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสระปทุม
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๕๖๐/๒๑๔๘
เด็กชายวชิราวุธ ศรีเมือง

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสระปทุม
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๕๖๐/๒๑๔๙
เด็กชายณัฐวัฒน์ พูมมา

๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสระปทุม
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๕๖๐/๒๑๕๐
เด็กหญิงพิชญา จันทร์ที

๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสระปทุม
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๕๖๐/๒๑๕๑
เด็กหญิงฐิติพร ศรีสังข์

๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสระปทุม
วัดปายเขียววนาราม

 

สก ๔๕๖๐/๒๑๕๒
เด็กหญิงชนิดา ไพอรัญ

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดหนองปรือ  

สก ๔๕๖๐/๒๑๕๓
เด็กหญิงพัชรา เฮง

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดหนองปรือ  

สก ๔๕๖๐/๒๑๕๔
เด็กหญิงนันทวรรณ วงสา

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปรือ วัดหนองปรือ  

สก ๔๕๖๐/๒๑๕๕
เด็กชายวิษณุ ฟบประโคน

๐๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านหนองไผ่
พรหมสุวรรณ  

สก ๔๕๖๐/๒๑๕๖
เด็กชายณรงค์ สีดา

๒๑/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านหนองไผ่

พรหมสุวรรณ  

สก ๔๕๖๐/๒๑๕๗
เด็กชายกิตติภูมิ คลองงาม

๑๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านหนองไผ่
พรหมสุวรรณ  

สก ๔๕๖๐/๒๑๕๘
เด็กหญิงแก้วตา จันทร์คลาย

๐๙/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านหนองไผ่
พรหมสุวรรณ  

สก ๔๕๖๐/๒๑๕๙
เด็กหญิงเพ็ชรใส ศรีสวัสดิ

์

๒๘/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านหนองไผ่

พรหมสุวรรณ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๖๒ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๕๖๐/๒๑๖๐
เด็กหญิงพลอยสวย ศรีสวัสดิ

์

๒๘/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านหนองไผ่

พรหมสุวรรณ  

สก ๔๕๖๐/๒๑๖๑
เด็กหญิงจิราพร ไชยเต็ม

๑๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านหนองไผ่

พรหมสุวรรณ  

สก ๔๕๖๐/๒๑๖๒
เด็กหญิงรัตมณี ชาวสวน

๒๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านหนองไผ่

พรหมสุวรรณ  

สก ๔๕๖๐/๒๑๖๓
เด็กชายณัฐวุฒิ กรงาม

๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี โคกสว่าง  

สก ๔๕๖๐/๒๑๖๔
นายณัฐกรณ์ สุรศร

๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๑๖๕
เด็กหญิงสุธินันท์ นาสวรรค์

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๑๖๖
เด็กหญิงภัทราวดี ศรีวงษ์

๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๑๖๗
นายจักรกฤษณ์ ล้วน

๐๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๑๖๘
เด็กชายกิตติภูมิ คำมาก

๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๑๖๙
เด็กหญิงขวัญพิชชา คำโสดา

๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๑๗๐
เด็กชายวิวรรธน์ ใยวังหน้า

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๑๗๑
เด็กหญิงมาริษา รับแสง

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๑๗๒
เด็กหญิงชืนผกา

่

ดีบ้านพร้าว
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๑๗๓
นางสาวธัญญรัตน์ ศิริพรชัย

๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๑๗๔
นางสาวจิราวรรณ สุดมี

๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๑๗๕
เด็กหญิงนิศาลักษณ์ กันชม

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๑๗๖
เด็กชายศุภกร ท่าข้าม

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๑๗๗
เด็กหญิงพรธิดา ออกัน

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๑๗๘
เด็กชายธีรวัฒน์ สวัสดี

๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๑๗๙
เด็กหญิงกมลวรรณ ทุมพล

๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๑๘๐
เด็กหญิงศรีสุดา ไกรสิงห์สม

๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๑๘๑
นางสาวกมลลักษณ์ คงสุขมาก

๒๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๑๘๒
เด็กชายศักดิธัช รวมจันทึก

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๑๘๓
นางสาวอาทิตย์ติยา จารัตน์

๒๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๑๘๔
นายอัครพล จะทารัมย์

๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๑๘๕
นางสาวสุวิมล อุไร

๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๑๘๖
นางสาวญาตาวี โคตรพัฒน์

๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๑๘๗
เด็กหญิงมุฑิตา โชจีน

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๑๘๘
เด็กหญิงกุ้งฟา คำพรมมา

๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๑๘๙
เด็กชายคณิศร พรมตระกูล

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๑๙๐
เด็กหญิงพิยดา แสนวังศรี

๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๑๙๑
เด็กชายศราวุธ กระแสทรัพย์

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๑๙๒
นายวัชรินทร์ โพยนอก

๐๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๑๙๓
เด็กชายปรมี เงินอยู่

๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๑๙๔
เด็กชายเศรษฐ์ ปนะถา

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๖๓ / ๑๐๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๕๖๐/๒๑๙๕
นางสาวสุภาภรณ์ ผดุงล้อม

๐๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๑๙๖
นางสาวญดาพร ขุนเจริญ

๒๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๑๙๗
นางสาวจิตวนันทร์ ดำดอน

๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๑๙๘
นายชยากร พรมสูงยาง

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๑๙๙
เด็กชายพิพัฒน์ พรมลี

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๒๐๐
นายภูมินท์ เจริญศรี

๑๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๒๐๑
นางสาวปริญญาดา สักกุนัน

๒๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๒๐๒
นางสาวพรกัญญา จันทร์แดง

๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๒๐๓
นายปวิธ ข่าวคำ

๒๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๒๐๔
นางสาวรถสุคนธ์ ทองดีนอก

๐๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๒๐๕
นางสาวนิรชา เพชรรุ่ง

๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๒๐๖
นายจาตุรงค์ ศรีสุข

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๒๐๗
เด็กชายธีรภัทร จิตรพล

๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๒๐๘
นางสาวกัลยรัตน์ เชิดนาม

๐๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๒๐๙
เด็กชายประภาษ วีระพันธ์เจริญ

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๒๑๐
เด็กชายนันทปรีชา มีอาษา

๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๒๑๑
เด็กชายเอืออังกูร

้

อันสมศรี
๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๒๑๒
นางสาวเมยาวี รัตนวรรณ์

๒๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๒๑๓
นางสาวปวีณา ทองเจือ

๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๒๑๔
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ กาญจนศร

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๒๑๕
นางสาวศุทธินี สิงหา

๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๒๑๖
เด็กหญิงสาวิตรี เนียมสวน

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๒๑๗
นางสาวกิตติวดี ราช

๒๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๒๑๘
เด็กชายธวัชชัย เชียง

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๒๑๙
เด็กหญิงชโลชา น้อย

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๒๒๐
นางสาวชลธิชา กุลเจริญ

๑๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๒๒๑
นายชัยพร จิตรพล

๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๒๒๒
นายศราวุธ นุกิจรัมย์

๑๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๒๒๓
เด็กหญิงอาทิตยา เย็นจิตร

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๒๒๔
เด็กหญิงกิตติมา นาทองถม

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๒๒๕
เด็กชายกิตติณัฏฐ์ อินทร์ประยูร

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๒๒๖
เด็กชายภานุพัฒน์ กีบสันเทียะ

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๒๒๗
นางสาวจันจิรา มีทรัพย์

๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๒๒๘
นายปฏิพล กมลศรี

๓๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๒๒๙
เด็กหญิงนรารักษ์ ยินดีชาติ

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๖๔ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๕๖๐/๒๒๓๐
นางสาวชลธิดา ปาสองห้อง

๐๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๒๓๑
นางสาวบุณยพร เพ็ชร

๑๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๒๓๒
เด็กหญิงพิชชาภรณ เชือสุวรรณ์

้

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๒๓๓
เด็กหญิงชัฏษนิภา วรลักษ์

๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๒๓๔
เด็กชายจิตรภาณุ ชูแก้ว

๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๒๓๕
เด็กหญิงสุทธิดา โสอุดม

๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๒๓๖
เด็กหญิงมณฑิตา พุฒทอง

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๒๓๗
เด็กหญิงรัชนี พุทธวงศ์

๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๒๓๘
เด็กชายณัฐพล หงษ์พันธ์

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๒๓๙
เด็กหญิงอัยรินทร์ มะลิวรรณ์

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๒๔๐
เด็กชายสหพัฒน์ ทองคำน้อย

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๒๔๑
เด็กหญิงปะภัสสร โสมะเค็ง

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๒๔๒
เด็กหญิงวรรณวิสา ภูไกรลือ

๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๒๔๓
นางสาววรรณิดา ทองเจือ

๑๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๒๔๔
เด็กหญิงนภาศรี ทรงสุข

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๒๔๕
นายศิลา สังข์ทองรัมย์

๐๙/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๒๔๖
เด็กหญิงกัญญารัตน์ พิมพ์อักษร

๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๒๔๗
เด็กชายจิรวัทน์ เอียมสำอางค์

่

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๒๔๘
เด็กชายกนกพันธุ์ อันทามา

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๒๔๙
เด็กชายนวพล แก้วลาย

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๒๕๐
เด็กชายนำโชค ทรัพย์อุดม

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๒๕๑
เด็กชายสรวิศ มีสัตย์

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๒๕๒
เด็กหญิงนลิศรา คำนนท์

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๒๕๓
เด็กหญิงหทัยขวัญ บุญเพ็ง

๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๒๕๔
เด็กหญิงกันยาพร กรสำเนียง

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๒๕๕
เด็กชายวัฒนพัฒน์ เพ็ชร์จิตต์

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๒๕๖
เด็กหญิงสุธีรา โสมะเค็ง

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๒๕๗
เด็กชายภัทรพล จันทร์ทอง

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๒๕๘
เด็กชายวิศิษ์ฏ์ แย้มเจริญ

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๒๕๙
เด็กหญิงธิติพร อักษร

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๒๖๐
เด็กชายธนาวุฒิ ศรีประชุม

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๒๖๑
เด็กชายสมศักดิ

์

สิงห์เรือง
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๒๖๒
เด็กหญิงอิสริยา สวนเกษ

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๒๖๓
นางสาวศศิประภา ศาลาจันทร์

๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๒๖๔
นายสราวุธ กันนิยม

๐๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๖๕ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๕๖๐/๒๒๖๕
เด็กหญิงสุดใจ กรชาย

๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๒๖๖
เด็กชายธราดล สารกาญจน์

๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๒๖๗
เด็กหญิงอรอนงค์ ช่างงาม

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๒๖๘
เด็กหญิงสุภัทชา พุงไธสง

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๒๖๙
เด็กหญิงชนานา พวงเพชร

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๒๗๐
เด็กชายวัชระ บุญผ่อง

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๒๗๑
เด็กชายจิราวัฒน์ สีเนา

๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๒๗๒
นางสาวเกวลิน ศรีภูมิ

๑๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๒๗๓
นางสาววนิดา วะหาโร

๐๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๒๗๔
เด็กหญิงนิติยา พินารี

๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๒๗๕
เด็กหญิงอภิญญา เพ็ชรนาดี

๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๒๗๖
เด็กหญิงใหม่ แจ้งนาม

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๒๗๗
เด็กหญิงจินตนา แดง

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๒๗๘
นางสาวพัชรีดา จำเนียรกูล

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๒๗๙
เด็กหญิงสาวิตรี ปาริโต

๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๒๘๐
นายธนพนต์ กมลศรี

๑๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๒๘๑
นางสาวเบญจวรรณ จันวาน

๒๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๒๘๒
นางสาวบุบผาพร กองสิน

๒๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๒๘๓
เด็กชายอนุชา เศษศรี

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๒๘๔
เด็กชายอดิศร ต้นทอง

๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๒๘๕
นางสาวรัตน์ชพร สมหวัง

๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๒๘๖
เด็กชายกฤษณพงศ์ สมหวัง

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๒๘๗
เด็กชายกิตติทัต มูลทอง

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๒๘๘
เด็กหญิงคีตภัทร โมนะ

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๒๘๙
นางสาวเกศินี ขันประไพ

๒๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๒๙๐
นายนพเดช วงค์พรมมา

๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๒๙๑
เด็กชายสยาม หอมวิสูน

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๒๙๒
เด็กชายธนพงษ์ สวยกลาง

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๒๙๓
เด็กชายนิติศักดิ

์

ผ้างาม
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๒๙๔
เด็กหญิงสุดารัตน์ ประทัง

๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๒๙๕
เด็กชายธณากร กรดี

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๒๙๖
เด็กหญิงลวิตรา บัวประดิษฐ์

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๒๙๗
เด็กหญิงฑิฆัมพร จิตรเพิม

่

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๒๙๘
เด็กชายวิพัสดา วงษ์เศส

๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๒๙๙
เด็กหญิงจารุวรรณ จันทะพรม

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๖๖ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๕๖๐/๒๓๐๐
เด็กชายศุภกร อินทองแก้ว

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๓๐๑
เด็กชายวุฒิชัย โพธิศรี

์

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๓๐๒
เด็กหญิงศิริรัตน์ ชัยสิทธิ

์

๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๓๐๓
เด็กหญิงกาญจนา เทียงลาย

่

๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๓๐๔
เด็กชายบุญญะฤทธิ

์

เลือยเปน

่

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๓๐๕
เด็กชายอนุชา ถาวรชน

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๓๐๖
เด็กหญิงพรนภา แก้วจัตุรัส

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๓๐๗
เด็กชายอนุภาพ จันทอน

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๓๐๘
นายตริณภพ ไวนุขัน

๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๓๐๙
นางสาวนภาพร กันแม้น

๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๓๑๐
เด็กหญิงฐิตาพร ทองพิมพ์

๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๓๑๑
เด็กหญิงกิตติกา ปุราชะทำมัง

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๓๑๒
เด็กหญิงชลธิดา มูลศรี

๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๓๑๓
เด็กหญิงชนาภัทร อินตรง

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๓๑๔
นายสหัสวรรษ จิตรพวล

๒๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๓๑๕
นางสาวสุทธิดา คาระมาตร์

๐๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๓๑๖
เด็กหญิงสุภนิดา วงค์รัมย์

๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๓๑๗
เด็กหญิงบุษยมาศ พุฒทอง

๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๓๑๘
นายวัชระ สุขจิตร

๐๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๓๑๙
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ทองชาย
๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๓๒๐
เด็กหญิงอติพร ศรีแก้ว

๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๓๒๑
เด็กหญิงกัลญารัตน์ พุทธมงคล

๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๓๒๒
เด็กหญิงฐิติรัตน์ ชนะเกตุ

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๓๒๓
นายอัศนี ศรีษะ

๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๓๒๔
เด็กหญิงจิราวรรณ สบายใจ

๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๓๒๕
เด็กชายศิลา สวนไผ่

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๓๒๖
เด็กชายพิชิตชัย ภูพันนา

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๓๒๗
นายศตวรรษ ทองทึง

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๓๒๘
เด็กหญิงยุธิดา พลพงษ์

๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๓๒๙
เด็กหญิงจันทร์จิรา คำจันดา

๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๓๓๐
เด็กชายอนุภัทร สีทานอก

๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๓๓๑
เด็กชายพิณภูพาน เก็จรัมย์

๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๓๓๒
เด็กหญิงรุจิราภรณ์ วรรณโน

๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๓๓๓
เด็กหญิงอรวรรณ จันทรวิชัย

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๓๓๔
เด็กหญิงนิภาพร ปนมาก

๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๖๗ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๕๖๐/๒๓๓๕
นายจิรศักดิ

์

เนาว์กลาง
๐๓/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๓๓๖
เด็กหญิงวรนุช จารี

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๓๓๗
เด็กชายอนุวัฒน์ สิงห์สำราญ

๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๓๓๘
เด็กชายวริทธินันท์ บุญชม

๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๓๓๙
เด็กชายอนุชา น้อย

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๓๔๐
เด็กชายจีระพงษ์ สายทอง

๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๓๔๑
เด็กหญิงปณิตา สโมสร

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๓๔๒
เด็กหญิงธนัชชา ศรีทอง

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๓๔๓
เด็กชายวิวัฒน์ แก้วกระจาย

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๓๔๔
นายธีระศักดิ

์

สีดาชมภู
๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๓๔๕
นายวรรณพิชิต สุนทร

๑๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๓๔๖
นางสาวสุธาทิพย์ บัวคำ

๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๓๔๗
เด็กหญิงสุดารัตน์ จีนพานิช

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๓๔๘
นางสาวปรารถนา เวรุตัง

๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๓๔๙
เด็กชายดัสกร ภาคพรม

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๓๕๐
นางสาวปลายฝน เอียมประโคน

่

๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๓๕๑
นางสาวณัฐณิชา สมจิตร

๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๓๕๒
เด็กหญิงสันธิลา โพยนอก

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๓๕๓
นายสุรเชษฐ์ บุญรอด

๐๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๓๕๔
นายสหัสคุณ พวกคาม

๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๓๕๕
นางสาวนิรุชา คำหว่าน

๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๓๕๖
นางสาวอนุสรา ดวงฟู

๑๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๓๕๗
นางสาวจุฑามาศ จิตรพล

๑๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๓๕๘
นางสาวแสงจันทร์ พรมตระกูล

๒๕/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๓๕๙
เด็กหญิงอารียา ดีมาก

๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา โคกสูง  

สก ๔๕๖๐/๒๓๖๐
เด็กชายกิตติศักดิ

์

เพ็ชรนาดี
๐๕/๐๔/๒๕๔๕

กศน.อำเภอโคกสูง หนองจาน  

สก ๔๕๖๐/๒๓๖๑
นางรุ่งนภา พวงเพ็ชร

๐๓/๐๙/๒๕๑๙

กศน.อำเภอโคกสูง หนองจาน  

สก ๔๕๖๐/๒๓๖๒
นางสาวสุมนตรี มอไธสง

๐๑/๑๒/๒๕๐๑

กศน.อำเภอโคกสูง หนองจาน  

สก ๔๕๖๐/๒๓๖๓
นางสาวไรวินท์ แก้วศรี

๑๘/๐๓/๒๕๔๕

กศน.อำเภอโคกสูง หนองจาน  

สก ๔๕๖๐/๒๓๖๔
นางสาวพนิดา อยู่ทะเล

๒๒/๐๖/๒๕๔๓

กศน.อำเภอโคกสูง หนองจาน  

สก ๔๕๖๐/๒๓๖๕
นางสาวสุกัญญา ก่อแก้ว

๑๕/๐๔/๒๕๔๔

กศน.อำเภอโคกสูง หนองจาน  

สก ๔๕๖๐/๒๓๖๖
เด็กหญิงสุภารัตน์ เชือนุ่น

้

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๕๖๐/๒๓๖๗
เด็กชายวงศกร แพ่งสภา

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๕๖๐/๒๓๖๘
เด็กชายอัครพงษ์ นามอาจ

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๕๖๐/๒๓๖๙
เด็กชายคณัสนันท์ สุภาชัย

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ วัดวังสมบูรณ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๖๘ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๕๖๐/๒๓๗๐
เด็กชายภูเบศ สงครามรอด

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๕๖๐/๒๓๗๑
เด็กหญิงวรพรรณ ผดุงลาภ

