
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดสิงห์บุรี  ภาค ๓

ส่งสอบ ๕,๐๕๓ คน ขาดสอบ ๑,๕๙๐ คน คงสอบ ๓,๔๖๓ คน สอบได้ ๒,๐๔๙ คน สอบตก ๑,๔๑๔ คน (๕๙.๑๗%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สห ๒๔๕๙/๐๐๐๑
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ปานไม้

๒๒/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดกระดังงา กระดังงาบุปผาราม  

สห ๒๔๕๙/๐๐๐๒
เด็กหญิงสรยา พัตตะ

๒๘/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดกระดังงา กระดังงาบุปผาราม  

สห ๒๔๕๙/๐๐๐๓
เด็กหญิงศิริลักษณ์ บัวหลวง ๑/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดกระดังงา กระดังงาบุปผาราม  

สห ๒๔๕๙/๐๐๐๔
เด็กชายพีรพัฒน์ สุขะ ๐/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดตึกราชา ตึกราชา  

สห ๒๔๕๙/๐๐๐๕
เด็กหญิงธันยพร ผาจวง ๐/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดตึกราชา ตึกราชา  

สห ๒๔๕๙/๐๐๐๖
เด็กหญิงมณฑิตา รอดงาม ๐/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดตึกราชา ตึกราชา  

สห ๒๔๕๙/๐๐๐๗
เด็กชายนพฉัตร ปอมสูงเนิน ๐/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดตึกราชา ตึกราชา  

สห ๒๔๕๙/๐๐๐๘
เด็กชายทรงเดช กลินผล

่

๐/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดตึกราชา ตึกราชา  

สห ๒๔๕๙/๐๐๐๙
เด็กหญิงกานต์ชนก อมรแมนนันท์ ๐/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดตึกราชา ตึกราชา  

สห ๒๔๕๙/๐๐๑๐
เด็กหญิงลลิตา แสงกล้า ๐/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดตึกราชา ตึกราชา  

สห ๒๔๕๙/๐๐๑๑
เด็กชายบุญญนัส ธรรมะสละ

๒๔/๐๙/๒๕๔๔

วัดประโชติการาม ประโชติการาม  

สห ๒๔๕๙/๐๐๑๒
เด็กชายอนุพงษ์ วังคีรี

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

วัดประโชติการาม ประโชติการาม  

สห ๒๔๕๙/๐๐๑๓
เด็กชายธรรมรัฐ เหลือชัง

่

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

วัดประโชติการาม ประโชติการาม  

สห ๒๔๕๙/๐๐๑๔
เด็กหญิงกรรณิการ์ รักการไทย

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

วัดประโชติการาม ประโชติการาม  

สห ๒๔๕๙/๐๐๑๕
เด็กชายชัยพฤกษ์ บุญญา

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

วัดประโชติการาม ประโชติการาม  

สห ๒๔๕๙/๐๐๑๖
เด็กหญิงนฤมล สินชัย

๔/๐๓/๒๕๔๗
วัดประโชติการาม ประโชติการาม  

สห ๒๔๕๙/๐๐๑๗
เด็กชายเกรียงไกร เห็มสุวรรณ์

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

วัดประโชติการาม ประโชติการาม  

สห ๒๔๕๙/๐๐๑๘
เด็กชายศุภโชติ ยงยุทร

๐๖/๑๒/๒๕๔๙

วัดประโชติการาม ประโชติการาม  

สห ๒๔๕๙/๐๐๑๙
เด็กชายธนากร ขำสุวรรณ์

๒๑/๐๑/๒๕๕๐

วัดประโชติการาม ประโชติการาม  

สห ๒๔๕๙/๐๐๒๐
เด็กหญิงตรีทิพย์ ชัยบูรณ์

๑๑/๐๔/๒๕๕๐

วัดประโชติการาม ประโชติการาม  

สห ๒๔๕๙/๐๐๒๑
เด็กหญิงสุพรรษา สำเภา

๐๑/๑๐/๒๕๔๙

วัดประโชติการาม ประโชติการาม  

สห ๒๔๕๙/๐๐๒๒
เด็กหญิงปรัญญาณีย์ ดีสกุล

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

วัดประโชติการาม ประโชติการาม  

สห ๒๔๕๙/๐๐๒๓
เด็กหญิงละออ กำพิลา

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

วัดประโชติการาม ประโชติการาม  

สห ๒๔๕๙/๐๐๒๔
นายเฉลิมพล รัตนปนทะ

๒๕/๐๑/๒๕๑๘

วัดโพธิเงิน

์

โพธิเงิน

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสิงห์บุรี  ๑ / ๖๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สห ๒๔๕๙/๐๐๒๕
นางสาวสิรีรัศมิ

์

สิงห์สนธิ
๒๖/๐๔/๒๕๑๖

วัดโพธิเงิน

์

โพธิเงิน

์

 

สห ๒๔๕๙/๐๐๒๖
เด็กชายนวรัตน์ พุทโธ

๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงห์บุรี กลางพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๐๒๗
เด็กชายพรรณสิงห์ ศักดิชัยสมบูรณ์

์

๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงห์บุรี กลางพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๐๒๘
เด็กชายมนต์มนัส ม่วงศรี

๑๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงห์บุรี กลางพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๐๒๙
เด็กหญิงกิงกาญจน์

่

ทองประเสริฐ
๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงห์บุรี กลางพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๐๓๐
เด็กหญิงณัฐพร จูวงษ์

๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงห์บุรี กลางพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๐๓๑
เด็กหญิงธนาภรณ์ เพิมเติม

่

๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงห์บุรี กลางพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๐๓๒
เด็กหญิงพัชราวดี สิทธิสุข

๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงห์บุรี กลางพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๐๓๓
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส สุขเจริญ

๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงห์บุรี กลางพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๐๓๔
เด็กหญิงภีรฎา สุทโธ

๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงห์บุรี กลางพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๐๓๕
เด็กหญิงศิริพร จงฉิม

๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงห์บุรี กลางพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๐๓๖
เด็กหญิงสร้อยสลา คำหล่า

๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงห์บุรี กลางพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๐๓๗
เด็กหญิงสุภาพร ปะทะมะเทศ

๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงห์บุรี กลางพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๐๓๘
เด็กหญิงสุศิรา ใจสมบุญ

๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงห์บุรี กลางพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๐๓๙
เด็กหญิงอาทิตยา ไตรทรัพย์ทวี

๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงห์บุรี กลางพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๐๔๐
เด็กชายชิษณุพงศ์ พันธาติ

๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงห์บุรี กลางพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๐๔๑
เด็กชายธนากรณ์ แสงบุญ

๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงห์บุรี กลางพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๐๔๒
เด็กชายภูผา สามาต

๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงห์บุรี กลางพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๐๔๓
เด็กชายภูริทัต ทิมงาม

๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงห์บุรี กลางพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๐๔๔
เด็กชายมงคลชัย นาคชุ่ม

๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงห์บุรี กลางพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๐๔๕
เด็กชายรักชาติ ปอใหม

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงห์บุรี กลางพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๐๔๖ เด็กหญิงกฤติญานันท์
เตยสันเทียะ

๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงห์บุรี กลางพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๐๔๗
เด็กหญิงณภัสนันท์ บุญเกิด

๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงห์บุรี กลางพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๐๔๘
เด็กหญิงณัฐธิชา นาคนัตถ์

๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงห์บุรี กลางพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๐๔๙
เด็กหญิงทิพาวดี นิติวิทยากูล

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงห์บุรี กลางพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๐๕๐
เด็กหญิงศิริลักษณ์ หงษ์ทอง

๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงห์บุรี กลางพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๐๕๑
เด็กหญิงสุรัญชนา สีเอียม

่

๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงห์บุรี กลางพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๐๕๒
เด็กหญิงออมสิน อันประนิตย์

๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงห์บุรี กลางพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๐๕๓
นายก้องภพ สุทธิโก

๑๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงห์บุรี กลางพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๐๕๔
นายณัฐภณ ชอบธรรมดี

๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงห์บุรี กลางพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๐๕๕
นางสาววรพรรณ

กำเนิดเกียรติศักดิ

์

๑๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงห์บุรี กลางพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๐๕๖
นางสาวกชมน ทองประเสริฐ

๐๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงห์บุรี กลางพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๐๕๗
นางสาวภัทรวดี เกตุแปน

๒๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสิงห์บุรี กลางพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๐๕๘
นางสาวสิริสุดา อินสกุล

๑๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสิงห์บุรี กลางพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๐๕๙
นางสาวสุทธิดา ศรีสุข

๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงห์บุรี กลางพรหมนคร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสิงห์บุรี  ๒ / ๖๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สห ๒๔๕๙/๐๐๖๐
นางสาวณัฐิดา สุจริตพงษ์

๐๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงห์บุรี กลางพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๐๖๑
นางสาวจุฑามาศ ลาชโรจน์

๑๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสิงห์บุรี กลางพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๐๖๒
นายปฐมพร นวลนิศาชล

๐๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสิงห์บุรี กลางพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๐๖๓
นายชลันธร วงษ์มี

๑๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงห์บุรี กลางพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๐๖๔
นายฐาปนัท บุญยิง

่

๒๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงห์บุรี กลางพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๐๖๕
นายสิงห์สกล ศรีวิชัย

๑๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงห์บุรี กลางพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๐๖๖
นายพงศกร ฉิมตระกูล

๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงห์บุรี กลางพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๐๖๗
นางสาวธนัญชนก คล้ายเณร

๓๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสิงห์บุรี กลางพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๐๖๘
นางสาวกัญญาณัฐ สมปอง

๑๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงห์บุรี กลางพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๐๖๙
นางสาวจรรยาพร กลินสุคนธ์

่

๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงห์บุรี กลางพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๐๗๐
นางสาวจุฑาทิพย์ สุวรรณภูเต

๐๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสิงห์บุรี กลางพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๐๗๑
นางสาวธันยพร แก้วกระจ่าง

๐๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสิงห์บุรี กลางพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๐๗๒
นางสาวธารีรัตน์ อินฉาย

๑๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสิงห์บุรี กลางพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๐๗๓
นางสาวปยาภรณ์ ทองมี

๐๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสิงห์บุรี กลางพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๐๗๔
นางสาววีนัสรา ลีลาวิไลลักษณ์

๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงห์บุรี กลางพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๐๗๕
นางสาวปาณิสรา บุญผาสุข

๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงห์บุรี กลางพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๐๗๖
นางสาวอาภาภรณ์ บูรพา

๓๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสิงห์บุรี กลางพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๐๗๗
นางสาวเกวลิน คงคามี

๒๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสิงห์บุรี กลางพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๐๗๘
นางสาวรษิกา สุวรรณอ่อน

๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงห์บุรี กลางพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๐๗๙
นางสาวชินตา เปลียนอร่าม

่

๑๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสิงห์บุรี กลางพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๐๘๐
นางสาวนฤวรรณ สุขเอียม

่

๑๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสิงห์บุรี กลางพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๐๘๑
นายนราธิป สมอคร

๑๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสิงห์บุรี กลางพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๐๘๒
นายวราทิตย์ หมู่โยธา

๑๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสิงห์บุรี กลางพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๐๘๓
นางสาวธัญญชล ใยบัว

๑๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสิงห์บุรี กลางพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๐๘๔
นางสาวปวริศา วาสุกรี

๐๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสิงห์บุรี กลางพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๐๘๕
นางสาววรัญญา เงางาม

๑๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสิงห์บุรี กลางพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๐๘๖
นางสาวกัญญพัชร ธนกิจการค้า

๐๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงห์บุรี กลางพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๐๘๗
นางสาวศิริขวัญ ประสิทธิสอน

์

๒๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสิงห์บุรี กลางพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๐๘๘
นางสาวพัสราภรณ์ ประพันธ์สุพงษ์

๑๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสิงห์บุรี กลางพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๐๘๙
นางสาวอวัศยา ไม่ทุกข์

๐๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสิงห์บุรี กลางพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๐๙๐
นายปุณวิชญ์ สังพันธุ์

๐๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสิงห์บุรี กลางพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๐๙๑
นายโชคชัย ชาวบัวน้อย

๒๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงห์บุรี กลางพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๐๙๒
นางสาวสุธาสินี ดีละม้าย

๐๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงห์บุรี กลางพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๐๙๓
นางสาวชุติมา แสงสวย

๒๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสิงห์บุรี กลางพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๐๙๔
นางสาวอัมพิกา วงษ์ศรี

๓๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสิงห์บุรี กลางพรหมนคร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสิงห์บุรี  ๓ / ๖๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สห ๒๔๕๙/๐๐๙๕
นางสาววรรณรุณี แทนวิบูลย์

๒๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสิงห์บุรี กลางพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๐๙๖
นางสาวจรรยพร ขำขาว

๐๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสิงห์บุรี กลางพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๐๙๗
นางสาวอินพิมาย ปนเกตุ

๐๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสิงห์บุรี กลางพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๐๙๘
นายธนพล หิงปน

๒๔/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนสิงห์บุรี โคกพระ  

สห ๒๔๕๙/๐๐๙๙
นายศุภฤกษ์ พรมมา

๒๒/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนสิงห์บุรี โคกพระ  

สห ๒๔๕๙/๐๑๐๐
นางสาวปาริกา ศรีเจริญ

๒๕/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนสิงห์บุรี โคกพระ  

สห ๒๔๕๙/๐๑๐๑
นางสาวภัคประวีร์ ศิริเดชอัครธานี

๐๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนสิงห์บุรี โคกพระ  

สห ๒๔๕๙/๐๑๐๒
นายชิษณุพงษ์ ภู่ชัย

๐๕/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนสิงห์บุรี โคกพระ  

สห ๒๔๕๙/๐๑๐๓
เด็กชายจิตรกร สุวรรณเพิม

่

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงห์บุรี ดาวดึงษ์  

สห ๒๔๕๙/๐๑๐๔
เด็กชายณัฐชนนท์ วงศ์สกุลเกียรติ

๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงห์บุรี ดาวดึงษ์  

สห ๒๔๕๙/๐๑๐๕
เด็กชายดีนำ จันทร์หอม

๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงห์บุรี ดาวดึงษ์  

สห ๒๔๕๙/๐๑๐๖
เด็กชายเดชาธร ทิพย์จ้อย

๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงห์บุรี ดาวดึงษ์  

สห ๒๔๕๙/๐๑๐๗
เด็กชายธนภัทร ปญโญ

๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงห์บุรี ดาวดึงษ์  

สห ๒๔๕๙/๐๑๐๘
เด็กชายพงศธร พงษ์นุ่มกูล

๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงห์บุรี ดาวดึงษ์  

สห ๒๔๕๙/๐๑๐๙
เด็กชายภูรินท์ เชตประพันธ์

๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงห์บุรี ดาวดึงษ์  

สห ๒๔๕๙/๐๑๑๐
เด็กชายยศพล คงดี

๒๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงห์บุรี ดาวดึงษ์  

สห ๒๔๕๙/๐๑๑๑

เด็กหญิงกัลยกร ธำรงอุดมมงคล
๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงห์บุรี ดาวดึงษ์  

สห ๒๔๕๙/๐๑๑๒

เด็กหญิงกัลยารัตน์ รักพงษ์
๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงห์บุรี ดาวดึงษ์  

สห ๒๔๕๙/๐๑๑๓
เด็กหญิงชลิต์ญา นาคทอง

๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงห์บุรี ดาวดึงษ์  

สห ๒๔๕๙/๐๑๑๔

เด็กหญิงพฤฒจิรา วุฒิชัยรังสรรค์
๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงห์บุรี ดาวดึงษ์  

สห ๒๔๕๙/๐๑๑๕

เด็กหญิงรวิสรา ขำเลิศ
๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงห์บุรี ดาวดึงษ์  

สห ๒๔๕๙/๐๑๑๖

เด็กหญิงวรรณวลี ปลังดี

่

๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงห์บุรี ดาวดึงษ์  

สห ๒๔๕๙/๐๑๑๗
เด็กหญิงสุทธิดา ทองก้อน

๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงห์บุรี ดาวดึงษ์  

สห ๒๔๕๙/๐๑๑๘

เด็กชายกิตติพันธ์ เฉลิมแดน
๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงห์บุรี ดาวดึงษ์  

สห ๒๔๕๙/๐๑๑๙

นายจิรายุ คงเลิศ
๑๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสิงห์บุรี ดาวดึงษ์  

สห ๒๔๕๙/๐๑๒๐
นายธนพัฒน์ สืบเสาะ

๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงห์บุรี ดาวดึงษ์  

สห ๒๔๕๙/๐๑๒๑
เด็กชายพากร เมืองช้าง

๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงห์บุรี ดาวดึงษ์  

สห ๒๔๕๙/๐๑๒๒

เด็กชายภาธร เผือกกัน
๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงห์บุรี ดาวดึงษ์  

สห ๒๔๕๙/๐๑๒๓

เด็กชายศิริพงศ์ สุกงาม
๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงห์บุรี ดาวดึงษ์  

สห ๒๔๕๙/๐๑๒๔

เด็กชายศุภกิจ นาวีระ
๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงห์บุรี ดาวดึงษ์  

สห ๒๔๕๙/๐๑๒๕
เด็กชายอนุพงศ์ โพธิวัง

์

๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงห์บุรี ดาวดึงษ์  

สห ๒๔๕๙/๐๑๒๖

เด็กชายอินทัช มังคัง

่ ่

๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงห์บุรี ดาวดึงษ์  

สห ๒๔๕๙/๐๑๒๗

เด็กหญิงเปรมกมล ผลาผล

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงห์บุรี ดาวดึงษ์  

สห ๒๔๕๙/๐๑๒๘

เด็กหญิงพรนัชชา ทองประสิทธิ

์

๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงห์บุรี ดาวดึงษ์  

สห ๒๔๕๙/๐๑๒๙
เด็กหญิงพรรภัสษา แพงวงษ์

๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงห์บุรี ดาวดึงษ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสิงห์บุรี  ๔ / ๖๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สห ๒๔๕๙/๐๑๓๐
เด็กหญิงอักษราภัค ลุกจันทึก

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงห์บุรี ดาวดึงษ์  

สห ๒๔๕๙/๐๑๓๑

เด็กหญิงกุลปริยา รองมี
๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงห์บุรี ดาวดึงษ์  

สห ๒๔๕๙/๐๑๓๒
เด็กชายณัฐภัทร บุญโชติ

๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงห์บุรี ดาวดึงษ์  

สห ๒๔๕๙/๐๑๓๓

เด็กหญิงธัญลักษณ์ บัวแพง
๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงห์บุรี ดาวดึงษ์  

สห ๒๔๕๙/๐๑๓๔

เด็กหญิงปาริชาต สะบู่

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงห์บุรี ดาวดึงษ์  

สห ๒๔๕๙/๐๑๓๕

เด็กหญิงพรนิภา จูงาม
๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงห์บุรี ดาวดึงษ์  

สห ๒๔๕๙/๐๑๓๖
เด็กหญิงยุวดี ชูชัยมงคล

๐๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงห์บุรี ดาวดึงษ์  

สห ๒๔๕๙/๐๑๓๗

เด็กหญิงสุชัญญา โพรี
๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงห์บุรี ดาวดึงษ์  

สห ๒๔๕๙/๐๑๓๘

เด็กหญิงฬุริยา ปาละวัฒน์
๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงห์บุรี ดาวดึงษ์  

สห ๒๔๕๙/๐๑๓๙

เด็กหญิงอนัญญา โพธิแสง
๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงห์บุรี ดาวดึงษ์  

สห ๒๔๕๙/๐๑๔๐
เด็กหญิงอภิญญา ทรัพย์สุวรรณ

๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงห์บุรี ดาวดึงษ์  

สห ๒๔๕๙/๐๑๔๑

นายชิติพัทธ์ ฉำฉวี
๒๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสิงห์บุรี ตะโหนด  

สห ๒๔๕๙/๐๑๔๒

นายกษิดิศ ศรีทองอินทร์
๒๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสิงห์บุรี ตะโหนด  

สห ๒๔๕๙/๐๑๔๓

นายอติเทพ ภิญโญ

๑๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสิงห์บุรี ตะโหนด  

สห ๒๔๕๙/๐๑๔๔
นางสาวณัทมน พวงดี

๒๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสิงห์บุรี ตะโหนด  

สห ๒๔๕๙/๐๑๔๕

นางสาววรประภา เอียมสังข์ทอง

่

๒๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสิงห์บุรี ตะโหนด  

สห ๒๔๕๙/๐๑๔๖

นางสาวปรีชญา กลันแตง

่

๒๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสิงห์บุรี ตะโหนด  

สห ๒๔๕๙/๐๑๔๗

นางสาวพิมพ์ลภัส ประทุม
๑๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสิงห์บุรี ตะโหนด  

สห ๒๔๕๙/๐๑๔๘
นางสาวนันทิชา เสือเอียม

่

๒๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสิงห์บุรี ตะโหนด  

สห ๒๔๕๙/๐๑๔๙

นางสาววณิชยา บุญรอด
๑๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสิงห์บุรี ตะโหนด  

สห ๒๔๕๙/๐๑๕๐
นางสาวเนตรชนก บุญธรรม

๓๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสิงห์บุรี ตะโหนด  

สห ๒๔๕๙/๐๑๕๑

นางสาวปนัดดา ภูลาด
๑๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสิงห์บุรี ตะโหนด  

สห ๒๔๕๙/๐๑๕๒
นางสาวมนตกานต์ เจิญลาภ

๒๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสิงห์บุรี ตะโหนด  

สห ๒๔๕๙/๐๑๕๓

นางสาวมาริษา เคล้าเครือสุดตา
๑๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสิงห์บุรี ตะโหนด  

สห ๒๔๕๙/๐๑๕๔

นางสาววัชราวลี กำจัด
๒๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสิงห์บุรี ตะโหนด  

สห ๒๔๕๙/๐๑๕๕

นางสาววัตถาภรณ์ คะชา
๑๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสิงห์บุรี ตะโหนด  

สห ๒๔๕๙/๐๑๕๖
นางสาวภควรรณ เทียนศรี

๒๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสิงห์บุรี ตะโหนด  

สห ๒๔๕๙/๐๑๕๗

นายชัยพล อุ่นรอด
๓๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสิงห์บุรี ตะโหนด  

สห ๒๔๕๙/๐๑๕๘

นายธนากร ทองรักษ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสิงห์บุรี ตะโหนด  

สห ๒๔๕๙/๐๑๕๙

นายณัฐพงศ์ แผ่นภูธร
๒๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสิงห์บุรี ตะโหนด  

สห ๒๔๕๙/๐๑๖๐
นางสาวชุดากานต์ เอกธีรธรรม

๒๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสิงห์บุรี ตะโหนด  

สห ๒๔๕๙/๐๑๖๑

นางสาวฐนิดา มัณยานนท์
๑๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสิงห์บุรี ตะโหนด  

สห ๒๔๕๙/๐๑๖๒

นางสาวนันท์นภัส บุญทวี
๑๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสิงห์บุรี ตะโหนด  

สห ๒๔๕๙/๐๑๖๓

นางสาวชุติมา จำสนอง
๒๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสิงห์บุรี ธรรมจักร  

สห ๒๔๕๙/๐๑๖๔
นางสาวธมนวรรณ พูลพังงา

๑๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสิงห์บุรี ธรรมจักร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสิงห์บุรี  ๕ / ๖๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สห ๒๔๕๙/๐๑๖๕

นางสาวนฤมล มิงมิตร

่

๒๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสิงห์บุรี ธรรมจักร  

สห ๒๔๕๙/๐๑๖๖

นางสาววริศรา เถือนเหลือ

่

๓๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสิงห์บุรี ธรรมจักร  

สห ๒๔๕๙/๐๑๖๗
นางสาวณิชาภัทร

ซือตระกูลไพบูลย์

้

๑๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสิงห์บุรี ธรรมจักร  

สห ๒๔๕๙/๐๑๖๘

นางสาวจิรนันท์ จันทะโน
๓๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงห์บุรี ธรรมจักร  

สห ๒๔๕๙/๐๑๖๙

นางสาวทานตะวัน ศรีอุดม
๐๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสิงห์บุรี ธรรมจักร  

สห ๒๔๕๙/๐๑๗๐
นางสาวธันยาภรณ์ ทองเนือดี

้

๒๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสิงห์บุรี ธรรมจักร  

สห ๒๔๕๙/๐๑๗๑ นางสาวพรรณกาญจน์
งามดี

๓๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงห์บุรี ธรรมจักร  

สห ๒๔๕๙/๐๑๗๒

นางสาวอาทิตยา จันทา
๑๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสิงห์บุรี ธรรมจักร  

สห ๒๔๕๙/๐๑๗๓

นายศุภโชค จุลละบุษปะ

๒๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสิงห์บุรี ธรรมจักร  

สห ๒๔๕๙/๐๑๗๔

นายอนพัทธ์ จงเทพ

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงห์บุรี ธรรมจักร  

สห ๒๔๕๙/๐๑๗๕
นายณัฐวัฒน์ เกตุพืช

๐๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงห์บุรี ธรรมจักร  

สห ๒๔๕๙/๐๑๗๖

นายณัฐพล นัยวิริยะ
๑๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงห์บุรี ธรรมจักร  

สห ๒๔๕๙/๐๑๗๗

นายรัตนากร พูลพร
๑๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสิงห์บุรี ธรรมจักร  

สห ๒๔๕๙/๐๑๗๘

นางสาวพรรณพร ถิระรัตนโสภณ
๑๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสิงห์บุรี ธรรมจักร  

สห ๒๔๕๙/๐๑๗๙
นางสาวรัชดาภรณ์ ศรีชัย

๓๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสิงห์บุรี ธรรมจักร  

สห ๒๔๕๙/๐๑๘๐
นางสาวศิริลักษณ์ สุครีพ

๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงห์บุรี ธรรมจักร  

สห ๒๔๕๙/๐๑๘๑

นางสาวพิทพ์มาดา โกศัย
๐๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสิงห์บุรี ธรรมจักร  

สห ๒๔๕๙/๐๑๘๒

นางสาวณิชาภัทร พวงจำปา

๒๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสิงห์บุรี ธรรมจักร  

สห ๒๔๕๙/๐๑๘๓
นางสาวธิดาวรรณ สุดจิตร

๑๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสิงห์บุรี ธรรมจักร  

สห ๒๔๕๙/๐๑๘๔

นางสาวปญา ชมพูหอม
๒๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสิงห์บุรี ธรรมจักร  

สห ๒๔๕๙/๐๑๘๕

นายภัทรพันธ์ เกษมสินธุ์
๒๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงห์บุรี ธรรมจักร  