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๕๖๐/๒๓๗๒
เด็กหญิงลัคณา เอียมสอาด

่

๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๕๖๐/๒๓๗๓
เด็กหญิงพิมสุดา จารนัย

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๕๖๐/๒๓๗๔
เด็กหญิงภานุชนารถ โพธิงาม

์

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๕๖๐/๒๓๗๕
เด็กหญิงธัญพิชชา สุทธิใจ

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๕๖๐/๒๓๗๖
เด็กหญิงสุมิตรตรา จันทรวงษ์

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๕๖๐/๒๓๗๗
เด็กหญิงวริษา ชาญเดช

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๕๖๐/๒๓๗๘
เด็กหญิงชมพูนุท ศรีทะสังข์

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๕๖๐/๒๓๗๙
เด็กชายพิสิทธิ

์

ฤทธิพันธ์
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๕๖๐/๒๓๘๐
เด็กหญิงนนทิชา นะทิพันธ์

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๕๖๐/๒๓๘๑
เด็กหญิงปณฑิตา มัฆวิมาร

๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๕๖๐/๒๓๘๒
เด็กหญิงเบญจมาศ อืมอาจ

่

๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๕๖๐/๒๓๘๓
เด็กหญิงสุชัญญา บุญเต็ม

๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๕๖๐/๒๓๘๔
เด็กชายกฤษฎา ก้านสันเทียะ

๒๕/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๕๖๐/๒๓๘๕
เด็กชายคามิน คูณสงค์

๓๐/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๕๖๐/๒๓๘๖
เด็กชายจิณณพัต มีกิง

่

๓๑/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๕๖๐/๒๓๘๗
เด็กชายธีระพัฒน์ การเพียร

๒๗/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๕๖๐/๒๓๘๘
เด็กชายพุทธรา บุตรศรี

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๕๖๐/๒๓๘๙
เด็กหญิงกัลยรัตน์ ศรีวิลาศ

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๕๖๐/๒๓๙๐
เด็กหญิงคฤตยา สวัสดี

๒๖/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๕๖๐/๒๓๙๑
เด็กหญิงณริตา ขวัญเพ็ง

๗/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๕๖๐/๒๓๙๒
เด็กหญิงนนท์นิชา ภูนามูล ๑/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๕๖๐/๒๓๙๓
เด็กหญิงผกากรอง แจ่มฟา

๑๗/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๕๖๐/๒๓๙๔
เด็กหญิงผกาพันธ์ จันสา ๕/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๕๖๐/๒๓๙๕
เด็กหญิงพรประภา บานเย็น

๒๕/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๕๖๐/๒๓๙๖
เด็กหญิงพิมพิมล สุภาพันธ์ ๓/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๕๖๐/๒๓๙๗
เด็กหญิงพิยดา แซ่อึง

๊

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๕๖๐/๒๓๙๘
เด็กหญิงภัทราวดี จันทรา

๒๐/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๕๖๐/๒๓๙๙
เด็กหญิงอัมพร เจริญคง

๒๘/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๕๖๐/๒๔๐๐
เด็กหญิงอาทิมา ทาสถาน

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๕๖๐/๒๔๐๑
เด็กชายธีรเทพ บุญมีมาก

๒๒/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๕๖๐/๒๔๐๒
เด็กชายนิมิตร นาไม

๒๗/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๕๖๐/๒๔๐๓
เด็กหญิงวิยะดา รืนลา

่

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๕๖๐/๒๔๐๔
เด็กหญิงศศิกานต์ แก้วแจ่ม

๑๒/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๖๙ / ๑๐๕

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๕๖๐/๒๔๐๕
เด็กหญิงสุธาสินี ยอดตา

๒๔/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๕๖๐/๒๔๐๖
เด็กหญิงสุรีรัตน์ ประเทือง ๗/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๕๖๐/๒๔๐๗ เด็กหญิงอัจฉริญาภรณ์
แก้วแสนหล่อ

๒๘/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๕๖๐/๒๔๐๘
เด็กชายจักรภัทร กะชิรัมย์ ๖/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๕๖๐/๒๔๐๙
เด็กชายภูริช บัวกองโค

๒๒/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๕๖๐/๒๔๑๐
เด็กหญิงกนกวรรณ สมบุญ

๑๓/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๕๖๐/๒๔๑๑
เด็กหญิงสุทธิดา ทาทองหลาง

๒๓/๓/๒๕๔๕
โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๕๖๐/๒๔๑๒
เด็กหญิงปภาวดี เสมศรี

๑๐/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๕๖๐/๒๔๑๓
เด็กหญิงฐณัฐพร จวนแจ้ง

๑๐/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๕๖๐/๒๔๑๔
เด็กชายรณชัย คุ้มกลางดอน

๑๓/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๕๖๐/๒๔๑๕
เด็กชายสิทธิชัย ฤทธินุภาพ

์

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๕๖๐/๒๔๑๖
เด็กหญิงกัญญารัตน์ จำศีล

๒๘/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๕๖๐/๒๔๑๗
เด็กหญิงจันทกานต์ แก้วสมศรี ๔/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๕๖๐/๒๔๑๘
เด็กหญิงณัฐลดา พุ่มเรือง

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๕๖๐/๒๔๑๙
เด็กหญิงธีรญาภัทร พงษ์พัฒน์

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๕๖๐/๒๔๒๐
เด็กหญิงนีรชา ตรีคำ

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๕๖๐/๒๔๒๑
นางสาวพรไพลิน พลสว่าง

๙/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๕๖๐/๒๔๒๒
เด็กหญิงพลอยชมพู คลังวิสาร

๑๐/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๕๖๐/๒๔๒๓
เด็กหญิงวาสนา เหล่าสงคราม ๓/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๕๖๐/๒๔๒๔
เด็กหญิงสุพัตรา ฤทธิพันธ์

์

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๕๖๐/๒๔๒๕
เด็กหญิงอรนภา พวงกุล

๑๕/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๕๖๐/๒๔๒๖
เด็กหญิงนันทรัตน์ ศรีสงคราม

๔/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๕๖๐/๒๔๒๗
เด็กชายกฤตพงษ์ ศรีนิล

๓๑/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๕๖๐/๒๔๒๘
เด็กชายกฤษณะ เกตุภูงา

๑๗/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๕๖๐/๒๔๒๙
เด็กชายจิณณวัตร เพชรรักษ์

๑๕/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๕๖๐/๒๔๓๐
เด็กชายชัชณากรณ์ บุญยิง

่

๒๓/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๕๖๐/๒๔๓๑
เด็กชายธีรภัทร เบ้าคำ

๒๒/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๕๖๐/๒๔๓๒
เด็กชายภูมมินท์ แสงธรรม ๙/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๕๖๐/๒๔๓๓
เด็กชายวรภพ ชำนาญกิจ

๒๙/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๕๖๐/๒๔๓๔
เด็กชายวัฒนศักดิ

์

วงษ์นาค
๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๕๖๐/๒๔๓๕
เด็กชายสัญญา สา

๗/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๕๖๐/๒๔๓๖
เด็กชายอุเทน ไวสูงเนิน

๒๒/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๕๖๐/๒๔๓๗
เด็กชายชัยรัตน์ ปรึกไธสง

๒๕/๒/๒๕๔๕
โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๕๖๐/๒๔๓๘
เด็กหญิงชิดชนก เดชขุนทด

๑๘/๒/๒๕๔๕
โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๕๖๐/๒๔๓๙
เด็กหญิงวรานุช ศรีนอก

๑๒/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๗๐ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๕๖๐/๒๔๔๐
เด็กหญิงธาราทิพย์ หมีแซ

๒๓/๑/๒๕๔๕
โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๕๖๐/๒๔๔๑
นางสาวจุฑามาศ ดำกลิน

่

๒๑/๙/๒๕๔๔
โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๕๖๐/๒๔๔๒
นายอนุชิต ขจรแสง

๑๗/๒/๒๕๔๔
โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๕๖๐/๒๔๔๓
นางสาววรรณวิษา พรมพุทธา

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๕๖๐/๒๔๔๔
นางสาวรมิตา อ่อนหวาน ๑/๗/๒๕๔๔ โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๕๖๐/๒๔๔๕
นางสาวจันทิมา จูมพร

๒๒/๑/๒๕๔๓
โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๕๖๐/๒๔๔๖
นางสาวณัฐธิดา อินทร์ต๊ะ

๗/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๕๖๐/๒๔๔๗
นางสาวธนัตดา ศรีบุรินทร์

๑๗/๓/๒๕๔๔
โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๕๖๐/๒๔๔๘
นางสาวบุญญารัตน์ โยทมาตย์

๒๔/๑/๒๕๔๓
โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๕๖๐/๒๔๔๙
นางสาวธิดามาศ อินผัด

๒๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๕๖๐/๒๔๕๐
นางสาวมธุริน ไตนำ

๑๗/๗/๒๕๔๓
โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๕๖๐/๒๔๕๑
นางสาววรรณพร สระใจ

๒๐/๘/๒๕๔๓
โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๕๖๐/๒๔๕๒
นางสาวสุพิชฌาย์ ถาโถม

๒๔/๒/๒๕๔๔
โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๕๖๐/๒๔๕๓
นางสาวสุภาวรรณ โต๊ะขันหมาก

๒๐/๒/๒๕๔๔
โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๕๖๐/๒๔๕๔
นางสาวชญานิศ รังษี

๓๐/๙/๒๕๔๓
โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๕๖๐/๒๔๕๕
นางสาวชฎาพร เนาวราช

๑๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๕๖๐/๒๔๕๖
นางสาวทรรศนีย์ หนูแสง

๒๗/๔/๒๕๔๓
โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๕๖๐/๒๔๕๗
นางสาวทัชฌิญา หนักแน่น

๑๒/๕/๒๕๔๔
โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๕๖๐/๒๔๕๘
นางสาวนันทนา พิพิพันธ์

๒๐/๕/๒๕๔๔
โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๕๖๐/๒๔๕๙
นางสาวพัชรินทร์ อิงชำนิ

๑๓/๒/๒๕๔๔
โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๕๖๐/๒๔๖๐
นางสาวสุธาสินี คลังเงิน

๑๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๕๖๐/๒๔๖๑
นายปรเมศน์ บุญสอน

๒๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๕๖๐/๒๔๖๒
นางสาวจุฑามาศ ครุฑจันทร์

๑๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๕๖๐/๒๔๖๓
นางสาวลลิตา เวียงสีมา

๒๗/๘/๒๕๔๒
โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๕๖๐/๒๔๖๔
นางสาวสุภาวรรณ ทองพิจิตร

๒๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๕๖๐/๒๔๖๕
นางสาวเสาวลักษณ์ แสนบุญ

๑๐/๗/๒๕๔๒
โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๕๖๐/๒๔๖๖
นางสาวปรารถนา อุตะมะ ๘/๒/๒๕๔๓ โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๕๖๐/๒๔๖๗
นางสาวอินทุอร ชินพา

๑๔/๑/๒๕๔๓
โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๕๖๐/๒๔๖๘
นายเกียรติศักดิ

์

จันทร์สมัย
๒๓/๔/๒๕๔๒

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๕๖๐/๒๔๖๙
นางนพมาศ กระต่ายจันทร์

๑๐/๘/๒๕๒๕
โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังนำฝน  

สก ๔๕๖๐/๒๔๗๐
เด็กชายอโณทัย ดำขำ

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๕๖๐/๒๔๗๑
เด็กหญิงศรัณยา ปนทา

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๕๖๐/๒๔๗๒
เด็กหญิงนวรรณัฎฐ์ ขาวเครือ

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๕๖๐/๒๔๗๓
เด็กชายจิรภัทร ผันใจ

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๕๖๐/๒๔๗๔
เด็กชายอนพัทย์ จำปานาค

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดวังสมบูรณ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๗๑ / ๑๐๕

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๕๖๐/๒๔๗๕
เด็กชายศิลา พุทธบุตร

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๕๖๐/๒๔๗๖
เด็กชายพีรพล ปญญาเมือง

๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๕๖๐/๒๔๗๗
เด็กหญิงวนัชพร ทองสุพรรณ

๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๕๖๐/๒๔๗๘
เด็กชายเกียรติภูมิ เหลืองอ่อน

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๕๖๐/๒๔๗๙
เด็กหญิงพัชราวี ภักดีสุข

๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๕๖๐/๒๔๘๐
นางสาวอังศุมาลี เพ็ชรมณี

๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๕๖๐/๒๔๘๑
เด็กหญิงณัฏฐา สีหะวงศ์

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๕๖๐/๒๔๘๒
เด็กหญิงธิดารัตน์ พรมภักดี

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๕๖๐/๒๔๘๓
เด็กหญิงธมลวรรณ ประเสริฐ

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๕๖๐/๒๔๘๔
เด็กหญิงปรินทร สุวรานิรุชา

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๕๖๐/๒๔๘๕
เด็กหญิงพรธิตา ขวัญพรม

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๕๖๐/๒๔๘๖
เด็กหญิงนฤมล ชูรัตน์

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๕๖๐/๒๔๘๗
เด็กหญิงรุจิรา บุญหล้า

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๕๖๐/๒๔๘๘
เด็กหญิงวันวิสาข์ ต่อซอน

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๕๖๐/๒๔๘๙
เด็กหญิงธัญชนก หนูอินทร์

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๕๖๐/๒๔๙๐
เด็กหญิงรามาวดี สุขไข่

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๕๖๐/๒๔๙๑
เด็กหญิงสุภาวิดา สุขแจ่ม

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๕๖๐/๒๔๙๒
เด็กชายบัณฑิต อชมพรมราช

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๕๖๐/๒๔๙๓
เด็กชายชัยนันท์ พรหมประดิษฐ์

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๕๖๐/๒๔๙๔
เด็กหญิงรัญชิตา ชัยชนะ

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๕๖๐/๒๔๙๕
เด็กหญิงรัตนา บัวงาม

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๕๖๐/๒๔๙๖
เด็กชายนันทยศ แพไม้

๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๕๖๐/๒๔๙๗
เด็กหญิงปณิดา เพชรสูงเนิน

๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๕๖๐/๒๔๙๘
เด็กหญิงสุกัญญา มีมูลทอง

๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๕๖๐/๒๔๙๙
เด็กหญิงรัตนาวลี ศรีบุรินทร์

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๕๖๐/๒๕๐๐
เด็กหญิงพิยดา นราพันธ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๕๖๐/๒๕๐๑
เด็กหญิงสุนันทา บุตรเพชร

๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๕๖๐/๒๕๐๒
เด็กชายดัษกร นายร้อยบุญที

๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๕๖๐/๒๕๐๓
เด็กหญิงวรรณวิษา ก้อนเอีย

๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๕๖๐/๒๕๐๔
เด็กหญิงนันทิดา นาแซง

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๕๖๐/๒๕๐๕
เด็กหญิงนิภาพร ศรีสังวาลย์

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๕๖๐/๒๕๐๖
เด็กหญิงชลดา สุขล้วน

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๕๖๐/๒๕๐๗
เด็กหญิงธีรดา โนนกิง

่

๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๕๖๐/๒๕๐๘
เด็กชายโชคชัย พิมพ์ศรี

๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๕๖๐/๒๕๐๙
เด็กหญิงธนนันท์ กันนารี

๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ วัดวังสมบูรณ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๗๒ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๕๖๐/๒๕๑๐
เด็กหญิงนภัสชล คงทน

๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๕๖๐/๒๕๑๑
เด็กหญิงศศิธร ตำนาน

๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๕๖๐/๒๕๑๒
เด็กหญิงสิริยุพา หาญเสมอ

๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๕๖๐/๒๕๑๓
เด็กชายชนาธิป โพธิชัยโถ

์

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองมะละกอ คลองมะละกอใต้  

สก ๔๕๖๐/๒๕๑๔
เด็กชายธีรภัทร จันทร์เจียม

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองมะละกอ คลองมะละกอใต้  

สก ๔๕๖๐/๒๕๑๕
เด็กชายนันทิพัฒน์ ท่าฟก

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองมะละกอ คลองมะละกอใต้  

สก ๔๕๖๐/๒๕๑๖ เด็กชายปราชญ์ยางกุล
โสโพ

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองมะละกอ คลองมะละกอใต้  

สก ๔๕๖๐/๒๕๑๗
เด็กชายธีรพร ฆ้องประทุม

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองมะละกอ คลองมะละกอใต้  

สก ๔๕๖๐/๒๕๑๘
เด็กชายรัตนชัย หงษ์ทอง

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองมะละกอ คลองมะละกอใต้  

สก ๔๕๖๐/๒๕๑๙
เด็กชายอลงกรณ์ แก้วกลัน

่

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองมะละกอ คลองมะละกอใต้  

สก ๔๕๖๐/๒๕๒๐
เด็กชายณัฐนนท์ อบลัดดา

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองมะละกอ คลองมะละกอใต้  

สก ๔๕๖๐/๒๕๒๑
เด็กชายอำนาจ จันทา

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองมะละกอ คลองมะละกอใต้  

สก ๔๕๖๐/๒๕๒๒
เด็กชายภูริวัฑณ์ กงไกรลาศ

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองมะละกอ คลองมะละกอใต้  

สก ๔๕๖๐/๒๕๒๓
เด็กหญิงกวินทิพย์ แก้วแสน

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองมะละกอ คลองมะละกอใต้  

สก ๔๕๖๐/๒๕๒๔
เด็กหญิงณัฐวดี ศรีสายหยุด

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองมะละกอ คลองมะละกอใต้  

สก ๔๕๖๐/๒๕๒๕
เด็กหญิงสุภาพร จันทร์ดาดี

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองมะละกอ คลองมะละกอใต้  

สก ๔๕๖๐/๒๕๒๖
เด็กหญิงมัณฑิตา อ่างทอง

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองมะละกอ คลองมะละกอใต้  

สก ๔๕๖๐/๒๕๒๗
เด็กหญิงณิรญา บุญเรือง

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองมะละกอ คลองมะละกอใต้  

สก ๔๕๖๐/๒๕๒๘
เด็กชายนวพล วงคำหาญ

๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งพลวง ทุ่งพลวง  

สก ๔๕๖๐/๒๕๒๙
เด็กชายสมศักดิ

์

ทาหาร
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมยานประยุต• เนินไทร  

สก ๔๕๖๐/๒๕๓๐
เด็กชายตะวันฉาย ปานแดง

๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๕๖๐/๒๕๓๑
เด็กชายนฤดม เชาวนะพานิช

๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๕๖๐/๒๕๓๒
เด็กชายนันทวัฒน์ หล่าเบิด

๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๕๖๐/๒๕๓๓
เด็กชายเกริกพล ลิตะ

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๕๖๐/๒๕๓๔
เด็กหญิงสร้อยฟา สออนรัมย์

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๕๖๐/๒๕๓๕
เด็กหญิงนิสา ธนะวิทวิลาส

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๕๖๐/๒๕๓๖
เด็กหญิงวาธิณี บุญเย็น

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๕๖๐/๒๕๓๗
เด็กหญิงวชิราภรณ์ สอนวิชา

๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๕๖๐/๒๕๓๘
เด็กหญิงพรนภา หาญสันเทียะ

้

๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๕๖๐/๒๕๓๙
เด็กหญิงวัชราพร ทองจุลละ

๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๕๖๐/๒๕๔๐
เด็กหญิงณัฐธิดา ศรีสุวรรณ

๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๕๖๐/๒๕๔๑
เด็กชายธนากรณ์ ทำงาน

๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๕๖๐/๒๕๔๒
เด็กชายนัทธพงศ์ ไหลเลือน

่

๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๕๖๐/๒๕๔๓
เด็กชายณัฐพล พลนุรักษ์

๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๕๖๐/๒๕๔๔
เด็กชายกีรติ พรหมชาติ

๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ วัดทุ่งมหาเจริญ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๗๓ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๕๖๐/๒๕๔๕
เด็กชายธนาวุฒิ โพธิทอง

์

๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๕๖๐/๒๕๔๖
เด็กหญิงกัญญารัตน์ พุ่มรักษา

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๕๖๐/๒๕๔๗
เด็กหญิงภัทรดา พืชผักหวาน

๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๕๖๐/๒๕๔๘
เด็กหญิงบัณฑิตา สาลี

๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๕๖๐/๒๕๔๙
เด็กหญิงวาสนา มาเสือบอง

๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๕๖๐/๒๕๕๐
เด็กหญิงช่อผกา สมสวัสดิ

์

๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๕๖๐/๒๕๕๑
เด็กชายปติภัทร พิมพ์อุบล

๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๕๖๐/๒๕๕๒
เด็กหญิงสกลสุภา แสนภูวา

๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๕๖๐/๒๕๕๓
นายอนิรุธ นวดไธสงค์

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๕๖๐/๒๕๕๔
นายธณาธร กลินหอม

่

๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๕๖๐/๒๕๕๕
เด็กชายณัฏฐิกิตติ

์

เหล่าพิลัย
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ วัดคลองใหญ่  

สก ๔๕๖๐/๒๕๕๖
เด็กชายชญานนท์ เวชชะไมย

๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ วัดคลองใหญ่  

สก ๔๕๖๐/๒๕๕๗
เด็กชายสิรภพ อุ้มแก้ว

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ วัดคลองใหญ่  

สก ๔๕๖๐/๒๕๕๘
เด็กชายณัฐดนัย กันศรีเวียง

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ วัดคลองใหญ่  

สก ๔๕๖๐/๒๕๕๙
เด็กชายชิณวัตร เผ่าโพนทอง

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ วัดคลองใหญ่  

สก ๔๕๖๐/๒๕๖๐
เด็กชายภวกร เจตนา

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ วัดคลองใหญ่  

สก ๔๕๖๐/๒๕๖๑
เด็กหญิงอัจฉรา พิกุล

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ วัดคลองใหญ่  

สก ๔๕๖๐/๒๕๖๒
เด็กหญิงสุนิษา จันดาหาร

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ วัดคลองใหญ่  

สก ๔๕๖๐/๒๕๖๓
เด็กหญิงปวิณนุช แก้วเกษดี

๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ วัดคลองใหญ่  

สก ๔๕๖๐/๒๕๖๔
เด็กหญิงนัทธิดา ประชานอก

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ วัดคลองใหญ่  

สก ๔๕๖๐/๒๕๖๕
เด็กหญิงชลธิชา สีเขียว

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ วัดคลองใหญ่  

สก ๔๕๖๐/๒๕๖๖
เด็กชายกิตติภูมิ สีสะใบ

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับเจริญ วัดซับเจริญ  

สก ๔๕๖๐/๒๕๖๗
เด็กหญิงณัฐธิยา ผลาผล

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับเจริญ วัดซับเจริญ  

สก ๔๕๖๐/๒๕๖๘
เด็กหญิงพรพรรษา พิมพ์สระเกษ

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับเจริญ วัดซับเจริญ  

สก ๔๕๖๐/๒๕๖๙
เด็กหญิงภัทรธิดา สาริยา

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซับเจริญ วัดซับเจริญ  

สก ๔๕๖๐/๒๕๗๐
นางนำฝน จารย์หมืน

่

๑๒/๐๔/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านซับเจริญ วัดซับเจริญ  

สก ๔๕๖๐/๒๕๗๑
นางปยนันท์ สงวนศรี

๑๑/๐๙/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านซับเจริญ วัดซับเจริญ  

สก ๔๕๖๐/๒๕๗๒
นายวสุธร วรรณชนะ

๒๕/๐๘/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านซับเจริญ วัดซับเจริญ  

สก ๔๕๖๐/๒๕๗๓
นางศุภลักษณ์ บุตรรัตน์

๑๒/๐๖/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านซับเจริญ วัดซับเจริญ  

สก ๔๕๖๐/๒๕๗๔
นายสมพงษ์ จันทร์แจ่มภพ

๒๕/๑๒/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านซับเจริญ วัดซับเจริญ  

สก ๔๕๖๐/๒๕๗๕
นางสาวสมหญิง คายเลิศ

๐๑/๐๗/๒๕๒๐
โรงเรียนบ้านซับเจริญ วัดซับเจริญ  

สก ๔๕๖๐/๒๕๗๖
นางสาวสุภาภรณ์ วรรณุบล

๑๔/๐๓/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านซับเจริญ วัดซับเจริญ  

สก ๔๕๖๐/๒๕๗๗
นายเอนก แก้วประทีป

๑๔/๐๙/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านซับเจริญ วัดซับเจริญ  

สก ๔๕๖๐/๒๕๗๘
เด็กชายธนาทร เสวิสิทธิ

์

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๕๖๐/๒๕๗๙
เด็กชายวัฒนาวงค์ มิงมิตร

่

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๗๔ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๕๖๐/๒๕๘๐
เด็กชายสิทธารถ จันทา

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๕๖๐/๒๕๘๑
เด็กหญิงธิดากานต์ รักถาวร

๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๕๖๐/๒๕๘๒
เด็กหญิงอมราวดี ทองคำ

๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๕๖๐/๒๕๘๓
เด็กชายกฤษณธร จำรัสแนว

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๕๖๐/๒๕๘๔
เด็กชายภัทรบดินทร์ บรรเทา

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๕๖๐/๒๕๘๕
เด็กชายภาณุวัชร ไชยุชิต

๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๕๖๐/๒๕๘๖
เด็กชายสราวุฒิ สุริยันต์

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๕๖๐/๒๕๘๗
เด็กหญิงดาหวัน สีหามาตร

๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๕๖๐/๒๕๘๘
เด็กหญิงประกายรุ้ง สุขคุ้ม

๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๕๖๐/๒๕๘๙
เด็กหญิงพิยดา พุดทอง

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๕๖๐/๒๕๙๐
เด็กหญิงศิริพร คนยืน

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๕๖๐/๒๕๙๑
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ลีพรมมา

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๕๖๐/๒๕๙๒
เด็กหญิงอารีย์รัตน์ กะการดี

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๕๖๐/๒๕๙๓
เด็กชายเจษฎา ศรีคัดทนา

๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๕๖๐/๒๕๙๔
เด็กชายธีรชัย สมอาษา

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๕๖๐/๒๕๙๕
เด็กหญิงศรุตา อุดนอก

๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๕๖๐/๒๕๙๖
เด็กหญิงกัญชพร ผุยผง

๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๕๖๐/๒๕๙๗
เด็กหญิงดาราณี สุวรรณรัตน์

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๕๖๐/๒๕๙๘
เด็กหญิงพรทิพย์ คุณโอนด

๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๕๖๐/๒๕๙๙
เด็กหญิงวิศัลย์ศยา ชมโท

๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๕๖๐/๒๖๐๐
เด็กหญิงศิริพร พรมโชติ

๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๕๖๐/๒๖๐๑
เด็กหญิงศศิธร เทียมมิตร

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๕๖๐/๒๖๐๒
เด็กหญิงสุภลักษณ์ ลบบำรุง

๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๕๖๐/๒๖๐๓
เด็กชายก้องภพ บุญอนันต์

๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๕๖๐/๒๖๐๔
เด็กชายเขตตะวัน ชุยแฉะ

๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๕๖๐/๒๖๐๕
เด็กชายธนาดล นวมโคกสูง

๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๕๖๐/๒๖๐๖
เด็กชายปยะพันธ์ กองทรัพย์

๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๕๖๐/๒๖๐๗
เด็กชายวิเชษฐ์ พุทธไธศง

๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๕๖๐/๒๖๐๘
เด็กชายอดิศักดิ

์

กรอบสันเทียะ
๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๕๖๐/๒๖๐๙
เด็กหญิงจิราภา เติมสุข

๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๕๖๐/๒๖๑๐
เด็กหญิงญาณสิริ บุญเลิศ

๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๕๖๐/๒๖๑๑
เด็กหญิงดวงพร ภูวงษ์ไกร

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๕๖๐/๒๖๑๒
เด็กหญิงทิพวรรณ สืบนาคะ

๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๕๖๐/๒๖๑๓
เด็กหญิงพิมธิชา แจ้งสวัสดิ

์

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๕๖๐/๒๖๑๔
เด็กหญิงสายฝน สุนะ

๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๗๕ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๕๖๐/๒๖๑๕
เด็กหญิงอริสา ทาทองคำ

๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๕๖๐/๒๖๑๖
เด็กหญิงปรีดาใจ เหล่ามะโฮง

๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๕๖๐/๒๖๑๗
นายภูวนัย บุตรวงค์

๐๘/๐๙/๒๕๔๐
โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๕๖๐/๒๖๑๘
นายกรุณา แก้วเกตุศรี

๓๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๕๖๐/๒๖๑๙
นายเกษฏร มิงมิตร

่

๑๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๕๖๐/๒๖๒๐
นายธนวัฒน์ ปนเงิน

๑๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๕๖๐/๒๖๒๑
นายธีรยุทธ โข่ค้างพลู

๐๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๕๖๐/๒๖๒๒
นายนิวัฒน์ ก้อนแพง

๐๗/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๕๖๐/๒๖๒๓
นายรชต เจียมประกอบ

๑๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๕๖๐/๒๖๒๔
นายจีรศักดิ

์

ขำเนตร
๒๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๕๖๐/๒๖๒๕
นายเทียนฟา ยศปญญา

๒๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๕๖๐/๒๖๒๖
นายธนภูมิ ไชยเสน

๒๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๕๖๐/๒๖๒๗
นางสาวบุญยนุช เจริญการ

๒๕/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๕๖๐/๒๖๒๘
นางสาวพัชรี พิมพ์ประจบ

๑๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๕๖๐/๒๖๒๙
นางสาวรุ่งทิวา ธงชัย

๑๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๕๖๐/๒๖๓๐
นางสาวสุทธิดา จันดาหาร

๐๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๕๖๐/๒๖๓๑
นายธนวัฒน์ อุ้ยคำตา

๑๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๕๖๐/๒๖๓๒
นายอาชวิน ไกรจัตุรัส

๒๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๕๖๐/๒๖๓๓
นางสาวกรรณิการ์ โคตมุงคุณ

๒๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๕๖๐/๒๖๓๔
นางสาวชนิตา เสนแสง

๐๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๕๖๐/๒๖๓๕
นางสาวฐิตาพร พูลสงค์

๓๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๕๖๐/๒๖๓๖
นางสาวฐิติภา พูลสงค์

๓๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๕๖๐/๒๖๓๗
นางสาวธนัญพร ดุสิทธิ

์

๐๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๕๖๐/๒๖๓๘
นางสาวรจนา ฟกฟูม

๑๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๕๖๐/๒๖๓๙
นางสาวศิริวัลย์ ทองเกตุ

๒๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๕๖๐/๒๖๔๐
นางสาวสุรีพร ยศปญญา

๑๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๕๖๐/๒๖๔๑
นายกิจจา นนทบุตร

๒๔/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๕๖๐/๒๖๔๒
นางสาวนิชาภา ห่วงพิมาย

๐๒/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๕๖๐/๒๖๔๓
นายชัยทัศน์ บุญสนอง

๑๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๕๖๐/๒๖๔๔
นางสาวสาวิตรี อุดศรี

๒๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๕๖๐/๒๖๔๕
นางสาวฟารุ้ง อายุวงค์

๑๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๕๖๐/๒๖๔๖
นางสาววรพร กล้ากระโทก

๓๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๕๖๐/๒๖๔๗
นางสาวนภัสสร สออนรัมย์

๑๗/๑๐/๒๕๔๐

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๕๖๐/๒๖๔๘
นายเสถียร กิงทอง

่

๐๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๕๖๐/๒๖๔๙
นางสาววิสุดา ภารี

๒๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๗๖ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๕๖๐/๒๖๕๐
นายธวัชชัย สุวรรณมาโจ

๒๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๕๖๐/๒๖๕๑
นายจตุพล ยางสามัญ

๒๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๕๖๐/๒๖๕๒
นางสาวหยาดทิพย์ โหมดนอก

๒๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๕๖๐/๒๖๕๓
นางสาววิจิตรา วิพันทา

๒๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๕๖๐/๒๖๕๔
นางสาวชุติรัตน์ ซอสูงเนิน

๑๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๕๖๐/๒๖๕๕
นางสาวขวัญฤทัย น้อยลา

๐๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๕๖๐/๒๖๕๖
นางสาวจิราภรณ์ พลเยียม

่

๐๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๕๖๐/๒๖๕๗
นางสาวสุนิชา คำเขียว

๑๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๕๖๐/๒๖๕๘
นางสาวสุภาวดี บุญประเสริฐ

๐๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๕๖๐/๒๖๕๙
นางสาวสุบาตา อับดิน

๐๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๕๖๐/๒๖๖๐
นางสาวเบ็ญจรัตน์ ขันเงิน

๐๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๕๖๐/๒๖๖๑
นางสาวสุพัตตรา ประทุมตะ

๑๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๕๖๐/๒๖๖๒
นายอิทธิพล คำมูล

๐๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๕๖๐/๒๖๖๓
นางสาวสุทธิดา รอดเรือง

๒๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม วัดทุ่งมหาเจริญ  

สก ๔๕๖๐/๒๖๖๔
เด็กชายอุดมพงษ์ เมืองวงศ์ ๗/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านท่าช้าง ท่าช้างประชาสรรค์  

สก ๔๕๖๐/๒๖๖๕
เด็กหญิงวนัสนัน พรมทิพย์

๑๖/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านท่าช้าง ท่าช้างประชาสรรค์  

สก ๔๕๖๐/๒๖๖๖
เด็กชายภัทรพล ยอดอาษา

๓/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านท่าช้าง ท่าช้างประชาสรรค์  

สก ๔๕๖๐/๒๖๖๗
เด็กชายกิตตินันท์ สว่างชืน

่

๒๕/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านท่าช้าง ท่าช้างประชาสรรค์  

สก ๔๕๖๐/๒๖๖๘
เด็กหญิงนัฐทิชา สังข์แก้ว

๑๓/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านท่าช้าง ท่าช้างประชาสรรค์  

สก ๔๕๖๐/๒๖๖๙
เด็กหญิงนภาพร แสงแก้ว

๑๓/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านท่าช้าง ท่าช้างประชาสรรค์  

สก ๔๕๖๐/๒๖๗๐
เด็กชายสมบูรณ์ ดีโสภา ๗/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าช้าง ท่าช้างประชาสรรค์  

สก ๔๕๖๐/๒๖๗๑
เด็กชายปรัชญา สมัยกุล

๒๒/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านท่าช้าง ท่าช้างประชาสรรค์  

สก ๔๕๖๐/๒๖๗๒
เด็กหญิงปติพร กล้าหาญ ๔/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าช้าง ท่าช้างประชาสรรค์  

สก ๔๕๖๐/๒๖๗๓
เด็กหญิงธนพร สีหาบาล

๑๒/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าช้าง ท่าช้างประชาสรรค์  

สก ๔๕๖๐/๒๖๗๔
เด็กหญิงสาธิตา ทองชิง

๒๑/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองนำใส หนองนำใส  

สก ๔๕๖๐/๒๖๗๕
เด็กชายชนาธิศ คันทอง

๒๗/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองนำใส หนองนำใส  

สก ๔๕๖๐/๒๖๗๖
เด็กชายสุธิมนต์ วงษ์สะโสม ๑๐/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองนำใส หนองนำใส  

สก ๔๕๖๐/๒๖๗๗
เด็กชายนันทวุฒิ สีทน

๑๖/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองนำใส หนองนำใส  

สก ๔๕๖๐/๒๖๗๘
เด็กชายธนัทเทพ มีอาษา

๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองนำใส หนองนำใส  

สก ๔๕๖๐/๒๖๗๙
เด็กชายพงศ์ภัค ประสิทธิสุวรรณ

์

๘/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองนำใส หนองนำใส  

สก ๔๕๖๐/๒๖๘๐
เด็กหญิงปาณฑรา มิสา

๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองนำใส หนองนำใส  

สก ๔๕๖๐/๒๖๘๑
เด็กหญิงจิราภรณ์ เชียงสากุล ๕/๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองนำใส หนองนำใส  

สก ๔๕๖๐/๒๖๘๒
เด็กชายธนากร สร้อยแม้น

๑๔/๒/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านหนองนำใส หนองนำใส  

สก ๔๕๖๐/๒๖๘๓
เด็กหญิงกาญจนา ทองอาจ

๑๑/๔/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านหนองนำใส หนองนำใส  

สก ๔๕๖๐/๒๖๘๔
เด็กชายนวัตกรณ์ ทององค์ ๕/๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองนำใส หนองนำใส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๗๗ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๕๖๐/๒๖๘๕
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ทองเศรษฐี
๑๖/๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองนำใส หนองนำใส  

สก ๔๕๖๐/๒๖๘๖
เด็กหญิงวิรุฬห์กานต์ โสสีสุข

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองคันฉอ เนินผาสุก  

สก ๔๕๖๐/๒๖๘๗
เด็กหญิงจงรัก พิศภา

๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองคันฉอ เนินผาสุก  

สก ๔๕๖๐/๒๖๘๘
เด็กหญิงตรีรัตน์ วิโรทศ

๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองคันฉอ เนินผาสุก  

สก ๔๕๖๐/๒๖๘๙
เด็กหญิงดาวรรณ ศรีครุฑทา

๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองคันฉอ เนินผาสุก  

สก ๔๕๖๐/๒๖๙๐
เด็กชายสุวพัชร บุญทะเล

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองคันฉอ เนินผาสุก  

สก ๔๕๖๐/๒๖๙๑
เด็กชายบวรศักดิ

์

บุญปน
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองคันฉอ เนินผาสุก  

สก ๔๕๖๐/๒๖๙๒
เด็กชายกิตติกวิน มานะกรูด

๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองคันฉอ เนินผาสุก  

สก ๔๕๖๐/๒๖๙๓
เด็กหญิงกนกวรรณ ผงทราช

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองคันฉอ เนินผาสุก  

สก ๔๕๖๐/๒๖๙๔
เด็กหญิงอุมากรณ์ บุตรเพชร

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองคันฉอ เนินผาสุก  

สก ๔๕๖๐/๒๖๙๕
เด็กหญิงสิริญนาถ ทุมแพง

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองคันฉอ เนินผาสุก  

สก ๔๕๖๐/๒๖๙๖
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ดีเจริญ

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองคันฉอ เนินผาสุก  

สก ๔๕๖๐/๒๖๙๗
เด็กชายธนวัฒน์ นำทรัพย์

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินผาสุก เนินผาสุก  

สก ๔๕๖๐/๒๖๙๘
เด็กชายประดิพัทธ์ สร้อยสูงเนิน

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินผาสุก เนินผาสุก  

สก ๔๕๖๐/๒๖๙๙
เด็กชายอภิสร มาลาพุด

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินผาสุก เนินผาสุก  

สก ๔๕๖๐/๒๗๐๐
เด็กหญิงวิรดา ปอมเรือง

๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินผาสุก เนินผาสุก  

สก ๔๕๖๐/๒๗๐๑
เด็กหญิงวิชุดา ปองนพ

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินผาสุก เนินผาสุก  

สก ๔๕๖๐/๒๗๐๒ เด็กหญิงพรรณพฤกศ์ษา

วรรณลึก
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินผาสุก เนินผาสุก  

สก ๔๕๖๐/๒๗๐๓
เด็กหญิงกิงกาญจน์

่

คำแดง
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินผาสุก เนินผาสุก  

สก ๔๕๖๐/๒๗๐๔
เด็กหญิงฐิตาภา เจริญดง

๐๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเนินผาสุก เนินผาสุก  

สก ๔๕๖๐/๒๗๐๕
เด็กชายอนุพนธ์ จันทร์พงษ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินผาสุก เนินผาสุก  