สห ๒๔๕๙/๐๑๘๖

นายวัชระ คุ้มไพรี
๑๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสิงห์บุรี ธรรมจักร  

สห ๒๔๕๙/๐๑๘๗
นางสาวอรุณนภา นาควัชระ

๒๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสิงห์บุรี ธรรมจักร  

สห ๒๔๕๙/๐๑๘๘

นางสาวสุธาวิณี อัมพสุวรรณ์
๒๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสิงห์บุรี ธรรมจักร  

สห ๒๔๕๙/๐๑๘๙

นายพิริยะวิชญ์ ชูเชิด
๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงห์บุรี ธรรมจักร  

สห ๒๔๕๙/๐๑๙๐
นางสาวขัตติยา เสมสมาน

๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงห์บุรี ธรรมจักร  

สห ๒๔๕๙/๐๑๙๑
นางสาวศิริขวัญ โชติพนัส

๑๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสิงห์บุรี ธรรมจักร  

สห ๒๔๕๙/๐๑๙๒

นายสุฐิพร โพธิสมภาพวงษ์
๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงห์บุรี ธรรมจักร  

สห ๒๔๕๙/๐๑๙๓

นายพงศกร วิเลปนะ
๒๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสิงห์บุรี ธรรมจักร  

สห ๒๔๕๙/๐๑๙๔

นายยุทธการ ศรีเขียวพงษ์
๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงห์บุรี ธรรมจักร  

สห ๒๔๕๙/๐๑๙๕
นายอภินันท์ ไตรรัตน์

๑๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสิงห์บุรี ธรรมจักร  

สห ๒๔๕๙/๐๑๙๖

นายธนชัย เกิดนิมิตร
๒๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสิงห์บุรี ธรรมจักร  

สห ๒๔๕๙/๐๑๙๗

นางสาวชัญญานุช บุญส่ง
๐๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสิงห์บุรี ธรรมจักร  

สห ๒๔๕๙/๐๑๙๘

นางสาวสุดารัตน์ แดงสุ่ม
๐๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสิงห์บุรี ธรรมจักร  

สห ๒๔๕๙/๐๑๙๙
นางสาวพลอยไพลิน วงษ์โกฎ

๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงห์บุรี ธรรมจักร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสิงห์บุรี  ๖ / ๖๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สห ๒๔๕๙/๐๒๐๐
นางสาวชลธิชา ราตรี

๑๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสิงห์บุรี ธรรมจักร  

สห ๒๔๕๙/๐๒๐๑
นางสาวทิพย์สุดา คำสุ่ย

๐๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงห์บุรี ธรรมจักร  

สห ๒๔๕๙/๐๒๐๒
นางสาวสุพิชญา ประทุมพงษ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสิงห์บุรี ธรรมจักร  

สห ๒๔๕๙/๐๒๐๓
นางสาวธนัชธิดา กองเนียม

๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงห์บุรี ธรรมจักร  

สห ๒๔๕๙/๐๒๐๔
นางสาวฌัชฌานันท์ สรสุริยวงษ์

๓๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงห์บุรี ธรรมจักร  

สห ๒๔๕๙/๐๒๐๕
นางสาวณัฐนิชา สว่างศรี

๑๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงห์บุรี ธรรมจักร  

สห ๒๔๕๙/๐๒๐๖
นางสาวศิริวิมล มะยมทอง

๐๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสิงห์บุรี ธรรมจักร  

สห ๒๔๕๙/๐๒๐๗
นางสาวสุพรรษา ปุณญะฤทธิกุล

๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงห์บุรี ธรรมจักร  

สห ๒๔๕๙/๐๒๐๘
นางสาวอารียา ฟกทอง

๒๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสิงห์บุรี ธรรมจักร  

สห ๒๔๕๙/๐๒๐๙
นายปยวัฒน์ ปองวรรณา

๑๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสิงห์บุรี ธรรมจักร  

สห ๒๔๕๙/๐๒๑๐
นายนพกฤษฏิ

์

วรรัฐภูววัฒน์
๒๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสิงห์บุรี ธรรมจักร  

สห ๒๔๕๙/๐๒๑๑
นางสาวกัญจน์ณัฎฐ์ ศาลาคาม

๑๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงห์บุรี ธรรมจักร  

สห ๒๔๕๙/๐๒๑๒

เด็กชายณธน ปานพันธุ์
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี ธรรมสังเวช  

สห ๒๔๕๙/๐๒๑๓

เด็กชายณัฏฐากร รัตนิชย์
๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี ธรรมสังเวช  

สห ๒๔๕๙/๐๒๑๔
เด็กชายธนบดี พิศรูป

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงห์บุรี ธรรมสังเวช  

สห ๒๔๕๙/๐๒๑๕

เด็กชายปรินทร รัตนถาวร
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี ธรรมสังเวช  

สห ๒๔๕๙/๐๒๑๖

เด็กชายปยะวัฒน์ พัฒน์ฆารกุล
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงห์บุรี ธรรมสังเวช  

สห ๒๔๕๙/๐๒๑๗

เด็กชายพงศธร รอดเงิน
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี ธรรมสังเวช  

สห ๒๔๕๙/๐๒๑๘
เด็กชายพงษ์ศิริ ปานน่วม

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี ธรรมสังเวช  

สห ๒๔๕๙/๐๒๑๙

เด็กชายวชิรวิทย์ มีชาญ

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี ธรรมสังเวช  

สห ๒๔๕๙/๐๒๒๐
เด็กหญิงกวินธิดา คำรักษ์

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี ธรรมสังเวช  

สห ๒๔๕๙/๐๒๒๑

เด็กหญิงชาลีน เบลว
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงห์บุรี ธรรมสังเวช  

สห ๒๔๕๙/๐๒๒๒
เด็กหญิงณฐมน ชอบธรรมดี

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี ธรรมสังเวช  

สห ๒๔๕๙/๐๒๒๓

เด็กหญิงณัฏฐนิช ชืนไทย

่

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี ธรรมสังเวช  

สห ๒๔๕๙/๐๒๒๔

เด็กหญิงณิชชยา สุดประเสริฐ
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี ธรรมสังเวช  

สห ๒๔๕๙/๐๒๒๕

เด็กหญิงตมิสา อมรประสิทธิ

์

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี ธรรมสังเวช  

สห ๒๔๕๙/๐๒๒๖
เด็กหญิงธนวรรณ เครือวรรณ์

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงห์บุรี ธรรมสังเวช  

สห ๒๔๕๙/๐๒๒๗

เด็กหญิงปาณิศา พวงนาค
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี ธรรมสังเวช  

สห ๒๔๕๙/๐๒๒๘

เด็กหญิงปาลิดา ยอดสร้อย

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี ธรรมสังเวช  

สห ๒๔๕๙/๐๒๒๙

เด็กหญิงภัทรปภา น้อยนาค
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงห์บุรี ธรรมสังเวช  

สห ๒๔๕๙/๐๒๓๐
เด็กหญิงมาญาดา หมืนจบ

่

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี ธรรมสังเวช  

สห ๒๔๕๙/๐๒๓๑

เด็กหญิงรัชนิกา ทองเผือก
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี ธรรมสังเวช  

สห ๒๔๕๙/๐๒๓๒

เด็กหญิงรินรดา จันทร์งาม
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี ธรรมสังเวช  

สห ๒๔๕๙/๐๒๓๓

เด็กหญิงศรุดา เทียนถาวร
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงห์บุรี ธรรมสังเวช  

สห ๒๔๕๙/๐๒๓๔
เด็กหญิงศศิพร โพธิชะคุ้ม

์

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี ธรรมสังเวช  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสิงห์บุรี  ๗ / ๖๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สห ๒๔๕๙/๐๒๓๕

เด็กหญิงสุชญา เจริญสุข
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี ธรรมสังเวช  

สห ๒๔๕๙/๐๒๓๖

เด็กหญิงสุวีรา ขันธวิทย์
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี ธรรมสังเวช  

สห ๒๔๕๙/๐๒๓๗
เด็กหญิงเมษ์ศินี โตเสวก

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงห์บุรี ธรรมสังเวช  

สห ๒๔๕๙/๐๒๓๘

เด็กชายกัณฑ์กฤช ธรรมวิโรจน์ศิริ
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงห์บุรี ธรรมสังเวช  

สห ๒๔๕๙/๐๒๓๙

เด็กชายจตุรวัฒน์ ฉายา
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี ธรรมสังเวช  

สห ๒๔๕๙/๐๒๔๐
เด็กชายเจษฎา ธรรมมิกะ

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงห์บุรี ธรรมสังเวช  

สห ๒๔๕๙/๐๒๔๑
เด็กชายชนะภัย ยิงยง

่

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี ธรรมสังเวช  

สห ๒๔๕๙/๐๒๔๒

เด็กชายดุลธร นิวรณุสิต
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงห์บุรี ธรรมสังเวช  

สห ๒๔๕๙/๐๒๔๓

เด็กชายธรรศติณห์ รักษาสีมันต์
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงห์บุรี ธรรมสังเวช  

สห ๒๔๕๙/๐๒๔๔

เด็กชายธีรดนย์ นุ่มทอง
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงห์บุรี ธรรมสังเวช  

สห ๒๔๕๙/๐๒๔๕
เด็กชายนครินทร์ วัดอินทร์

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี ธรรมสังเวช  

สห ๒๔๕๙/๐๒๔๖

เด็กชายพีรพงศ์ ยิมพงศ์

้

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี ธรรมสังเวช  

สห ๒๔๕๙/๐๒๔๗

เด็กชายภานุวัฒน์ ศรีบัวบาน
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงห์บุรี ธรรมสังเวช  

สห ๒๔๕๙/๐๒๔๘

เด็กชายภิรักษ์พงศ์ วงษ์คำ
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงห์บุรี ธรรมสังเวช  

สห ๒๔๕๙/๐๒๔๙
เด็กชายภูบดี ประทุมมา

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงห์บุรี ธรรมสังเวช  

สห ๒๔๕๙/๐๒๕๐
เด็กชายรณกร สังข์ศิริ

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี ธรรมสังเวช  

สห ๒๔๕๙/๐๒๕๑

เด็กชายสิรวิชญ์ พรหมปากดี
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี ธรรมสังเวช  

สห ๒๔๕๙/๐๒๕๒
เด็กชายอรรถฐญพงศ์ จำลองศักดิ

์

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี ธรรมสังเวช  

สห ๒๔๕๙/๐๒๕๓
เด็กหญิงกฤติยาณี ประเสริฐทรัพย์

๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี ธรรมสังเวช  

สห ๒๔๕๙/๐๒๕๔

เด็กหญิงชมพูนุช วงษ์โปร่ง
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงห์บุรี ธรรมสังเวช  

สห ๒๔๕๙/๐๒๕๕

เด็กหญิงณัฐวดี พึงสุข

่

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี ธรรมสังเวช  

สห ๒๔๕๙/๐๒๕๖

เด็กหญิงณิชาภัทร สกุลภักดี
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงห์บุรี ธรรมสังเวช  

สห ๒๔๕๙/๐๒๕๗
เด็กหญิงธนภรณ์ คุ้มครอง

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงห์บุรี ธรรมสังเวช  

สห ๒๔๕๙/๐๒๕๘

เด็กหญิงปภัสรา มาลาศรี
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี ธรรมสังเวช  

สห ๒๔๕๙/๐๒๕๙
เด็กหญิงพรณภากรณ์

บัวสบาล
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงห์บุรี ธรรมสังเวช  

สห ๒๔๕๙/๐๒๖๐
เด็กหญิงพฤกษา เขียวรี

๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงห์บุรี ธรรมสังเวช  

สห ๒๔๕๙/๐๒๖๑
เด็กหญิงพาทินธิดา ยอดย้อย

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี ธรรมสังเวช  

สห ๒๔๕๙/๐๒๖๒

เด็กหญิงพิไลภรย์ จันทร์อยู่
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี ธรรมสังเวช  

สห ๒๔๕๙/๐๒๖๓

เด็กหญิงภหยกทอง ผุดผ่อง
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี ธรรมสังเวช  

สห ๒๔๕๙/๐๒๖๔

เด็กหญิงภัทรลดา มังคัง

่ ่

๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี ธรรมสังเวช  

สห ๒๔๕๙/๐๒๖๕
เด็กหญิงรัชนียา ไม้ดัด

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงห์บุรี ธรรมสังเวช  

สห ๒๔๕๙/๐๒๖๖

เด็กหญิงวิจิตรา วงสวาห์

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี ธรรมสังเวช  

สห ๒๔๕๙/๐๒๖๗

เด็กหญิงสุภัสสรา ประทาน
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงห์บุรี ธรรมสังเวช  

สห ๒๔๕๙/๐๒๖๘

เด็กหญิงอรทัย ชุ่มเงิน
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงห์บุรี ธรรมสังเวช  

สห ๒๔๕๙/๐๒๖๙
เด็กหญิงสุฑามาศ มีสุวรรณอรุณ

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี ธรรมสังเวช  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสิงห์บุรี  ๘ / ๖๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สห ๒๔๕๙/๐๒๗๐
เด็กชายกานติณัฎฐ์ เปยมดนตรี

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงห์บุรี ธรรมสังเวช  

สห ๒๔๕๙/๐๒๗๑

เด็กชายณัฐกานต์ คุ้มสุภา

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี ธรรมสังเวช  

สห ๒๔๕๙/๐๒๗๒
เด็กชายนัฐวุฒ ม่วงมา

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี ธรรมสังเวช  

สห ๒๔๕๙/๐๒๗๓

เด็กชายธนดล สุวรรณ
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี ธรรมสังเวช  

สห ๒๔๕๙/๐๒๗๔

เด็กชายนันท์นภัส แก่นพรหมมา
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี ธรรมสังเวช  

สห ๒๔๕๙/๐๒๗๕

เด็กชายภูมิรพี อึงสุวัฒน์

้

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี ธรรมสังเวช  

สห ๒๔๕๙/๐๒๗๖
เด็กชายสันติภาพ จำเนียร

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงห์บุรี ธรรมสังเวช  

สห ๒๔๕๙/๐๒๗๗

เด็กชายสาโรจน์ รอดช้าง
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี ประโชติการาม  

สห ๒๔๕๙/๐๒๗๘

เด็กหญิงกัญญรัตน์ เจริญขำ
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี ประโชติการาม  

สห ๒๔๕๙/๐๒๗๙

เด็กหญิงเกวลิน พูลมี
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงห์บุรี ประโชติการาม  

สห ๒๔๕๙/๐๒๘๐
เด็กหญิงชญานิษฐ์ ไผ่ตระกูลพงศ์

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี ประโชติการาม  

สห ๒๔๕๙/๐๒๘๑

เด็กหญิงญาณีนุช คล้ายสุข
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงห์บุรี ประโชติการาม  

สห ๒๔๕๙/๐๒๘๒

เด็กหญิงณัฐธิดา สอนสืบ
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี ประโชติการาม  

สห ๒๔๕๙/๐๒๘๓
เด็กหญิงณิรินทร์คิมา เศรษฐี

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงห์บุรี ประโชติการาม  

สห ๒๔๕๙/๐๒๘๔
เด็กหญิงธมลวรรณ ร้ายปล้อง

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี ประโชติการาม  

สห ๒๔๕๙/๐๒๘๕

เด็กหญิงธิฌา สุขสำราญ
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงห์บุรี ประโชติการาม  

สห ๒๔๕๙/๐๒๘๖

เด็กหญิงธิญาดา รักษาสัตย์
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงห์บุรี ประโชติการาม  

สห ๒๔๕๙/๐๒๘๗

เด็กหญิงนธัญธร ฟกทอง
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงห์บุรี ประโชติการาม  

สห ๒๔๕๙/๐๒๘๘
เด็กหญิงนันทภรณ์ นิติกุล

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงห์บุรี ประโชติการาม  

สห ๒๔๕๙/๐๒๘๙

เด็กหญิงบุตรตรี บุตรนิล
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงห์บุรี ประโชติการาม  

สห ๒๔๕๙/๐๒๙๐
เด็กหญิงปรียานุช ภู่ปราง

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงห์บุรี ประโชติการาม  

สห ๒๔๕๙/๐๒๙๑

เด็กหญิงปาลี จันทร์สีทอง
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี ประโชติการาม  

สห ๒๔๕๙/๐๒๙๒
เด็กหญิงเปรมศินี แกมทับทิม

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี ประโชติการาม  

สห ๒๔๕๙/๐๒๙๓

เด็กหญิงพรชนิตร์ กิตติมนากร
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงห์บุรี ประโชติการาม  

สห ๒๔๕๙/๐๒๙๔

เด็กหญิงพรศิริ โพธิอ้น

์

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงห์บุรี ประโชติการาม  

สห ๒๔๕๙/๐๒๙๕

เด็กหญิงพรหมพร พูลทรัพย์

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี ประโชติการาม  

สห ๒๔๕๙/๐๒๙๖
เด็กหญิงภัทรศยา นำดอกไม้

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี ประโชติการาม  

สห ๒๔๕๙/๐๒๙๗

เด็กหญิงลภัสรดา เสนาซิว
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี ประโชติการาม  

สห ๒๔๕๙/๐๒๙๘

เด็กหญิงวรรณวิษา เกิดตลาดแก้ว
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี ประโชติการาม  

สห ๒๔๕๙/๐๒๙๙

เด็กหญิงวรัชยา โพธิเลียง

์ ้

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงห์บุรี ประโชติการาม  

สห ๒๔๕๙/๐๓๐๐
เด็กหญิงวริศรา กาญจนา

๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี ประโชติการาม  

สห ๒๔๕๙/๐๓๐๑
เด็กหญิงสุธากร นาคสมพันธ์

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงห์บุรี ประโชติการาม  

สห ๒๔๕๙/๐๓๐๒
เด็กหญิงสุธาสินี คล้ายปญโญ

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงห์บุรี ประโชติการาม  

สห ๒๔๕๙/๐๓๐๓
เด็กหญิงสุพิชฌาย์ พรพิศ

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี ประโชติการาม  

สห ๒๔๕๙/๐๓๐๔
เด็กหญิงอภิชญา ม่วนน้อย

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี ประโชติการาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสิงห์บุรี  ๙ / ๖๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สห ๒๔๕๙/๐๓๐๕
เด็กหญิงอรนลิน กลีบบัว

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี ประโชติการาม  

สห ๒๔๕๙/๐๓๐๖
เด็กหญิงอริสา กลินกุหลาบ

่

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี ประโชติการาม  

สห ๒๔๕๙/๐๓๐๗
เด็กชายกฤษณพงศ์ สุทธิพงศ์

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี ประโชติการาม  

สห ๒๔๕๙/๐๓๐๘
เด็กชายณรงฤทธิ

์

ขยันหา
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี ประโชติการาม  

สห ๒๔๕๙/๐๓๐๙
เด็กชายณัฐภาส บุญรอด

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงห์บุรี ประโชติการาม  

สห ๒๔๕๙/๐๓๑๐
เด็กชายดปสวิน วิไลวรรณ์

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสิงห์บุรี ประโชติการาม  

สห ๒๔๕๙/๐๓๑๑
เด็กชายดุสิต ทองปรีชา

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงห์บุรี ประโชติการาม  

สห ๒๔๕๙/๐๓๑๒

เด็กชายธนพล ภักดี
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี ประโชติการาม  

สห ๒๔๕๙/๐๓๑๓
เด็กชายพงษ์นรินทร์ เสือยอด

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี ประโชติการาม  

สห ๒๔๕๙/๐๓๑๔

เด็กชายภคพล ชอบทำดี
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงห์บุรี ประโชติการาม  

สห ๒๔๕๙/๐๓๑๕
เด็กชายวิศณุ กันเกตุ

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงห์บุรี ประโชติการาม  

สห ๒๔๕๙/๐๓๑๖

เด็กชายศรยุทธ ปยะสอน
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงห์บุรี ประโชติการาม  

สห ๒๔๕๙/๐๓๑๗

เด็กชายศุภกร ชูชมชืน

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี ประโชติการาม  

สห ๒๔๕๙/๐๓๑๘

เด็กชายสุรศักดิ

์

ปนเกตุ
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงห์บุรี ประโชติการาม  

สห ๒๔๕๙/๐๓๑๙
เด็กชายหัสดิน อินสุชาติ

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี ประโชติการาม  

สห ๒๔๕๙/๐๓๒๐
เด็กหญิงกมลพรรณ สิงทีสุข

่ ่

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี ประโชติการาม  

สห ๒๔๕๙/๐๓๒๑

เด็กหญิงกฤตชญา นฤทุกข์
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงห์บุรี ประโชติการาม  

สห ๒๔๕๙/๐๓๒๒
เด็กหญิงกัณฐากรณ์ รอดช้าง

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี ประโชติการาม  

สห ๒๔๕๙/๐๓๒๓
เด็กหญิงจันทิชยา สอาดม่วง

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงห์บุรี ประโชติการาม  

สห ๒๔๕๙/๐๓๒๔

เด็กหญิงชนิกานต์ อินทนีย์
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงห์บุรี ประโชติการาม  

สห ๒๔๕๙/๐๓๒๕

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ฉำบุรุษ
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงห์บุรี ประโชติการาม  

สห ๒๔๕๙/๐๓๒๖

เด็กหญิงนริศรา รักสัตย์
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงห์บุรี ประโชติการาม  

สห ๒๔๕๙/๐๓๒๗
เด็กหญิงนัฐกานต์ จตุรัส

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี ประโชติการาม  

สห ๒๔๕๙/๐๓๒๘

เด็กหญิงบุษกร ศรีกุดเรือ
๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี ประโชติการาม  

สห ๒๔๕๙/๐๓๒๙

เด็กหญิงปทิตตา โตอ่อน
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงห์บุรี ประโชติการาม  

สห ๒๔๕๙/๐๓๓๐
เด็กหญิงพรพิมล ผิวขม

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี ประโชติการาม  

สห ๒๔๕๙/๐๓๓๑
เด็กหญิงพัณณิตา วงษ์วาส

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงห์บุรี ประโชติการาม  

สห ๒๔๕๙/๐๓๓๒

เด็กหญิงภคพร สีผึงทอง

้

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงห์บุรี ประโชติการาม  

สห ๒๔๕๙/๐๓๓๓

เด็กหญิงวริศรา จันทะคา
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงห์บุรี ประโชติการาม  

สห ๒๔๕๙/๐๓๓๔

เด็กหญิงสุภาวดี แผนสมบุญ
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงห์บุรี ประโชติการาม  

สห ๒๔๕๙/๐๓๓๕
เด็กหญิงสุมินตรา ศิริจันทร์

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงห์บุรี ประโชติการาม  

สห ๒๔๕๙/๐๓๓๖

เด็กหญิงอรลภา มาอินทร์
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงห์บุรี ประโชติการาม  

สห ๒๔๕๙/๐๓๓๗

เด็กหญิงอรอุมา อาจเอียม

่

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี ประโชติการาม  

สห ๒๔๕๙/๐๓๓๘

เด็กหญิงอัญศิริ แย้มบู่
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี ประโชติการาม  

สห ๒๔๕๙/๐๓๓๙
เด็กชายชยุต พวงลัดดา

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี ประโชติการาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสิงห์บุรี  ๑๐ / ๖๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สห ๒๔๕๙/๐๓๔๐
เด็กชายณัชพล นอบน้อม

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี ประโชติการาม  

สห ๒๔๕๙/๐๓๔๑

เด็กชายธนภัทร บุญทวี
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี ประโชติการาม  

สห ๒๔๕๙/๐๓๔๒
เด็กชายธนวัฒน์ ทองเย็น

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี ประโชติการาม  

สห ๒๔๕๙/๐๓๔๓

เด็กชายธนวัฒน์ ตาละอุปะละ
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงห์บุรี ประโชติการาม  

สห ๒๔๕๙/๐๓๔๔

เด็กชายศุภกฤต แจ้งสุข

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี ประโชติการาม  

สห ๒๔๕๙/๐๓๔๕

เด็กชายสนธยา ทาจำปา
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี ประโชติการาม  

สห ๒๔๕๙/๐๓๔๖
เด็กชายอดิศักดิ

์

แช่มปรุง
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี ประโชติการาม  

สห ๒๔๕๙/๐๓๔๗

เด็กชายอาทิพันธ์ โตอ่อน
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี ประโชติการาม  

สห ๒๔๕๙/๐๓๔๘

เด็กหญิงกมลชนก เพ็งแปม
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงห์บุรี ประโชติการาม  

สห ๒๔๕๙/๐๓๔๙

เด็กหญิงขวัญชนก พวงกุหลาบ

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี ประโชติการาม  

สห ๒๔๕๙/๐๓๕๐
เด็กหญิงณภัทร ลุนลาว

๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี ประโชติการาม  

สห ๒๔๕๙/๐๓๕๑

เด็กหญิงณัฐธิดา พวงทอง
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี ประโชติการาม  

สห ๒๔๕๙/๐๓๕๒

เด็กหญิงเปรมกมล ภูมิทัศน์
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี ประโชติการาม  

สห ๒๔๕๙/๐๓๕๓

เด็กหญิงรักษ์ชนก ปญญาวิชา
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงห์บุรี ประโชติการาม  

สห ๒๔๕๙/๐๓๕๔
เด็กหญิงรัตติกาล เจียมทอง

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี ประโชติการาม  

สห ๒๔๕๙/๐๓๕๕

เด็กหญิงวิชญาดา เขียวมณี

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี ประโชติการาม  

สห ๒๔๕๙/๐๓๕๖

เด็กหญิงสิริวิมล เหมือนเพ็ชร์
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี ประโชติการาม  

สห ๒๔๕๙/๐๓๕๗

เด็กหญิงอักษราภัค ช่างชุบ
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงห์บุรี ประโชติการาม  

สห ๒๔๕๙/๐๓๕๘
เด็กชายกรกฎ กระจ่างศักดิ

์

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี ประโชติการาม  

สห ๒๔๕๙/๐๓๕๙

เด็กชายกรวิก สนธิ
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี ประโชติการาม  

สห ๒๔๕๙/๐๓๖๐
เด็กชายก้องเกียรติ วงษ์ประยูร

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี ประโชติการาม  

สห ๒๔๕๙/๐๓๖๑

เด็กชายเฏชินท์ บุญพุทธรักษ์
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงห์บุรี พระนอนจักรสีห์  

สห ๒๔๕๙/๐๓๖๒
เด็กชายพีรภาส กระจ่าง

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี พระนอนจักรสีห์  

สห ๒๔๕๙/๐๓๖๓

เด็กชายพีรวิชญ์ ศรีใสดี
๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงห์บุรี พระนอนจักรสีห์  