สก ๔๕๖๐/๒๗๐๖
เด็กชายก้องไพศาล พรมศรีสุข

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินผาสุก เนินผาสุก  

สก ๔๕๖๐/๒๗๐๗
เด็กชายจักริน เชืออิน

้

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินผาสุก เนินผาสุก  

สก ๔๕๖๐/๒๗๐๘
เด็กชายกิตศักดิ

์

ชาวเวียง
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินผาสุก เนินผาสุก  

สก ๔๕๖๐/๒๗๐๙
เด็กชายเจนภพ จันทา

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินผาสุก เนินผาสุก  

สก ๔๕๖๐/๒๗๑๐
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ พันธ์วิเศษ

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินผาสุก เนินผาสุก  

สก ๔๕๖๐/๒๗๑๑
เด็กหญิงสุธิมา สาลี

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินผาสุก เนินผาสุก  

สก ๔๕๖๐/๒๗๑๒
เด็กหญิงกฤติมา ยาจันทรา

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินผาสุก เนินผาสุก  

สก ๔๕๖๐/๒๗๑๓
เด็กหญิงนลวรรณ สวัสดิเอือ

์ ้

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินผาสุก เนินผาสุก  

สก ๔๕๖๐/๒๗๑๔
เด็กหญิงกรรณิการ์ ผลิตภัณฑ์

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินผาสุก เนินผาสุก  

สก ๔๕๖๐/๒๗๑๕
เด็กหญิงอรนลิน พิมพ์ภักดี

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินผาสุก เนินผาสุก  

สก ๔๕๖๐/๒๗๑๖ เด็กหญิงปรัชฌิมาภรณ์
พูลเจริญ

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินผาสุก เนินผาสุก  

สก ๔๕๖๐/๒๗๑๗
เด็กชายธีรภัทร์ มุ่งดี

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์ เนินผาสุก  

สก ๔๕๖๐/๒๗๑๘
เด็กชายนทีธร กรรเชียงแก้ว

๒๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์ เนินผาสุก  

สก ๔๕๖๐/๒๗๑๙
เด็กชายนพรัตน์ แสงคุณ

๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์ เนินผาสุก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๗๘ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๕๖๐/๒๗๒๐
เด็กชายภูริพัฒน์ ไพอุปรี

๐๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์ เนินผาสุก  

สก ๔๕๖๐/๒๗๒๑
เด็กชายรวีโรจน์ รุ่งอรุณ

๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์ เนินผาสุก  

สก ๔๕๖๐/๒๗๒๒
เด็กชายอาวุธชัย จองสว่าง

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์ เนินผาสุก  

สก ๔๕๖๐/๒๗๒๓
เด็กหญิงกัญญาณัฐ สกุลพานิช

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์ เนินผาสุก  

สก ๔๕๖๐/๒๗๒๔
เด็กหญิงปุษยา ศรีเรือง

๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์ เนินผาสุก  

สก ๔๕๖๐/๒๗๒๕
เด็กหญิงพรรณชนก กำเนิด

๐๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์ เนินผาสุก  

สก ๔๕๖๐/๒๗๒๖
เด็กหญิงพิชญาภา แก้วอุดทา

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์ เนินผาสุก  

สก ๔๕๖๐/๒๗๒๗
เด็กหญิงวีร์สุดา เผือกเนียม

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์ เนินผาสุก  

สก ๔๕๖๐/๒๗๒๘
เด็กชายวิศรุต รักษาภักดี

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์ เนินผาสุก  

สก ๔๕๖๐/๒๗๒๙
เด็กชายศุภวิชญ์ คำสวัสดิ

์

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์ เนินผาสุก  

สก ๔๕๖๐/๒๗๓๐
เด็กชายสรชา อินทวิเศษ

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์ เนินผาสุก  

สก ๔๕๖๐/๒๗๓๑
เด็กชายอภิลักขณ์ จันลา

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์ เนินผาสุก  

สก ๔๕๖๐/๒๗๓๒
เด็กชายอภิวิชญ์ จันที

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์ เนินผาสุก  

สก ๔๕๖๐/๒๗๓๓
เด็กหญิงณัฐฐารักษ์ สิงหเศรษฐกิจ

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์ เนินผาสุก  

สก ๔๕๖๐/๒๗๓๔
เด็กหญิงธฤษวรรณ เจียมจักร

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์ เนินผาสุก  

สก ๔๕๖๐/๒๗๓๕
เด็กหญิงนรรณนาร์ ดีมา

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์ เนินผาสุก  

สก ๔๕๖๐/๒๗๓๖ เด็กหญิงเบญจมาภรณ์
สกุลนี

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์ เนินผาสุก  

สก ๔๕๖๐/๒๗๓๗
เด็กหญิงอรปรียา นำหวาน

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์ เนินผาสุก  

สก ๔๕๖๐/๒๗๓๘
เด็กชายปุญญพัฒน์ บุญปลูก

๒๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์ เนินผาสุก  

สก ๔๕๖๐/๒๗๓๙
เด็กชายศุกลวัฒน์ อุดมพงศ์

๒๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์ เนินผาสุก  

สก ๔๕๖๐/๒๗๔๐
เด็กชายพานุกร อินทศร

๐๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์ เนินผาสุก  

สก ๔๕๖๐/๒๗๔๑
เด็กชายพงศธร เพียท้าว

๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์ เนินผาสุก  

สก ๔๕๖๐/๒๗๔๒
เด็กชายจตุรเทพ จันทวโร

๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์ เนินผาสุก  

สก ๔๕๖๐/๒๗๔๓
เด็กชายพีรณัฐ ไชยเสนา

๒๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์ เนินผาสุก  

สก ๔๕๖๐/๒๗๔๔
เด็กชายอชิตพล แก้วเคน

๑๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์ เนินผาสุก  

สก ๔๕๖๐/๒๗๔๕
เด็กชายโยธิน ทองนาเมือง

๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์ เนินผาสุก  

สก ๔๕๖๐/๒๗๔๖
เด็กชายเหินฟา ด่วนดี

๒๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์ เนินผาสุก  

สก ๔๕๖๐/๒๗๔๗
เด็กหญิงธฤษวรรณ หูกำปง

๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์ เนินผาสุก  

สก ๔๕๖๐/๒๗๔๘
เด็กหญิงจิดาภา อรรคนันท์

๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์ เนินผาสุก  

สก ๔๕๖๐/๒๗๔๙
เด็กหญิงสุพิชญาย์ เลิศสกุลธรรม

๑๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์ เนินผาสุก  

สก ๔๕๖๐/๒๗๕๐
เด็กหญิงณัชพร ธำรงวีระชาติ

๐๒/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์ เนินผาสุก  

สก ๔๕๖๐/๒๗๕๑
เด็กหญิงดาราวดี เบญจกิตินัน

๑๙/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์ เนินผาสุก  

สก ๔๕๖๐/๒๗๕๒
เด็กหญิงศิริราณี ทองนาเมือง

๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์ เนินผาสุก  

สก ๔๕๖๐/๒๗๕๓ เด็กหญิงชัญญาพรรณ์
ศุขกาย

๐๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์ เนินผาสุก  

สก ๔๕๖๐/๒๗๕๔
เด็กชายศุภโชค บุญแต่ง

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์ เนินผาสุก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๗๙ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๕๖๐/๒๗๕๕
เด็กชายอิษฎา พันธ์รัตน์

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์ เนินผาสุก  

สก ๔๕๖๐/๒๗๕๖
เด็กหญิงภัทรพร หยวกกลาง

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์ เนินผาสุก  

สก ๔๕๖๐/๒๗๕๗
เด็กหญิงยุพารัตน์ ปญญาวชิรกุล

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์ เนินผาสุก  

สก ๔๕๖๐/๒๗๕๘
เด็กชายอธิรัตน์ บุญชู

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองไผ่ วัดเนินสะอาด  

สก ๔๕๖๐/๒๗๕๙
เด็กชายธนสินธุ์ จบแฝง

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองไผ่ วัดเนินสะอาด  

สก ๔๕๖๐/๒๗๖๐
เด็กหญิงชลธิชา อาบสุวรรณ

๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองไผ่ วัดเนินสะอาด  

สก ๔๕๖๐/๒๗๖๑
เด็กหญิงพลพร สิงห์นาง

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองไผ่ วัดเนินสะอาด  

สก ๔๕๖๐/๒๗๖๒
เด็กหญิงปริศนา แปลนกอง

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองไผ่ วัดเนินสะอาด  

สก ๔๕๖๐/๒๗๖๓
เด็กหญิงวรรณชนก แปลนกอง

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองไผ่ วัดเนินสะอาด  

สก ๔๕๖๐/๒๗๖๔
เด็กหญิงสุภาภรณ์ ก้องกังวาลย์

๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองไผ่ วัดเนินสะอาด  

สก ๔๕๖๐/๒๗๖๕
เด็กหญิงณัฐกมล พวงจำปา

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองไผ่ วัดเนินสะอาด  

สก ๔๕๖๐/๒๗๖๖
เด็กหญิงวริศรา การณ์ดี

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองไผ่ วัดเนินสะอาด  

สก ๔๕๖๐/๒๗๖๗
เด็กหญิงศรัณยา จันภิรมย์

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองไผ่ วัดเนินสะอาด  

สก ๔๕๖๐/๒๗๖๘
เด็กหญิงภัชราวดี แสงศรี

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองไผ่ วัดเนินสะอาด  

สก ๔๕๖๐/๒๗๖๙
เด็กหญิงวราภรณ์ วิเชียร

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองไผ่ วัดเนินสะอาด  

สก ๔๕๖๐/๒๗๗๐
เด็กหญิงภริดา หล้าศรี

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองไผ่ วัดเนินสะอาด  

สก ๔๕๖๐/๒๗๗๑
เด็กหญิงจรีนา หนักแน่น

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๗๗๒
เด็กหญิงบุณฑริก พรมวัน

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๗๗๓
เด็กหญิงภัครินทร์ เลิศอุดมพัชร์

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๗๗๔
เด็กหญิงนัตฐิดา ดีมาก

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๗๗๕
เด็กหญิงปยวรรณ สุขชาติ

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๗๗๖
เด็กชายชุติพนธ์ พรหมภักดี

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๗๗๗
เด็กชายทนันธร สีหาบุตร

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๗๗๘
เด็กชายพงศกร พรมภักดี

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๗๗๙
เด็กชายพีระพจน์ ดวงสัมฤทธิ

์

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๗๘๐
เด็กชายวิทธวินท์ กอนเกียน

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๗๘๑
เด็กหญิงกรรณิการ์ กิจสวัสดิ

์

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๗๘๒
เด็กหญิงกุลปรียา สีโยพล

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๗๘๓
เด็กหญิงจีรนันท์ จอดนอก

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๗๘๔
เด็กหญิงฐานิษตา ธงเธอ

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๗๘๕
เด็กหญิงดาราวดี เผนโคกสูง

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๗๘๖
เด็กหญิงปวันรัตน์ ศรีวิเศษ

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๗๘๗
เด็กหญิงมาริสา จิมสมาน

่

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๗๘๘
เด็กหญิงศศิธร พรมเถือน

่

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๗๘๙
เด็กชายจักรภัทร พรมมา

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๘๐ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๕๖๐/๒๗๙๐
เด็กชายเจนจบ วงษ์กะนวน

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๗๙๑
เด็กชายธนภัทร กลางราช

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๗๙๒
เด็กชายนลธวัช มีภูคำ

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๗๙๓
เด็กชายวายุภักษ์ มานะอด

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๗๙๔
เด็กหญิงกุลภัทร คุชิตา

๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๗๙๕
เด็กหญิงฐิติยา ถาวรสาลี

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๗๙๖
เด็กหญิงธิดารัตน์ น้อยออด

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๗๙๗
เด็กหญิงนันทพร ทองประสูตร์

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๗๙๘
เด็กหญิงรุจิรา ผึงรวย

้

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๗๙๙
เด็กหญิงสุมิตรา เกิดทอง

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๘๐๐
เด็กชายทศพร พลพัด

๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๘๐๑
เด็กชายนภัชกร แปนกอง

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๘๐๒
เด็กชายปองเผ่า อาศัยกลาง

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๘๐๓
เด็กชายภูวนาถ งามนา

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๘๐๔
เด็กชายสุเมธ แก้วศิริ

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๘๐๕
เด็กชายอนุสรณ์ จันทร์คุ้ม

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๘๐๖
เด็กหญิงดวงฤทัย บุญเขือง

่

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๘๐๗
เด็กหญิงวณิดา ช่อมะลิ

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๘๐๘
เด็กหญิงศศิธร แมมขุนทด

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๘๐๙
เด็กหญิงศิริพร จันทะคัด

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๘๑๐
เด็กหญิงศิริลักษณ์ เพ็ชรสมบัติ

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๘๑๑
เด็กชายเก่งกล้า เกษสุริยงค์

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๘๑๒
เด็กชายชัยมงคล ล้วนฤทธิ

์

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๘๑๓
เด็กชายศุภกิจ จันทะ

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๘๑๔
เด็กชายศุภกิตติ

์

จุลหอม
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๘๑๕
เด็กชายสุรชัย ประสงค์สอน

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๘๑๖
เด็กหญิงกัญญากุล ธงเธอ

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๘๑๗
เด็กหญิงชฎาภา แกมจินดา

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๘๑๘
เด็กหญิงปรัชญาปวีย์ ใช้เสือ

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๘๑๙
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา เพชรมะณี

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๘๒๐
เด็กชายกำพล จันวาน

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๘๒๑
เด็กชายวีระพงษ์ จันทร์นุ่ม

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๘๒๒
เด็กหญิงบัณฑิตา ไกรลาศ

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๘๒๓
เด็กหญิงปยะมาศ หนองนก

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๘๒๔
เด็กหญิงพรทิพย์ ตรีเหลา

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๘๑ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๕๖๐/๒๘๒๕
เด็กชายกิติพงศ์ ชาวงษ์

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๘๒๖
เด็กชายจิรวัฒน์ บุญประสิทธิ

์

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๘๒๗
เด็กชายชนาธิป ทินโชคชัย

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๘๒๘
เด็กชายธนวันต์ สุดหอม

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๘๒๙
เด็กชายบูรพา เพิมจรัส

่

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๘๓๐
เด็กชายปฏิพัทธิ

์

นาโสก
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๘๓๑
เด็กชายพลสินธ์ุ พินิจอักษร

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๘๓๒
เด็กชายภูธเนศ ฤทธิทอง

์

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๘๓๓
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ ศรีหนองคุ้ม

๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๘๓๔
เด็กชายชนัญู บุญแฉ้มชู

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๘๓๕
เด็กหญิงชนิตา ทัดสงค์

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๘๓๖
เด็กหญิงณัฐฌาพร ปยเดชโพธิวงศ์

๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๘๓๗
เด็กหญิงทัศนีย์ บุญอารีย์

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๘๓๘
เด็กหญิงธนัยชนก ชุนหะฉาย

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๘๓๙
เด็กหญิงนภาพร อำมินทร์

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๘๔๐
เด็กหญิงนันท์นภัส มาลัยทอง

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๘๔๑
เด็กหญิงพรพิมล นิกรบัว

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๘๔๒
เด็กหญิงมาดา เศรษฐธาดากร

๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๘๔๓
เด็กหญิงมุทิตา สำรวมจิต

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๘๔๔
เด็กหญิงสกุณา เสนาจอหอ

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๘๔๕
เด็กหญิงอรทัย บุญสม

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๘๔๖
เด็กหญิงอัจฉรา พรมสิทธิ

์

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๘๔๗
เด็กชายธีรวีย์ภัทร นิวัติ

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๘๔๘
เด็กชายประชาธิปก ประจักษ์จิตร

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๘๔๙
เด็กชายพิชุตม์ วะรังศรี

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๘๕๐
เด็กชายภูวฤทธิ

์

ขำนำคู้
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๘๕๑
เด็กชายเรืองเดช พลนางเครือ

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๘๕๒
เด็กชายวรวิทย์ ชูวงษ์

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๘๕๓
เด็กชายศิรสิทธิ

์

เจริญผล
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๘๕๔
เด็กชายศุภณัฐ อุ่นสำราญ

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๘๕๕
เด็กชายสิรวิชญ์ คิมหันต์

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๘๕๖
เด็กหญิงธัญพิชชา จันทรังษี

๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๘๕๗
เด็กหญิงนำผึง

้

จำปาแก้ว
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๘๕๘
เด็กหญิงภัทรวดี สุดธรรม

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๘๕๙
เด็กหญิงวรรณวิษา จันทร์เวียง

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๘๒ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๕๖๐/๒๘๖๐
เด็กหญิงวรรณวิภา จันทร์เวียง

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๘๖๑
เด็กหญิงศิวาพร จันทร์เกษ

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๘๖๒
เด็กหญิงสุจิตรา สมบูรณ์พงษ์

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๘๖๓
เด็กหญิงอรปรียา อยู่พินิจ

๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๘๖๔
เด็กชายจิรายุ แก้วกลัน

่

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๘๖๕
เด็กชายธงชัย สุขประสาน

๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๘๖๖
เด็กชายธันวา ชัยฤทธิ

์

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๘๖๗
เด็กชายนที โสภา

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๘๖๘
เด็กชายปราณบดินทร์ธัมม์

อยู่ระ
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๘๖๙
เด็กชายพีรพัฒน์ ราชบัวขาว

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๘๗๐
เด็กชายภานุวัฒน์ สุภาการณ์

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๘๗๑
เด็กชายวัชรพงศ์ ใจใส

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๘๗๒
เด็กชายวิศรุต สันประเทียบ

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๘๗๓
เด็กชายอรรถพล พรมนัด

๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๘๗๔
เด็กหญิงกษมา แพนลา

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๘๗๕ เด็กหญิงกาญจนารักษ์
สาวจันทร์

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๘๗๖
เด็กหญิงชาลิสา เรืองภักดี

๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๘๗๗
เด็กหญิงญาตา นิมวรรณโญ

่

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๘๗๘
เด็กหญิงนภัสสร จันทร์สีทอง

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๘๗๙
เด็กหญิงนิสา ตันเสถียร

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๘๘๐ เด็กหญิงปญญลักษณ์ ฝากกาย
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๘๘๑
เด็กชายพีรพัฒน์ จันทา

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๘๘๒
เด็กหญิงลัดดาวรรณ บุญแก้ว

๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๘๘๓
เด็กหญิงสิริกมล โครตจังหรีด

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๘๘๔
เด็กหญิงอชิตา สมบุตร

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๘๘๕
เด็กหญิงอรทัย แก้ววันทา

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๘๘๖
เด็กหญิงเอมณิชา ฤกษ์ยาม

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๘๘๗
เด็กชายชินภัทร นิลขำ

๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๘๘๘
เด็กชายปณณธร อุ่นคงทอง

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๘๘๙
เด็กชายพินิจนันท์ แก้วแสวง

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๘๙๐
เด็กหญิงณัฐกฤตา ยอดมณี

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๘๙๑
เด็กหญิงณัฐฐา อ้นแขก

๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๘๙๒
เด็กหญิงนำค้าง เพ็งศรี

๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๘๙๓
เด็กหญิงประณัตสร ยิมกระโทก

้

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๘๙๔
เด็กหญิงประภัทรสร ยิมกระโทก

้

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๘๓ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๕๖๐/๒๘๙๕
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ พูลศิลป

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๘๙๖
เด็กหญิงสุมิตตา กิตติชัยฤทธิ

์

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๘๙๗
เด็กชายธีรวงศ์ จบแสง

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๘๙๘
เด็กชายปฐวี จันทร์กระเทาะ

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๘๙๙
เด็กชายวีรพัฒน์ ผาสุข

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๙๐๐
เด็กชายอดิศักดิ

์

ชาติศิริ
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๙๐๑
เด็กหญิงกรรณิการ์ นารีจันทร์

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๙๐๒
เด็กหญิงณัฐธิชา สันประเทียบ

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๙๐๓
เด็กหญิงณัฐริพร พรมนัส

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๙๐๔
เด็กหญิงทิพธัญญา ขุนสนิท

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๙๐๕
เด็กหญิงธิดารัตน์ จานกระโทก

๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๙๐๖
เด็กหญิงวิมลสิริ แสงอรุณ

๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๙๐๗
เด็กหญิงวิมลสิริ อิมบุญ

่

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๙๐๘
เด็กหญิงปย์รดา ดวงสัมฤทธิ

์

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๙๐๙
เด็กหญิงสุพัตรา คงเปรม

๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๙๑๐
เด็กหญิงอนันดา คล้ายสุบรรณ

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๙๑๑
เด็กหญิงนัทฌา สิงห์คำจันทร์

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๙๑๒
เด็กหญิงภาววิกรานต์ โกศลจิตร

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๙๑๓
เด็กชายบริพนธ์ โสภา

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๙๑๔
เด็กหญิงกัญญารัตน์ มีภูคำ

๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๙๑๕
เด็กหญิงเขมินทรา เกิดสุข

๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๙๑๖
เด็กหญิงณัฐชญา ดวงจันทร์โชติ

๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๙๑๗
เด็กหญิงณัฐชยา ทัพประไพ

๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๙๑๘
เด็กหญิงณัฐธิดา เรืองนุ่น

๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๙๑๙
เด็กหญิงณัฐนันท์ เครืออนันต์

๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๙๒๐
เด็กหญิงธัญวรัตน์ วรรณศิลป

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๙๒๑ เด็กหญิงพิชญ์ฌาวรรณ
สุขิโต

๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๙๒๒
เด็กหญิงพิราวรรณ ทองคง

๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๙๒๓
เด็กหญิงมัณฑนา แดง

๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๙๒๔
เด็กหญิงมินตรา ตรีเวช

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๙๒๕
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ วิชิตลักษณาวงค์

๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๙๒๖
เด็กหญิงวิลาสินี แรงกล้า

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๙๒๗
เด็กหญิงวิลาสินี นวมมณีรัตน์

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๙๒๘
เด็กหญิงศิริธากร ถาวรจิตร

๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๙๒๙
เด็กหญิงอมรรัตน์ ชาวงษ์

๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๘๔ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๕๖๐/๒๙๓๐
เด็กหญิงอัญมณี กาญจนภักดี

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๙๓๑
เด็กหญิงอาทิตยา บับพาน

๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๙๓๒
เด็กชายเจษฏา แช่มชืน

่

๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๙๓๓
เด็กชายเฉลิมศักดิ

์

ติบหมึก

๊

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๙๓๔
เด็กชายธนัญญา แพนลา

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๙๓๕
เด็กหญิงณฤทัย คำแหล่

๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๙๓๖
เด็กหญิงดวงฤทัย ทาจำรัส

๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๙๓๗
เด็กหญิงทิพย์หทัย สายแก้ว

๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๙๓๘
เด็กหญิงปวริศา ทาจำรัส

๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๙๓๙
เด็กหญิงพัชรินทร์ วงค์ประคำ

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๙๔๐
เด็กหญิงวลัยพร อริยสังกัปป

๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๙๔๑
เด็กหญิงสิวลี ยศ

๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๙๔๒
เด็กหญิงสุชานาถ ทองไพรวรรณ

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๙๔๓
เด็กหญิงสุทธิดา แพงดี

๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๙๔๔
เด็กหญิงอภิชญา บุญสมบูรณ์

๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๙๔๕
เด็กชายกิตติพิชญ์ คำดี

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๙๔๖
เด็กชายธวัช ชัยกิจ

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๙๔๗
เด็กชายอนุชาติ เจียกกระโทก

๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๙๔๘
เด็กหญิงจุฑารัตน์ จันทา

๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๙๔๙
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ กุลทอง

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๙๕๐
เด็กหญิงฐิฌากรณ์ เอียมประโคน

่

๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๙๕๑
เด็กหญิงฐิติมา จ้อยเจริญ

๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๙๕๒
เด็กหญิงดารากร สะบู่

๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๙๕๓
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ แก้วเกษ

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๙๕๔
เด็กหญิงนลินี เฌอรัมย์

๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๙๕๕
เด็กหญิงเนวิภา การหนองใหญ่

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๙๕๖
เด็กหญิงมิลันตี นิมิตรสุข

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๙๕๗
เด็กหญิงรัชนี ดวงฤทัย

๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๙๕๘
เด็กหญิงสุธาทิพย์ เมืองแสงจันทร์

๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๙๕๙
เด็กหญิงอลิชา จันทร์ลา

๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๙๖๐
เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีแก้ว

๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๙๖๑
เด็กชายพีรพัฒน์ แซ่กวาง

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๙๖๒
เด็กชายรัฐภูมิ งามบุญช่วย

๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๙๖๓
เด็กชายวรายุทธ พรมจารี

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๙๖๔
เด็กชายศิริศักดิ

์

พิระชัย
๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๘๕ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๕๖๐/๒๙๖๕
เด็กหญิงกัญรัตน์ จันทิวากุล

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๙๖๖
เด็กหญิงจิราพรรณ แก้วเคน

๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๙๖๗
เด็กหญิงณภัทร พันธ์ศรี

๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๙๖๘
เด็กหญิงดวงกมล ปฐพี

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๙๖๙
เด็กหญิงทิพย์วรา พรหมบุตร

๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๙๗๐
เด็กหญิงชัญญานุช ก่อกุศล

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๙๗๑
เด็กหญิงนิศา ทองอุบล

๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๙๗๒
เด็กหญิงปนัดดา ดุงสูงเนิน

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๙๗๓
เด็กหญิงพรนภา ผลเกิด

๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๙๗๔
เด็กหญิงศศิธร พลอยเทศ

๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๙๗๕
เด็กหญิงอาภัสรา ศรีสังข์

๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๙๗๖
เด็กหญิงอารียา แดง

๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๙๗๗
เด็กชายชนะชัย ชินสมบูรณ์

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๙๗๘
เด็กชายชยาวัฒน์ ยิงสมบัตร

่

๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๙๗๙
เด็กชายชลนาธาร กัณหาชาลี

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๙๘๐
เด็กชายโตมร บัวแก้ว

๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๙๘๑
เด็กชายไตรภพ โฮงทอง

๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๙๘๒
เด็กชายพลวัต เนตรจินดา

๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๙๘๓
เด็กชายภานุพงศ์ คณะทอง

๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๙๘๔
เด็กชายพิษณุวัฒน์ แกมจินดา

๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๙๘๕
เด็กหญิงชลธิชา คำมูล

๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๙๘๖
เด็กหญิงฐิติมา แก้วประสิทธิ

์

๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๙๘๗
เด็กหญิงเต็มฟา เพชรศิลา

๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๙๘๘
เด็กหญิงวรฤทัย เทพรัตน์

๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๙๘๙
เด็กหญิงวราภรณ์ นวลแก้ว

๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๙๙๐
เด็กชายคุณวุฒิ ฉุนกระโทก

๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๙๙๑
เด็กชายณัฐกานต์ สิงห์ธงยาม

๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๙๙๒
เด็กชายดนุพล สร้อยพรมราช

๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๙๙๓
เด็กชายพลธกร เอียมอ่อน

่

๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๙๙๔
เด็กหญิงกรรณรัตน์ วิรักสยาม

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๙๙๕
เด็กหญิงจุฑามาศ ศรียางนอก

๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๙๙๖
เด็กหญิงชลลดา ผิวเทศ

๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๙๙๗
เด็กหญิงดลนภา พันธรรม

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๙๙๘
เด็กหญิงนิตยา เพ็ชรประเสริฐ

๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๒๙๙๙
เด็กหญิงสุภาวดี กุลทอง

๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๘๖ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๕๖๐/๓๐๐๐
เด็กหญิงภัทรวดี นรากร

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๐๐๑
เด็กชายพรพรหม ร่มพา

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๐๐๒
นายกิตติ ศรีแก้ว

๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๐๐๓
นายเกียรติบัญชา ดาราศร

๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๐๐๔
เด็กชายเชาวลิต ลุง

๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๐๐๕
นายปฏิพล แสวงคิด

๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๐๐๖
นายพัทธพล ประเสริฐศิลป

๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๐๐๗
นายวุฒินันท์ ประเสริฐสรรค์

๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๐๐๘
นางสาวกัลยารัตน์ ดวงจำลอง

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๐๐๙
นางสาวกุลธิดา จันดาผล

๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๐๑๐
นางสาวณัฐสุดา บุญอำ

๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๐๑๑
นางสาวธันยานุช ทูลศิริ

๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๐๑๒
นางสาวปญญาพร จันทร์บวร

๐๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๐๑๓
นางสาวพรหมศิริ ปาปกเข

๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๐๑๔
นางสาวภัทรวดี ชุมพร

๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๐๑๕
นางสาวศิรภัสสร ปราชญ์บัณฑิต

๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๐๑๖
นางสาวศิริกัญญา งามจันศรี

่

๑๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๐๑๗
นายไชยพัฒน์ พรมทอง

๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๐๑๘
นายธนภัทร โนนไกร

๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๐๑๙
เด็กชายพิชัย นุพิมพ์

๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๐๒๐
นางสาวกฤตติญาภา หันทยุง

๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๐๒๑
เด็กหญิงครองขวัญ วรนาม

๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๐๒๒
นางสาวจณิสตา ชนะศึก

๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๐๒๓
นางสาวจีรนันท์ บุญประสิทธิ

์

๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๐๒๔
นางสาวธิดารัตน์ อินทร์สำโรง

๑๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๐๒๕
นางสาวปญญารัตน นพศรี

๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๐๒๖
เด็กหญิงปาริฉัตร พรมพงค์

๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๐๒๗
นางสาวปุณยนุช นามบุตร

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๐๒๘
นางสาวพรกนก ศรีวรสาร

๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๐๒๙
เด็กหญิงเพชรดา พุงไธสง

๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๐๓๐
นางสาวภูริณี เริมสูงเนิน

่

๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๐๓๑
เด็กหญิงสิรินทร์ทิพย์ ราชบัวขาว

๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๐๓๒
นางสาวสุนิตา มังมี

่

๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๐๓๓
เด็กหญิงสุพัชชา พรมประเสริฐ

๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๐๓๔
นางสาวอธิชา อำสุข

๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๘๗ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๕๖๐/๓๐๓๕
นายอธิการ จันทร์สีนาค

๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๐๓๖
นางสาวขนิษฐา อินทร์ถึก

๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๐๓๗
นางสาวดาริน ยินมะเริง

๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๐๓๘
นางสาวบุญญารักษ์ ซุยประโทก

๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๐๓๙
นางสาวปวีณา สำราญรืน

่

๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๐๔๐
นางสาวพนิดา คำพา

๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๐๔๑
นางสาววรรธนันท์ ตติยก้องเกียรติ

์

๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๐๔๒
นางสาวศรีสาคร รอดอ๊าต

๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๐๔๓
นางสาวอนงค์นาฎ คณะทอง

๑๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๐๔๔
นางสาวอนงค์นารถ บุญมี

๓๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๐๔๕
นางสาวอมรรัตน์ พันเกษม

๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๐๔๖
นางสาวอรวรรณ พันตะคุ

๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๐๔๗
นางสาวอัญชนา พูลจิตร์

๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๐๔๘
นางสาวอัญชลีพร ออกเอก

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๐๔๙
นางสาวขวัญกมล ใจผ่อง

๒๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๐๕๐
เด็กหญิงจิราพร บุญประสิทธิ

์

๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๐๕๑
เด็กหญิงจิราวรรณ ขันขึง

๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๐๕๒
นางสาวชลธิชา หนูเลิศ

๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๐๕๓
นางสาวบุปผา พลนางเครือ

๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๐๕๔
นางสาวบุษบาบัณ กัณหาชาลี

๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๐๕๕
นางสาววิชญา แกมจินดา

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๐๕๖
นางสาววิมลวรรณ แดงบุรี

๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๐๕๗
นายขวัญชัย ศรีวิรุด

๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๐๕๘
เด็กชายศุภกร คุณละ

๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๐๕๙
นางสาวกัญญารัตน์ ดุงสูงเนิน

๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๐๖๐
นางสาวกาญจนา บิณบาตร

๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๐๖๑
นางสาวจุฬารัตน์ ศรีทอง

๑๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๐๖๒
เด็กหญิงโชษิตา เรืองภักดี

๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๐๖๓
นางสาวธนภรณ์ บัวสี

๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๐๖๔
นางสาวเบญญาพร นวลแก้ว

๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๐๖๕
นางสาวยูมิ ทองเจริญ

๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๐๖๖
เด็กหญิงวิไลวรรณ เกษรนวลสกุล

๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๐๖๗
เด็กชายคณิศร ดีงาม

๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๐๖๘
เด็กชายวีระไชย บุญ

๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๐๖๙
เด็กชายอัชฎาวุธ มนสีมา

๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๘๘ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๕๖๐/๓๐๗๐
เด็กหญิงจิตรานุช กุ่มประสิทธิ

์

๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๐๗๑
เด็กหญิงเดือนเพ็ญ สวัสดิมิง

์ ่

๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๐๗๒
นางสาวนิตยา อินทรประสงค์

๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๐๗๓
นางสาววิลาสินี แปงคอนสาร

๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๐๗๔
เด็กหญิงสุฑามาศ หินโทน

๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๐๗๕
นางสาวอรอุมา อันทะจิตร

๓๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๐๗๖
นางสาวธัญรดา อุตสาใจ

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๐๗๗
นายธนโชติ ช่างสุระ

๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๐๗๘
นางสาวพรประภา จิวัฒนานนท์

๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๐๗๙
นางสาววรินธร สีรอด

๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๐๘๐
นางสาวสุกัญญา กิงคำ

่

๒๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๐๘๑
นางสาวณัฐชา ทองบุญมา

๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๐๘๒
นางสาววรัญชลี เจนจิตต์

๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๐๘๓
นายศักดิสิทธิ

์ ์

ออกเอก
๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๐๘๔
นางสาวกฤษณา อายครรัมย์

๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๐๘๕
เด็กหญิงทรายแก้ว เผ่าชวด

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๐๘๖
นางสาวจิราพร เกษจำรูญ

๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๐๘๗
นางสาวอัจฉรา เจียชะรัมย์

๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๐๘๘
เด็กหญิงชุติมา มาดี

๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๐๘๙
นางสาววิไลวรรณ สีพลนอก

๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๐๙๐
นายคมกริช ชินสมบูรณ์

๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๐๙๑
เด็กหญิงกัลยกร โฉมศรี

๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๐๙๒
เด็กหญิงศศิธร โง้วเส็ง

๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๐๙๓
นางสาวไอริณ ถึงล้อม

๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๐๙๔
นางสาวปวันรัตน์ เทียงธรรม

่

๐๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๐๙๕
นายทัตเทพ ไพรฤกษ์

๑๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๐๙๖
นายธนกฤต ชุนหะฉาย

๐๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๐๙๗
นายธัญพิสิษฐ์ เอือเฟอ

้

๑๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๐๙๘ นางสาวประกายเพชร
มีเมือง

๐๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๐๙๙
นายภาณุพงศ์ เสนาะจิตร์

๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๑๐๐
นายอิทธิเชษฐ์ สุขประเสริฐ

๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๑๐๑
นางสาวชนิสรา ปานสุ่ม

๐๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๑๐๒
นางสาวฐาปนีย์ นันตรี

๑๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๑๐๓
นางสาวธมลวรรณ มานนท์

๐๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๑๐๔
นางสาวนริศราภรณ์ สังข์จีน

๒๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๘๙ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๕๖๐/๓๑๐๕
นางสาวนิชาภา มีศรี

๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๑๐๖
นางสาวพิศลยา อินธิบาล

๑๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๑๐๗
นางสาวมานิตา ภารัตตะ

๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๑๐๘
นางสาววิลาสินี นิยม

๒๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๑๐๙
นางสาวอริสา คำภา

๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๑๑๐
นายจิรายุทธ พรมตา

๑๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๑๑๑
นายชโยดม สุขญาติ

๑๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๑๑๒
นายธัญเทพ สังประสาท

๒๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๑๑๓
นายนพการณ์ ม่วงภาษี

๓๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๑๑๔
นายมงคล พยุยงค์

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๑๑๕
นายรัฐศาสตร์ ศรีจันทร์

๐๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๑๑๖
นางสาวเบญญาภา ผ่องศรี

๑๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๑๑๗
นางสาวปยะชล พลนารายด์

๓๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๑๑๘
นางสาวสุนิสา จิตรพล

๑๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๑๑๙
นางสาวอริสรา แก้วประการ

๑๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๑๒๐
นายอภิวัฒน์ วาทีทิพย์

๑๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๑๒๑
นายอภิสิทธิ

์

วาทีทิพย์
๑๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๑๒๒
นายอานันท์ จันทร์ศิริ

๑๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๑๒๓
นางสาวจิราวรรณ ดีชืน

่

๐๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๑๒๔
นางสาวชลลดา พังพี

๐๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๑๒๕
นางสาวนำฝน พังแสงสุ

๑๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๑๒๖
นางสาวรจิตา ชมเจริญ

๒๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๑๒๗
นางสาววริศรา พอกแก้ว

๒๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๑๒๘
นางสาวสุธาทิพย์ ศรีสิงห์