สห ๒๔๕๙/๐๓๖๔

เด็กชายศุภวัฒน์ ไล้เลิศ
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี พระนอนจักรสีห์  

สห ๒๔๕๙/๐๓๖๕

เด็กหญิงธันย์ชนก อินวกูล
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงห์บุรี พระนอนจักรสีห์  

สห ๒๔๕๙/๐๓๖๖
เด็กชายปณณวิชญ์ จันทร์เชือ

้

๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงห์บุรี พระนอนจักรสีห์  

สห ๒๔๕๙/๐๓๖๗

เด็กชายณัฏฐภัทร เปยมบุญ
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี พระนอนจักรสีห์  

สห ๒๔๕๙/๐๓๖๘

เด็กชายวิสุจน์ อาสเสงียม

่

๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงห์บุรี พระนอนจักรสีห์  

สห ๒๔๕๙/๐๓๖๙

เด็กหญิงชนากานต์ ยิมเจริญ

้

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี พระนอนจักรสีห์  

สห ๒๔๕๙/๐๓๗๐
เด็กหญิงชาณัญฎา สามคำ

๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงห์บุรี พระนอนจักรสีห์  

สห ๒๔๕๙/๐๓๗๑

เด็กชายกรกานต์ ยาคำ
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี พระนอนจักรสีห์  

สห ๒๔๕๙/๐๓๗๒

เด็กชายฐิติวัฒน์ วีระชนประเสริฐ
๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงห์บุรี พระนอนจักรสีห์  

สห ๒๔๕๙/๐๓๗๓

เด็กชายธนพัฒน์ ปญญาอินทร์
๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงห์บุรี พระนอนจักรสีห์  

สห ๒๔๕๙/๐๓๗๔
เด็กชายธนวัฒน์ จุนทครุฑ

๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงห์บุรี พระนอนจักรสีห์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสิงห์บุรี  ๑๑ / ๖๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สห ๒๔๕๙/๐๓๗๕

เด็กชายลาภิศ วงษ์ละมัย
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี พระนอนจักรสีห์  

สห ๒๔๕๙/๐๓๗๖

เด็กชายศิวะ เทียนศรี
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี พระนอนจักรสีห์  

สห ๒๔๕๙/๐๓๗๗
เด็กชายศุภวิชญ์ ชัยมี

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี พระนอนจักรสีห์  

สห ๒๔๕๙/๐๓๗๘

เด็กหญิงจิราภา ศรีภุชงค์
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงห์บุรี พระนอนจักรสีห์  

สห ๒๔๕๙/๐๓๗๙
เด็กหญิงณัฏฐ์ชนิตา จันทร์ศิริ

๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี พระนอนจักรสีห์  

สห ๒๔๕๙/๐๓๘๐
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ขวัญมงคล

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี พระนอนจักรสีห์  

สห ๒๔๕๙/๐๓๘๑
เด็กหญิงเมธาวี พานเสือ

๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงห์บุรี พระนอนจักรสีห์  

สห ๒๔๕๙/๐๓๘๒

เด็กหญิงวิภาดา แก้วสว่าง
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี พระนอนจักรสีห์  

สห ๒๔๕๙/๐๓๘๓

เด็กชายชาคริต จิตตะปญญา
๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงห์บุรี พระนอนจักรสีห์  

สห ๒๔๕๙/๐๓๘๔

เด็กชายธนากร โหมดอ่อน
๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงห์บุรี พระนอนจักรสีห์  

สห ๒๔๕๙/๐๓๘๕
เด็กชายนภัส รสสุธรรม

๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงห์บุรี พระนอนจักรสีห์  

สห ๒๔๕๙/๐๓๘๖

เด็กชายศิริพงศ์ ม่วงหมู่
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงห์บุรี พระนอนจักรสีห์  

สห ๒๔๕๙/๐๓๘๗

เด็กชายคมสัน แพสอาด

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงห์บุรี พระนอนจักรสีห์  

สห ๒๔๕๙/๐๓๘๘

เด็กชายสุภนัย อันประนิตย์
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี พระนอนจักรสีห์  

สห ๒๔๕๙/๐๓๘๙
เด็กชายอนุสิษฐ์ เปยโชติ

๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงห์บุรี พระนอนจักรสีห์  

สห ๒๔๕๙/๐๓๙๐
เด็กหญิงสุกัญญา ธานี

๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงห์บุรี พระนอนจักรสีห์  

สห ๒๔๕๙/๐๓๙๑ เด็กชายปณวัณณวัฒน์
นามเตีย

้

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงห์บุรี พระนอนจักรสีห์  

สห ๒๔๕๙/๐๓๙๒

เด็กชายเดชานนท์ เสาวรัตน์ชัย
๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี พระนอนจักรสีห์  

สห ๒๔๕๙/๐๓๙๓
เด็กชายธนกร อินวกูล

๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี พระนอนจักรสีห์  

สห ๒๔๕๙/๐๓๙๔

เด็กชายธนชัย มีชือ

่

๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงห์บุรี พระนอนจักรสีห์  

สห ๒๔๕๙/๐๓๙๕

เด็กชายธีรสิทธิ

์

สีเมฆ
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี พระนอนจักรสีห์  

สห ๒๔๕๙/๐๓๙๖

เด็กชายนภัทร ล้อมไร่
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี พระนอนจักรสีห์  

สห ๒๔๕๙/๐๓๙๗
เด็กชายนันทพัทธ์ แย้มศิริ

๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงห์บุรี พระนอนจักรสีห์  

สห ๒๔๕๙/๐๓๙๘

เด็กชายพชรพล เอียมเพ็ชร์

่

๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงห์บุรี พระนอนจักรสีห์  

สห ๒๔๕๙/๐๓๙๙

เด็กชายพิชิตชัย สาสูข
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงห์บุรี พระนอนจักรสีห์  

สห ๒๔๕๙/๐๔๐๐
เด็กชายศิวกร ขันดี

๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงห์บุรี พระนอนจักรสีห์  

สห ๒๔๕๙/๐๔๐๑
เด็กชายจิราพร หงษ์อ่อน

๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงห์บุรี พระนอนจักรสีห์  

สห ๒๔๕๙/๐๔๐๒
เด็กหญิงนำทิพย์ ทัพเจริญ

๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี พระนอนจักรสีห์  

สห ๒๔๕๙/๐๔๐๓
เด็กหญิงปภัสรา แดงสกุล

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงห์บุรี พระนอนจักรสีห์  

สห ๒๔๕๙/๐๔๐๔
เด็กหญิงศุภรัตน์ ตรีเพ็ชร

๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงห์บุรี พระนอนจักรสีห์  

สห ๒๔๕๙/๐๔๐๕
เด็กชายคุณณานนท์ เรืองศรี

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี พระนอนจักรสีห์  

สห ๒๔๕๙/๐๔๐๖
เด็กชายชิษณุพงษ์ รุ่งเรือง

๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงห์บุรี พระนอนจักรสีห์  

สห ๒๔๕๙/๐๔๐๗
เด็กชายพงศธร ศรีบุญเรือน

๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี พระนอนจักรสีห์  

สห ๒๔๕๙/๐๔๐๘
เด็กชายศิวกร อิมแก้ว

่

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี พระนอนจักรสีห์  

สห ๒๔๕๙/๐๔๐๙
เด็กหญิงนภัสวรรณ หาญกิจ

๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงห์บุรี พระนอนจักรสีห์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสิงห์บุรี  ๑๒ / ๖๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สห ๒๔๕๙/๐๔๑๐
เด็กหญิงภัทรภร ห้อยระย้า

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี พระนอนจักรสีห์  

สห ๒๔๕๙/๐๔๑๑

เด็กชายอนาวิล คงคเชนทร์
๑๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสิงห์บุรี พระนอนจักรสีห์  

สห ๒๔๕๙/๐๔๑๒
เด็กชายกรวิชญ์ ปานหงษ์

๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงห์บุรี พระนอนจักรสีห์  

สห ๒๔๕๙/๐๔๑๓

เด็กชายกิตติทัต เยียวยา
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงห์บุรี พระนอนจักรสีห์  

สห ๒๔๕๙/๐๔๑๔

เด็กชายณัฐนันทน์

ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงห์บุรี พระนอนจักรสีห์  

สห ๒๔๕๙/๐๔๑๕

เด็กชายทวีศักดิ

์

แก้วงาม
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี พระนอนจักรสีห์  

สห ๒๔๕๙/๐๔๑๖
เด็กชายสิริโชค ประชากูล

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงห์บุรี พระนอนจักรสีห์  

สห ๒๔๕๙/๐๔๑๗

เด็กหญิงสุวนิดา จันทร์พวง
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี พระนอนจักรสีห์  

สห ๒๔๕๙/๐๔๑๘
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ มันปาน

่

๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงห์บุรี พระนอนจักรสีห์  

สห ๒๔๕๙/๐๔๑๙

เด็กหญิงหทัยรัตน์ งามเลิศ
๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงห์บุรี พระนอนจักรสีห์  

สห ๒๔๕๙/๐๔๒๐
เด็กหญิงจันจิรา ต้นคำ

๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงห์บุรี พระนอนจักรสีห์  

สห ๒๔๕๙/๐๔๒๑

เด็กหญิงญาณิศา สีเทียนสุก
๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงห์บุรี พระนอนจักรสีห์  

สห ๒๔๕๙/๐๔๒๒

เด็กหญิงสุปภา ช้างหัวหน้า
๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงห์บุรี พระนอนจักรสีห์  

สห ๒๔๕๙/๐๔๒๓

เด็กชายธีรไนย บุญเกิด

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี โพธิข้าวผอก

์

 

สห ๒๔๕๙/๐๔๒๔
เด็กชายปฏิภาณ รัตนวราหะ

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงห์บุรี โพธิข้าวผอก

์

 

สห ๒๔๕๙/๐๔๒๕

เด็กชายภาชนน บัวใหญ่
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงห์บุรี โพธิข้าวผอก

์

 

สห ๒๔๕๙/๐๔๒๖

เด็กชายวชิรันต์ วงษ์เล็ก
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงห์บุรี โพธิข้าวผอก

์

 

สห ๒๔๕๙/๐๔๒๗

เด็กหญิงกมลพร บุญระดม
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงห์บุรี โพธิข้าวผอก

์

 

สห ๒๔๕๙/๐๔๒๘
เด็กหญิงกิตติมา ทองฟก

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี โพธิข้าวผอก

์

 

สห ๒๔๕๙/๐๔๒๙

เด็กหญิงจิรภิญญา เทียมดี
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี โพธิข้าวผอก

์

 

สห ๒๔๕๙/๐๔๓๐
เด็กหญิงชลลดา อุลิศ

๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี โพธิข้าวผอก

์

 

สห ๒๔๕๙/๐๔๓๑

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ปราณี

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี โพธิข้าวผอก

์

 

สห ๒๔๕๙/๐๔๓๒
เด็กหญิงณัฏฐากร นาคสัมฤทธิ

์

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี โพธิข้าวผอก

์

 

สห ๒๔๕๙/๐๔๓๓

เด็กหญิงณัฐกมล เทียงตรง

่

๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี โพธิข้าวผอก

์

 

สห ๒๔๕๙/๐๔๓๔

เด็กหญิงธนาวดี ชีวอารี
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงห์บุรี โพธิข้าวผอก

์

 

สห ๒๔๕๙/๐๔๓๕

เด็กหญิงธารารัตน์ พวงสีเงิน
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี โพธิข้าวผอก

์

 

สห ๒๔๕๙/๐๔๓๖
เด็กหญิงธีมาพร แสงแก้ว

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี โพธิข้าวผอก

์

 

สห ๒๔๕๙/๐๔๓๗

เด็กหญิงประภัสสร ปานเล็ก

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี โพธิข้าวผอก

์

 

สห ๒๔๕๙/๐๔๓๘

เด็กหญิงปวีณา มะนาวหวาน
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี โพธิข้าวผอก

์

 

สห ๒๔๕๙/๐๔๓๙

เด็กหญิงปสุตา ทำทอง
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี โพธิข้าวผอก

์

 

สห ๒๔๕๙/๐๔๔๐
เด็กหญิงปนลัดดา พลายวงษ์

๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี โพธิข้าวผอก

์

 

สห ๒๔๕๙/๐๔๔๑

เด็กหญิงมนัสวี ไถ้เงิน
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงห์บุรี โพธิข้าวผอก

์

 

สห ๒๔๕๙/๐๔๔๒

เด็กหญิงมาติกา สุขสันติลาภ
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงห์บุรี โพธิข้าวผอก

์

 

สห ๒๔๕๙/๐๔๔๓

เด็กหญิงสาลีวัลย์ สุวรรณภูเต

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี โพธิข้าวผอก

์

 

สห ๒๔๕๙/๐๔๔๔
เด็กหญิงสิริลักษณ์ กฐินทอง

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี โพธิข้าวผอก

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสิงห์บุรี  ๑๓ / ๖๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สห ๒๔๕๙/๐๔๔๕

เด็กหญิงอชิตะ นาครักษ์
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี โพธิข้าวผอก

์

 

สห ๒๔๕๙/๐๔๔๖

เด็กหญิงอุทุมพร ทองมาก
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี โพธิข้าวผอก

์

 

สห ๒๔๕๙/๐๔๔๗
เด็กหญิงอุทุมพร พ่วงพลอย

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี โพธิข้าวผอก

์

 

สห ๒๔๕๙/๐๔๔๘

เด็กชายกฤตกร สระมูล
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี โพธิข้าวผอก

์

 

สห ๒๔๕๙/๐๔๔๙

เด็กชายจิรวัฒน์ ศรีแก้ว
๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี โพธิข้าวผอก

์

 

สห ๒๔๕๙/๐๔๕๐
เด็กชายชิติพัทธ์ ขวัญแก้ว

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี โพธิข้าวผอก

์

 

สห ๒๔๕๙/๐๔๕๑
เด็กชายปณิธาน เอกเสาร์

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี โพธิลังกา

์

 

สห ๒๔๕๙/๐๔๕๒

เด็กชายเมธนีดล กลำเชาว์
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี โพธิลังกา

์

 

สห ๒๔๕๙/๐๔๕๓

เด็กชายศิวกร อินต๊ะภา
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงห์บุรี โพธิลังกา

์

 

สห ๒๔๕๙/๐๔๕๔

เด็กชายศุธาวมินทร์ แก้วอุบล
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงห์บุรี โพธิลังกา

์

 

สห ๒๔๕๙/๐๔๕๕
เด็กหญิงกนกวรรณ พันธุ์ไม้

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี โพธิลังกา

์

 

สห ๒๔๕๙/๐๔๕๖

เด็กหญิงคาร์เม็น มึลเล่อร์
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี โพธิลังกา

์

 

สห ๒๔๕๙/๐๔๕๗

เด็กหญิงจินตนา สิทธิ
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี โพธิลังกา

์

 

สห ๒๔๕๙/๐๔๕๘

เด็กหญิงจิราวรรณ บุญทรัพย์
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงห์บุรี โพธิลังกา

์

 

สห ๒๔๕๙/๐๔๕๙
เด็กหญิงฉัตรกมล ศรีประจันต์

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงห์บุรี โพธิลังกา

์

 

สห ๒๔๕๙/๐๔๖๐
เด็กหญิงชนกานต์ แสงสว่าง

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงห์บุรี โพธิลังกา

์

 

สห ๒๔๕๙/๐๔๖๑ เด็กหญิงณัฐริดาวรรณ
เกลียงพิบูลย์

้

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงห์บุรี โพธิลังกา

์

 

สห ๒๔๕๙/๐๔๖๒

เด็กหญิงปฐวี พรหมไชยศรี

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี โพธิลังกา

์

 

สห ๒๔๕๙/๐๔๖๓
เด็กหญิงปณฑิตา อินทร์ทิม

๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี โพธิลังกา

์

 

สห ๒๔๕๙/๐๔๖๔

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส สอนทา
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี โพธิลังกา

์

 

สห ๒๔๕๙/๐๔๖๕

เด็กหญิงพุทธรักษา เติมลาภ
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงห์บุรี โพธิลังกา

์

 

สห ๒๔๕๙/๐๔๖๖
เด็กหญิงเฟองพิรุฬห์ บานเพ็ชร์

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงห์บุรี โพธิลังกา

์

 

สห ๒๔๕๙/๐๔๖๗
เด็กหญิงวริษฐา แสงสุวรรณ์

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงห์บุรี โพธิลังกา

์

 

สห ๒๔๕๙/๐๔๖๘

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ สุขประเสริฐ
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงห์บุรี โพธิลังกา

์

 

สห ๒๔๕๙/๐๔๖๙

เด็กหญิงอัจฉรา พิมพ์รักษ์
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงห์บุรี โพธิลังกา

์

 

สห ๒๔๕๙/๐๔๗๐
เด็กชายณัฐดนัย ตระกูลมาภรณ์

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี โพธิลังกา

์

 

สห ๒๔๕๙/๐๔๗๑
เด็กชายธนโชติ ช่างประดับ

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงห์บุรี โพธิลังกา

์

 

สห ๒๔๕๙/๐๔๗๒

เด็กชายปฐวี พนเจริญสวัสดิ

์

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงห์บุรี โพธิลังกา

์

 

สห ๒๔๕๙/๐๔๗๓

เด็กชายพีระพันธ์ มานะเปรม
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงห์บุรี โพธิลังกา

์

 

สห ๒๔๕๙/๐๔๗๔

เด็กชายภูมิพัฒน์ โพธิทอง

์

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี โพธิลังกา

์

 

สห ๒๔๕๙/๐๔๗๕
เด็กชายวิศรุตพล ไชฉลาด

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี โพธิลังกา

์

 

สห ๒๔๕๙/๐๔๗๖

เด็กชายศุภกิจ คงมี
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี โพธิลังกา

์

 

สห ๒๔๕๙/๐๔๗๗

เด็กชายสุทธิโชค ยืนยง
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงห์บุรี โพธิลังกา

์

 

สห ๒๔๕๙/๐๔๗๘

เด็กชายสุรภัทร บุญนาค
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงห์บุรี โพธิลังกา

์

 

สห ๒๔๕๙/๐๔๗๙
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ เหมือนขวัญ

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงห์บุรี โพธิลังกา

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสิงห์บุรี  ๑๔ / ๖๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สห ๒๔๕๙/๐๔๘๐
เด็กหญิงจิรติกาญ สุทธิเจษฎาโรจน์

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี โพธิลังกา

์

 

สห ๒๔๕๙/๐๔๘๑

เด็กหญิงญาณิศา จันทศร
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี โพธิลังกา

์

 

สห ๒๔๕๙/๐๔๘๒
เด็กหญิงนภัสยา ธรรมดา

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงห์บุรี โพธิลังกา

์

 

สห ๒๔๕๙/๐๔๘๓

เด็กหญิงเบญจพร สมัตถะ
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงห์บุรี โพธิลังกา

์

 

สห ๒๔๕๙/๐๔๘๔

เด็กหญิงประภัสสร จารุพันธ์
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงห์บุรี โพธิลังกา

์

 

สห ๒๔๕๙/๐๔๘๕

เด็กหญิงพรปวีณ์ อินโต
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงห์บุรี โพธิลังกา

์

 

สห ๒๔๕๙/๐๔๘๖
เด็กหญิงพรพรรณ พัดอยู่

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงห์บุรี โพธิลังกา

์

 

สห ๒๔๕๙/๐๔๘๗
เด็กหญิงพลอยไพลิน ตังตระการโกศล

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี โพธิลังกา

์

 

สห ๒๔๕๙/๐๔๘๘

เด็กหญิงภัทราพร สนใจ
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงห์บุรี โพธิลังกา

์

 

สห ๒๔๕๙/๐๔๘๙

เด็กหญิงรวีนิภา พานเสือ

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี โพธิลังกา

์

 

สห ๒๔๕๙/๐๔๙๐
เด็กหญิงศิริรัตน์ หริมสืบ

่

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี โพธิลังกา

์

 

สห ๒๔๕๙/๐๔๙๑

เด็กหญิงสิริยากร เหมือนเพ็ชร์

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี โพธิลังกา

์

 

สห ๒๔๕๙/๐๔๙๒

เด็กหญิงสุพรรษา จันนก

่

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี โพธิลังกา

์

 

สห ๒๔๕๙/๐๔๙๓

เด็กหญิงโสภิต์ญา เกตุสวาสดิ

์

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงห์บุรี โพธิลังกา

์

 

สห ๒๔๕๙/๐๔๙๔
เด็กหญิงหทัยชนก ค่ายใส

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงห์บุรี โพธิลังกา

์

 

สห ๒๔๕๙/๐๔๙๕

เด็กชายณัฐกุล ทองทา
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี โพธิลังกา

์

 

สห ๒๔๕๙/๐๔๙๖

เด็กชายภูมิพัฒน์ แก้วทวี
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี โพธิลังกา

์

 

สห ๒๔๕๙/๐๔๙๗

เด็กชายวีระวัฒน์ รอดงาม
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงห์บุรี โพธิลังกา

์

 

สห ๒๔๕๙/๐๔๙๘
เด็กชายสถาพร ปุนสกุล

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี โพธิลังกา

์

 

สห ๒๔๕๙/๐๔๙๙

เด็กหญิงเจนณิสา พูลทรัพย์
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงห์บุรี โพธิลังกา

์

 

สห ๒๔๕๙/๐๕๐๐
เด็กหญิงณัฐทิชา

บุษราพิทักษานนท์ ๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงห์บุรี โพธิลังกา

์

 

สห ๒๔๕๙/๐๕๐๑
เด็กหญิงนันท์นภัส อินทร์แสงทอง

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงห์บุรี โพธิลังกา

์

 

สห ๒๔๕๙/๐๕๐๒
เด็กหญิงนันทวดี สุขชืน

่

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี โพธิลังกา

์

 

สห ๒๔๕๙/๐๕๐๓
เด็กหญิงปรมาภรณ์ เครือแก้ว

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี โพธิลังกา

์

 

สห ๒๔๕๙/๐๕๐๔
เด็กหญิงปานเพชร เจริญสุข

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี โพธิลังกา

์

 

สห ๒๔๕๙/๐๕๐๕
เด็กหญิงพจมาน เครือดวงคำ

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงห์บุรี โพธิลังกา

์

 

สห ๒๔๕๙/๐๕๐๖
เด็กหญิงพรชนก ตาระกา

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี โพธิลังกา

์

 

สห ๒๔๕๙/๐๕๐๗
เด็กหญิงพรนภัส วันเพ็ง

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี โพธิลังกา

์

 

สห ๒๔๕๙/๐๕๐๘
เด็กหญิงเพชรลดา ปุพโร

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงห์บุรี โพธิลังกา

์

 

สห ๒๔๕๙/๐๕๐๙
เด็กหญิงวิชญาพร เขียวมณี

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี โพธิลังกา

์

 

สห ๒๔๕๙/๐๕๑๐
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ชูพันธ์

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงห์บุรี โพธิลังกา

์

 

สห ๒๔๕๙/๐๕๑๑

เด็กหญิงแฮมิน คน
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงห์บุรี โพธิลังกา

์

 

สห ๒๔๕๙/๐๕๑๒

เด็กชายธีรภัทร เงินอ่อน
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี สถิตย์วัฒนาราม  

สห ๒๔๕๙/๐๕๑๓

เด็กชายปราเมศ อาษา

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี สถิตย์วัฒนาราม  

สห ๒๔๕๙/๐๕๑๔
เด็กชายวิศิษฐ์ ทับขำ

๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี สถิตย์วัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสิงห์บุรี  ๑๕ / ๖๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สห ๒๔๕๙/๐๕๑๕

เด็กชายสิรภพ สุ่มทอง
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี สถิตย์วัฒนาราม  

สห ๒๔๕๙/๐๕๑๖

เด็กชายอรรถกร หาญรัตนพิทักษ์
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงห์บุรี สถิตย์วัฒนาราม  

สห ๒๔๕๙/๐๕๑๗
เด็กหญิงกัญญารัตน์ พูลหวัง

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงห์บุรี สถิตย์วัฒนาราม  

สห ๒๔๕๙/๐๕๑๘

เด็กหญิงณัฎฐณิชา คำสอน
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี สถิตย์วัฒนาราม  

สห ๒๔๕๙/๐๕๑๙

เด็กหญิงณิขนันทน์ ชัยมงคลภัทร์
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี สถิตย์วัฒนาราม  

สห ๒๔๕๙/๐๕๒๐
เด็กหญิงดาวประกาย มาคล้าย

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี สถิตย์วัฒนาราม  

สห ๒๔๕๙/๐๕๒๑
เด็กหญิงดุษฎี บุญวาสน์

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี สถิตย์วัฒนาราม  

สห ๒๔๕๙/๐๕๒๒

เด็กหญิงทิพาวรรณ อินทรานุรักษ์
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงห์บุรี สถิตย์วัฒนาราม  

สห ๒๔๕๙/๐๕๒๓

เด็กหญิงเปรมสิณี ฉำเฉลิม
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี สถิตย์วัฒนาราม  

สห ๒๔๕๙/๐๕๒๔

เด็กหญิงพิริยาพร สอนเวียง
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงห์บุรี สถิตย์วัฒนาราม  

สห ๒๔๕๙/๐๕๒๕
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ไถ้เงิน

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี สถิตย์วัฒนาราม  

สห ๒๔๕๙/๐๕๒๖

เด็กหญิงภัทรภร สุวรรณวัธนะ
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงห์บุรี สถิตย์วัฒนาราม  

สห ๒๔๕๙/๐๕๒๗

เด็กหญิงภัทรา แก้วเพ็ง
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงห์บุรี สถิตย์วัฒนาราม  

สห ๒๔๕๙/๐๕๒๘
เด็กหญิงภัทราวรรณ สุกแก้ว

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี สถิตย์วัฒนาราม  

สห ๒๔๕๙/๐๕๒๙
เด็กหญิงภัศรา เอียมไชย

่

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงห์บุรี สถิตย์วัฒนาราม  

สห ๒๔๕๙/๐๕๓๐
เด็กหญิงเมศินี กุลกุศล

๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี สถิตย์วัฒนาราม  

สห ๒๔๕๙/๐๕๓๑

เด็กหญิงวชิรญาณ์ หลาวเพ็ชร์
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี สถิตย์วัฒนาราม  

สห ๒๔๕๙/๐๕๓๒

เด็กหญิงศศิธร แย้มพิกุลพันธุ์
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงห์บุรี สถิตย์วัฒนาราม  

สห ๒๔๕๙/๐๕๓๓
เด็กหญิงศุทธวดี กันพร้อม

๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงห์บุรี สถิตย์วัฒนาราม  

สห ๒๔๕๙/๐๕๓๔

เด็กหญิงศุภิสรา ดวงพรหม
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงห์บุรี สถิตย์วัฒนาราม  

สห ๒๔๕๙/๐๕๓๕

เด็กหญิงสุภาพรรณ รุ่งสว่าง
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี สถิตย์วัฒนาราม  

สห ๒๔๕๙/๐๕๓๖

เด็กหญิงอริสา อ่วมน้อย
๓๑/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี สถิตย์วัฒนาราม  

สห ๒๔๕๙/๐๕๓๗
เด็กชายชาญณรงค์ ดีอ้น

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงห์บุรี สถิตย์วัฒนาราม  

สห ๒๔๕๙/๐๕๓๘

เด็กชายชินาธิป แตงสี
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี สถิตย์วัฒนาราม  

สห ๒๔๕๙/๐๕๓๙

เด็กชายธนดล ตาลเวช
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงห์บุรี สถิตย์วัฒนาราม  

สห ๒๔๕๙/๐๕๔๐
เด็กชายธนพล ทันอิว

้

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี สถิตย์วัฒนาราม  

สห ๒๔๕๙/๐๕๔๑
เด็กชายบัณฑิต เกษาธิกิจ

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงห์บุรี สถิตย์วัฒนาราม  

สห ๒๔๕๙/๐๕๔๒

เด็กชายพุฒิพงศ์ กลับดี
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงห์บุรี สถิตย์วัฒนาราม  

สห ๒๔๕๙/๐๕๔๓

เด็กชายภัทรพงษ์ ภมรคล
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงห์บุรี สถิตย์วัฒนาราม  

สห ๒๔๕๙/๐๕๔๔

เด็กหญิงกมลวรรณ สุขประเสริฐ
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี สถิตย์วัฒนาราม  

สห ๒๔๕๙/๐๕๔๕
เด็กหญิงกฤติกานต์ ทรวดทรง

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงห์บุรี สถิตย์วัฒนาราม  

สห ๒๔๕๙/๐๕๔๖

เด็กหญิงกุลธิดา สิงห์พล
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี สถิตย์วัฒนาราม  

สห ๒๔๕๙/๐๕๔๗

เด็กหญิงชมพูนุท พานิช
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงห์บุรี สถิตย์วัฒนาราม  

สห ๒๔๕๙/๐๕๔๘

เด็กหญิงณิชาภัทร์ แปนแก้ว
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงห์บุรี สถิตย์วัฒนาราม  

สห ๒๔๕๙/๐๕๔๙
เด็กหญิงทิติมา พานิช

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงห์บุรี สถิตย์วัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสิงห์บุรี  ๑๖ / ๖๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สห ๒๔๕๙/๐๕๕๐
เด็กหญิงธวัลรัตน์ ตันละมัยงาม

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี สถิตย์วัฒนาราม  

สห ๒๔๕๙/๐๕๕๑

เด็กหญิงธารทิพย์ เกล็ดนิม

่

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี สถิตย์วัฒนาราม  

สห ๒๔๕๙/๐๕๕๒
เด็กหญิงนิรัชพร สุมะโน

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี สถิตย์วัฒนาราม  

สห ๒๔๕๙/๐๕๕๓

เด็กหญิงปพิชญา สดใสกิจ
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงห์บุรี สถิตย์วัฒนาราม  

สห ๒๔๕๙/๐๕๕๔
เด็กหญิงปภาวรินทร์ ชูแก้ว

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงห์บุรี สถิตย์วัฒนาราม  

สห ๒๔๕๙/๐๕๕๕

เด็กหญิงปวันรัตน์ กองฤทธิ

์

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี สถิตย์วัฒนาราม  

สห ๒๔๕๙/๐๕๕๖
เด็กหญิงพนิดา นุ่นยวง

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี สถิตย์วัฒนาราม  

สห ๒๔๕๙/๐๕๕๗

เด็กหญิงพรไพลิน โสภาเจริญ
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี สถิตย์วัฒนาราม  

สห ๒๔๕๙/๐๕๕๘

เด็กหญิงวัลลภา แสงสุวรรณ์
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี สถิตย์วัฒนาราม  

สห ๒๔๕๙/๐๕๕๙

เด็กหญิงวิมลศิริ ฮวบเจริญ

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี สถิตย์วัฒนาราม  

สห ๒๔๕๙/๐๕๖๐
เด็กหญิงวีญาภรณ์ ประทุม

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงห์บุรี สถิตย์วัฒนาราม  

สห ๒๔๕๙/๐๕๖๑

เด็กหญิงสุชานันท์ รุ่มรวย
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงห์บุรี สถิตย์วัฒนาราม  

สห ๒๔๕๙/๐๕๖๒

เด็กชายธนกร ด่านสมัคร

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี สถิตย์วัฒนาราม  

สห ๒๔๕๙/๐๕๖๓

เด็กชายธนาธิป อุปวงษา
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี สถิตย์วัฒนาราม  

สห ๒๔๕๙/๐๕๖๔
เด็กชายอมรพรรณ แก้วเนตร์

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี สถิตย์วัฒนาราม  

สห ๒๔๕๙/๐๕๖๕

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ แสงสว่าง
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงห์บุรี สถิตย์วัฒนาราม  

สห ๒๔๕๙/๐๕๖๖

เด็กหญิงณัฏฐพร มาทา
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงห์บุรี สถิตย์วัฒนาราม  

สห ๒๔๕๙/๐๕๖๗

เด็กหญิงณัฐชยา เอียมสอาด

่

๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี สถิตย์วัฒนาราม  

สห ๒๔๕๙/๐๕๖๘
เด็กหญิงณัฐณิชา กุลกุศล

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี สถิตย์วัฒนาราม  

สห ๒๔๕๙/๐๕๖๙

เด็กหญิงณัฐริกา ภูผาพลอย
๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงห์บุรี สถิตย์วัฒนาราม  

สห ๒๔๕๙/๐๕๗๐
เด็กหญิงธนภสร ธูปบูชากร

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงห์บุรี สถิตย์วัฒนาราม  

สห ๒๔๕๙/๐๕๗๑

เด็กหญิงนรีรัตน์ ทองรักษ์
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี สถิตย์วัฒนาราม  

สห ๒๔๕๙/๐๕๗๒
เด็กหญิงพาสินี เหรียญทอง

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี สถิตย์วัฒนาราม  

สห ๒๔๕๙/๐๕๗๓

เด็กหญิงพิมพ์นิภา สุปนะ
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงห์บุรี สถิตย์วัฒนาราม  

สห ๒๔๕๙/๐๕๗๔

เด็กหญิงเพ็ญรดี อิมสำราญ

่

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงห์บุรี สถิตย์วัฒนาราม  

สห ๒๔๕๙/๐๕๗๕

เด็กหญิงศศิวรรณ ปนเกตุ
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงห์บุรี สถิตย์วัฒนาราม  

สห ๒๔๕๙/๐๕๗๖
เด็กหญิงสิริกร จันทร์ขาว

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี สถิตย์วัฒนาราม  

สห ๒๔๕๙/๐๕๗๗

เด็กหญิงสุชัญญา นรินทร์ศิลป
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงห์บุรี สถิตย์วัฒนาราม  

สห ๒๔๕๙/๐๕๗๘

เด็กหญิงอัญชิสา นาคจุ้ย
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี สถิตย์วัฒนาราม  

สห ๒๔๕๙/๐๕๗๙

เด็กหญิงอารีรัตน์ เกิดสมบัติ
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์บุรี สถิตย์วัฒนาราม  

สห ๒๔๕๙/๐๕๘๐
เด็กหญิงอุบลรัตน์ วัฒนาอุดม

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงห์บุรี สถิตย์วัฒนาราม  

สห ๒๔๕๙/๐๕๘๑

นายจิรภัทร จันทร์สืบสาย
๑๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสิงห์บุรี สังฆราชาวาส  

สห ๒๔๕๙/๐๕๘๒

นายชรักษ์ คงสมบุญ
๑๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสิงห์บุรี สังฆราชาวาส  

สห ๒๔๕๙/๐๕๘๓

นายพรหรหม ชูทอง

๑๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสิงห์บุรี สังฆราชาวาส  

สห ๒๔๕๙/๐๕๘๔
นายพิชุตม์ ปยะชน

๑๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสิงห์บุรี สังฆราชาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสิงห์บุรี  ๑๗ / ๖๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สห ๒๔๕๙/๐๕๘๕

นายสิทธิพัฒน์ จิตร์กระจ่าง
๓๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสิงห์บุรี สังฆราชาวาส  

สห ๒๔๕๙/๐๕๘๖

นายพัทธ พงษ์พยุหะ
๒๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสิงห์บุรี สังฆราชาวาส  

สห ๒๔๕๙/๐๕๘๗
นางสาวฐิติภรณ์ อ่อนสำลี

๑๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสิงห์บุรี สังฆราชาวาส  

สห ๒๔๕๙/๐๕๘๘

นางสาวปาณิศา จันทร์เชือ

้

๒๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสิงห์บุรี สังฆราชาวาส  

สห ๒๔๕๙/๐๕๘๙

นายชยานันต์ เชาว์โน
๑๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสิงห์บุรี สังฆราชาวาส  

สห ๒๔๕๙/๐๕๙๐
นายพัทธภูมิ ทองแก้ว

๒๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสิงห์บุรี สังฆราชาวาส  

สห ๒๔๕๙/๐๕๙๑
นายกิตติภณ ทับทอง

๐๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสิงห์บุรี สังฆราชาวาส  

สห ๒๔๕๙/๐๕๙๒

นายชัยนันท์ อินท้วม
๐๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสิงห์บุรี สังฆราชาวาส  

สห ๒๔๕๙/๐๕๙๓

นายปณณธร ยิมพงษ์

้

๑๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสิงห์บุรี สังฆราชาวาส  

สห ๒๔๕๙/๐๕๙๔

นายสุรพล แจ่มมี
๑๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสิงห์บุรี สังฆราชาวาส  

สห ๒๔๕๙/๐๕๙๕
นายกิตติภพ ทับทอง

๐๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสิงห์บุรี สังฆราชาวาส  

สห ๒๔๕๙/๐๕๙๖

นายณัฐพงษ์ มาคงกุล
๑๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสิงห์บุรี สังฆราชาวาส  

สห ๒๔๕๙/๐๕๙๗

นางสาวบุพกากร แสงบดี
๐๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสิงห์บุรี สังฆราชาวาส  

สห ๒๔๕๙/๐๕๙๘

นายจุมพลศักดิ

์

กิจบำรุง

๑๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสิงห์บุรี สังฆราชาวาส  

สห ๒๔๕๙/๐๕๙๙
นายจิรวัฒน์ เขียวบุรี

๒๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสิงห์บุรี สังฆราชาวาส  

สห ๒๔๕๙/๐๖๐๐
นายกษพล รอดระวัง

๒๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสิงห์บุรี สังฆราชาวาส  

สห ๒๔๕๙/๐๖๐๑
นายจิรพรรษ นวลเกษา

๓๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสิงห์บุรี สังฆราชาวาส  

สห ๒๔๕๙/๐๖๐๒
นายนาวิน เต็มดวง

๓๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสิงห์บุรี สังฆราชาวาส  

สห ๒๔๕๙/๐๖๐๓
นายณัฐนนท์ โกสุมา

๐๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสิงห์บุรี สังฆราชาวาส  

สห ๒๔๕๙/๐๖๐๔
นายวายุ ถินคำ

่

๒๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสิงห์บุรี สังฆราชาวาส  

สห ๒๔๕๙/๐๖๐๕
นางสาววัลลษา โตอำพันธุ์

๒๒/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสิงห์บุรี สังฆราชาวาส  

สห ๒๔๕๙/๐๖๐๖
นางสาวสุรีรัตน์ อยู่แย้ม

๑๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสิงห์บุรี สังฆราชาวาส  

สห ๒๔๕๙/๐๖๐๗
นายคุณานนท์ ธนกิจการค้า

๑๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสิงห์บุรี สังฆราชาวาส  

สห ๒๔๕๙/๐๖๐๘
นายเจษฎา คงนาวัง

๒๗/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนสิงห์บุรี สังฆราชาวาส  

สห ๒๔๕๙/๐๖๐๙
นายเฉลิมวัฒน์ กลับฝง

๑๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสิงห์บุรี สังฆราชาวาส  

สห ๒๔๕๙/๐๖๑๐
นางสาวนันทรราวดี อุปถัมภ์

๐๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสิงห์บุรี สังฆราชาวาส  

สห ๒๔๕๙/๐๖๑๑
นางสาวนภาพร สอนรอด

๑๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสิงห์บุรี สังฆราชาวาส  

สห ๒๔๕๙/๐๖๑๒

นางสาวกัญญ์วรา สามคุ้มพิมพ์
๒๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสิงห์บุรี สังฆราชาวาส  

สห ๒๔๕๙/๐๖๑๓
นางสาวปภัสสวรรณ โน้มนำ

๑๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสิงห์บุรี สังฆราชาวาส  

สห ๒๔๕๙/๐๖๑๔

นางสาวพรพรรณ นาคแก้ว
๑๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสิงห์บุรี สังฆราชาวาส  

สห ๒๔๕๙/๐๖๑๕
นายวัลลภ ถานาน

๑๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสิงห์บุรี สังฆราชาวาส  

สห ๒๔๕๙/๐๖๑๖

นายวัชริศ กันภัย
๐๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสิงห์บุรี สังฆราชาวาส  

สห ๒๔๕๙/๐๖๑๗

นายธนพล คำละมูล
๑๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสิงห์บุรี สังฆราชาวาส  

สห ๒๔๕๙/๐๖๑๘

นายธนกฤต เมฆฉาย
๒๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสิงห์บุรี สังฆราชาวาส  

สห ๒๔๕๙/๐๖๑๙
นางสาวพิมพ์พิสุทธิ

์

สาลี
๒๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสิงห์บุรี สังฆราชาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสิงห์บุรี  ๑๘ / ๖๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สห ๒๔๕๙/๐๖๒๐ นางสาวพิชฌาญานันท์
สุขศิริ

๒๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสิงห์บุรี สังฆราชาวาส  

สห ๒๔๕๙/๐๖๒๑

นายประพัฒน์ สุขประเสริฐ
๐๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสิงห์บุรี สังฆราชาวาส  

สห ๒๔๕๙/๐๖๒๒
นางสาวพิตราภรณ์

สุนทรเทพวรากุล
๑๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสิงห์บุรี สังฆราชาวาส  

สห ๒๔๕๙/๐๖๒๓

นายธนศักดิ

์

สุขสบาย
๒๙/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนสิงห์บุรี สังฆราชาวาส  

สห ๒๔๕๙/๐๖๒๔

นายปณณวัฒน์ อุประ
๐๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสิงห์บุรี สังฆราชาวาส  

สห ๒๔๕๙/๐๖๒๕

นายพีรณัฐ
นวรัตน์ ณ อยุธยา ๒๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสิงห์บุรี สังฆราชาวาส  

สห ๒๔๕๙/๐๖๒๖
นายฐานัส เสมอเหมือน

๑๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสิงห์บุรี สังฆราชาวาส  

สห ๒๔๕๙/๐๖๒๗

นายทรงพล อินทรบำรุง

๑๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสิงห์บุรี สังฆราชาวาส  

สห ๒๔๕๙/๐๖๒๘

เด็กชายณภัทร รอดเมฆ
๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงห์บุรี เสาธงทอง  

สห ๒๔๕๙/๐๖๒๙

เด็กชายพชรพล เอียมหรุ่น

่

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงห์บุรี เสาธงทอง  

สห ๒๔๕๙/๐๖๓๐
เด็กชายสุทธิโชค สังข์ทอง

๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงห์บุรี เสาธงทอง  

สห ๒๔๕๙/๐๖๓๑

เด็กหญิงกนกพร งอยจันทร์ศรี
๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงห์บุรี เสาธงทอง  

สห ๒๔๕๙/๐๖๓๒

เด็กหญิงกรรณิการ์ มุขไกร
๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงห์บุรี เสาธงทอง  

สห ๒๔๕๙/๐๖๓๓

เด็กหญิงจิราพร โพธิไพศาร์

์

๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงห์บุรี เสาธงทอง  

สห ๒๔๕๙/๐๖๓๔
เด็กหญิงจิราภา สุธา

๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงห์บุรี เสาธงทอง  

สห ๒๔๕๙/๐๖๓๕

เด็กหญิงชลธิชา นาวีระ

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงห์บุรี เสาธงทอง  

สห ๒๔๕๙/๐๖๓๖

เด็กหญิงทิพวัลย์ ดีละม้าย
๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงห์บุรี เสาธงทอง  

สห ๒๔๕๙/๐๖๓๗

เด็กหญิงธัชพร วิไลกิจ

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงห์บุรี เสาธงทอง  

สห ๒๔๕๙/๐๖๓๘
เด็กหญิงณปภา ภัทรฐกรไกรศรี

๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงห์บุรี เสาธงทอง  

สห ๒๔๕๙/๐๖๓๙

เด็กหญิงภัทรพร นุชอยู่
๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงห์บุรี เสาธงทอง  

สห ๒๔๕๙/๐๖๔๐
เด็กหญิงวรัชยา โตอ่อน

๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงห์บุรี เสาธงทอง  

สห ๒๔๕๙/๐๖๔๑

เด็กหญิงสิริกร ภู่แส

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงห์บุรี เสาธงทอง  

สห ๒๔๕๙/๐๖๔๒
เด็กหญิงอาริษา น่วมโพธิ

์

๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงห์บุรี เสาธงทอง  

สห ๒๔๕๙/๐๖๔๓

เด็กชายจตุรพร สุขสมบัติ
๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงห์บุรี เสาธงทอง  

สห ๒๔๕๙/๐๖๔๔

เด็กชายชัยฤทธิ

์

เสือจันทร์
๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงห์บุรี เสาธงทอง  

สห ๒๔๕๙/๐๖๔๕

เด็กชายทักษ์ดนัย เรืองลือ

่

๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงห์บุรี เสาธงทอง  

สห ๒๔๕๙/๐๖๔๖
เด็กชายทีปกร มาพันธุ์

๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงห์บุรี เสาธงทอง  

สห ๒๔๕๙/๐๖๔๗

เด็กชายธนภัทร เอียมสะอาด

่

๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงห์บุรี เสาธงทอง  

สห ๒๔๕๙/๐๖๔๘

เด็กชายธีรจิต กาวชู
๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงห์บุรี เสาธงทอง  

สห ๒๔๕๙/๐๖๔๙

เด็กชายประมินทร์ นิมทอง

่

๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงห์บุรี เสาธงทอง  

สห ๒๔๕๙/๐๖๕๐
เด็กชายภัทราวุธ โภคาปกรณ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงห์บุรี เสาธงทอง  

สห ๒๔๕๙/๐๖๕๑

เด็กชายภากรณ์ ไผ่ชู
๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงห์บุรี เสาธงทอง  

สห ๒๔๕๙/๐๖๕๒

เด็กชายมังกร สมอยู่
๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงห์บุรี เสาธงทอง  

สห ๒๔๕๙/๐๖๕๓

เด็กหญิงจิราภา ศรีแก้วพันธุ์
๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงห์บุรี เสาธงทอง  

สห ๒๔๕๙/๐๖๕๔
เด็กหญิงณิชารีย์ คานทะจันทร์

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงห์บุรี เสาธงทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสิงห์บุรี  ๑๙ / ๖๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สห ๒๔๕๙/๐๖๕๕

เด็กหญิงศศิกัญญา สุนทร
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงห์บุรี เสาธงทอง  

สห ๒๔๕๙/๐๖๕๖

เด็กหญิงสิริกุล บัวศรี
๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงห์บุรี เสาธงทอง  

สห ๒๔๕๙/๐๖๕๗
เด็กชายทัตดนัย ทิมทอง

๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงห์บุรี เสาธงทอง  

สห ๒๔๕๙/๐๖๕๘

เด็กชายนฤพล ใจพิทักษ์
๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงห์บุรี เสาธงทอง  

สห ๒๔๕๙/๐๖๕๙

เด็กชายพีรพล ภู่เงิน
๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงห์บุรี เสาธงทอง  

สห ๒๔๕๙/๐๖๖๐
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ เทียนบาง

๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงห์บุรี เสาธงทอง  

สห ๒๔๕๙/๐๖๖๑
เด็กหญิงณัฐกานต์ ศรีสนพันธุ์

๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงห์บุรี เสาธงทอง  

สห ๒๔๕๙/๐๖๖๒ เด็กหญิงประกายวรรณ
หงษ์ทอง

๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงห์บุรี เสาธงทอง  

สห ๒๔๕๙/๐๖๖๓

เด็กหญิงพรรณราย ยอดคำ
๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงห์บุรี เสาธงทอง  

สห ๒๔๕๙/๐๖๖๔

เด็กชายกฤษดา เพ็ชด้วง
๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงห์บุรี หัวว่าว  

สห ๒๔๕๙/๐๖๖๕
เด็กชายธีรภัทร์ วงษ์นาค

๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงห์บุรี หัวว่าว  

สห ๒๔๕๙/๐๖๖๖

เด็กชายนันทวัฒน์ วงษ์โกฎ
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงห์บุรี หัวว่าว  

สห ๒๔๕๙/๐๖๖๗

เด็กชายบุญวรุตม์ ประกอบทอง
๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงห์บุรี หัวว่าว  

สห ๒๔๕๙/๐๖๖๘

เด็กชายศุภกรณ์ อิมเชืออยู่

่ ้

๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงห์บุรี หัวว่าว  

สห ๒๔๕๙/๐๖๖๙
เด็กหญิงกรรชณี เสือแก่น

๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงห์บุรี หัวว่าว  

สห ๒๔๕๙/๐๖๗๐
เด็กหญิงทิพวรรณ สงค์ทิพย์

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงห์บุรี หัวว่าว  

สห ๒๔๕๙/๐๖๗๑

เด็กหญิงธนารัตน์ ทองคำ
๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงห์บุรี หัวว่าว  

สห ๒๔๕๙/๐๖๗๒

เด็กหญิงนัทธรดา ตันละมัยงาม
๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงห์บุรี หัวว่าว  

สห ๒๔๕๙/๐๖๗๓
เด็กหญิงเนตรนภา พูลเจริญ

๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงห์บุรี หัวว่าว  

สห ๒๔๕๙/๐๖๗๔

เด็กหญิงปนัดดา นุชประเสริฐ
๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงห์บุรี หัวว่าว  

สห ๒๔๕๙/๐๖๗๕
เด็กหญิงปภาวรินทร์ มีสอาด

๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงห์บุรี หัวว่าว  

สห ๒๔๕๙/๐๖๗๖

เด็กหญิงภัทธิรา อินตละกูล
๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงห์บุรี หัวว่าว  

สห ๒๔๕๙/๐๖๗๗
เด็กหญิงลลิตา บัวทอง

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงห์บุรี หัวว่าว  

สห ๒๔๕๙/๐๖๗๘

เด็กชายศิลา พวงนาค
๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงห์บุรี หัวว่าว  

สห ๒๔๕๙/๐๖๗๙
เด็กหญิงกัญญาภัทร ใจกว้าง

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงห์บุรี หัวว่าว  

สห ๒๔๕๙/๐๖๘๐
เด็กหญิงกุลณดา วงษ์ช่าง

๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงห์บุรี หัวว่าว  

สห ๒๔๕๙/๐๖๘๑
เด็กหญิงณัฐณันท์ อริยพาณิชกุล

๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงห์บุรี หัวว่าว  

สห ๒๔๕๙/๐๖๘๒

เด็กหญิงธนาภรณ์ ศรีรักษา

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงห์บุรี หัวว่าว  

สห ๒๔๕๙/๐๖๘๓
เด็กหญิงประภาภรณ์ ช่วยชู

๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงห์บุรี หัวว่าว  

สห ๒๔๕๙/๐๖๘๔

เด็กหญิงปวีณ์สุดา สำลี
๑๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงห์บุรี หัวว่าว  

สห ๒๔๕๙/๐๖๘๕
เด็กหญิงพัชรินทร์ ศิริมงคลกิจกุล

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงห์บุรี หัวว่าว  

สห ๒๔๕๙/๐๖๘๖

เด็กหญิงภัทรชนน เชือแฉ่ง

้

๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงห์บุรี หัวว่าว  

สห ๒๔๕๙/๐๖๘๗

เด็กหญิงภัทริดา วชิรตรังสฤษดิ

์

๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงห์บุรี หัวว่าว  

สห ๒๔๕๙/๐๖๘๘

เด็กหญิงวชิรญา จันทร์เทียง

่

๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงห์บุรี หัวว่าว  

สห ๒๔๕๙/๐๖๘๙
เด็กหญิงอารยา จาตุรนต์พงศา

๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงห์บุรี หัวว่าว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสิงห์บุรี  ๒๐ / ๖๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สห ๒๔๕๙/๐๖๙๐
เด็กหญิงอิสริยา พึงโพธิ

่ ์

๐๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงห์บุรี หัวว่าว  

สห ๒๔๕๙/๐๖๙๑

เด็กชายปณณวิชญ์ ปานช้าง
๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงห์บุรี หัวว่าว  

สห ๒๔๕๙/๐๖๙๒
เด็กชายพีรพัฒน์ อ่อนนาค

๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงห์บุรี หัวว่าว  

สห ๒๔๕๙/๐๖๙๓

เด็กชายศุภวิชย์ สุขสโมสร
๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงห์บุรี หัวว่าว  

สห ๒๔๕๙/๐๖๙๔

เด็กชายกานต์ เทียนถาวร
๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงห์บุรี หัวว่าว  

สห ๒๔๕๙/๐๖๙๕

เด็กหญิงกมลวรรณ บัวคำ
๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงห์บุรี หัวว่าว  

สห ๒๔๕๙/๐๖๙๖
เด็กหญิงจิราภา นามเสติ

๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงห์บุรี หัวว่าว  

สห ๒๔๕๙/๐๖๙๗

เด็กหญิงณัฐณิชา ขุนวังห์
๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงห์บุรี หัวว่าว  

สห ๒๔๕๙/๐๖๙๘

เด็กหญิงนภาพร ช่วยบุญ
๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงห์บุรี หัวว่าว  

สห ๒๔๕๙/๐๖๙๙

เด็กหญิงนาถวดี รุติประภา
๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงห์บุรี หัวว่าว  

สห ๒๔๕๙/๐๗๐๐
เด็กหญิงพรธิชา คนขำ

๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงห์บุรี หัวว่าว  

สห ๒๔๕๙/๐๗๐๑
เด็กหญิงเมธาวี ภู่แส

๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงห์บุรี หัวว่าว  

สห ๒๔๕๙/๐๗๐๒
เด็กหญิงรภัสกุล กุลอ้น

๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงห์บุรี หัวว่าว  

สห ๒๔๕๙/๐๗๐๓
เด็กหญิงสปณดา

กาญจนนิลวรรณ
๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงห์บุรี หัวว่าว  