๐๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๑๒๙
นางสาวอรวรรณ งามสำโรง

๒๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๑๓๐
นายจรณะ วินาโท

๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๑๓๑
นายจามร เกษถนอม

๑๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๑๓๒
นางสาวกัญญารัตน์ ภูมิเรศสุนทร

๐๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๑๓๓
นางสาวสุพัตรา ภาระศรี

๑๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๑๓๔
นางสาวปรียาวรรณ ยังยืน

่

๐๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๑๓๕
นางสาวอรพิณ ปจจัยคา

๐๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๑๓๖
นางสาวทิพย์เกษร วงษ์สุวรรณ

๐๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๑๓๗
นางสาวธัญลักษณ์ มานะบัง

๐๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๑๓๘
นายเจนณรงค์ คงยศ

๒๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๑๓๙
นางสาวชุติมา บัวดอก

๒๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๙๐ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๕๖๐/๓๑๔๐
นางสาวกาญจนา หนองยาง

๐๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๑๔๑
นายภาณุวิชญ์ ใครหิน

๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๑๔๒
นายธนบดี มังกร

๒๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๑๔๓
นายพรเทว กิจขยัน

๒๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๑๔๔
นางสาวกรวิภาร์ พูลพุทธ

๐๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๑๔๕
นางสาวจุฑามณี รุ่งเรือง

๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๑๔๖
นางสาวชนิกานต์ เนืองจำนงค์

่

๒๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๑๔๗
นางสาวชมพูนุช เรือนคำ

๑๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๑๔๘
นางสาวณัฐธยาพร นิมเจริญสุข

่

๒๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๑๔๙
นางสาวพิชญาพร พันธุ์หินลาด

๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๑๕๐
นายกวิน ทำดี

๑๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๑๕๑
นายภานุวัฒน์ สังคะ

๐๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๑๕๒
นางสาวชนิกานต์ พิมแพทย์

๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๑๕๓
นางสาวธัญวรัตน์ ทนหนองแวง

๐๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๑๕๔
นางสาวนำผึง

้

ดุจเฉลิม
๐๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๑๕๕
นางสาวเบญจวรรณ์ ลีอุดม

๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๑๕๖
นางสาวภคพร จันทร์งาม

๒๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๑๕๗
นางสาวภรณ์ทิพย์ สุขสว่าง

๑๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๑๕๘
นางสาวศศิธร กล่าวสุนทร

๒๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๑๕๙
นางสาวศิริประภา จิตรจำนงค์

๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๑๖๐
นางสาวสริตา บุตระบุญมา

๒๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๑๖๑
นางสาวสุดารัตน์ สัตยา

๒๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๑๖๒
นายจิรกิตต์ ชมดี

๐๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๑๖๓
นางสาวกัญญาพัชร คุณานนท์วรกุล

๒๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๑๖๔
นางสาวศรัญญา สินเพ็ง

๑๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๑๖๕
นางสาวสุธาสินี แสงอรุณ

๒๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๑๖๖
นางสาวสุภัสสรา อรุณรัตน์

๒๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๑๖๗
นางสาวอินทิรา งามขำ

๐๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๑๖๘
นายณัฐชนน อนุรักษ์

๑๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๑๖๙
นายธนพล สิทธิพล

๐๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๑๗๐
นายภูวไนย จันทร์กระเทาะ

๑๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๑๗๑
นายศุภกรณ์ ปราบทุกข์

๑๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๑๗๒
นายสุทธิพงษ์ ปนดี

๑๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๑๗๓
นางสาวจุฑารัตน์ ศิริกิจ

๑๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๑๗๔
นางสาวจุติฬาภรณ์ ปุรณพัฒน์

๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๙๑ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๕๖๐/๓๑๗๕
นางสาวฐิติภา กุ่มงาม

๒๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๑๗๖
นางสาวดวงพร โนนไกร

๓๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๑๗๗
นางสาวนลิตา ทองประสิทธิ

์

๐๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๑๗๘
นางสาวปภาวี ดีบ้านพร้าว

๑๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๑๗๙
นางสาวปลายฝน เพ็ชรสมบัติ

๒๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๑๘๐
นางสาวพรนภัส บุญปลิว

๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๑๘๑
นางสาวรวิปรียา เพ็งหนู

๒๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๑๘๒
นางสาวสุชานาถ พัฒนแสง

๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๑๘๓
นายจักรกฤษณ์ ท้าวสารี

๒๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๑๘๔
นายอติวิชญ์ อุ่นสำราญ

๐๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๑๘๕
นางสาวเกษมณี คะเชนเนียม

๒๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๑๘๖
นางสาวจิรปรียา ถนอมเนือ

้

๐๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๑๘๗
นางสาวชนาพร ศรีตระเวร

๑๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๑๘๘
นางสาวทิพยาภรณ์ จุลชัยฤกษ์

๒๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๑๘๙
นางสาวปวริศา มาหมัน

่

๒๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๑๙๐
นางสาวพรชนก จิตรพล

๑๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๑๙๑
นางสาววรรณิดา มิงขวัญ

่

๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๑๙๒
นางสาวศิริพร นนท์ไกร

๒๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๑๙๓
นางสาวอภิญญา จำปาสุข

๒๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๑๙๔
นางสาวปวีลดา ปุยฝาย

๑๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๑๙๕
นางสาวรุ่งนภา แดงชะอุ่ม

๓๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๑๙๖
นางสาววนิดา อินทบาล

๐๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๑๙๗
นางสาวนัฐนิชา โสดาราม

๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๑๙๘
นางสาวนิตยา หรบรรพ์

๒๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๑๙๙
นางสาวสุธาพร แววสว่าง

๐๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๒๐๐
นางสาวสุธามาศ สามเมือง

๑๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๒๐๑
นางสาวกานต์ธิดา โรจนนันท์

๑๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๒๐๒
นางสาวเกศรินทร์ นามกา

๐๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๒๐๓
นางสาวจิราพร ดวงสัมฤทธิ

์

๒๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๒๐๔
นางสาวปทมา ลากุลเพีบฃย

๐๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๒๐๕
นางสาววนิดา สวัสดิวงษ์เดช

์

๐๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๒๐๖
นางสาวสาวิตรี ถาวรทรัพย์

๓๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๒๐๗
นางสาวอมรรัตน์ ระพันธ์

๒๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๒๐๘
นายจักรพงศ์ พูนสระน้อย

๑๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๒๐๙
นายวิฑูร ทองที

๑๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๙๒ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๕๖๐/๓๒๑๐
นางสาววริศรา งามรูป

๒๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๒๑๑
นางสาวพรทิพย์ ประสงค์ผล

๑๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๒๑๒
นางสาวพรอนงค์ โสภารักษ์

๒๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๒๑๓
นางสาวกัญฐณียมาศ จันทร์ภักดี

๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๒๑๔
นางสาวชัชฎาภรณ์ อ้อมนอก

๒๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๒๑๕
นางสาวปรียาภรณ์ อาสาแข็ง

๑๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๒๑๖
นางสาวสินีนุช พัฒใส

๐๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๒๑๗
นางสาวสุมินตรา เชนย์เชาไว

๒๕/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๒๑๘
นางสาวอัจฉรา ประเสริฐไทย

๒๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๒๑๙
นายสหรัฐ ทองศรี

๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๒๒๐
นางสาวคันธรัตน์ ยุดรัมย์

๒๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๒๒๑
นางสาวเบญญาภา บัญญัตินิติสกุล

๓๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๒๒๒
นางสาวปวีณา พาปาน

๐๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๒๒๓
นางสาวมะปราง ชำนาญอักษร

๑๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๒๒๔
นางสาวพิราพร ก้านจักร

๒๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๒๒๕
นางสาวฐิติยา นารีสุข

๑๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๒๒๖
นางสาวฐิติพร เจริญพร

๑๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๒๒๗
นางสาวธัญญากานต์ จันทร์เกษ

๑๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๒๒๘
นางสาวธิดารัตน์ จัทร์ผอง

๒๕/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๒๒๙
นางสาวนันทิตา เย็นจิต

๐๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๒๓๐
นางสาวเบญจพร เชือชาติ

้

๑๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๒๓๑
นางสาวธมลวรรณ ขอนดอน

๑๘/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๒๓๒
นางสาวสุจิตรา ปานมาก

๑๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๒๓๓
นายกรเทพ ก้องแดนไพร

๑๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๒๓๔
นายทรงพล บุญธรรม

๒๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๒๓๕
นายศุภกิจ คำนึงถึง

๐๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๒๓๖
นางสาวกัลยรัตน์ สกุลมาค

๒๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๒๓๗
นางสาวจันทกานต์ พาทอง

๐๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๒๓๘
นางสาวชิดชนก โคกเกษม

๑๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๒๓๙
นางสาวฐิติมา ถนอมผิว

๒๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๒๔๐
นางสาวปยาภรณ์ ดาราศร

๒๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๒๔๑
นางสาวมัลลิกา ช่วยณรงค์

๒๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๒๔๒
นางสาวจิราภรณ์ ชอบสุข

๒๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๒๔๓
นายกฤษฎา บุญอารีย์

๑๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๒๔๔
นายชญานนท์ ชอบเงิน

๑๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๙๓ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๕๖๐/๓๒๔๕
นายออมสิน บุรณนัฐ

๐๑/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๒๔๖
นางสาวณัฐฐาพร ยินดี

๑๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๒๔๗
นางสาวนพเก้า แสงเพชร

๐๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๒๔๘
นางสาวนำ้ผึง

้

เจิรญพงา์พินิจ
๐๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๒๔๙
นายพรรษกร ชอบสันเทียะ

๒๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๒๕๐
นางสาวแสงระวี ทอง

๒๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๒๕๑
นางสาวศิริลักษณ์ ชืนตา

่

๐๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๒๕๒
นางสาวจุฑามาศ โยธะ

๒๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๒๕๓
นายชัยยศ นับเจริญ

๒๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๒๕๔
นายทัตพงศ์ พัฒนนิติศักดิ

์

๑๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๒๕๕
นายภาณุพวศ์ ไพเราะ

๑๗/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๒๕๖
นายสุรสิงห์ มานะทน

๐๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๒๕๗
นางสาวขวัญจิรา สารมาตร

๑๐/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๒๕๘
นางสาวปรมาภรณ์ สังข์ปติกุล

๑๕/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๒๕๙
นางสาวประภากร ดวงจันทร์โชติ

๒๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๒๖๐
นายชนกพล คำแหล่

๒๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๒๖๑
นายภัทรพล หอนตะคุ

๑๓/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๒๖๒
นางสาวนิเฌอนา สีเนือน

๐๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๒๖๓
นางสาวสุนิตา ทิศกระโทก

๑๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๒๖๔
นางสาวสุพรรษา วงศ์ศิลา

๒๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๒๖๕
นางสาวสุวนันท์ ผ่องศรี

๑๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๒๖๖
นางสาวธิติมา บุญญาสุ

๑๐/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๒๖๗
นางสาวบัณฑิตา โสมกูล

๑๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๒๖๘
นางสาวเพ็ญพิชชา จันทา

๒๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๒๖๙
นายสหัสวรรษ ผลจันทร์

๒๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๒๗๐
นางสาวกฤติยาณี มนเทวิน

๒๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๒๗๑
นางสาวจิราวรรณ ศรีภักดี

๒๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๒๗๒
นางสาวมลธิตา ของรัมย์

๒๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๒๗๓
นางสาวจันทิมา ขุนหาญ

๑๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๒๗๔
นางสาวจุฑามาศ ศรีตระเวร

๐๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๒๗๕
นางสาวนลินนิภา กันอบ

๐๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๒๗๖
นางสาวนันทยา อ่อนอุทัย

๐๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๒๗๗
นางสาวนภารัตน์ วิศาพล

๐๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๒๗๘
นางสาวมุทิตา จันทร์ขาว

๐๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๒๗๙
นางสาวลักขณา วงศ์ชัยยะ

๑๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๙๔ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๕๖๐/๓๒๘๐
นางสาวนาบุญ เชือนไธสง

๒๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๒๘๑
นางสาวรุ่งทิพย์ แก้วสีโท

๑๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๒๘๒
นางสาวจรรยารัตน์ หันทยุง

๒๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๒๘๓
นางสาวธัญญาพร แก้วรัตน์

๒๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๒๘๔
นางสาวสิริกานดา จงศรี

๐๔/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๒๘๕
นางสาวกัญญารัตน์ มะลิเกตุ

๑๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๒๘๖
นางสาวปวีณา ขยันกิจ

๓๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๒๘๗
นางสาวอำพันรัตน์ งามประสิทธิ

์

๐๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๒๘๘
นางสาวศิริขวัญ คงแก้ว

๑๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๒๘๙
นางสาวมณีวรรณ โวงประโคม

๑๕/๐๗/๒๕๒๒

โรงเรียนอรัญประเทศ วัดเหล่าอ้อย  

สก ๔๕๖๐/๓๒๙๐
เด็กชายภูเบศร์ ดีมาก

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าข้าม วัดท่าข้าม  

สก ๔๕๖๐/๓๒๙๑
เด็กชายนพดล พอกทรัพย์

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าข้าม วัดท่าข้าม  

สก ๔๕๖๐/๓๒๙๒
เด็กชายวีระพงษ์ ไพรบึง

๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าข้าม วัดท่าข้าม  

สก ๔๕๖๐/๓๒๙๓
เด็กชายณรงศักดิ

์

บุญพามา
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าข้าม วัดท่าข้าม  

สก ๔๕๖๐/๓๒๙๔
เด็กหญิงเทวี จันทร์ทา

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าข้าม วัดท่าข้าม  

สก ๔๕๖๐/๓๒๙๕
เด็กหญิงจีรวรรณ ลวะเปารยะ

๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าข้าม วัดท่าข้าม  

สก ๔๕๖๐/๓๒๙๖
เด็กหญิงวัทนวิภา ปุราชะโก

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าข้าม วัดท่าข้าม  

สก ๔๕๖๐/๓๒๙๗
เด็กชายศรชัย ภาระจิตต์

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าข้าม วัดท่าข้าม  

สก ๔๕๖๐/๓๒๙๘
เด็กหญิงจิราวรรณ สุขเทิง

่

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าข้าม วัดท่าข้าม  

สก ๔๕๖๐/๓๒๙๙
เด็กหญิงอนัญญา บุญกอด

๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าข้าม วัดท่าข้าม  

สก ๔๕๖๐/๓๓๐๐
เด็กชายศุภสันต์ ศรีทองเบ้า

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าข้าม วัดท่าข้าม  

สก ๔๕๖๐/๓๓๐๑
เด็กหญิงทิพวรรณ ศรีสมบูรณ์

๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าข้าม วัดท่าข้าม  

สก ๔๕๖๐/๓๓๐๒
นางนิตญา สุขแสวง

๒๕/๑๒/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านท่าข้าม วัดท่าข้าม  

สก ๔๕๖๐/๓๓๐๓
นางสาววลัยลักษณ์ รูปสม

๐๑/๐๗/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านท่าข้าม วัดท่าข้าม  

สก ๔๕๖๐/๓๓๐๔
เด็กชายณรงค์ฤทธ์ บัวบุญชู

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอพป.คลองนำใส วัดสุทธาวาส  

สก ๔๕๖๐/๓๓๐๕
เด็กชายณัฐสิทธิ

์

ปลอดโปร่ง
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอพป.คลองนำใส วัดสุทธาวาส  

สก ๔๕๖๐/๓๓๐๖
เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

การหนองใหญ่
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอพป.คลองนำใส วัดสุทธาวาส  

สก ๔๕๖๐/๓๓๐๗
เด็กชายคัคนานนท์ หุ่นทอง

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอพป.คลองนำใส วัดสุทธาวาส  

สก ๔๕๖๐/๓๓๐๘
เด็กชายชนวีร์ แววหงษ์

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอพป.คลองนำใส วัดสุทธาวาส  

สก ๔๕๖๐/๓๓๐๙
เด็กหญิงจิรภา ใครหิน

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอพป.คลองนำใส วัดสุทธาวาส  

สก ๔๕๖๐/๓๓๑๐
เด็กหญิงกมลชนก เกตุอุบล

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอพป.คลองนำใส วัดสุทธาวาส  

สก ๔๕๖๐/๓๓๑๑
เด็กหญิงกันยามาส ถนอมจิตร์

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอพป.คลองนำใส วัดสุทธาวาส  

สก ๔๕๖๐/๓๓๑๒
เด็กหญิงพรชิตา บุดดี

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอพป.คลองนำใส วัดสุทธาวาส  

สก ๔๕๖๐/๓๓๑๓
เด็กหญิงสายธาร ขันคำ

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอพป.คลองนำใส วัดสุทธาวาส  

สก ๔๕๖๐/๓๓๑๔
เด็กหญิงอารยา พิบาล

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอพป.คลองนำใส วัดสุทธาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๙๕ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๕๖๐/๓๓๑๕
เด็กหญิงณัฐธีรา จันทร์ภูมิ