สห ๒๔๕๙/๐๗๐๔
เด็กหญิงสิริมา ขันทอง

๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงห์บุรี หัวว่าว  

สห ๒๔๕๙/๐๗๐๕
เด็กหญิงอมรรัตน์ จิตร์ประไพ

๐๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงห์บุรี หัวว่าว  

สห ๒๔๕๙/๐๗๐๖
นายวิโรจน์ ปนเทียน

๐๑/๐๒/๒๔๙๗

เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๗๐๗
นายมานพ เอือเฟอพันธุ์

้

๒๓/๐๔/๒๕๐๔

เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๗๐๘
นายธานินทร์ ดีฉนวน

๐๕/๐๗/๒๕๐๔
เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๗๐๙
นายสิรภพ ภูนิสัย

๐๔/๐๗/๒๕๐๖
เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๗๑๐
นายสมเกียรติ ไม้งิว

้

๑๕/๐๕/๒๕๐๗

เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๗๑๑

นายวินัย ภักดี
๑๓/๐๔/๒๕๐๘

เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๗๑๒
นายดนัย บุตร์ยากลัด

๐๔/๐๑/๒๕๑๐
เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๗๑๓

นายสัมภาษณ์ เฉยนก
๐๘/๐๒/๒๕๑๑

เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๗๑๔

นายโอภาส ทองใบ
๑๓/๑๐/๒๕๑๑

เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๗๑๕

นายวัยกร พรหมสุข
๑๓/๐๕/๒๕๑๓

เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๗๑๖
นายวรยุทธ เอียมสำลี

่

๑๘/๑๐/๒๕๑๔

เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๗๑๗

นายนพรัตน์ ชมภูชน
๑๐/๑๑/๒๕๑๕

เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๗๑๘

นายอัครเดช เทศสกุล
๐๙/๐๑/๒๕๑๖

เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๗๑๙

นายวรวุฒิ ยิมจันทร์

้

๒๐/๐๖/๒๕๑๖

เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๗๒๐
นายพีรพล คงเกิด

๒๖/๐๗/๒๕๑๖

เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๗๒๑

นายสมชาย แจ่มศรี
๐๓/๐๘/๒๕๑๖

เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๗๒๒

นายวีรยุทธ แซ่จิว

๒๖/๑๑/๒๕๑๗

เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๗๒๓

นายนิกร จันทรังษี
๒๔/๐๘/๒๕๑๘

เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๗๒๔
นายนรินทร์ ช่างพานิช

๐๗/๐๔/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งพรหมนคร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสิงห์บุรี  ๒๑ / ๖๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สห ๒๔๕๙/๐๗๒๕

นายปทมน ลีสุวรรณ

้

๑๘/๐๖/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๗๒๖

นายสฤษฎ์ ขันธวิสูตร
๑๐/๐๖/๒๕๒๐

เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๗๒๗
นายอานนท์ บุญมาก

๑๕/๐๗/๒๕๒๐

เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๗๒๘

นายวิโรจน์ ศรีกล่อม
๐๖/๐๓/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๗๒๙

นายเด่นชัย เปยสงวน
๑๔/๐๖/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๗๓๐
นายธนกร นราวงค์

๒๘/๐๗/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๗๓๑
นายเฉลิมชัย คำศิริ

๐๕/๑๒/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๗๓๒

นายเกษม สาเกษมสุข

๑๗/๑๒/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๗๓๓

นายวัชรพล สุดจิตร
๒๑/๐๑/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๗๓๔

นายขันเทพ

้

จันทร์หอม
๑๗/๐๔/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๗๓๕
นายสุชิน ประจิตร์

๑๑/๐๗/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๗๓๖

นายประวิตร ปริวัตร
๐๑/๑๐/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๗๓๗

นายกิตติภัทร
หมืนสุวรรณไชโย

่

๐๑/๑๑/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๗๓๘

นายกุลภพ สว่างเนตร

๑๔/๑๑/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๗๓๙
นายศุภโชค สิงห์ทอง

๒๒/๑๒/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๗๔๐
นายนราเทพ ภูมมาลา

๐๒/๐๒/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๗๔๑

นายธวัชชัย โกมล
๐๕/๐๒/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๗๔๒

นายสมเกียรติ หลำอำไพ
๐๗/๐๓/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๗๔๓
นายประภาส ทองคำ

๒๕/๐๓/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๗๔๔

นายเอกนรินทร์ ถาวรณา
๑๔/๐๔/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๗๔๕

นายสมยศ กล่อมเกลียง

้

๐๑/๐๖/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๗๔๖

นายนพพล อุปชาบาล
๑๔/๑๐/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๗๔๗
นายฉัตรชัย จันทร์สีทอง

๒๐/๑๒/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๗๔๘

นายภูเบศ รุ่งเรือง
๑๖/๐๑/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๗๔๙

นายน้อง ชิงดารัตน์
๒๕/๐๖/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๗๕๐
นายนรรตพล ชำนาญ

๐๔/๐๘/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๗๕๑
นายสุรพงษ์ วงษ์น้อย

๐๖/๐๘/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๗๕๒

นายสุนทร โชคบัณฑิต
๐๘/๐๘/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๗๕๓

นายมานพ นุชสวาท
๐๙/๐๙/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๗๕๔

นายมานัด ไชยสงค์
๑๒/๐๙/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๗๕๕
นายกรกต คล้ายละมัง

่

๒๗/๐๙/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๗๕๖

นายพิพัฒน์ จานสิบสี
๑๓/๑๐/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๗๕๗

นายธนพล ทรัพย์ส่วน
๒๔/๑๐/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๗๕๘

นายภิญโญ ปูตะมา

๑๔/๑๑/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๗๕๙
นายปญญา ขุนเณร

๒๔/๑๒/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งพรหมนคร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสิงห์บุรี  ๒๒ / ๖๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สห ๒๔๕๙/๐๗๖๐
นายธีรภัทร ปนวิเศษ

๐๕/๐๑/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๗๖๑

นายรุ่งโรจน์ วิจิตรบรรจง
๐๗/๑๑/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๗๖๒
นายมณเฑียร สมสีทำ

๑๖/๐๓/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๗๖๓

นายกวี ดวงชืน

่

๐๗/๐๔/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๗๖๔

นายศรัณย์ เจริญทรัพย์
๒๐/๑๐/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๗๖๕

นายสุเมธัส จุ้ยกง
๐๒/๑๑/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๗๖๖
นายณัฐพงษ์ ม่วงทิม

๑๑/๐๗/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๗๖๗

นายเอนก ยุติธรรม
๒๓/๐๗/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๗๖๘

นายไพโรจน์ สาถีระเนตร
๑๐/๐๘/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๗๖๙

นายนพรัตน์ เอียมสะอาด

่

๑๒/๑๑/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๗๗๐
นายวีรวุฒิ ทัศนสุวรรณ

๒๑/๐๑/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๗๗๑

นายปญญา กลินประทุม

่

๒๒/๐๒/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๗๗๒

นายสุรสิทธิ

์

โพธิทอง

์

๐๓/๐๓/๒๕๓๐
เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๗๗๓

นายปุริมปรัชญ์ ผลโชค
๒๖/๐๓/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๗๗๔
นายสุรสิทธิ

์

เสือสง่า
๒๘/๐๔/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๗๗๕

นายวรายุทธ กล่อมจิตต์
๐๘/๐๕/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๗๗๖

นายธนัฐฐา พูลหวัง
๐๑/๐๘/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๗๗๗

นายกฤษณะ สุทธิศรีกุล
๐๓/๐๘/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๗๗๘
นายอดิศักดิ

์

ศรีสอาด
๑๔/๐๘/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๗๗๙

นายธเนศ น่วมโพธิ

์

๐๑/๑๑/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๗๘๐
นายบุญส่ง มะนาวหวาน

๒๗/๐๕/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๗๘๑

นายพัฐนนท์ ช่วยบุญ
๑๓/๐๗/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๗๘๒
นายศรเพ็ชร ต้นทองคำ

๐๓/๐๘/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๗๘๓

นายพรากร เผือกหอม
๒๕/๐๘/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๗๘๔

นายศิระ แซ่ตัน
๐๑/๐๙/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๗๘๕

นายบุญยชัย ไก่แก้ว
๒๙/๐๙/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๗๘๖
นายพิพัฎฒ์ชัย รักษ์วงษ์

๑๗/๑๒/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๗๘๗

นายจิระชัย แสนสุข

๒๓/๑๒/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๗๘๘

นายชัยนิวัฒน์ ชัยศิลป
๑๕/๐๒/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๗๘๙

นายสามารถ เครือใย

๒๙/๑๒/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๗๙๐
นายปุลวัชร์ ภู่สุวรรณ์

๐๑/๐๒/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๗๙๑

นายบุรากร คุ้มมา
๑๔/๐๓/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๗๙๒

นายสรายุทธ ประวัติ
๑๒/๐๕/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๗๙๓

นายมงคล กวางแก้ว
๑๒/๐๕/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๗๙๔
นายปริญญา อินทร์เอก

๒๕/๑๐/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งพรหมนคร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสิงห์บุรี  ๒๓ / ๖๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สห ๒๔๕๙/๐๗๙๕

นายพรเทพ ศรีดามา
๐๗/๑๑/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๗๙๖

นายวรัญู สีพิมพ์

๒๔/๑๑/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๗๙๗
นายศราวุฒิ เขียววิลัย

๑๕/๑๒/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๗๙๘

นายทศพร ปานหงษ์

๒๗/๑๒/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๗๙๙

นายธงชัย ละม้าย
๑๑/๐๑/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๘๐๐
นายอำนาจ จรูญศรี

๑๗/๐๔/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๘๐๑
นายเอกรินทร์ ละอองอ่อน

๐๗/๐๗/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๘๐๒
นายณัฐวุฒิ เกียะทอง

๊

๓๑/๐๘/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๘๐๓
นายวีรภัทร เอียมท้วม

่

๑๔/๐๙/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๘๐๔
นายอัครเรศ แสงสว่าง

๐๕/๑๐/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๘๐๕
นายธนากร คงถาวร

๑๔/๑๐/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๘๐๖
นายเจนภพ สุริวงษ์

๒๗/๑๑/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๘๐๗
นายอนุลักษณ์ กระดุมเงิน

๐๓/๑๒/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๘๐๘
นายภานุกร มณฑา

๒๐/๑๒/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๘๐๙
นายอภินันท์ กลินขจร

่

๑๓/๐๒/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๘๑๐
นายพัฒนพงศ์ คงดี

๒๒/๐๗/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๘๑๑

นายนพดล เสียวสกุล

้

๑๔/๐๘/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๘๑๒

นายสุขพัฒ โพธิศรี

์

๑๔/๐๘/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๘๑๓
นายยุทธนา เกตุศิริ

๒๒/๐๘/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๘๑๔

นายเจตริน เกตุทอง
๐๖/๑๐/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๘๑๕

นายวัชระ ภู่เหล็ก

๒๙/๑๑/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๘๑๖

นายพีรวิชญ์ ชะเอม

๒๔/๑๒/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๘๑๗
นายขจร กองเนียม

๑๖/๐๘/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๘๑๘

นายณัฐวิชช์ ทำดี
๒๑/๐๘/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๘๑๙

นายพงศทร เจริญอินทร์
๐๘/๑๐/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๘๒๐
นายจีรเดช พลอยแสง

๐๙/๑๑/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๘๒๑
นายดนุพล อ้นสวน

๑๐/๑๑/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๘๒๒

นายเจริญทอง เปยมสอาด

๒๗/๑๑/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๘๒๓

นายศักดิดา

์

น้อยกลาง

๑๒/๑๒/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๘๒๔

นายกฤษดา สีปาน
๐๒/๐๒/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๘๒๕
นายทวีศักดิ

์

สุขประเสริฐ
๑๙/๐๒/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๘๒๖

นายไพศาล ภาคกิจ
๐๘/๐๓/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๘๒๗

นายวราพล สุขบำรุง
๑๙/๐๓/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๘๒๘

นายธีรยุธ ไม้งิว

้

๒๓/๐๓/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๘๒๙
นายธนารัตน์ รอดคำ

๒๙/๐๓/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งพรหมนคร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสิงห์บุรี  ๒๔ / ๖๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สห ๒๔๕๙/๐๘๓๐
นายธนากร สายนาค

๑๒/๐๗/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๘๓๑

นายมงคล หอมจันทร์
๑๗/๐๗/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๘๓๒
นายกมล ใจดี

๐๕/๐๙/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๘๓๓

นายอลงกรณ์ ถนอมสุข
๐๕/๐๙/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๘๓๔

นายศิลปชัย ตรีเวชรัตน์
๐๖/๐๑/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๘๓๕

นายธีรวัฒน์ ดีหนองเปด
๑๐/๐๔/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๘๓๖
นายธงชัย สีปาน

๑๕/๐๔/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๘๓๗

นายอรรถพล ไชยยงค์
๑๖/๐๕/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๘๓๘

นายหัสนัย ทรงศิลป
๑๖/๐๕/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๘๓๙

นายกิตติทัต สุวรรณวัฒนะ
๒๓/๐๖/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๘๔๐
นายปยะ มันใจ

้

๐๙/๐๘/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๘๔๑

นายสรวิชญ์ พูลถิน
๒๖/๐๙/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๘๔๒

นายชูศักดิ

์

มะณีวงษ์
๐๖/๑๒/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๘๔๓

นายอรรรถพล จิตงาม

๓๑/๑๒/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๘๔๔
นายนครินทร์ วงษ์มาดิษฐ์

๒๒/๐๒/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๘๔๕

นายสิทธิโชค จินดา
๒๓/๐๒/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๘๔๖

นายไพรัตน์ แสนแสบ
๑๑/๐๔/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๘๔๗

นายธวัชชัย บุณยสวัสดิ

์

๒๔/๐๘/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๘๔๘
นายราชัน รัตนอำภา

๑๖/๐๙/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๘๔๙

นายเอกชัย พุ่มสาขา
๑๗/๑๐/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๘๕๐
นายอนุกูล ทองประดิษฐ์

๑๙/๑๐/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๘๕๑

นายสุธีรพงษ์ บำรุงผล
๒๐/๑๑/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๘๕๒
นายศุภณัฐ ประชากลาง

๓๑/๐๑/๒๕๔๐

เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๘๕๓

นายทินกร สระเกษ
๐๗/๐๖/๒๕๔๐

เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๘๕๔

นายกฤษณะ สีนิล
๑๕/๐๙/๒๕๔๐

เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๘๕๕

นายศิริวัฒน์ แสงอรุณ
๐๒/๑๒/๒๕๔๐

เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๘๕๖
นายธนโชติ บุญงาม

๐๒/๐๑/๒๕๔๑

เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๘๕๗

นางแผว พันธุ
๑๖/๐๓/๒๕๐๑

เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๘๕๘

นางมาลัย ปล่อยทุม
๓๐/๐๑/๒๕๐๓

เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๘๕๙

นางลำเพย เจริญพรหม
๑๐/๐๔/๒๕๐๕

เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๘๖๐
นางสมหวัง พวงจำป

๐๓/๐๗/๒๕๐๕
เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๘๖๑

นางสาวนิตยา แซ่พัง

้

๑๕/๐๑/๒๕๐๗

เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๘๖๒

นางบุญเรือน อ่อนสำอาง
๐๓/๑๐/๒๕๐๙

เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๘๖๓

นางสาวชนันชิดา สุขเกษม
๑๕/๑๑/๒๕๑๐

เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๘๖๔
นางสาวรชาดา บุญประสพ

๒๓/๐๗/๒๕๑๒

เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งพรหมนคร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสิงห์บุรี  ๒๕ / ๖๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สห ๒๔๕๙/๐๘๖๕

นางสาวดรุณี สำอาง
๑๕/๐๑/๒๕๑๓

เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๘๖๖

นางสาวสายพิมพ์ นาคพุ่ม
๐๒/๐๗/๒๕๑๘

เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๘๖๗
นางศิรา ภักดิโสภา

์

๒๑/๑๑/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๘๖๘

นางสาวถนอมศรี บุญเลิศ
๑๐/๐๙/๒๕๒๐

เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๘๖๙

นางสาวกัญชลี เฉยรอด
๒๗/๐๙/๒๕๒๐

เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๘๗๐
นางสาววรรณา นัดดาพรหม

๓๐/๑๒/๒๕๒๐

เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๘๗๑
นางสมพงษ์ แดงสกุล

๐๒/๑๑/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๘๗๒

นางสาวสลักจิตร ห่วงญาติ
๐๓/๐๒/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๘๗๓

นางสาวพวงแข บุญลา
๒๘/๐๕/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๘๗๔

นางสาววราพร ฉิมชาวนา
๒๔/๐๑/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๘๗๕
นางสาวจรัสพร กลินหอม

่

๒๖/๐๗/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๘๗๖

นางสาวสายหยุด เศรษฐีเขตวิทย์
๑๗/๐๙/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๘๗๗

นางสาวโชติมา สุวะเลิศ
๒๖/๐๑/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๘๗๘

นางสาวพรพรรณ ถูสมบัติ
๑๖/๑๐/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๘๗๙
นางนิภาพร สีโห้

๒๕/๐๖/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๘๘๐
นางสาวระวีวรรณ เนียมทอง

๐๑/๑๐/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๘๘๑

นางสาวณัฐธยา มาดทอง
๒๗/๐๘/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๘๘๒

นางสาวอารีรัตน์ ยันสาด
๒๔/๑๐/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๘๘๓
นางสาวสุพัตรา ภูริวัฒน์

๑๔/๑๑/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๘๘๔

นางสาวสนธยา สายอินทจักร
๒๘/๐๖/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๘๘๕

นางสาวเสาวณี เสวกวิหารี
๐๘/๐๙/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๘๘๖

นางสาวสุมาลี กองแก้ว
๑๕/๐๖/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๘๘๗
นางสาวภัทธาดา กลันฉาย

่

๐๓/๑๐/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๘๘๘

นางสาวชลธิชา แท่งทอง
๑๖/๐๖/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๘๘๙

นางสาวเพ็ญศิริ นาคำพา
๒๗/๐๙/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๘๙๐
นางสาวพรพิรุฬห์ เสริมกลิน

่

๑๒/๑๒/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี แจ้งพรหมนคร  

สห ๒๔๕๙/๐๘๙๑
เด็กหญิงพัชราภรณ์ ชืนกลิน

่ ่

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 พรหมสาคร  

สห ๒๔๕๙/๐๘๙๒

เด็กหญิงวาสิฐี แกล้วกสิกิจ
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 พรหมสาคร  

สห ๒๔๕๙/๐๘๙๓

เด็กชายภัทรภูมิ ประหวัน

่

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 พรหมสาคร  

สห ๒๔๕๙/๐๘๙๔

เด็กหญิงกมลชนก สุขแสง
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 พรหมสาคร  

สห ๒๔๕๙/๐๘๙๕
เด็กหญิงเมทินี โหมบังลี

่

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 พรหมสาคร  

สห ๒๔๕๙/๐๘๙๖

เด็กหญิงกัญกร เหลืองาม
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 พรหมสาคร  

สห ๒๔๕๙/๐๘๙๗

เด็กหญิงสุคนทรา โปร่งสละ
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 พรหมสาคร  

สห ๒๔๕๙/๐๘๙๘

เด็กหญิงบงกช คงพันธ์
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 พรหมสาคร  

สห ๒๔๕๙/๐๘๙๙
เด็กหญิงสุนิสา คล้ายสุข

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 พรหมสาคร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสิงห์บุรี  ๒๖ / ๖๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สห ๒๔๕๙/๐๙๐๐
เด็กหญิงชนนิกานต์ เจริญจิตร์

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 พรหมสาคร  

สห ๒๔๕๙/๐๙๐๑
เด็กชายปรมินทร์ โกมล

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 พรหมสาคร  

สห ๒๔๕๙/๐๙๐๒
เด็กชายพิสิทธิ

์

ทับบุรี
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 พรหมสาคร  

สห ๒๔๕๙/๐๙๐๓
เด็กชายปรีชา กลินกลบ

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 พรหมสาคร  

สห ๒๔๕๙/๐๙๐๔
เด็กชายธนกร ดารุนิกร

๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 พรหมสาคร  

สห ๒๔๕๙/๐๙๐๕
เด็กหญิงกัลยรัตน์ พุ่มพุก

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 พรหมสาคร  

สห ๒๔๕๙/๐๙๐๖
เด็กหญิงชุติกาญจน์ คงมะลายู

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 พรหมสาคร  

สห ๒๔๕๙/๐๙๐๗
เด็กหญิงนัฐกานต์ ภูถัว

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 พรหมสาคร  

สห ๒๔๕๙/๐๙๐๘
เด็กหญิงณัฐณิชา เหมือนพลอย

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 พรหมสาคร  

สห ๒๔๕๙/๐๙๐๙
เด็กหญิงอารียา เหมือนพลอย

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 พรหมสาคร  

สห ๒๔๕๙/๐๙๑๐
เด็กหญิงพรนภา เลืองลือ

่

๓๐/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดพระนอนจักรสีห์มิตรภาพที 133

่

พระนอนจักรสีห์  

สห ๒๔๕๙/๐๙๑๑

เด็กหญิงขวัญจิรา แก้วพลายงาม
๑๔/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดพระนอนจักรสีห์มิตรภาพที 133

่

พระนอนจักรสีห์  

สห ๒๔๕๙/๐๙๑๒

เด็กหญิงนริศรา หงษ์ทอง ๙/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดพระนอนจักรสีห์มิตรภาพที 133

่

พระนอนจักรสีห์  

สห ๒๔๕๙/๐๙๑๓

เด็กหญิงสุพัตรา จีนแคะ ๔/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดพระนอนจักรสีห์มิตรภาพที 133

่

พระนอนจักรสีห์  

สห ๒๔๕๙/๐๙๑๔
เด็กหญิงชาริสา ยีสุ่นทอง

่

๑๒/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดพระนอนจักรสีห์มิตรภาพที 133

่

พระนอนจักรสีห์  

สห ๒๔๕๙/๐๙๑๕

นายจำรัส อินทร์พยุง ๑๐/๑/๒๕๐๑
โรงเรียนสิงหพาหุ(ประสานมิตรอุปถัมภ์)

พระนอนจักรสีห์  

สห ๒๔๕๙/๐๙๑๖

นางสาวสุริยาพร ปงสุคนธ์ ๖/๓/๒๕๔๒
โรงเรียนสิงหพาหุ(ประสานมิตรอุปถัมภ์)

พระนอนจักรสีห์  

สห ๒๔๕๙/๐๙๑๗

นางสาวอัยลดา คงถาวร
๑๓/๗/๒๕๔๒ โรงเรียนสิงหพาหุ(ประสานมิตรอุปถัมภ์)

พระนอนจักรสีห์  

สห ๒๔๕๙/๐๙๑๘
นางสาวประไพศรี ไม้แก่น

๗/๑๐/๒๕๔๒ โรงเรียนสิงหพาหุ(ประสานมิตรอุปถัมภ์)
พระนอนจักรสีห์  

สห ๒๔๕๙/๐๙๑๙

นางสาววันทณา สอนเอียม

่

๑/๑๑/๒๕๔๒ โรงเรียนสิงหพาหุ(ประสานมิตรอุปถัมภ์)
พระนอนจักรสีห์  

สห ๒๔๕๙/๐๙๒๐
นางสาวศิริลักษณ์ ธูปงาม ๖/๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสิงหพาหุ(ประสานมิตรอุปถัมภ์)
พระนอนจักรสีห์  

สห ๒๔๕๙/๐๙๒๑

นายต้นตรากรานต์ บาลี
๒๔/๘/๒๕๔๓ โรงเรียนสิงหพาหุ(ประสานมิตรอุปถัมภ์)

พระนอนจักรสีห์  

สห ๒๔๕๙/๐๙๒๒
นายณรงค์ฤทธิ

์

จงรักษาแก้ว
๖/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนสิงหพาหุ(ประสานมิตรอุปถัมภ์)

พระนอนจักรสีห์  

สห ๒๔๕๙/๐๙๒๓

นางสาวสโรชา สอนรอด
๒๑/๓/๒๕๔๓ โรงเรียนสิงหพาหุ(ประสานมิตรอุปถัมภ์)

พระนอนจักรสีห์  

สห ๒๔๕๙/๐๙๒๔

นางสาวกนกพร เพิมมี

่

๒๖/๖/๒๕๔๓ โรงเรียนสิงหพาหุ(ประสานมิตรอุปถัมภ์)
พระนอนจักรสีห์  

สห ๒๔๕๙/๐๙๒๕

นางสาวสุวนันท์ พุ่มใหม ๔/๗/๒๕๔๓
โรงเรียนสิงหพาหุ(ประสานมิตรอุปถัมภ์)

พระนอนจักรสีห์  

สห ๒๔๕๙/๐๙๒๖
นางสาวรุ่งรัฏฏิกาล โพธิไกร

์

๑๓/๗/๒๕๔๓ โรงเรียนสิงหพาหุ(ประสานมิตรอุปถัมภ์)
พระนอนจักรสีห์  

สห ๒๔๕๙/๐๙๒๗

นางสาวนภัสนันท์ เสาวนา
๑๑/๙/๒๕๔๓ โรงเรียนสิงหพาหุ(ประสานมิตรอุปถัมภ์)

พระนอนจักรสีห์  

สห ๒๔๕๙/๐๙๒๘

นางสาวสาวิตรี พันธ์พุ่ม
๑๙/๙/๒๕๔๓ โรงเรียนสิงหพาหุ(ประสานมิตรอุปถัมภ์)

พระนอนจักรสีห์  

สห ๒๔๕๙/๐๙๒๙

นางสาววิภาดา จันทร์แจ้ง

๒๒/๑๑/๒๕๔๓ โรงเรียนสิงหพาหุ(ประสานมิตรอุปถัมภ์)
พระนอนจักรสีห์  

สห ๒๔๕๙/๐๙๓๐
นางสาวฐิติมา ช่วยบุญ

๒๐/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนสิงหพาหุ(ประสานมิตรอุปถัมภ์)
พระนอนจักรสีห์  

สห ๒๔๕๙/๐๙๓๑
นางสาวขวัญญาภรณ์ ธรรมชาติ ๓/๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงหพาหุ(ประสานมิตรอุปถัมภ์)
พระนอนจักรสีห์  

สห ๒๔๕๙/๐๙๓๒
นางสาวประภาพรรณ

คณะวาส ๕/๔/๒๕๔๔
โรงเรียนสิงหพาหุ(ประสานมิตรอุปถัมภ์)

พระนอนจักรสีห์  

สห ๒๔๕๙/๐๙๓๓

นางสาวอินทิรา นิมนวล

้

๖/๔/๒๕๔๔
โรงเรียนสิงหพาหุ(ประสานมิตรอุปถัมภ์)

พระนอนจักรสีห์  

สห ๒๔๕๙/๐๙๓๔
นางสาววลัยพร สุวิมล ๘/๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงหพาหุ(ประสานมิตรอุปถัมภ์)
พระนอนจักรสีห์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสิงห์บุรี  ๒๗ / ๖๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สห ๒๔๕๙/๐๙๓๕

นางสาวธัญญารัตน์ เสมพิพัฒน์
๒๕/๗/๒๕๔๔ โรงเรียนสิงหพาหุ(ประสานมิตรอุปถัมภ์)

พระนอนจักรสีห์  

สห ๒๔๕๙/๐๙๓๖

นายฐาปกรณ์ อ่อนละออ

๑๙/๑๑/๒๕๔๓ โรงเรียนสิงหพาหุ(ประสานมิตรอุปถัมภ์)
พระนอนจักรสีห์  

สห ๒๔๕๙/๐๙๓๗
นายเฉลิมเกียรติ อิมสำราญ

่

๒๒/๒/๒๕๔๔ โรงเรียนสิงหพาหุ(ประสานมิตรอุปถัมภ์)
พระนอนจักรสีห์  

สห ๒๔๕๙/๐๙๓๘

นางสาวศิริบูรณ์ ภู่แพร ๓/๑/๒๕๔๔
โรงเรียนสิงหพาหุ(ประสานมิตรอุปถัมภ์)

พระนอนจักรสีห์  

สห ๒๔๕๙/๐๙๓๙

นายนพเกล้า แย้มขยาย ๙/๑/๒๕๔๓
โรงเรียนสิงหพาหุ(ประสานมิตรอุปถัมภ์)

พระนอนจักรสีห์  

สห ๒๔๕๙/๐๙๔๐
นายภาคิไนย สุขสาร

๒๓/๔/๒๕๔๓ โรงเรียนสิงหพาหุ(ประสานมิตรอุปถัมภ์)
พระนอนจักรสีห์  

สห ๒๔๕๙/๐๙๔๑
นางสาวรัตนา ดอนไพร

๒๒/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนสิงหพาหุ(ประสานมิตรอุปถัมภ์)
พระนอนจักรสีห์  

สห ๒๔๕๙/๐๙๔๒
นางสาวมีนธิกาญจน์ กุศลวงษ์

๑๕/๔/๒๕๔๔ โรงเรียนสิงหพาหุ(ประสานมิตรอุปถัมภ์)
พระนอนจักรสีห์  

สห ๒๔๕๙/๐๙๔๓

นางสาวสุดารัตน์ ไชยชน ๕/๘/๒๕๔๔
โรงเรียนสิงหพาหุ(ประสานมิตรอุปถัมภ์)

พระนอนจักรสีห์  

สห ๒๔๕๙/๐๙๔๔

นางสาวจิราภา ฮุยเกิด
๑๘/๙/๒๕๔๔ โรงเรียนสิงหพาหุ(ประสานมิตรอุปถัมภ์)

พระนอนจักรสีห์  

สห ๒๔๕๙/๐๙๔๕
นางสาวเกดทิพย์ บุญจำนงค์

๑๑/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนสิงหพาหุ(ประสานมิตรอุปถัมภ์)
พระนอนจักรสีห์  

สห ๒๔๕๙/๐๙๔๖

เด็กหญิงวัฒนศรี มะลาเหลือง
๒๓/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนสิงหพาหุ(ประสานมิตรอุปถัมภ์)

พระนอนจักรสีห์  

สห ๒๔๕๙/๐๙๔๗

เด็กหญิงพรระวี เสวกวิหารี
๒๔/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนสิงหพาหุ(ประสานมิตรอุปถัมภ์)

พระนอนจักรสีห์  

สห ๒๔๕๙/๐๙๔๘

เด็กหญิงอริสา ศรีใส
๑๒/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนสิงหพาหุ(ประสานมิตรอุปถัมภ์)

พระนอนจักรสีห์  

สห ๒๔๕๙/๐๙๔๙
เด็กหญิงกัญญารัตน์ กลินกุหลาบ

่

๒๓/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนสิงหพาหุ(ประสานมิตรอุปถัมภ์)
พระนอนจักรสีห์  

สห ๒๔๕๙/๐๙๕๐
เด็กหญิงพรลภัส ทัศน์แก้ว ๒/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงหพาหุ(ประสานมิตรอุปถัมภ์)
พระนอนจักรสีห์  

สห ๒๔๕๙/๐๙๕๑

เด็กชายยศภัทร เย็นระยับ
๒๙/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนสิงหพาหุ(ประสานมิตรอุปถัมภ์)

พระนอนจักรสีห์  

สห ๒๔๕๙/๐๙๕๒

เด็กชายธนเทพ จันทร์มณี
๒/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนสิงหพาหุ(ประสานมิตรอุปถัมภ์)

พระนอนจักรสีห์  

สห ๒๔๕๙/๐๙๕๓
เด็กชายกิตติธเนศ

์

ศศิเรืองกิตติ

์

๒๒/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนสิงหพาหุ(ประสานมิตรอุปถัมภ์)
พระนอนจักรสีห์  

สห ๒๔๕๙/๐๙๕๔

เด็กชายจักรพันธ์ มีสันทัด
๒๙/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนสิงหพาหุ(ประสานมิตรอุปถัมภ์)

พระนอนจักรสีห์  

สห ๒๔๕๙/๐๙๕๕

เด็กชายสิทธิกร เพ็ชรไพฑูรย์
๑๕/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนสิงหพาหุ(ประสานมิตรอุปถัมภ์)

พระนอนจักรสีห์  

สห ๒๔๕๙/๐๙๕๖

เด็กชายกิตติพัฒน์ จำนงนารถ
๑๕/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนสิงหพาหุ(ประสานมิตรอุปถัมภ์)

พระนอนจักรสีห์  

สห ๒๔๕๙/๐๙๕๗
เด็กชายพีระพัฒน์ พูดเหมาะ

๑/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนสิงหพาหุ(ประสานมิตรอุปถัมภ์)
พระนอนจักรสีห์  

สห ๒๔๕๙/๐๙๕๘

เด็กหญิงสรัญญา ทัพสกุล ๗/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนสิงหพาหุ(ประสานมิตรอุปถัมภ์)

พระนอนจักรสีห์  

สห ๒๔๕๙/๐๙๕๙

เด็กหญิงวิรฏา เรืองศรีจันทร์
๙/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนสิงหพาหุ(ประสานมิตรอุปถัมภ์)

พระนอนจักรสีห์  

สห ๒๔๕๙/๐๙๖๐
เด็กหญิงนิราวรรณ เวียงคำ

๑๘/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนสิงหพาหุ(ประสานมิตรอุปถัมภ์)
พระนอนจักรสีห์  

สห ๒๔๕๙/๐๙๖๑
เด็กหญิงชนาธินาถ ชำนาญ ๒/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงหพาหุ(ประสานมิตรอุปถัมภ์)
พระนอนจักรสีห์  

สห ๒๔๕๙/๐๙๖๒

เด็กหญิงชลิตา โฉมเงิน
๓๐/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนสิงหพาหุ(ประสานมิตรอุปถัมภ์)

พระนอนจักรสีห์  

สห ๒๔๕๙/๐๙๖๓

เด็กหญิงหยาดทิพย์ ช่างบรรจง
๔/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนสิงหพาหุ(ประสานมิตรอุปถัมภ์)

พระนอนจักรสีห์  

สห ๒๔๕๙/๐๙๖๔

เด็กหญิงนาเดีย จันทนา ๑/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนสิงหพาหุ(ประสานมิตรอุปถัมภ์)

พระนอนจักรสีห์  

สห ๒๔๕๙/๐๙๖๕
เด็กหญิงภัทรภา ล้อมวงษ์ ๕/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงหพาหุ(ประสานมิตรอุปถัมภ์)
พระนอนจักรสีห์  

สห ๒๔๕๙/๐๙๖๖

เด็กชายสิรดนัย บุญทวี
๒๙/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนสิงหพาหุ(ประสานมิตรอุปถัมภ์)

พระนอนจักรสีห์  

สห ๒๔๕๙/๐๙๖๗

เด็กหญิงศศิวรรณ พุ่มพวง
๒๒/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนสิงหพาหุ(ประสานมิตรอุปถัมภ์)

พระนอนจักรสีห์  

สห ๒๔๕๙/๐๙๖๘

เด็กหญิงภัทรชนก บุญเทียง

่

๑๑/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนสิงหพาหุ(ประสานมิตรอุปถัมภ์)
พระนอนจักรสีห์  

สห ๒๔๕๙/๐๙๖๙
เด็กหญิงรัตน์สุดา อ่อนสิงห์

๓๐/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนสิงหพาหุ(ประสานมิตรอุปถัมภ์)
พระนอนจักรสีห์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสิงห์บุรี  ๒๘ / ๖๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สห ๒๔๕๙/๐๙๗๐
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ สกุลด่าน

๑๘/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนสิงหพาหุ(ประสานมิตรอุปถัมภ์)
พระนอนจักรสีห์  

สห ๒๔๕๙/๐๙๗๑
เด็กหญิงเกษราภรณ์ ภู่วิจิตร

๑๕/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนสิงหพาหุ(ประสานมิตรอุปถัมภ์)
พระนอนจักรสีห์  

สห ๒๔๕๙/๐๙๗๒
เด็กหญิงมาริสา ภิญโญ ๓/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงหพาหุ(ประสานมิตรอุปถัมภ์)
พระนอนจักรสีห์  

สห ๒๔๕๙/๐๙๗๓

เด็กหญิงบุญสิตา ทองสำราญ ๙/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนสิงหพาหุ(ประสานมิตรอุปถัมภ์)

พระนอนจักรสีห์  

สห ๒๔๕๙/๐๙๗๔

เด็กหญิงปณณธร ภู่ทองคำ ๘/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนสิงหพาหุ(ประสานมิตรอุปถัมภ์)

พระนอนจักรสีห์  

สห ๒๔๕๙/๐๙๗๕

เด็กหญิงภัทรบุตรี สิงห์ห่วง ๘/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนสิงหพาหุ(ประสานมิตรอุปถัมภ์)

พระนอนจักรสีห์  

สห ๒๔๕๙/๐๙๗๖
เด็กชายนที เสวตวิหารี

๑๙/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนสิงหพาหุ(ประสานมิตรอุปถัมภ์)
พระนอนจักรสีห์  

สห ๒๔๕๙/๐๙๗๗

เด็กชายชาคริต ชอบธรรมดี
๒๖/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนสิงหพาหุ(ประสานมิตรอุปถัมภ์)

พระนอนจักรสีห์  

สห ๒๔๕๙/๐๙๗๘

เด็กหญิงรุ่งทิวา อ่อนสิงห์
๓๐/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนสิงหพาหุ(ประสานมิตรอุปถัมภ์)

พระนอนจักรสีห์  

สห ๒๔๕๙/๐๙๗๙

เด็กหญิงวิไลลักษณ์ โพธิงาม

์

๑๕/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนสิงหพาหุ(ประสานมิตรอุปถัมภ์)
พระนอนจักรสีห์  

สห ๒๔๕๙/๐๙๘๐
เด็กหญิงธัญญรัตน์ นาคโมรา

๒๙/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนสิงหพาหุ(ประสานมิตรอุปถัมภ์)
พระนอนจักรสีห์  

สห ๒๔๕๙/๐๙๘๑

เด็กชายทวีทรัพย์ ทองผึง

้

๐๒/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดประดับ วัดประดับ  

สห ๒๔๕๙/๐๙๘๒

เด็กหญิงณัฐธิดา ภูผักแพว
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประดับ วัดประดับ  

สห ๒๔๕๙/๐๙๘๓

เด็กหญิงศรัณย์พร นาครักษ์

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประดับ วัดประดับ  

สห ๒๔๕๙/๐๙๘๔
เด็กชายธนากร มีทอง

๐๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดประดับ วัดประดับ  

สห ๒๔๕๙/๐๙๘๕
เด็กหญิงกรรณิการณ์ สำเร็จผล

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประดับ วัดประดับ  

สห ๒๔๕๙/๐๙๘๖

เด็กชายปรีดี จันทร์แจ้ง
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประดับ วัดประดับ  

สห ๒๔๕๙/๐๙๘๗
เด็กหญิงพรรณนิภา ยิมอยู่

้

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประดับ วัดประดับ  

สห ๒๔๕๙/๐๙๘๘
เด็กชายชานนท์ เทียนกัณฑ์เทศ

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประดับ วัดประดับ  

สห ๒๔๕๙/๐๙๘๙

เด็กชายนนทชัย เทียนกัณฑ์เทศ
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประดับ วัดประดับ  

สห ๒๔๕๙/๐๙๙๐
เด็กชายเอกพล ภุมมา

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประดับ วัดประดับ  

สห ๒๔๕๙/๐๙๙๑

เด็กชายสุรศักดิ

์

อินไทย

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประดับ วัดประดับ  

สห ๒๔๕๙/๐๙๙๒
เด็กหญิงอัญชลี กลินกุหลาบ

่

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประดับ วัดประดับ  

สห ๒๔๕๙/๐๙๙๓

เด็กชายศิรวิชญ ศรีเดช
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประดับ วัดประดับ  

สห ๒๔๕๙/๐๙๙๔

เด็กชายยรรยง ปานทองดี

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดประดับ วัดประดับ  

สห ๒๔๕๙/๐๙๙๕

เด็กชายอลงกรณ์ โคกเทียน
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประดับ วัดประดับ  

สห ๒๔๕๙/๐๙๙๖
เด็กหญิงอรลดา สุขสำราญ

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนค่ายบางระจัน วัดโพธิเก้าต้น

์

 

สห ๒๔๕๙/๐๙๙๗

เด็กชายธนากร ม่วงงาม
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนค่ายบางระจัน วัดโพธิเก้าต้น

์

 

สห ๒๔๕๙/๐๙๙๘

เด็กหญิงอรณี สารสุข

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนค่ายบางระจัน วัดโพธิเก้าต้น

์

 

สห ๒๔๕๙/๐๙๙๙

เด็กชายเกษมศักดิ

์

ศรีวงศ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนค่ายบางระจัน วัดโพธิเก้าต้น

์

 

สห ๒๔๕๙/๑๐๐๐
เด็กหญิงปริณดา คุ้มชนุช

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนค่ายบางระจัน วัดโพธิเก้าต้น

์

 

สห ๒๔๕๙/๑๐๐๑
เด็กหญิงขนิษฐา พึงนา

่

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม วัดสิงห์สุทธาวาส  

สห ๒๔๕๙/๑๐๐๒
เด็กหญิงจรรยพร ขยันหา

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม วัดสิงห์สุทธาวาส  

สห ๒๔๕๙/๑๐๐๓
เด็กชายจิระศักดิ

์

รักบุตร
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม วัดสิงห์สุทธาวาส  

สห ๒๔๕๙/๑๐๐๔
เด็กหญิงจิราภา จิวสุข

๋

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม วัดสิงห์สุทธาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสิงห์บุรี  ๒๙ / ๖๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สห ๒๔๕๙/๑๐๐๕
เด็กหญิงชลธิชา คงแก้ว

๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม วัดสิงห์สุทธาวาส  

สห ๒๔๕๙/๑๐๐๖
เด็กชายชาคริต นนท์สาย

๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม วัดสิงห์สุทธาวาส  

สห ๒๔๕๙/๑๐๐๗
เด็กหญิงณัฐกมล สว่างเรือง

๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม วัดสิงห์สุทธาวาส  

สห ๒๔๕๙/๑๐๐๘
เด็กหญิงณัฐกานต์ กาหลง

๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม วัดสิงห์สุทธาวาส  

สห ๒๔๕๙/๑๐๐๙
เด็กชายธนพล โพลังละ

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม วัดสิงห์สุทธาวาส  

สห ๒๔๕๙/๑๐๑๐
เด็กชายธนภัทร ทรงศิริ

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม วัดสิงห์สุทธาวาส  

สห ๒๔๕๙/๑๐๑๑
เด็กชายธนภัทร วงษ์มี

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม วัดสิงห์สุทธาวาส  

สห ๒๔๕๙/๑๐๑๒

เด็กชายธีรนันท์ พจนสิทธิ

์

๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม วัดสิงห์สุทธาวาส  

สห ๒๔๕๙/๑๐๑๓

เด็กชายธีรศักดิ

์

เขียวหวาน
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม วัดสิงห์สุทธาวาส  

สห ๒๔๕๙/๑๐๑๔

เด็กชายนพดล บัณฑิต
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม วัดสิงห์สุทธาวาส  

สห ๒๔๕๙/๑๐๑๕
เด็กหญิงนัฐฐา กลันแสง

่

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม วัดสิงห์สุทธาวาส  

สห ๒๔๕๙/๑๐๑๖

เด็กหญิงพัชราวดี ปานหงษ์
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม วัดสิงห์สุทธาวาส  

สห ๒๔๕๙/๑๐๑๗

เด็กหญิงพิชญา บุญเรือง
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม วัดสิงห์สุทธาวาส  

สห ๒๔๕๙/๑๐๑๘

เด็กชายพีรพัฒน์ ทองศรี
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม วัดสิงห์สุทธาวาส  

สห ๒๔๕๙/๑๐๑๙
เด็กชายพีระณัฐ ชูจิตร

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม วัดสิงห์สุทธาวาส  

สห ๒๔๕๙/๑๐๒๐
เด็กชายภัทรพงศ์ มังงาม

่

๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม วัดสิงห์สุทธาวาส  

สห ๒๔๕๙/๑๐๒๑

เด็กหญิงภัทรวดี ดีดวงพันธ์
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม วัดสิงห์สุทธาวาส  

สห ๒๔๕๙/๑๐๒๒

เด็กชายภูชิต จันทร์พรหม
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม วัดสิงห์สุทธาวาส  

สห ๒๔๕๙/๑๐๒๓
เด็กหญิงวรรณสา ประสมพงษ์

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม วัดสิงห์สุทธาวาส  

สห ๒๔๕๙/๑๐๒๔

เด็กหญิงวิภาวรรณ มาลัย
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม วัดสิงห์สุทธาวาส  

สห ๒๔๕๙/๑๐๒๕

เด็กหญิงวิภาวี ดิษสละ
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม วัดสิงห์สุทธาวาส  

สห ๒๔๕๙/๑๐๒๖

เด็กหญิงศิริพร แซ่โก
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม วัดสิงห์สุทธาวาส  

สห ๒๔๕๙/๑๐๒๗
เด็กหญิงขนิษฐา บัวศรี

๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม วัดสิงห์สุทธาวาส  

สห ๒๔๕๙/๑๐๒๘

เด็กหญิงฐิตาภรณ์ ทวี
๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม วัดสิงห์สุทธาวาส  

สห ๒๔๕๙/๑๐๒๙
เด็กหญิงรุ้งนภากาญ รอดชาวนา

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม วัดสิงห์สุทธาวาส  

สห ๒๔๕๙/๑๐๓๐
เด็กชายสรณ์สิริ งอกงาม

๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม วัดสิงห์สุทธาวาส  

สห ๒๔๕๙/๑๐๓๑
เด็กหญิงสโรชา ทองสา

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม วัดสิงห์สุทธาวาส  

สห ๒๔๕๙/๑๐๓๒

เด็กชายบวรพจน์ โคกเทียน
๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม วัดสิงห์สุทธาวาส  

สห ๒๔๕๙/๑๐๓๓

เด็กหญิงพฤกษา ทีราช
๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม วัดสิงห์สุทธาวาส  

สห ๒๔๕๙/๑๐๓๔

เด็กชายมนัส สำเร็จผล
๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม วัดสิงห์สุทธาวาส  

สห ๒๔๕๙/๑๐๓๕
เด็กหญิงสุนันทา บุญเลิศ

๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม วัดสิงห์สุทธาวาส  

สห ๒๔๕๙/๑๐๓๖

เด็กหญิงแสงดาว หวังกอดกลาง
๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม วัดสิงห์สุทธาวาส  

สห ๒๔๕๙/๑๐๓๗

เด็กชายธวัชชัย เลิศดี
๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม วัดหนองโขลง  

สห ๒๔๕๙/๑๐๓๘

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

การมากมี
๓๐/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิสังฆาราม

์

โพธิสังฆาราม

์

 

สห ๒๔๕๙/๑๐๓๙
เด็กชายนุกร จันทราสา

๘/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดโพธิสังฆาราม

์

โพธิสังฆาราม

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสิงห์บุรี  ๓๐ / ๖๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สห ๒๔๕๙/๑๐๔๐
เด็กชายสรศักดิ

์

คงผาสุข
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิสังฆาราม

์

โพธิสังฆาราม

์

 

สห ๒๔๕๙/๑๐๔๑

เด็กชายเมธี ม่วงทอง
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิสังฆาราม

์

โพธิสังฆาราม

์

 

สห ๒๔๕๙/๑๐๔๒
เด็กชายกิตติศักดิ

์

เพ็ชด้วง
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิสังฆาราม

์

โพธิสังฆาราม

์

 

สห ๒๔๕๙/๑๐๔๓

เด็กหญิงมณีรัตน์ ชินคำ
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิสังฆาราม

์

โพธิสังฆาราม

์

 

สห ๒๔๕๙/๑๐๔๔

เด็กหญิงนพารัตน์ คุ้มภัย

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิสังฆาราม

์

โพธิสังฆาราม

์

 

สห ๒๔๕๙/๑๐๔๕

เด็กหญิงภัทรธิดา บรรจงชาติ
๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิสังฆาราม

์

โพธิสังฆาราม

์

 

สห ๒๔๕๙/๑๐๔๖
เด็กหญิงชาลิสา เพ็ชร์มา

๕/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดโพธิสังฆาราม

์

โพธิสังฆาราม

์

 

สห ๒๔๕๙/๑๐๔๗

เด็กหญิงสิริมา ไชยชน
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิสังฆาราม

์

โพธิสังฆาราม

์

 

สห ๒๔๕๙/๑๐๔๘

เด็กชายพลพัฒน์ บัวเหล็ก
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิสังฆาราม

์

โพธิสังฆาราม

์

 

สห ๒๔๕๙/๑๐๔๙

เด็กชายสายชล คุ้มภัย
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิสังฆาราม

์

โพธิสังฆาราม

์

 

สห ๒๔๕๙/๑๐๕๐
เด็กหญิงกรรณิการ์ อุตรา

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิสังฆาราม

์

โพธิสังฆาราม

์

 

สห ๒๔๕๙/๑๐๕๑

เด็กหญิงธิดารัตน์ อานันท์สกุลชัย
๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิสังฆาราม

์

โพธิสังฆาราม

์

 

สห ๒๔๕๙/๑๐๕๒

เด็กหญิงนิตยา สุวรรณเสม
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิสังฆาราม

์

โพธิสังฆาราม

์

 

สห ๒๔๕๙/๑๐๕๓

เด็กหญิงธิติมา ฟกขาว
๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิสังฆาราม

์

โพธิสังฆาราม

์

 

สห ๒๔๕๙/๑๐๕๔
เด็กชายตุลยวัตร จันทร์สอน

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิสังฆาราม

์

โพธิสังฆาราม

์

 

สห ๒๔๕๙/๑๐๕๕

เด็กชายศิลา บริสุทธิ

์

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิสังฆาราม

์

โพธิสังฆาราม

์

 

สห ๒๔๕๙/๑๐๕๖

เด็กชายศุภณัฐ คงสัตย์
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิสังฆาราม

์

โพธิสังฆาราม

์

 

สห ๒๔๕๙/๑๐๕๗

เด็กชายธีรภัทร์ เอียมสอาด

่

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิสังฆาราม

์

โพธิสังฆาราม

์

 

สห ๒๔๕๙/๑๐๕๘
เด็กชายกัมปนาท คุ้มกัน

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิสังฆาราม

์

โพธิสังฆาราม

์

 

สห ๒๔๕๙/๑๐๕๙

เด็กชายอานนท์ มูลหญ้าแพรก
๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิสังฆาราม

์

โพธิสังฆาราม

์

 

สห ๒๔๕๙/๑๐๖๐
เด็กชายเมธาสิทธิ

์

สาดนิยม
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธิสังฆาราม

์

โพธิสังฆาราม

์

 

สห ๒๔๕๙/๑๐๖๑

เด็กชายวัชรินทร์ ฉิมพานัง
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธิสังฆาราม

์

โพธิสังฆาราม

์

 

สห ๒๔๕๙/๑๐๖๒
เด็กชายนราธิป นุชสละ

๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธิสังฆาราม

์

โพธิสังฆาราม

์

 

สห ๒๔๕๙/๑๐๖๓

เด็กหญิงพรลภัส การมากมี
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิสังฆาราม

์

โพธิสังฆาราม

์

 

สห ๒๔๕๙/๑๐๖๔

เด็กชายพงศธร บัวเหล็ก
๓๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธิสังฆาราม

์

โพธิสังฆาราม

์

 

สห ๒๔๕๙/๑๐๖๕

เด็กชายวัชรพล พวงผกา
๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดตะโกรวม วัดตะโกรวม  

สห ๒๔๕๙/๑๐๖๖
เด็กชายสุธี ภูเขา

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตะโกรวม วัดตะโกรวม  

สห ๒๔๕๙/๑๐๖๗

เด็กหญิงกนกวรรณ เย็นเจริญ
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตะโกรวม วัดตะโกรวม  

สห ๒๔๕๙/๑๐๖๘

เด็กชายอนัสชา นุชเสียงเพราะ

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตะโกรวม วัดตะโกรวม  

สห ๒๔๕๙/๑๐๖๙

เด็กหญิงเกสร แสงรุ่ง
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตะโกรวม วัดตะโกรวม  

สห ๒๔๕๙/๑๐๗๐
เด็กหญิงปวริศา สรรพานิช

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตะโกรวม วัดตะโกรวม  

สห ๒๔๕๙/๑๐๗๑

เด็กชายชาคริต กัณทะษา
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตะโกรวม วัดตะโกรวม  

สห ๒๔๕๙/๑๐๗๒

เด็กชายอัครเดช คชด้วง
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตะโกรวม วัดตะโกรวม  

สห ๒๔๕๙/๑๐๗๓

เด็กหญิงลลิตา พรมมีศรี
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตะโกรวม วัดตะโกรวม  