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอพป.คลองนำใส วัดสุทธาวาส  

สก ๔๕๖๐/๓๓๑๖
เด็กหญิงสุรีรัตน์ เจริญผล

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอพป.คลองนำใส วัดสุทธาวาส  

สก ๔๕๖๐/๓๓๑๗
เด็กหญิงเดือนเพ็ญ จันทะสอน

๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอพป.คลองนำใส วัดสุทธาวาส  

สก ๔๕๖๐/๓๓๑๘
เด็กชายปราณชล บัวผัน

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอพป.คลองนำใส วัดสุทธาวาส  

สก ๔๕๖๐/๓๓๑๙
เด็กชายธนโชติ นามสง่า

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอพป.คลองนำใส วัดสุทธาวาส  

สก ๔๕๖๐/๓๓๒๐
เด็กหญิงปทิตตา เชือคำสิงห์

้

๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอพป.คลองนำใส วัดสุทธาวาส  

สก ๔๕๖๐/๓๓๒๑
เด็กหญิงพิจิตรา คงสนิท

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอพป.คลองนำใส วัดสุทธาวาส  

สก ๔๕๖๐/๓๓๒๒
เด็กชายภัทธพล โปไธสง

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอพป.คลองนำใส วัดสุทธาวาส  

สก ๔๕๖๐/๓๓๒๓
เด็กชายกรเชษฐ์ ชัยภมรกิจเจริญ

๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอพป.คลองนำใส วัดสุทธาวาส  

สก ๔๕๖๐/๓๓๒๔
เด็กชายจารุวัฒน์ เเพิมพันธ์

่

๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอพป.คลองนำใส วัดสุทธาวาส  

สก ๔๕๖๐/๓๓๒๕
เด็กชายคมกฤษณ์ ช้อยจังหรีด

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอพป.คลองนำใส วัดสุทธาวาส  

สก ๔๕๖๐/๓๓๒๖
เด็กชายอริญช์ เวชพะพา

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอพป.คลองนำใส วัดสุทธาวาส  

สก ๔๕๖๐/๓๓๒๗
เด็กหญิงนวภา แช่สระน้อย

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอพป.คลองนำใส วัดสุทธาวาส  

สก ๔๕๖๐/๓๓๒๘
เด็กหญิงอนัญญา หงษ์มัง

๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอพป.คลองนำใส วัดสุทธาวาส  

สก ๔๕๖๐/๓๓๒๙
นางนภัค ดวงจันทร์โชติ

๐๕/๐๙/๒๕๑๔

โรงเรียนอพป.คลองนำใส วัดสุทธาวาส  

สก ๔๕๖๐/๓๓๓๐
นางปุณิกา พูลเขตรวิทย์

๒๕/๑๒/๒๕๒๓

โรงเรียนอพป.คลองนำใส วัดสุทธาวาส  

สก ๔๕๖๐/๓๓๓๑
นายวสันต์ เผือกพันธ์

๒๐/๐๘/๒๕๑๘

โรงเรียนอพป.คลองนำใส วัดสุทธาวาส  

สก ๔๕๖๐/๓๓๓๒
นางอภิญญา อิมเสมอ

่

๑๗/๐๕/๒๕๐๔

โรงเรียนอพป.คลองนำใส วัดสุทธาวาส  

สก ๔๕๖๐/๓๓๓๓
เด็กหญิงแอนนี

่

ลิม
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตุ่น วัดบ้านตุ่น  

สก ๔๕๖๐/๓๓๓๔
เด็กหญิงปุญญิศา สลับตาล

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตุ่น วัดบ้านตุ่น  

สก ๔๕๖๐/๓๓๓๕
เด็กชายสุริยา ดวงสัมฤทธิ

์

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตุ่น วัดบ้านตุ่น  

สก ๔๕๖๐/๓๓๓๖
เด็กชายปฏิพัทธ์ ชาติศิริ

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตุ่น วัดบ้านตุ่น  

สก ๔๕๖๐/๓๓๓๗
เด็กหญิงศิริวรรณ ดวงสัมฤทธิ

์

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตุ่น วัดบ้านตุ่น  

สก ๔๕๖๐/๓๓๓๘
เด็กชายไกรภพ เจียงตรี

๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

สก ๔๕๖๐/๓๓๓๙
เด็กชายปาณรวัฒน์ คล่องการ

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

สก ๔๕๖๐/๓๓๔๐
เด็กชายธีระยุทธ ศิริลำจวน

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

สก ๔๕๖๐/๓๓๔๑
เด็กชายวีรวัฒน์ บัญญัติ

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

สก ๔๕๖๐/๓๓๔๒
เด็กชายอัครพล ปรากฎมาก

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

สก ๔๕๖๐/๓๓๔๓
เด็กหญิงชฎาพร งามสร้อย

๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

สก ๔๕๖๐/๓๓๔๔
เด็กหญิงพัสวี พิมศร

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

สก ๔๕๖๐/๓๓๔๕
เด็กหญิงอรอุมา อะช่วยรัมย์

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

สก ๔๕๖๐/๓๓๔๖
เด็กหญิงสมอนงค์ หมึกประเสริฐ

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

สก ๔๕๖๐/๓๓๔๗
เด็กชายนพรัตน์ อนงค์พร

๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

สก ๔๕๖๐/๓๓๔๘
เด็กหญิงธิติสุดา จันทร์สมร

๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

สก ๔๕๖๐/๓๓๔๙
เด็กหญิงฉันทนา โสพัน

๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๙๖ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๕๖๐/๓๓๕๐
เด็กชายรังสรรค์ คูณมี

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกไพล วัดตาพระยา  

สก ๔๕๖๐/๓๓๕๑
เด็กชายภาณุวัฒน์ คูนาคำ

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกไพล วัดตาพระยา  

สก ๔๕๖๐/๓๓๕๒
เด็กชายธีรภัทร์ ดังขุนทด

้

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกไพล วัดตาพระยา  

สก ๔๕๖๐/๓๓๕๓
เด็กหญิงภิณยดา เลบ้านแท่น

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกไพล วัดตาพระยา  

สก ๔๕๖๐/๓๓๕๔
เด็กหญิงณัฐริกา บุตรดี

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกไพล วัดตาพระยา  

สก ๔๕๖๐/๓๓๕๕
เด็กหญิงจันทร์จิรา สลับเพชร

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกไพล วัดตาพระยา  

สก ๔๕๖๐/๓๓๕๖
เด็กหญิงแววดาว เจ้าไทย

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกไพล วัดตาพระยา  

สก ๔๕๖๐/๓๓๕๗
เด็กหญิงกนกพร หาญประสพ

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกไพล วัดตาพระยา  

สก ๔๕๖๐/๓๓๕๘
เด็กหญิงสุจิตรา ควินรัมย์

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกไพล วัดตาพระยา  

สก ๔๕๖๐/๓๓๕๙
เด็กชายธนกร กมลมาลย์

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกไพล วัดตาพระยา  

สก ๔๕๖๐/๓๓๖๐
เด็กชายศราวุธ ดีเลิศรัมย์

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกไพล วัดตาพระยา  

สก ๔๕๖๐/๓๓๖๑
เด็กชายจิณณวัตร สายน้อย

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกไพล วัดตาพระยา  

สก ๔๕๖๐/๓๓๖๒
เด็กหญิงลลิตา ตุใยรัมย์

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกไพล วัดตาพระยา  

สก ๔๕๖๐/๓๓๖๓
เด็กหญิงกนิษฐิกา สุวรรณ์

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกไพล วัดตาพระยา  

สก ๔๕๖๐/๓๓๖๔
เด็กหญิงพรไพลิน นาแพง

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกไพล วัดตาพระยา  

สก ๔๕๖๐/๓๓๖๕
เด็กหญิงจิรภา แก้วมีศรี

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกไพล วัดตาพระยา  

สก ๔๕๖๐/๓๓๖๖
เด็กชายสมพงษ์ พูนทวี

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกไพล วัดตาพระยา  

สก ๔๕๖๐/๓๓๖๗
เด็กหญิงสุวนันท์ ภักดีนันท์

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกไพล วัดตาพระยา  

สก ๔๕๖๐/๓๓๖๘
เด็กชายฐานประกิตติ

์

เหลือล้น

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกไพล วัดตาพระยา  

สก ๔๕๖๐/๓๓๖๙
เด็กชายพสิน ยศ

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกไพล วัดตาพระยา  

สก ๔๕๖๐/๓๓๗๐
เด็กชายสราวุฒ นะวะมะวัฒน์

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกไพล วัดตาพระยา  

สก ๔๕๖๐/๓๓๗๑
เด็กชายพชร เพ็ชรหงษ์

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกไพล วัดตาพระยา  

สก ๔๕๖๐/๓๓๗๒
เด็กชายกิตติพงษ์ หาญประสพ

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกไพล วัดตาพระยา  

สก ๔๕๖๐/๓๓๗๓
เด็กชายบุญโฮม เย็มหอม

๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกไพล วัดตาพระยา  

สก ๔๕๖๐/๓๓๗๔
เด็กชายอนุพงศ์ พักน้อย

๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกไพล วัดตาพระยา  

สก ๔๕๖๐/๓๓๗๕
เด็กชายอิทธิพล แกขุนทด

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกไพล วัดตาพระยา  

สก ๔๕๖๐/๓๓๗๖
เด็กหญิงนวลนภา แจ่มใส

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกไพล วัดตาพระยา  

สก ๔๕๖๐/๓๓๗๗
เด็กหญิงสุวนันท์ เย็นพู

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกไพล วัดตาพระยา  

สก ๔๕๖๐/๓๓๗๘
เด็กหญิงสุกัญญา ดอกสะเอม

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกไพล วัดตาพระยา  

สก ๔๕๖๐/๓๓๗๙
เด็กหญิงกมลฉัตร มุ่งดี

๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกไพล วัดตาพระยา  

สก ๔๕๖๐/๓๓๘๐
เด็กหญิงภัททิยา จันทรงแสง

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกไพล วัดตาพระยา  

สก ๔๕๖๐/๓๓๘๑
เด็กหญิงอารียา ดีเลิศรัมย์

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกไพล วัดตาพระยา  

สก ๔๕๖๐/๓๓๘๒
เด็กชายอภิชาติ เสาร์คำ

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกไพล วัดตาพระยา  

สก ๔๕๖๐/๓๓๘๓
เด็กชายสมคิด โยยรัมย์

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกไพล วัดตาพระยา  

สก ๔๕๖๐/๓๓๘๔
เด็กชายทรงวิทย์ กันนิดา

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกไพล วัดตาพระยา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๙๗ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๕๖๐/๓๓๘๕
เด็กชายนภสินธุ์ วิชิตพันธ์

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกไพล วัดตาพระยา  

สก ๔๕๖๐/๓๓๘๖
เด็กชายธนกร จำปาสี

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกไพล วัดตาพระยา  

สก ๔๕๖๐/๓๓๘๗
เด็กชายกนกพล แซ่ริม

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกไพล วัดตาพระยา  

สก ๔๕๖๐/๓๓๘๘
เด็กชายกิตติพล เพ็ชรบุตร

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกไพล วัดตาพระยา  

สก ๔๕๖๐/๓๓๘๙
เด็กชายชยุตรา จันทร์สว่าง

๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกไพล วัดตาพระยา  

สก ๔๕๖๐/๓๓๙๐
เด็กหญิงสุพรรษา เหขุนทด

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกไพล วัดตาพระยา  

สก ๔๕๖๐/๓๓๙๑
เด็กหญิงภควดี ดวงพยอม

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกไพล วัดตาพระยา  

สก ๔๕๖๐/๓๓๙๒
เด็กหญิงสุภาภรณ์ พูนทวี

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกไพล วัดตาพระยา  

สก ๔๕๖๐/๓๓๙๓
เด็กชายทรงศักดิ

์

สำราญใจ
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกไพล วัดตาพระยา  

สก ๔๕๖๐/๓๓๙๔
เด็กหญิงขวัญจิรา เพ็ชรหงษ์

๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกไพล วัดตาพระยา  

สก ๔๕๖๐/๓๓๙๕
เด็กหญิงพิมลวรรณ บุตรงาม

๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกไพล วัดตาพระยา  

สก ๔๕๖๐/๓๓๙๖
เด็กหญิงดารารัตน์ แดนราชรัมย์

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกไพล วัดตาพระยา  

สก ๔๕๖๐/๓๓๙๗
เด็กหญิงสุบิน เชิดชาย

๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกไพล วัดตาพระยา  

สก ๔๕๖๐/๓๓๙๘
เด็กหญิงจารุวรรณ ภูมิแจดำ

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกไพล วัดตาพระยา  

สก ๔๕๖๐/๓๓๙๙
เด็กชายไตรภพ วงค์พนม

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกไพล วัดตาพระยา  

สก ๔๕๖๐/๓๔๐๐
เด็กหญิงขนิษฐา พระทัย

๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกไพล วัดตาพระยา  

สก ๔๕๖๐/๓๔๐๑
เด็กหญิงณัฏฐ์นารี แจ่มใส

๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกไพล วัดตาพระยา  

สก ๔๕๖๐/๓๔๐๒
เด็กหญิงวรรณิษา ศรีสุวรรณ

๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกไพล วัดตาพระยา  

สก ๔๕๖๐/๓๔๐๓
เด็กหญิงผกามาศ พรมนัส

๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกไพล วัดตาพระยา  

สก ๔๕๖๐/๓๔๐๔
เด็กหญิงพรทิพย์ ยางหอม

๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกไพล วัดตาพระยา  

สก ๔๕๖๐/๓๔๐๕
เด็กชายชาตรี เพ็ชรรัมย์

๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกไพล วัดตาพระยา  

สก ๔๕๖๐/๓๔๐๖
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ทองพระภักดิ

์

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกไพล วัดตาพระยา  

สก ๔๕๖๐/๓๔๐๗
เด็กชายณัฐวุฒิ จงโปร่งกลาง

๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกไพล วัดตาพระยา  

สก ๔๕๖๐/๓๔๐๘
เด็กหญิงคณิศร วิเท่ห์

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนทัพราชวิทยา วัดหนองติม  

สก ๔๕๖๐/๓๔๐๙
นายทินภัทร หาญกร

๐๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนทัพราชวิทยา วัดหนองติม  

สก ๔๕๖๐/๓๔๑๐
นายจตุรภัทร คำมะลา

๐๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทัพราชวิทยา วัดหนองติม  

สก ๔๕๖๐/๓๔๑๑
นายวงศธร พืชทองหลาง

๒๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนทัพราชวิทยา วัดหนองติม  

สก ๔๕๖๐/๓๔๑๒
นางสาวจันทรัตน์ จันทร์แกม

๐๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนทัพราชวิทยา วัดหนองติม  

สก ๔๕๖๐/๓๔๑๓
นางสาวณิชากร เย็นเทียม

๓๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนทัพราชวิทยา วัดหนองติม  

สก ๔๕๖๐/๓๔๑๔
นางสาวบัณฑิตา ประภาสิริมงคล

๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนทัพราชวิทยา วัดหนองติม  

สก ๔๕๖๐/๓๔๑๕
นางสาวปุนญาพร ดาทองงอน

๑๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนทัพราชวิทยา วัดหนองติม  

สก ๔๕๖๐/๓๔๑๖
นางสาวเย็นฤดี ดีสมดู

๒๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนทัพราชวิทยา วัดหนองติม  

สก ๔๕๖๐/๓๔๑๗
นางสาวสุพรรษา สิงห์เงิน

๓๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนทัพราชวิทยา วัดหนองติม  

สก ๔๕๖๐/๓๔๑๘
นางสาวสุพพัตรา ทองดี

๑๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนทัพราชวิทยา วัดหนองติม  

สก ๔๕๖๐/๓๔๑๙
นางสาวอภิญญา โพธิทอง

์

๑๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนทัพราชวิทยา วัดหนองติม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๙๘ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๕๖๐/๓๔๒๐
นางสาวอรุณี เย็นฟง

๒๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนทัพราชวิทยา วัดหนองติม  

สก ๔๕๖๐/๓๔๒๑
นางสาวศศิวิมล เย็นพู

๓๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนทัพราชวิทยา วัดหนองติม  

สก ๔๕๖๐/๓๔๒๒
นางสาวสุวิมล หอมละมุล

๑๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนทัพราชวิทยา วัดหนองติม  

สก ๔๕๖๐/๓๔๒๓
นางสาวชลิตา ปรือปรัง

๑๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนทัพราชวิทยา วัดหนองติม  

สก ๔๕๖๐/๓๔๒๔
นางสาวขวัญจิรา คุตะวัน

๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนทัพราชวิทยา วัดหนองติม  

สก ๔๕๖๐/๓๔๒๕
เด็กหญิงชนนิกานต์ จันทุมา

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองติม วัดหนองติม  

สก ๔๕๖๐/๓๔๒๖
เด็กชายพัทธดนย์ ชัยชนะ

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองติม วัดหนองติม  

สก ๔๕๖๐/๓๔๒๗
เด็กชายวิชชากร หอมประไพ

๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองติม วัดหนองติม  

สก ๔๕๖๐/๓๔๒๘
เด็กชายชานนท์ ใจดี

๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองติม วัดหนองติม  

สก ๔๕๖๐/๓๔๒๙
เด็กหญิงนรมน นกขุนทอง

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองติม วัดหนองติม  

สก ๔๕๖๐/๓๔๓๐
เด็กหญิงพิมพ์ชนก หาญเทียม

๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองติม วัดหนองติม  

สก ๔๕๖๐/๓๔๓๑
เด็กหญิงเพชรลดา ลาทอง

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองติม วัดหนองติม  

สก ๔๕๖๐/๓๔๓๒
เด็กหญิงวิลาวัลย์ พรมสุข

๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองติม วัดหนองติม  

สก ๔๕๖๐/๓๔๓๓
เด็กหญิงสาวิตรี สุระ

๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองติม วัดหนองติม  

สก ๔๕๖๐/๓๔๓๔
เด็กหญิงสายนำผึง

้

หาญเทียม
๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองติม วัดหนองติม  

สก ๔๕๖๐/๓๔๓๕
เด็กหญิงอุษา วงค์ทำเนียบ

๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองติม วัดหนองติม  

สก ๔๕๖๐/๓๔๓๖
เด็กชายกันทรากร ปะตินัง

๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองติม วัดหนองติม  

สก ๔๕๖๐/๓๔๓๗
เด็กชายจิรวัฒน์ หอมประไพ

๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองติม วัดหนองติม  

สก ๔๕๖๐/๓๔๓๘
เด็กชายชัชพิมุข จันทร์ทา

๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองติม วัดหนองติม  

สก ๔๕๖๐/๓๔๓๙
เด็กชายธัญธร เทียวจันทึก

่

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองติม วัดหนองติม  

สก ๔๕๖๐/๓๔๔๐
เด็กชายธีรภัทร์ รัตนาธิวัต

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองติม วัดหนองติม  

สก ๔๕๖๐/๓๔๔๑
เด็กชายธีรศักดิ

์

แสนสอาด
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองติม วัดหนองติม  

สก ๔๕๖๐/๓๔๔๒
เด็กชายรัฐภูมิ ภูมิเขต

๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองติม วัดหนองติม  

สก ๔๕๖๐/๓๔๔๓
เด็กชายสุเมธ ไชยเมธา

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองติม วัดหนองติม  

สก ๔๕๖๐/๓๔๔๔
เด็กหญิงดาริกา หงษ์เรืองรัมย์

๐๘/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองติม วัดหนองติม  

สก ๔๕๖๐/๓๔๔๕ เด็กหญิงทัฌฑิมากานต์
เพ็ชรชืน

่

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองติม วัดหนองติม  

สก ๔๕๖๐/๓๔๔๖
เด็กหญิงธนัชชา อ่อนนิภา

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองติม วัดหนองติม  

สก ๔๕๖๐/๓๔๔๗
เด็กหญิงมโหธรเทวี งามแสง

๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองติม วัดหนองติม  

สก ๔๕๖๐/๓๔๔๘
เด็กชายถิรายุ น้อมมณี

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองติม วัดหนองติม  

สก ๔๕๖๐/๓๔๔๙
เด็กหญิงวันเพ็ญ เจะ

๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองติม วัดหนองติม  

สก ๔๕๖๐/๓๔๕๐
เด็กชายกฤษดา อันโคต

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองติม วัดหนองติม  

สก ๔๕๖๐/๓๔๕๑
เด็กชายเจษฎาภรณ์ ศรีพรม

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองติม วัดหนองติม  

สก ๔๕๖๐/๓๔๕๒
เด็กชายธนวัต ทวีพันธ์

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองติม วัดหนองติม  

สก ๔๕๖๐/๓๔๕๓
เด็กชายธรรมนูญ ใจกล้า

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองติม วัดหนองติม  

สก ๔๕๖๐/๓๔๕๔
เด็กชายนิธิกร อาจิณกิจ

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองติม วัดหนองติม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๙๙ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๕๖๐/๓๔๕๕
เด็กชายรัตนพล ดีพาชู