สห ๒๔๕๙/๑๐๗๔
เด็กหญิงอโรชา ทองศรีอ่อน

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตะโกรวม วัดตะโกรวม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสิงห์บุรี  ๓๑ / ๖๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สห ๒๔๕๙/๑๐๗๕

เด็กชายกิตติธัช สำรวล

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตะโกรวม วัดตะโกรวม  

สห ๒๔๕๙/๑๐๗๖

เด็กหญิงเกวลิน สมจิตร
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตะโกรวม วัดตะโกรวม  

สห ๒๔๕๙/๑๐๗๗
เด็กชายธนวันต์ รักสุข

๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดตะโกรวม วัดตะโกรวม  

สห ๒๔๕๙/๑๐๗๘

เด็กชายวิษณุ ปานเปย

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดตะโกรวม วัดตะโกรวม  

สห ๒๔๕๙/๑๐๗๙

เด็กหญิงชนิดา ชังปู

่

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสาธุการาม วัดท้ายเมือง  

สห ๒๔๕๙/๑๐๘๐
เด็กหญิงบวรลักษณ์ ปานบุญ

๗/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสาธุการาม วัดท้ายเมือง  

สห ๒๔๕๙/๑๐๘๑
เด็กชายนันทพงศ์ คงรักษ์

๖/๐๖/๒๕๔๙
วัดฟูกทอง วัดฟูกทอง  

สห ๒๔๕๙/๑๐๘๒

เด็กชายจุลณจักร ภูถัว
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

วัดฟูกทอง วัดฟูกทอง  

สห ๒๔๕๙/๑๐๘๓

เด็กชายพรพิพัฒน์ พึงสุข

่

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสิงห์ วัดสิงห์สุทธาวาส  

สห ๒๔๕๙/๑๐๘๔

เด็กหญิงอมลวรรณ ชาญณรงค์
๓๑/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสิงห์ วัดสิงห์สุทธาวาส  

สห ๒๔๕๙/๑๐๘๕
เด็กหญิงเสาวรส อ่วมน้อย

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสิงห์ วัดสีเหลียม

่ ่

 

สห ๒๔๕๙/๑๐๘๖

เด็กหญิงวาสนา ชัยมาตย์

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสิงห์ วัดสีเหลียม

่ ่

 

สห ๒๔๕๙/๑๐๘๗

เด็กหญิงพิมพ์ฤทัย พระมงคล

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิทะเลสามัคคี

์

ดอนตะโหนด  

สห ๒๔๕๙/๑๐๘๘

เด็กชายปุญญพัตร์ โชนรัมย์ ๑/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดโพธิทะเลสามัคคี

์

ดอนตะโหนด  

สห ๒๔๕๙/๑๐๘๙
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ นิพัทธ์ไพบูลย์

๓๑/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโพธิทะเลสามัคคี

์

ดอนตะโหนด  

สห ๒๔๕๙/๑๐๙๐
เด็กชายธนวิชญ์ คุ้มเขตร์ ๕/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดโพธิทะเลสามัคคี

์

ดอนตะโหนด  

สห ๒๔๕๙/๑๐๙๑

เด็กชายพีรภัทร จิวสิทธิประไพ
๒๐/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิทะเลสามัคคี

์

ดอนตะโหนด  

สห ๒๔๕๙/๑๐๙๒

เด็กชายนฤเบศ ชอบทำดี ๑/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดโพธิทะเลสามัคคี

์

ดอนตะโหนด  

สห ๒๔๕๙/๑๐๙๓
เด็กชายณัฐวิชญ์ ไทยสถิตย์

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิทะเลสามัคคี

์

ดอนตะโหนด  

สห ๒๔๕๙/๑๐๙๔

เด็กชายนพนันท์ สูงตรง ๕/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดโพธิทะเลสามัคคี

์

ดอนตะโหนด  

สห ๒๔๕๙/๑๐๙๕

เด็กชายภาคภูมิ ภักดี
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโพธิทะเลสามัคคี

์

ดอนตะโหนด  

สห ๒๔๕๙/๑๐๙๖

เด็กชายวุฒิชัย เกสโร
๒๑/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิทะเลสามัคคี

์

ดอนตะโหนด  

สห ๒๔๕๙/๑๐๙๗
เด็กชายณัฐดนัย มาสอน ๖/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโพธิทะเลสามัคคี

์

ดอนตะโหนด  

สห ๒๔๕๙/๑๐๙๘

เด็กชายกิตติพัฒน์ ขวัญเกตุ
๑๒/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคม ราษฎร์บำรุง  

สห ๒๔๕๙/๑๐๙๙

เด็กชายจินตนา บุญเรือง ๗/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคม ราษฎร์บำรุง  

สห ๒๔๕๙/๑๑๐๐
เด็กหญิงศิริพร ศรีพลอย

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคม ราษฎร์บำรุง  

สห ๒๔๕๙/๑๑๐๑
เด็กหญิงกัญญามณี มากหลาย ๑/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคม ราษฎร์บำรุง  

สห ๒๔๕๙/๑๑๐๒
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ อ่วมน้อย ๑/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคม ราษฎร์บำรุง  

สห ๒๔๕๙/๑๑๐๓

เด็กหญิงภัทรธิดา รุ่งกำจัด
๒๓/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคม ราษฎร์บำรุง  

สห ๒๔๕๙/๑๑๐๔

เด็กหญิงศิริพร เภริวงษ์
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคม ราษฎร์บำรุง  

สห ๒๔๕๙/๑๑๐๕
เด็กหญิงปุณยาพร ช่วยบุญ

๑๓/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคม ราษฎร์บำรุง  

สห ๒๔๕๙/๑๑๐๖

เด็กชายธนาธาร จิระกูล ๖/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคม ราษฎร์บำรุง  

สห ๒๔๕๙/๑๑๐๗

เด็กหญิงนันทิชา เส็งเอียม

่

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคม ราษฎร์บำรุง  

สห ๒๔๕๙/๑๑๐๘

เด็กหญิงพัชญาภา ลำพาย
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคม ราษฎร์บำรุง  

สห ๒๔๕๙/๑๑๐๙
เด็กหญิงชนาพร บัวคล้าย

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคม ราษฎร์บำรุง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสิงห์บุรี  ๓๒ / ๖๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สห ๒๔๕๙/๑๑๑๐

เด็กหญิงนงนภัส ศิริโสม
๒๒/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคม ราษฎร์บำรุง  

สห ๒๔๕๙/๑๑๑๑

เด็กหญิงจณิตา ทรงศิลป
๑๖/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคม ราษฎร์บำรุง  

สห ๒๔๕๙/๑๑๑๒

เด็กหญิงชาลิณี ปานสน
๒๘/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคม ราษฎร์บำรุง  

สห ๒๔๕๙/๑๑๑๓

เด็กหญิงสิวินีย์ ชิณคำ
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคม ราษฎร์บำรุง  

สห ๒๔๕๙/๑๑๑๔

เด็กชายณัฐพล รัตนวิสุทธิ

์

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคม ราษฎร์บำรุง  

สห ๒๔๕๙/๑๑๑๕

เด็กหญิงรักษณาลี กลันกลิน

่ ่

๑๓/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคม ราษฎร์บำรุง  

สห ๒๔๕๙/๑๑๑๖

เด็กหญิงกฤติยา วิจักขณา
๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคม ราษฎร์บำรุง  

สห ๒๔๕๙/๑๑๑๗

เด็กชายธีรภัทร แสงผล ๖/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคม ราษฎร์บำรุง  

สห ๒๔๕๙/๑๑๑๘

เด็กชายธิติกร ร่วมรักษ์
๒๑/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคม ราษฎร์บำรุง  

สห ๒๔๕๙/๑๑๑๙
เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ

์

อัตภัย
๒๕/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคม ราษฎร์บำรุง  

สห ๒๔๕๙/๑๑๒๐
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ แดงทรงเจริญ ๖/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคม ราษฎร์บำรุง  

สห ๒๔๕๙/๑๑๒๑
เด็กหญิงภัคจิราภรณ์ ด้วงสวัสดิ

์

๓/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคม ราษฎร์บำรุง  

สห ๒๔๕๙/๑๑๒๒

เด็กหญิงเกศแก้ว กลันกลิน

่ ่

๒๒/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคม ราษฎร์บำรุง  

สห ๒๔๕๙/๑๑๒๓

เด็กหญิงยาดา เทียมทัน
๑๖/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคม ราษฎร์บำรุง  

สห ๒๔๕๙/๑๑๒๔

แม่ชีเจียมจิตร แววเพ็ชร์
๒๕/๑/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคม ราษฎร์บำรุง  

สห ๒๔๕๙/๑๑๒๕

แม่ชีชดช้อย โพธิภักดิ

์

๑๒/๖/๒๕๑๐
โรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคม ราษฎร์บำรุง  

สห ๒๔๕๙/๑๑๒๖

เด็กหญิงยุพาพร สารวิศิษฎ์
๑๐/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 56 (บ้านหนองกระทุ่ม)

หนองกระทุ่ม  

สห ๒๔๕๙/๑๑๒๗

เด็กหญิงธนภรณ์ กลับฝง
๒๘/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 56 (บ้านหนองกระทุ่ม)

หนองกระทุ่ม  

สห ๒๔๕๙/๑๑๒๘

เด็กชายสิรธีร์ ไชยยงค์
๑๑/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 56 (บ้านหนองกระทุ่ม)

หนองกระทุ่ม  

สห ๒๔๕๙/๑๑๒๙

เด็กหญิงกุลนัฐ สอาดเอียม

่

๖/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 56 (บ้านหนองกระทุ่ม)

หนองกระทุ่ม  

สห ๒๔๕๙/๑๑๓๐

เด็กหญิงชุติมณฑน์ พวงนาค
๒๕/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 56 (บ้านหนองกระทุ่ม)

หนองกระทุ่ม  

สห ๒๔๕๙/๑๑๓๑

เด็กหญิงพรปวีณ์ กลับฝง
๒๒/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 56 (บ้านหนองกระทุ่ม)

หนองกระทุ่ม  

สห ๒๔๕๙/๑๑๓๒

เด็กชายกฤษฏา ร้อยแก้ว
๒๙/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 56 (บ้านหนองกระทุ่ม)

หนองกระทุ่ม  

สห ๒๔๕๙/๑๑๓๓

เด็กชายชุติชัย สถิรรัตน์
๒๒/๗/๒๕๔๔

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 56 (บ้านหนองกระทุ่ม)

หนองกระทุ่ม  

สห ๒๔๕๙/๑๑๓๔

เด็กชายชินภัทร กาจัด
๑๔/๕/๒๕๔๔

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 56 (บ้านหนองกระทุ่ม)

หนองกระทุ่ม  

สห ๒๔๕๙/๑๑๓๕

เด็กชายธนเกียรติ อ่อนสอาด
๑๒/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 56 (บ้านหนองกระทุ่ม)

หนองกระทุ่ม  

สห ๒๔๕๙/๑๑๓๖

เด็กชายวัขรพงษ์ มณีเนียม
๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 56 (บ้านหนองกระทุ่ม)

หนองกระทุ่ม  

สห ๒๔๕๙/๑๑๓๗

เด็กหญิงวราลี คหาปนะ

๑๒/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 56 (บ้านหนองกระทุ่ม)

หนองกระทุ่ม  

สห ๒๔๕๙/๑๑๓๘

เด็กชายนิกร กลินกุหลาบ

่

๑๕/๔/๒๕๔๕
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 56 (บ้านหนองกระทุ่ม)

หนองกระทุ่ม  

สห ๒๔๕๙/๑๑๓๙

เด็กชายกฤษติเมธ ติยินดี
๒๒/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 56 (บ้านหนองกระทุ่ม)

หนองกระทุ่ม  

สห ๒๔๕๙/๑๑๔๐
เด็กหญิงกำไรพร สารวิศิษฎ์

๑๐/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 56 (บ้านหนองกระทุ่ม)

หนองกระทุ่ม  

สห ๒๔๕๙/๑๑๔๑

เด็กหญิงจิราภา ปนสง่า ๙/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 56 (บ้านหนองกระทุ่ม)

หนองกระทุ่ม  

สห ๒๔๕๙/๑๑๔๒

เด็กหญิงจิราภรณ์ อ่อนสอาด
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 56 (บ้านหนองกระทุ่ม)

หนองกระทุ่ม  

สห ๒๔๕๙/๑๑๔๓

เด็กหญิงณิชาภัทร แต่งตัว

๒๙/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 56 (บ้านหนองกระทุ่ม)

หนองกระทุ่ม  

สห ๒๔๕๙/๑๑๔๔

เด็กหญิงธัญชนก เชิดทองหลาง

๒๙/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 56 (บ้านหนองกระทุ่ม)

หนองกระทุ่ม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสิงห์บุรี  ๓๓ / ๖๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สห ๒๔๕๙/๑๑๔๕

เด็กหญิงศิราภรณ์ คงมัน

่

๒๑/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 56 (บ้านหนองกระทุ่ม)

หนองกระทุ่ม  

สห ๒๔๕๙/๑๑๔๖

เด็กหญิงสุวิมล รอบรู้ ๗/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 56 (บ้านหนองกระทุ่ม)

หนองกระทุ่ม  

สห ๒๔๕๙/๑๑๔๗

เด็กชายฐิติพันธ์ แย้มพิกุล
๒๖/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 56 (บ้านหนองกระทุ่ม)

หนองกระทุ่ม  

สห ๒๔๕๙/๑๑๔๘

เด็กหญิงพัชราภา ทองคมขำ
๖/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านจ่า (เอียมโหมดอนุสรณ์)

่

บ้านจ่า  

สห ๒๔๕๙/๑๑๔๙

เด็กชายพงศกร ฤกษ์ทวี
๓๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านจ่า (เอียมโหมดอนุสรณ์)

่

บ้านจ่า  

สห ๒๔๕๙/๑๑๕๐

เด็กหญิงเกษนี ศรีสุข
๒๗/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านจ่า (เอียมโหมดอนุสรณ์)

่

บ้านจ่า  

สห ๒๔๕๙/๑๑๕๑

เด็กชายชัยวัฒน์ ศรีสุวรรณ
๙/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดบ้านจ่า (เอียมโหมดอนุสรณ์)

่

บ้านจ่า  

สห ๒๔๕๙/๑๑๕๒

เด็กหญิงอรอุมา คตหอย
๙/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดบ้านจ่า (เอียมโหมดอนุสรณ์)

่

บ้านจ่า  

สห ๒๔๕๙/๑๑๕๓

เด็กหญิงพิกุล กล่อมกลม

๒๘/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดบ้านจ่า (เอียมโหมดอนุสรณ์)

่

บ้านจ่า  

สห ๒๔๕๙/๑๑๕๔

เด็กหญิงรัตนา ฤทธิเดช

์

๑๙/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดบ้านจ่า (เอียมโหมดอนุสรณ์)

่

บ้านจ่า  

สห ๒๔๕๙/๑๑๕๕

นายฐพัชร์ บุญเสริม
๒๘/๐๗/๒๕๑๘

โรงเรียนบางระจันวิทยา ม่วงชุม  

สห ๒๔๕๙/๑๑๕๖

นายมนตรี คำจีนศรี
๐๙/๐๔/๒๕๐๐

โรงเรียนบางระจันวิทยา ม่วงชุม  

สห ๒๔๕๙/๑๑๕๗

นางนิชรัตน์ การะเกตุ
๐๗/๐๑/๒๕๐๕

โรงเรียนบางระจันวิทยา ม่วงชุม  

สห ๒๔๕๙/๑๑๕๘

นางสาวราตรี แก้วฉำ
๐๔/๑๒/๒๕๐๐

โรงเรียนบางระจันวิทยา ม่วงชุม  

สห ๒๔๕๙/๑๑๕๙

นางสาวสุทัศน์ อัครเดชากุล
๒๙/๐๖/๒๕๐๑

โรงเรียนบางระจันวิทยา ม่วงชุม  

สห ๒๔๕๙/๑๑๖๐

แม่ชีศรีศิริ วิจารณ์ปรีชา
๐๓/๐๓/๒๔๙๕

โรงเรียนบางระจันวิทยา ม่วงชุม  

สห ๒๔๕๙/๑๑๖๑

นางจีรวัฒน์ ร่วมจิตร
๒๕/๑๐/๒๕๐๓

โรงเรียนบางระจันวิทยา ม่วงชุม  

สห ๒๔๕๙/๑๑๖๒

นายภัทร แสงเพ็ง
๐๓/๐๓/๒๕๒๖

โรงเรียนบางระจันวิทยา ม่วงชุม  

สห ๒๔๕๙/๑๑๖๓

นางสาวสุพรรษา ศรีเอียม

่

๐๑/๑๑/๒๕๒๒

โรงเรียนบางระจันวิทยา ม่วงชุม  

สห ๒๔๕๙/๑๑๖๔

นายสุวัฒนา เครือเมฆ
๓๐/๑๑/๒๕๒๖

โรงเรียนบางระจันวิทยา ม่วงชุม  

สห ๒๔๕๙/๑๑๖๕

เด็กชายปยวัตร กลัดงาม
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบางระจันวิทยา ม่วงชุม  

สห ๒๔๕๙/๑๑๖๖
เด็กหญิงประภัสสรา สดใส

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางระจันวิทยา ม่วงชุม  

สห ๒๔๕๙/๑๑๖๗

เด็กหญิงสรณ์ศิริ ชาตรี
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางระจันวิทยา ม่วงชุม  

สห ๒๔๕๙/๑๑๖๘

เด็กหญิงอโณทัย ชารีโภค
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบางระจันวิทยา ม่วงชุม  

สห ๒๔๕๙/๑๑๖๙

เด็กหญิงอมรรัตน์ ลือดาว
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางระจันวิทยา ม่วงชุม  

สห ๒๔๕๙/๑๑๗๐

เด็กชายภูบดินทร์ พวงทอง
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบางระจันวิทยา ม่วงชุม  

สห ๒๔๕๙/๑๑๗๑

เด็กหญิงเพ็ญนภา โพธิสุวรรณ

์

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางระจันวิทยา ม่วงชุม  

สห ๒๔๕๙/๑๑๗๒

เด็กหญิงกรรณิการ์ บัวกุล
๐๗/๑๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบางระจันวิทยา ม่วงชุม  

สห ๒๔๕๙/๑๑๗๓

เด็กหญิงจินดารัตน์ บุญทวี
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางระจันวิทยา ม่วงชุม  

สห ๒๔๕๙/๑๑๗๔

เด็กหญิงชลธิชา ดาราทอง
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบางระจันวิทยา ม่วงชุม  

สห ๒๔๕๙/๑๑๗๕

เด็กหญิงณัฐชา ปดเพชร
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบางระจันวิทยา ม่วงชุม  

สห ๒๔๕๙/๑๑๗๖

เด็กหญิงณัฐณิชา เทียงธรรม

่

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางระจันวิทยา ม่วงชุม  

สห ๒๔๕๙/๑๑๗๗

เด็กหญิงพชิรา เทียงธรรม

่

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางระจันวิทยา ม่วงชุม  

สห ๒๔๕๙/๑๑๗๘

เด็กหญิงธมกร อนันตวิชา
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบางระจันวิทยา ม่วงชุม  

สห ๒๔๕๙/๑๑๗๙

เด็กหญิงพรรณิภา ปงกะลี
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบางระจันวิทยา ม่วงชุม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสิงห์บุรี  ๓๔ / ๖๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สห ๒๔๕๙/๑๑๘๐ เด็กหญิงเพ็ชรไพรินทร์
สราคำ

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางระจันวิทยา ม่วงชุม  

สห ๒๔๕๙/๑๑๘๑

เด็กหญิงวนัสนันท์ ทองบุ
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางระจันวิทยา ม่วงชุม  

สห ๒๔๕๙/๑๑๘๒

เด็กหญิงวรวรรณ ม่วงทิม
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบางระจันวิทยา ม่วงชุม  

สห ๒๔๕๙/๑๑๘๓

เด็กหญิงศิริลักษณ์ เทียนขาว
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางระจันวิทยา ม่วงชุม  

สห ๒๔๕๙/๑๑๘๔

เด็กหญิงอารยา ศูนย์จันทร์
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบางระจันวิทยา ม่วงชุม  

สห ๒๔๕๙/๑๑๘๕

เด็กหญิงนำทิพย์ จันทร์คำ
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบางระจันวิทยา ม่วงชุม  

สห ๒๔๕๙/๑๑๘๖

เด็กหญิงอริษา เกิดดี
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบางระจันวิทยา ม่วงชุม  

สห ๒๔๕๙/๑๑๘๗

เด็กหญิงสุพรรษา ปลีกล้วย
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบางระจันวิทยา ม่วงชุม  

สห ๒๔๕๙/๑๑๘๘

เด็กชายพีรพงษ์ หงิมดี
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบางระจันวิทยา ม่วงชุม  

สห ๒๔๕๙/๑๑๘๙

เด็กหญิงฑิตฐิตา แถมเถือน

่

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบางระจันวิทยา ม่วงชุม  

สห ๒๔๕๙/๑๑๙๐
เด็กหญิงพรฐิตา พรหมลี

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบางระจันวิทยา ม่วงชุม  

สห ๒๔๕๙/๑๑๙๑

เด็กชายพีรเดช ชืนเรือง

่

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบางระจันวิทยา ม่วงชุม  

สห ๒๔๕๙/๑๑๙๒

เด็กชายยุทธภูมิ สุขสาร
๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบางระจันวิทยา ม่วงชุม  

สห ๒๔๕๙/๑๑๙๓

เด็กชายสรศักดิ

์

แดงดา
๑๖/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบางระจันวิทยา ม่วงชุม  

สห ๒๔๕๙/๑๑๙๔

เด็กชายทินภัทร สังฆะพันธ์
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบางระจันวิทยา ม่วงชุม  

สห ๒๔๕๙/๑๑๙๕

เด็กหญิงปณิตา ม เหษี
๑๑/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบางระจันวิทยา ม่วงชุม  

สห ๒๔๕๙/๑๑๙๖

เด็กหญิงพนิดา นิลนนท์

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบางระจันวิทยา ม่วงชุม  

สห ๒๔๕๙/๑๑๙๗

เด็กหญิงศศิธร ไทยสวัสดิ

์

๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบางระจันวิทยา ม่วงชุม  

สห ๒๔๕๙/๑๑๙๘

เด็กหญิงสุรีรัตน์ ไม้เลียง

้

๕/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบางระจันวิทยา ม่วงชุม  

สห ๒๔๕๙/๑๑๙๙

เด็กชายพงศกร ธูปบูชากร ๓/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบางระจันวิทยา ม่วงชุม  

สห ๒๔๕๙/๑๒๐๐
เด็กชายพชรพล เสือจอย

๒๓/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนบางระจันวิทยา ม่วงชุม  

สห ๒๔๕๙/๑๒๐๑

เด็กชายภูริวัชญ์ สว่างภพ
๑๘/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบางระจันวิทยา ม่วงชุม  

สห ๒๔๕๙/๑๒๐๒
เด็กหญิงวรรณวิสุทธิ

์

อินทร์พิบูล
๑๘/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบางระจันวิทยา ม่วงชุม  

สห ๒๔๕๙/๑๒๐๓

เด็กหญิงเกณิกา อ๊อสมาร

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบางระจันวิทยา ม่วงชุม  

สห ๒๔๕๙/๑๒๐๔

เด็กหญิงณัฐตกาน พ่วงฟก
๒๐/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบางระจันวิทยา ม่วงชุม  

สห ๒๔๕๙/๑๒๐๕

เด็กหญิงณิชานันท์ ทรัพย์น้อย
๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบางระจันวิทยา ม่วงชุม  

สห ๒๔๕๙/๑๒๐๖
เด็กหญิงภาณุมาส ชมภูศรี ๕/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบางระจันวิทยา ม่วงชุม  

สห ๒๔๕๙/๑๒๐๗

เด็กหญิงสุนิสา ทำประดิษฐ์ ๙/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบางระจันวิทยา ม่วงชุม  

สห ๒๔๕๙/๑๒๐๘

เด็กหญิงอรปรียา บุญมา
๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบางระจันวิทยา ม่วงชุม  

สห ๒๔๕๙/๑๒๐๙

เด็กชายธารา แย้มบู่
๓๐/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบางระจันวิทยา ม่วงชุม  

สห ๒๔๕๙/๑๒๑๐
เด็กชายนรายุทธ์ เพชรเพ็ง

๑/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบางระจันวิทยา ม่วงชุม  

สห ๒๔๕๙/๑๒๑๑

เด็กชายพิชญา แปนน้อย
๒๘/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางระจันวิทยา ม่วงชุม  

สห ๒๔๕๙/๑๒๑๒

เด็กชายพิชิตชัย ด้วงชนะ
๑๘/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบางระจันวิทยา ม่วงชุม  

สห ๒๔๕๙/๑๒๑๓

เด็กหญิงกรรณิการ์ ม่วงงาม ๗/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบางระจันวิทยา ม่วงชุม  

สห ๒๔๕๙/๑๒๑๔

เด็กหญิงกัญญารัตน์ สีหนาท
๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบางระจันวิทยา ม่วงชุม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสิงห์บุรี  ๓๕ / ๖๐

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สห ๒๔๕๙/๑๒๑๕

เด็กหญิงณิชาภัทร ภูผาลา
๒๑/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบางระจันวิทยา ม่วงชุม  

สห ๒๔๕๙/๑๒๑๖

เด็กหญิงธัมมิกา คุณาวิริยะสิริ
๒๒/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบางระจันวิทยา ม่วงชุม  

สห ๒๔๕๙/๑๒๑๗

เด็กหญิงนรีนาท ทับเงิน ๙/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบางระจันวิทยา ม่วงชุม  

สห ๒๔๕๙/๑๒๑๘

เด็กหญิงวราภรณ์ ภูเขา
๓๐/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบางระจันวิทยา ม่วงชุม  

สห ๒๔๕๙/๑๒๑๙

เด็กหญิงวิธิดา ม่วงงาม
๒๑/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบางระจันวิทยา ม่วงชุม  

สห ๒๔๕๙/๑๒๒๐

เด็กหญิงศลิษา บุญเถือน

่

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบางระจันวิทยา ม่วงชุม  

สห ๒๔๕๙/๑๒๒๑

เด็กหญิงศิริพร อยู่นาน
๑๖/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบางระจันวิทยา ม่วงชุม  

สห ๒๔๕๙/๑๒๒๒

เด็กหญิงสุภาวดี ชืนกลิน

่ ่

๑๓/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนบางระจันวิทยา ม่วงชุม  

สห ๒๔๕๙/๑๒๒๓

เด็กหญิงอิสริยา คำประวัติ
๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบางระจันวิทยา ม่วงชุม  

สห ๒๔๕๙/๑๒๒๔

เด็กชายสรวิชญ์ ช่างประดับ
๑๕/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบางระจันวิทยา ม่วงชุม  