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองติม วัดหนองติม  

สก ๔๕๖๐/๓๔๕๖
เด็กชายวันชนะชัย หอมผล

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองติม วัดหนองติม  

สก ๔๕๖๐/๓๔๕๗
เด็กชายสหรัฐ เพชรโกมล

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองติม วัดหนองติม  

สก ๔๕๖๐/๓๔๕๘
เด็กหญิงกนิษฐา ด้วงช้าง

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองติม วัดหนองติม  

สก ๔๕๖๐/๓๔๕๙
เด็กหญิงกมลชนก โพธิทอง

์

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองติม วัดหนองติม  

สก ๔๕๖๐/๓๔๖๐
เด็กหญิงเกวลิน พิมพ์แมน

๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองติม วัดหนองติม  

สก ๔๕๖๐/๓๔๖๑
เด็กหญิงขวัญเนตร หอมนิยม

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองติม วัดหนองติม  

สก ๔๕๖๐/๓๔๖๒
เด็กหญิงเจนจิรา เจ๊ะ

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองติม วัดหนองติม  

สก ๔๕๖๐/๓๔๖๓
เด็กหญิงชยานันท์ฎา รอดแก้ว

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองติม วัดหนองติม  

สก ๔๕๖๐/๓๔๖๔
เด็กหญิงชลนิชา ธนะศรีรังกูล

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองติม วัดหนองติม  

สก ๔๕๖๐/๓๔๖๕
เด็กหญิงนภัทร ไชยสุวรรณ์

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองติม วัดหนองติม  

สก ๔๕๖๐/๓๔๖๖
เด็กหญิงปณฑิกา เสนาวัง

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองติม วัดหนองติม  

สก ๔๕๖๐/๓๔๖๗
เด็กหญิงปนิดา แสนกล้า

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองติม วัดหนองติม  

สก ๔๕๖๐/๓๔๖๘
เด็กหญิงปาริฉัตร เงินแพง

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองติม วัดหนองติม  

สก ๔๕๖๐/๓๔๖๙
เด็กหญิงศิริทรัพย์ บุญเชิด

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองติม วัดหนองติม  

สก ๔๕๖๐/๓๔๗๐
เด็กหญิงสุจิตรา ดีสินธ์

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองติม วัดหนองติม  

สก ๔๕๖๐/๓๔๗๑
เด็กหญิงวิจิตรา ธีรวัฒน์

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองติม วัดหนองติม  

สก ๔๕๖๐/๓๔๗๒
เด็กชายกอบการณ์ หอมใบ

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองติม วัดหนองติม  

สก ๔๕๖๐/๓๔๗๓
เด็กชายขวัญมนัส โอดรัมย์

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองติม วัดหนองติม  

สก ๔๕๖๐/๓๔๗๔
เด็กชายจิระพงศ์ สมรัตน์

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองติม วัดหนองติม  

สก ๔๕๖๐/๓๔๗๕
เด็กชายณัฐวัตร ลาทอง

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองติม วัดหนองติม  

สก ๔๕๖๐/๓๔๗๖
เด็กชายปฎิภัทร หอมหวาน

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองติม วัดหนองติม  

สก ๔๕๖๐/๓๔๗๗
เด็กชายวีรพล ศรีแก้ว

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองติม วัดหนองติม  

สก ๔๕๖๐/๓๔๗๘
เด็กหญิงพรนัชชา พืชทองหลาง

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองติม วัดหนองติม  

สก ๔๕๖๐/๓๔๗๙
เด็กหญิงสุชานันต์สินี เมืองประสิทธิ

์

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนซับเกษมวังชุมทอง วังสมบูรณ์  

สก ๔๕๖๐/๓๔๘๐
เด็กชายธนพล ดวงจินดา

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนซับเกษมวังชุมทอง วังสมบูรณ์  

สก ๔๕๖๐/๓๔๘๑
เด็กหญิงจอมสุดา ดวงสุบิน

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนซับเกษมวังชุมทอง วังสมบูรณ์  

สก ๔๕๖๐/๓๔๘๒
เด็กหญิงรัตนากร นันทะบุตร

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนซับเกษมวังชุมทอง วังสมบูรณ์  

สก ๔๕๖๐/๓๔๘๓
เด็กชายพชธกร โคตรชมภู

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนซับเกษมวังชุมทอง วังสมบูรณ์  

สก ๔๕๖๐/๓๔๘๔
เด็กชายชัยวัฒน์ ประเสริฐ

๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนซับเกษมวังชุมทอง วังสมบูรณ์  

สก ๔๕๖๐/๓๔๘๕
เด็กหญิงรุ่งรวี หมืนสะอาด

่

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๕๖๐/๓๔๘๖
เด็กหญิงศศิธร พฤฒิสาริกร

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๕๖๐/๓๔๘๗
เด็กหญิงภคพร ห้องเพ็ชร์

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๕๖๐/๓๔๘๘
เด็กหญิงสิริยา ช้างพา

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๕๖๐/๓๔๘๙
เด็กหญิงเพชรลัดดา สุทธิหา

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๐๐ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๕๖๐/๓๔๙๐
เด็กหญิงนัชญา หว่างกล่อม

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๕๖๐/๓๔๙๑
เด็กหญิงพิชาภา สุวรรณศรี

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๕๖๐/๓๔๙๒
เด็กหญิงสุดารัตน์ อุ่นสอาด

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๕๖๐/๓๔๙๓
เด็กชายเจษฎา แสงไทย

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๕๖๐/๓๔๙๔
เด็กหญิงเบญญาภา บุญเวช

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๕๖๐/๓๔๙๕
เด็กหญิงสุพรรษา สิงห์มะดา

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๕๖๐/๓๔๙๖
เด็กชายดิสพงษ์ เคนน้อย

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๕๖๐/๓๔๙๗
เด็กชายวรรณชัย สุทธิหา

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๕๖๐/๓๔๙๘
เด็กหญิงนิตยา ทัดจอหอ

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๕๖๐/๓๔๙๙
เด็กหญิงรสสุคนธ์ นาคอุดม

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๕๖๐/๓๕๐๐
เด็กหญิงธัญวรัตน์ เทพวงศ์

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๕๖๐/๓๕๐๑
เด็กหญิงชญานุตน์ แฉ่งศิริ

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๕๖๐/๓๕๐๒
เด็กหญิงวิชุดา แฟสวัสดิ

์

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๕๖๐/๓๕๐๓
เด็กหญิงอทิตยา ม่วงพวง

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๕๖๐/๓๕๐๔
เด็กหญิงธนาภรณ์ ลีลา

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๕๖๐/๓๕๐๕
เด็กหญิงสุพรรณี เขียวพุฒ

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๕๖๐/๓๕๐๖
เด็กชายอันดา รุ่งโรจน์

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๕๖๐/๓๕๐๗
เด็กชายอภิรักษ์ สุทธิหา

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๕๖๐/๓๕๐๘
เด็กชายปฏิภาณ ด้วงน้อย

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๕๖๐/๓๕๐๙
เด็กชายสุทธิชัย นะวันทา

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๕๖๐/๓๕๑๐
เด็กชายจารุพัฒน์ ลียากาศ

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๕๖๐/๓๕๑๑
เด็กหญิงสุชาดา ศรีโสภา

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๕๖๐/๓๕๑๒
เด็กหญิงอัญธิชา หว้ามุข

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๕๖๐/๓๕๑๓
เด็กชายวิรุณ พลแสน

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๕๖๐/๓๕๑๔
เด็กชายสิทธิกร คำเหมา

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๕๖๐/๓๕๑๕
เด็กหญิงสุดารัตน์ เสียงเพราะ

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๕๖๐/๓๕๑๖
เด็กหญิงสุวารี ทองยืน

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๕๖๐/๓๕๑๗
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ เพียรไทยสงค์

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๕๖๐/๓๕๑๘
เด็กชายชิษณุกร เทพนม

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๕๖๐/๓๕๑๙
เด็กชายวราเทพ ชูช่วย

๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๕๖๐/๓๕๒๐
เด็กชายฉัตรมงคล พฤฒิสาริกร

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๕๖๐/๓๕๒๑
เด็กหญิงเกศวลิน กลินสอน

่

๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๕๖๐/๓๕๒๒
เด็กหญิงณัฐมล เวชเดช

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๕๖๐/๓๕๒๓
เด็กชายชลสิทธิ

์

ภูตะวันนะ
๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๕๖๐/๓๕๒๔
เด็กชายกรกฎ เทพวงศ์

๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๐๑ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๕๖๐/๓๕๒๕
เด็กหญิงอรัญญา ศรีโหน่ง

๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๕๖๐/๓๕๒๖
เด็กหญิงชวัลรัตน์ มะลิจันทร์

๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๕๖๐/๓๕๒๗
นางสาวเอมิกา ลาเหลา

๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๕๖๐/๓๕๒๘
เด็กหญิงนภัสรา บูรภา

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังใหม่ วัดวังสมบูรณ์  

สก ๔๕๖๐/๓๕๒๙
เด็กชายจีรศักดิ

์

โสมมาก
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้ง รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๓๕๓๐
เด็กชายเจริญ สุดชา

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้ง รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๓๕๓๑
เด็กชายณรงค์ ด่านเฉียงเหนือ

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้ง รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๓๕๓๒
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ใจไทย
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้ง รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๓๕๓๓
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

มุ่งธรรม
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้ง รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๓๕๓๔
เด็กชายณัฐวัฒน์ นำทรัพย์

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้ง รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๓๕๓๕
เด็กชายทินกร สงเคราะห์

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้ง รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๓๕๓๖
เด็กชายธนดล เพียดจันทร์

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้ง รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๓๕๓๗
เด็กชายธนพัฒน์ บุตรทองคำ

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้ง รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๓๕๓๘
เด็กชายธนภูมิ อีสา

๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้ง รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๓๕๓๙
เด็กชายธนภูมิ ภูมิถาวร

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้ง รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๓๕๔๐
เด็กชายธนวัฒน์ สบายมิตร

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้ง รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๓๕๔๑
เด็กชายธนากร พลเยียม

่

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้ง รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๓๕๔๒
เด็กชายธนากร สีด่าน

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้ง รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๓๕๔๓
เด็กชายธนาคาร บงลา

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้ง รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๓๕๔๔
เด็กชายธเนศ ศรีด่าน

๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้ง รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๓๕๔๕
เด็กชายธวัชชัย พลเยียม

่

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้ง รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๓๕๔๖
เด็กชายธีรภัทร ด่านกำจัด

๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้ง รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๓๕๔๗
เด็กชายธีระภัทร ชายดี

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้ง รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๓๕๔๘
เด็กชายนวพรรษ ดวงพรมทอง

๐๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแก้ง รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๓๕๔๙
เด็กชายปฐมพงษ์ ลำดวน

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้ง รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๓๕๕๐
เด็กชายปยพัทธ์ ด่านคำแหง

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้ง รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๓๕๕๑
เด็กชายปยะชัย จันทร์มาลี

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้ง รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๓๕๕๒
เด็กชายพงศกร กอบเงินทอง

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้ง รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๓๕๕๓
เด็กชายพชร ไกรศิริ

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้ง รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๓๕๕๔
เด็กชายพิชิตพล จันสะหา

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้ง รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๓๕๕๕
เด็กชายเพชรรัตน์ ทิพย์เนตร

๐๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแก้ง รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๓๕๕๖
เด็กชายมหาศาล ฆ้องเล็ก

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้ง รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๓๕๕๗
เด็กชายรพีภัทร เพชรศิริ

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้ง รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๓๕๕๘
เด็กชายระพีพัฒน์ เข้ม

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้ง รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๓๕๕๙
เด็กชายรามิล ด่านระงับ

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้ง รีนิมิตร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๐๒ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๕๖๐/๓๕๖๐
เด็กชายวรวิทย์ สืบวงษ์

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้ง รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๓๕๖๑
เด็กชายวรากร ล้อมเวียง

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้ง รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๓๕๖๒
เด็กชายศักดิดา

์

ศรีหวงษ์
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้ง รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๓๕๖๓
เด็กชายสถาพร ร่าเริง

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้ง รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๓๕๖๔
เด็กชายสุทธิพงษ์ ผิวหอม

๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้ง รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๓๕๖๕
เด็กชายอติยะ งามสมศักดิ

์

๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้ง รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๓๕๖๖
เด็กชายอนุกูล ปนทอง

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้ง รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๓๕๖๗
เด็กชายอภิสิทธิ

์

กอบเงินทอง
๐๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้ง รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๓๕๖๘
เด็กชายอัตติยะ ด่านเกษม

๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้ง รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๓๕๖๙
เด็กหญิงกชกร เพชรศิริ

๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้ง รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๓๕๗๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ไวว่อง

๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้ง รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๓๕๗๑
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ทิพประมวล

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้ง รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๓๕๗๒ เด็กหญิงกัญญาลักษณ์
คลองบ่อ

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้ง รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๓๕๗๓
เด็กหญิงกัลยรัตน์ ด่านสาคร

๐๗/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแก้ง รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๓๕๗๔
เด็กหญิงกัลยาณี ด่านเพลิง

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้ง รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๓๕๗๕
เด็กหญิงขัตติยา เสนอใจ

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้ง รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๓๕๗๖
เด็กหญิงจีรนันท์ ด่านอุดร

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้ง รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๓๕๗๗
เด็กหญิงชลลดา ล้อมเวียง

๐๓/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแก้ง รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๓๕๗๘
เด็กหญิงณัฐธิชา บุตรดีงาม

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้ง รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๓๕๗๙
เด็กหญิงธนาภา สุวรรณดี

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้ง รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๓๕๘๐
เด็กหญิงธมลวรรณ ศรีจำป

๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้ง รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๓๕๘๑
เด็กหญิงนำทิพย์ ดอกจันทร์

๐๓/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแก้ง รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๓๕๘๒
เด็กหญิงนิศารัตน์ ผสมทรัพย์

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้ง รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๓๕๘๓
เด็กหญิงเนตรนภา รับความสุข

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้ง รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๓๕๘๔
เด็กหญิงบัณฑิตา ด่านเกษม

๐๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแก้ง รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๓๕๘๕
เด็กหญิงปภาพร ทรัพย์ประเสริฐ

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้ง รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๓๕๘๖
เด็กหญิงประภากรณ์ เพชรสำแดง

๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้ง รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๓๕๘๗
เด็กหญิงเปมิกา วงษ์ทอง

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้ง รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๓๕๘๘
เด็กหญิงพรพิมล คำแร่

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้ง รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๓๕๘๙
เด็กหญิงพัชราภา ภักดีชาติ

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้ง รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๓๕๙๐
เด็กหญิงพัทธิญา หลำพุก

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้ง รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๓๕๙๑
เด็กหญิงพิมพ์นภา สีทอง

๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้ง รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๓๕๙๒
เด็กหญิงภัศริน ด่านวิหาร

๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้ง รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๓๕๙๓
เด็กหญิงรินรดา ข่าวดี

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้ง รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๓๕๙๔
เด็กหญิงรุ่งนภา ดวงดี

๐๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแก้ง รีนิมิตร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๐๓ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๕๖๐/๓๕๙๕
เด็กหญิงลภัสกร เทียมเสมอ

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้ง รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๓๕๙๖
เด็กหญิงลัดดาวัลย์ สวนศิริ

๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้ง รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๓๕๙๗
เด็กหญิงวรรณวษา บุญเจิม

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้ง รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๓๕๙๘
เด็กหญิงวราภรณ์ ดอนไพรนุช

๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้ง รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๓๕๙๙
เด็กหญิงวันนิสา ไกรศิริ

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้ง รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๓๖๐๐
เด็กหญิงวารินทร์ ช่างคิด

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้ง รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๓๖๐๑
เด็กหญิงวิลาสินี เกือกูล

้

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้ง รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๓๖๐๒
เด็กหญิงวีนัส สุวรรณภูมิ

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้ง รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๓๖๐๓
เด็กหญิงศิริลักษณ์ ซุ่นขวาน

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้ง รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๓๖๐๔
เด็กหญิงสุจิตรา บุญเจิม

๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้ง รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๓๖๐๕
เด็กหญิงสุธาศิณี ด่านจอนฟอน

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้ง รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๓๖๐๖
เด็กหญิงสุพรรณ์นิกา จันทรา

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้ง รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๓๖๐๗
เด็กหญิงสุภาวดี สิงห์ดี

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้ง รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๓๖๐๘
เด็กหญิงอุษามณี ศรีหาใต้

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้ง รีนิมิตร  

สก ๔๕๖๐/๓๖๐๙
เด็กชายสุรชัย ต้อมทอง

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทร วัดใหม่ไทรทอง  

สก ๔๕๖๐/๓๖๑๐
เด็กหญิงมธุรส ศรีตระเวน

๑๐/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทร วัดใหม่ไทรทอง  

สก ๔๕๖๐/๓๖๑๑
เด็กหญิงอุทัยรัตน์ อิสโร

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทร วัดใหม่ไทรทอง  

สก ๔๕๖๐/๓๖๑๒
เด็กหญิงพรทิพย์ ทาสี

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทร วัดใหม่ไทรทอง  

สก ๔๕๖๐/๓๖๑๓
เด็กหญิงรุ่งทิวา แย้มสุข

๒๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทร วัดใหม่ไทรทอง  

สก ๔๕๖๐/๓๖๑๔
เด็กชายธนกร นิยมแสง

๐๕/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทร วัดใหม่ไทรทอง  

สก ๔๕๖๐/๓๖๑๕
เด็กชายบุญญฤทธิ

์

นาอุดม
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทร วัดใหม่ไทรทอง  

สก ๔๕๖๐/๓๖๑๖
เด็กชายธนพล สุขอยู่

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทร วัดใหม่ไทรทอง  

สก ๔๕๖๐/๓๖๑๗
เด็กชายพงศธร บุญคุ้ม

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทร วัดใหม่ไทรทอง  

สก ๔๕๖๐/๓๖๑๘
เด็กชายกรรชัย โพธิวงษ์

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทร วัดใหม่ไทรทอง  

สก ๔๕๖๐/๓๖๑๙
เด็กหญิงธัญลักษณ์ สังข์จีน

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทร วัดใหม่ไทรทอง  

สก ๔๕๖๐/๓๖๒๐
เด็กชายกัมปนาท อานพงษ์

๐๗/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทร วัดใหม่ไทรทอง  

สก ๔๕๖๐/๓๖๒๑
เด็กหญิงออย ทัง

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทร วัดใหม่ไทรทอง  

สก ๔๕๖๐/๓๖๒๒
เด็กชายธนกร สุตะลัย

๐๙/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทร วัดใหม่ไทรทอง  

สก ๔๕๖๐/๓๖๒๓
เด็กหญิงณัฐธิดา ถาวรกุล

๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทร วัดใหม่ไทรทอง  

สก ๔๕๖๐/๓๖๒๔
เด็กชายกวีวัฒน์ รักวิชา

๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทร วัดใหม่ไทรทอง  

สก ๔๕๖๐/๓๖๒๕
เด็กหญิงมณิชญา แก้วดี

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทร วัดใหม่ไทรทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสระแก้ว  ๑๐๔ / ๑๐๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สก ๔๕๖๐/๓๖๒๖
เด็กหญิงรัตติกาล ศรีตระเวร

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทร วัดใหม่ไทรทอง  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบธรรมศึกษาชันโท

้

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
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