สห ๒๔๕๙/๑๒๒๕

เด็กชายธนัท มูลธิโต
๒๑/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางระจันวิทยา ม่วงชุม  

สห ๒๔๕๙/๑๒๒๖

เด็กชายชัยพร ภู่ศรี ๒/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบางระจันวิทยา ม่วงชุม  

สห ๒๔๕๙/๑๒๒๗

เด็กชายชาคริต พันธ์ทบ
๑๓/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบางระจันวิทยา ม่วงชุม  

สห ๒๔๕๙/๑๒๒๘

เด็กชายณัฐพล เหมือนจันทร์ ๘/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบางระจันวิทยา ม่วงชุม  

สห ๒๔๕๙/๑๒๒๙ เด็กหญิงพิมพ์สุณัณญา
คุ้มทรัพย์ ๘/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบางระจันวิทยา ม่วงชุม  

สห ๒๔๕๙/๑๒๓๐

เด็กหญิงอรพินญา อิมเชืออยู่

่ ้

๑๙/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบางระจันวิทยา ม่วงชุม  

สห ๒๔๕๙/๑๒๓๑

เด็กหญิงสิริพร เอียมสถาน

่

๕/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบางระจันวิทยา ม่วงชุม  

สห ๒๔๕๙/๑๒๓๒

เด็กชายสิทธิโชค ช่วยประดิษฐ
๑๖/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบางระจันวิทยา ม่วงชุม  

สห ๒๔๕๙/๑๒๓๓

เด็กชายสิทธินนท์ เมืองศิริ
๒๗/๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบางระจันวิทยา ม่วงชุม  

สห ๒๔๕๙/๑๒๓๔

เด็กหญิงญัฐกฤตา การะเกตุ ๘/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบางระจันวิทยา ม่วงชุม  

สห ๒๔๕๙/๑๒๓๕

เด็กหญิงปรางรวี เฉิดฉาย ๕/๗/๒๕๔๔ โรงเรียนบางระจันวิทยา ม่วงชุม  

สห ๒๔๕๙/๑๒๓๖

เด็กชายกุลพิธาน ปลืมน้อย

้

๑๒/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนบางระจันวิทยา ม่วงชุม  

สห ๒๔๕๙/๑๒๓๗

เด็กชายจัสมินทร์ อำศรี
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบางระจันวิทยา ม่วงชุม  

สห ๒๔๕๙/๑๒๓๘

เด็กชายฐิติกร คงพลับ
๒๐/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบางระจันวิทยา ม่วงชุม  

สห ๒๔๕๙/๑๒๓๙

เด็กชายถกลเกียรติ ฉิมพาลี
๒๖/๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบางระจันวิทยา ม่วงชุม  

สห ๒๔๕๙/๑๒๔๐

เด็กชายธนภัทร วัฒนจันทร์ ๒/๗/๒๕๔๔ โรงเรียนบางระจันวิทยา ม่วงชุม  

สห ๒๔๕๙/๑๒๔๑

เด็กชายธนลักษณ์ ทิมหลำ ๙/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนบางระจันวิทยา ม่วงชุม  

สห ๒๔๕๙/๑๒๔๒

เด็กชายธาม อนันตโท ๘/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบางระจันวิทยา ม่วงชุม  

สห ๒๔๕๙/๑๒๔๓

เด็กชายนิติภูมิ พลอยเพ็ชร์ ๒/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนบางระจันวิทยา ม่วงชุม  

สห ๒๔๕๙/๑๒๔๔

เด็กชายปฏิพล แรงเลือย

้

๑๙/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนบางระจันวิทยา ม่วงชุม  

สห ๒๔๕๙/๑๒๔๕

เด็กชายปวรุตม์ พริงดี

้

๑๒/๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบางระจันวิทยา ม่วงชุม  

สห ๒๔๕๙/๑๒๔๖

เด็กชายวัชรพงษ์ ปูทอง

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบางระจันวิทยา ม่วงชุม  

สห ๒๔๕๙/๑๒๔๗

เด็กหญิงกันติชา บุญจิตร
๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบางระจันวิทยา ม่วงชุม  

สห ๒๔๕๙/๑๒๔๘

เด็กหญิงจุฑารัตน์ วุ่นซิว

้

๓/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบางระจันวิทยา ม่วงชุม  

สห ๒๔๕๙/๑๒๔๙

เด็กหญิงชลันดา อู๋ใหญ่
๒๒/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบางระจันวิทยา ม่วงชุม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสิงห์บุรี  ๓๖ / ๖๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สห ๒๔๕๙/๑๒๕๐
เด็กหญิงเนตรนภาพร

เกิดขำ
๒๕/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบางระจันวิทยา ม่วงชุม  

สห ๒๔๕๙/๑๒๕๑

เด็กหญิงภาวินี แย้มพราย

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบางระจันวิทยา ม่วงชุม  

สห ๒๔๕๙/๑๒๕๒

เด็กหญิงวลัยพรรณ ปนเกตุ
๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบางระจันวิทยา ม่วงชุม  

สห ๒๔๕๙/๑๒๕๓

เด็กหญิงสตรีรัตน์ ขำศรี
๑๘/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบางระจันวิทยา ม่วงชุม  

สห ๒๔๕๙/๑๒๕๔

เด็กหญิงสุนิสา สุขเกษม
๑๔/๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบางระจันวิทยา ม่วงชุม  

สห ๒๔๕๙/๑๒๕๕

เด็กหญิงสุภนิดา ขันติกลม ๒/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบางระจันวิทยา ม่วงชุม  

สห ๒๔๕๙/๑๒๕๖

เด็กชายกมน แสงเวียง
๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบางระจันวิทยา ม่วงชุม  

สห ๒๔๕๙/๑๒๕๗

เด็กชายพีรณัฐ ภู่มาลัย
๒๐/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบางระจันวิทยา ม่วงชุม  

สห ๒๔๕๙/๑๒๕๘

เด็กหญิงฐิติวรรณ ก้อนทอง
๒๒/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบางระจันวิทยา ม่วงชุม  

สห ๒๔๕๙/๑๒๕๙

เด็กหญิงทานตะวัน แช่มชืน

่

๒๕/๑/๒๕๔๔
โรงเรียนบางระจันวิทยา ม่วงชุม  

สห ๒๔๕๙/๑๒๖๐
เด็กชายชัยพร สอแจ่มจิตต์

๑๖/๙/๒๕๔๓
โรงเรียนบางระจันวิทยา ม่วงชุม  

สห ๒๔๕๙/๑๒๖๑

เด็กชายระชานนท์ รักสวน ๘/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบางระจันวิทยา ม่วงชุม  

สห ๒๔๕๙/๑๒๖๒

เด็กชายอัคคพล แซ่ดิง

่

๒๘/๓/๒๕๔๔
โรงเรียนบางระจันวิทยา ม่วงชุม  

สห ๒๔๕๙/๑๒๖๓
เด็กหญิงจิริยาวรรณ ศักดิลาภ

๑๖/๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบางระจันวิทยา ม่วงชุม  

สห ๒๔๕๙/๑๒๖๔

เด็กหญิงชนนัช เพ็ชรรักษ์
๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบางระจันวิทยา ม่วงชุม  

สห ๒๔๕๙/๑๒๖๕

เด็กหญิงปยะธิดา ภู่แพร ๗/๙/๒๕๔๔ โรงเรียนบางระจันวิทยา ม่วงชุม  

สห ๒๔๕๙/๑๒๖๖

เด็กหญิงโสภา ศรีสุข
๒๖/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบางระจันวิทยา ม่วงชุม  

สห ๒๔๕๙/๑๒๖๗

เด็กชายภิวัฒน์ ทับเหล็ก ๘/๗/๒๕๔๔ โรงเรียนบางระจันวิทยา ม่วงชุม  

สห ๒๔๕๙/๑๒๖๘

เด็กชายรัชตะ รุ่งแสง
๒๑/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบางระจันวิทยา ม่วงชุม  

สห ๒๔๕๙/๑๒๖๙

เด็กหญิงชุติมา ปานสันเทียะ
๑๒/๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบางระจันวิทยา ม่วงชุม  

สห ๒๔๕๙/๑๒๗๐

นายปยะวัฒน์ ภูมิเขต
๑๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบางระจันวิทยา ม่วงชุม  

สห ๒๔๕๙/๑๒๗๑

นางสาวเพ็ชรมณีรุ้ง ชูวงษ์ ๖/๙/๒๕๔๓ โรงเรียนบางระจันวิทยา ม่วงชุม  

สห ๒๔๕๙/๑๒๗๒

นางสาววิภาภรณ์ ชืนกลิน

่ ่

๑๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบางระจันวิทยา ม่วงชุม  

สห ๒๔๕๙/๑๒๗๓

นางสาวลัดดาวัลย์ จิวสิทธิประไพ
๐๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบางระจันวิทยา ม่วงชุม  

สห ๒๔๕๙/๑๒๗๔

นายวุฒิชัย เสือสุด
๑๕/๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบางระจันวิทยา ม่วงชุม  

สห ๒๔๕๙/๑๒๗๕

นายเหมชาติ ขวัญเมือง
๒๒/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบางระจันวิทยา ม่วงชุม  

สห ๒๔๕๙/๑๒๗๖

นายศักดิชัย

์

จูเผือน

่

๑/๑/๒๕๔๔ โรงเรียนบางระจันวิทยา ม่วงชุม  

สห ๒๔๕๙/๑๒๗๗

นายก่อเกียรติ จันวัต
๒๖/๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบางระจันวิทยา ม่วงชุม  

สห ๒๔๕๙/๑๒๗๘

นายธันยพร จันทเวสน์
๑๑/๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบางระจันวิทยา ม่วงชุม  

สห ๒๔๕๙/๑๒๗๙

นางสาวนพรัตน์ ระวังวงศ์
๑๙/๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบางระจันวิทยา ม่วงชุม  

สห ๒๔๕๙/๑๒๘๐
นางสาวสุวรรณา มาลี

๒๒/๙/๒๕๔๔
โรงเรียนบางระจันวิทยา ม่วงชุม  

สห ๒๔๕๙/๑๒๘๑

นางสาวนันทกานต์ อินพรม
๑๗/๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบางระจันวิทยา ม่วงชุม  

สห ๒๔๕๙/๑๒๘๒

นางสาวนุชธิดา วงเสน ๗/๓/๒๕๔๔ โรงเรียนบางระจันวิทยา ม่วงชุม  

สห ๒๔๕๙/๑๒๘๓

นางสาวอาทิตยา ธรรมศร
๒๔/๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบางระจันวิทยา ม่วงชุม  

สห ๒๔๕๙/๑๒๘๔

นายกฤษณะ ชุ่มชื่น

่

๖/๓/๒๕๔๓ โรงเรียนบางระจันวิทยา ม่วงชุม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสิงห์บุรี  ๓๗ / ๖๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สห ๒๔๕๙/๑๒๘๕

นายธีรภัทร คำหงษ์
๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนบางระจันวิทยา ม่วงชุม  

สห ๒๔๕๙/๑๒๘๖

นางสาวช่อมะขาม ม่วงเกลียง

้

๒๐/๒/๒๕๔๓
โรงเรียนบางระจันวิทยา ม่วงชุม  

สห ๒๔๕๙/๑๒๘๗

นางสาววันดี วิเศษสุด

๑๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบางระจันวิทยา ม่วงชุม  

สห ๒๔๕๙/๑๒๘๘

นางสาวธุมวดี ขันทอง

๒๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบางระจันวิทยา ม่วงชุม  

สห ๒๔๕๙/๑๒๘๙

นายภาณุวัฒน์ พุ่มโพธิ

์

๒๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนบางระจันวิทยา ม่วงชุม  

สห ๒๔๕๙/๑๒๙๐

นายกิตติศักดิ

์

ทองสุข
๓๑/๘/๒๕๔๒

โรงเรียนบางระจันวิทยา ม่วงชุม  

สห ๒๔๕๙/๑๒๙๑

นายสุกฤตา รุททองจันทร์

๒๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบางระจันวิทยา ม่วงชุม  

สห ๒๔๕๙/๑๒๙๒

นางสาวกัณณิกา สุติยะวัน ๗/๖/๒๕๔๓ โรงเรียนบางระจันวิทยา ม่วงชุม  

สห ๒๔๕๙/๑๒๙๓

นายทวีชัย พันธ์ไทย
๓๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนบางระจันวิทยา ม่วงชุม  

สห ๒๔๕๙/๑๒๙๔

นางสาวพรนัชชา สิงห์โต
๒๒/๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบางระจันวิทยา ม่วงชุม  

สห ๒๔๕๙/๑๒๙๕

นางสาวกนกพร เพ็ชรรักษ์
๑๙/๗/๒๕๔๒

โรงเรียนบางระจันวิทยา ม่วงชุม  

สห ๒๔๕๙/๑๒๙๖

นางสาวเรณุมาศ เกรียงเดชาชัย
๑๖/๖/๒๕๔๒

โรงเรียนบางระจันวิทยา ม่วงชุม  

สห ๒๔๕๙/๑๒๙๗

นางสาวอิสยาภร ใจกัน
๓๑/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนบางระจันวิทยา ม่วงชุม  

สห ๒๔๕๙/๑๒๙๘

นางสาวณัชญา ปานหยก
๑๔/๖/๒๕๔๒

โรงเรียนบางระจันวิทยา ม่วงชุม  

สห ๒๔๕๙/๑๒๙๙

นายนัฐวุฒิ ภู่แพร
๒๗/๑/๒๕๔๑

โรงเรียนบางระจันวิทยา ม่วงชุม  

สห ๒๔๕๙/๑๓๐๐
นางสาวรัตนา พุดเผือก

๑๐/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนบางระจันวิทยา ม่วงชุม  

สห ๒๔๕๙/๑๓๐๑

นางสาวรุ่งฤดี ไชยศิริ
๒๙/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนบางระจันวิทยา ม่วงชุม  

สห ๒๔๕๙/๑๓๐๒

นางสาวนฤมล คัชฌากร
๒๑/๙/๒๕๔๑

โรงเรียนบางระจันวิทยา ม่วงชุม  

สห ๒๔๕๙/๑๓๐๓
นางสาวสิริรัตน์ เสมสมาน

๒๕/๙/๒๕๔๑
โรงเรียนบางระจันวิทยา ม่วงชุม  

สห ๒๔๕๙/๑๓๐๔

นางสาวพัชริดา เดชะสูงเนิน ๑/๑/๒๕๔๒ โรงเรียนบางระจันวิทยา ม่วงชุม  

สห ๒๔๕๙/๑๓๐๕

นางสาวศิริพร ฤกษ์มงคล
๑๖/๔/๒๕๔๒

โรงเรียนบางระจันวิทยา ม่วงชุม  

สห ๒๔๕๙/๑๓๐๖

เด็กชายบุญญฤทธิ

์

สำลีอ่อน ๒/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดกลางชูศรีเจริญสุข กลางชูศรีเจริญสุข  

สห ๒๔๕๙/๑๓๐๗
เด็กชายธเนศ สาโสภา

๒๑/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดกลางชูศรีเจริญสุข กลางชูศรีเจริญสุข  

สห ๒๔๕๙/๑๓๐๘

เด็กชายพรเทวา ศิริเวช
๑๖/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางชูศรีเจริญสุข กลางชูศรีเจริญสุข  

สห ๒๔๕๙/๑๓๐๙

เด็กชายชนายุทธ สร้อยนาค
๑๓/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางชูศรีเจริญสุข กลางชูศรีเจริญสุข  

สห ๒๔๕๙/๑๓๑๐

เด็กหญิงพรชิตา สังข์ทอง ๓/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดกลางชูศรีเจริญสุข กลางชูศรีเจริญสุข  

สห ๒๔๕๙/๑๓๑๑

เด็กชายนภดล เข็มงาม

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชะอมสามัคคีธรรม กลางชูศรีเจริญสุข  

สห ๒๔๕๙/๑๓๑๒

เด็กชายภูชิด เพ็ชรวงษ์
๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชะอมสามัคคีธรรม กลางชูศรีเจริญสุข  

สห ๒๔๕๙/๑๓๑๓

เด็กชายสุภัค ซือตรง

่

๒๒/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดชะอมสามัคคีธรรม กลางชูศรีเจริญสุข  

สห ๒๔๕๙/๑๓๑๔

เด็กชายจิรายุ คงสนุ่น
๑๖/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชะอมสามัคคีธรรม กลางชูศรีเจริญสุข  

สห ๒๔๕๙/๑๓๑๕

เด็กชายศุภนัฐ พุ่มภาชี ๖/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดชะอมสามัคคีธรรม กลางชูศรีเจริญสุข  

สห ๒๔๕๙/๑๓๑๖

เด็กชายอภิสิทธิ

์

เทพพักทัน
๒๖/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชะอมสามัคคีธรรม กลางชูศรีเจริญสุข  

สห ๒๔๕๙/๑๓๑๗

เด็กชายกอบชัย นรินทร์นอก

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชะอมสามัคคีธรรม กลางชูศรีเจริญสุข  

สห ๒๔๕๙/๑๓๑๘

เด็กชายชัยณรงค์ ฉิมพาลี
๒๐/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชะอมสามัคคีธรรม กลางชูศรีเจริญสุข  

สห ๒๔๕๙/๑๓๑๙

เด็กหญิงกัญญารัตน์ โนรินทร์
๑๙/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชะอมสามัคคีธรรม กลางชูศรีเจริญสุข  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสิงห์บุรี  ๓๘ / ๖๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สห ๒๔๕๙/๑๓๒๐

เด็กหญิงณัฏฐพร พลจันทึก
๒๗/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชะอมสามัคคีธรรม กลางชูศรีเจริญสุข  

สห ๒๔๕๙/๑๓๒๑

เด็กหญิงเพ็ญนภา กิงไทร

่

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชะอมสามัคคีธรรม กลางชูศรีเจริญสุข  

สห ๒๔๕๙/๑๓๒๒

เด็กหญิงปาระตรี ม่วงชืน

่

๑๙/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดชะอมสามัคคีธรรม กลางชูศรีเจริญสุข  

สห ๒๔๕๙/๑๓๒๓

เด็กหญิงจิตรลดา ศรีสุข
๑๙/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชะอมสามัคคีธรรม กลางชูศรีเจริญสุข  

สห ๒๔๕๙/๑๓๒๔

เด็กหญิงสุภานัน เพ็ชรวงค์
๑๕/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชะอมสามัคคีธรรม กลางชูศรีเจริญสุข  

สห ๒๔๕๙/๑๓๒๕

เด็กชายวชิราปกรณ์ วิจารณ์ปรีชา

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชันสูตร ชันสูตร  

สห ๒๔๕๙/๑๓๒๖

เด็กชายดลพัฒน์ โสภาพล

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชันสูตร ชันสูตร  

สห ๒๔๕๙/๑๓๒๗

เด็กชายสุรัตน์ แต่งงาม
๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชันสูตร ชันสูตร  

สห ๒๔๕๙/๑๓๒๘

เด็กชายสายชล วันภักดี

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชันสูตร ชันสูตร  

สห ๒๔๕๙/๑๓๒๙

เด็กหญิงสุชานันต์ อินทร์เมือง
๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชันสูตร ชันสูตร  

สห ๒๔๕๙/๑๓๓๐
เด็กหญิงสุมีนา สุวรรณ์ศรี

๕/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดชันสูตร ชันสูตร  

สห ๒๔๕๙/๑๓๓๑

เด็กชายศรุทา สนธิประเสริฐ

์

๑/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดชันสูตร ชันสูตร  

สห ๒๔๕๙/๑๓๓๒

เด็กชายมงคล ไม้ลา
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชันสูตร ชันสูตร  

สห ๒๔๕๙/๑๓๓๓

เด็กชายณฐกร ร้อยแก้ว
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชันสูตร ชันสูตร  

สห ๒๔๕๙/๑๓๓๔

เด็กหญิงศุภวรินทร์ มูลธิโต
๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชันสูตร ชันสูตร  

สห ๒๔๕๙/๑๓๓๕

เด็กหญิงจารุวรรณ ยิมกระจ่าง

้

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชันสูตร ชันสูตร  

สห ๒๔๕๙/๑๓๓๖

เด็กหญิงญาติมา ฉิมพาลี
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชันสูตร ชันสูตร  

สห ๒๔๕๙/๑๓๓๗
เด็กหญิงภัทรวรินทร์ สายเส็ง

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชันสูตร ชันสูตร  

สห ๒๔๕๙/๑๓๓๘

เด็กชายนัฐวุฒิ อายุวงษ์
๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีศักดิสุวรรณวิทยา

์

น้อยนางหงษ์  

สห ๒๔๕๙/๑๓๓๙

เด็กชายธนธรณ์ ยินดีทรัพย์
๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีศักดิสุวรรณวิทยา

์

น้อยนางหงษ์  

สห ๒๔๕๙/๑๓๔๐

เด็กหญิงนฤมล มรสุม
๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีศักดิสุวรรณวิทยา

์

น้อยนางหงษ์  

สห ๒๔๕๙/๑๓๔๑

เด็กหญิงสริตา สุขเกษม
๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีศักดิสุวรรณวิทยา

์

น้อยนางหงษ์  

สห ๒๔๕๙/๑๓๔๒

เด็กชายมงคลชัย รอดระรัง
๑๕/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวิจิตรศึกษา พระปรางค์  

สห ๒๔๕๙/๑๓๔๓ เด็กชายมูฮัมหมัดอามีน
บือราเฮง

๒๓/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนวิจิตรศึกษา พระปรางค์  

สห ๒๔๕๙/๑๓๔๔

เด็กหญิงกนกวรรณ กันเทียง

่

๑๕/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวิจิตรศึกษา พระปรางค์  

สห ๒๔๕๙/๑๓๔๕

เด็กชายปรัชญา แก้วกมลรัตน์
๑๙/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวิจิตรศึกษา พระปรางค์  

สห ๒๔๕๙/๑๓๔๖

เด็กหญิงชนิกานต์ แผ้วเกตุ
๑๐/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวิจิตรศึกษา พระปรางค์  

สห ๒๔๕๙/๑๓๔๗

เด็กชายธีรภัทร ไชยลาภ ๘/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวิจิตรศึกษา พระปรางค์  

สห ๒๔๕๙/๑๓๔๘

เด็กหญิงปทิตตา มาศจรัส
๑๑/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวิจิตรศึกษา พระปรางค์  

สห ๒๔๕๙/๑๓๔๙

เด็กชายจิรวัฒน์ ศรีสุข
๒๖/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวิจิตรศึกษา พระปรางค์  

สห ๒๔๕๙/๑๓๕๐
เด็กชายปณณวัฒน์ ปนรัตน์

๑๙/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวิจิตรศึกษา พระปรางค์  

สห ๒๔๕๙/๑๓๕๑

เด็กชายดำรงค์ศักดิ

์

มะลิทอง
๑๔/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวิจิตรศึกษา พระปรางค์  

สห ๒๔๕๙/๑๓๕๒

เด็กหญิงโชติวรรณ ท้าวบุญชู
๒๒/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวิจิตรศึกษา พระปรางค์  

สห ๒๔๕๙/๑๓๕๓

เด็กหญิงภัคจิรา ศิลาขันธ์
๓๐/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวิจิตรศึกษา พระปรางค์  

สห ๒๔๕๙/๑๓๕๔

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

อ่อนวิจารณ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวิจิตรศึกษา พระปรางค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสิงห์บุรี  ๓๙ / ๖๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สห ๒๔๕๙/๑๓๕๕

เด็กหญิงริสา อ่วมน่วม ๘/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวิจิตรศึกษา พระปรางค์  

สห ๒๔๕๙/๑๓๕๖

เด็กชายสิรวิชญ์ มันปาน

่

๑๙/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวิจิตรศึกษา พระปรางค์  

สห ๒๔๕๙/๑๓๕๗

เด็กชายจักรพรรดิ เมืองช้าง
๒๗/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวิจิตรศึกษา พระปรางค์  

สห ๒๔๕๙/๑๓๕๘

เด็กชายเสฏฐวุฒิ สังข์อ่วม ๖/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวิจิตรศึกษา พระปรางค์  

สห ๒๔๕๙/๑๓๕๙

เด็กชายวรภัทร เมืองช้าง ๕/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวิจิตรศึกษา พระปรางค์  

สห ๒๔๕๙/๑๓๖๐

เด็กชายสงกรานต์ ชูชัง

่

๒/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวิจิตรศึกษา พระปรางค์  

สห ๒๔๕๙/๑๓๖๑

เด็กหญิงพัณณิตา อินโต
๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวิจิตรศึกษา พระปรางค์  

สห ๒๔๕๙/๑๓๖๒

เด็กหญิงชุติกาญจน์ น้อยนาค
๑๘/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวิจิตรศึกษา พระปรางค์  

สห ๒๔๕๙/๑๓๖๓
เด็กหญิงกัญญาพัชร นาคเกตุ

๓๑/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนวิจิตรศึกษา พระปรางค์  

สห ๒๔๕๙/๑๓๖๔

เด็กชายนนทกร แจ่มสุวรรณ
๑๔/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวิจิตรศึกษา พระปรางค์  

สห ๒๔๕๙/๑๓๖๕

เด็กหญิงวิยะดา เจริญทรัพย์ ๔/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวิจิตรศึกษา พระปรางค์  

สห ๒๔๕๙/๑๓๖๖

เด็กชายแสงตะวัน มันปาน

่

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวิจิตรศึกษา พระปรางค์  

สห ๒๔๕๙/๑๓๖๗

เด็กหญิงธมนพร พูลช่วย
๑๙/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวิจิตรศึกษา พระปรางค์  

สห ๒๔๕๙/๑๓๖๘

เด็กหญิงกุลภัสสร์ เกษมสินธุ์
๒๗/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวิจิตรศึกษา พระปรางค์  

สห ๒๔๕๙/๑๓๖๙

เด็กหญิงธนัสถา คำมูล
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวิจิตรศึกษา พระปรางค์  

สห ๒๔๕๙/๑๓๗๐

เด็กหญิงอินทิรา เมฆดำ ๙/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวิจิตรศึกษา พระปรางค์  

สห ๒๔๕๙/๑๓๗๑

เด็กหญิงอารีรัตน์ มาลี ๒/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวิจิตรศึกษา พระปรางค์  

สห ๒๔๕๙/๑๓๗๒

เด็กหญิงธนิสา รุ่งเรือง
๑๙/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวิจิตรศึกษา พระปรางค์  

สห ๒๔๕๙/๑๓๗๓

เด็กหญิงธนาภา สร้างนา
๒๗/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวิจิตรศึกษา พระปรางค์  

สห ๒๔๕๙/๑๓๗๔

เด็กหญิงศิรประภา โพธิศรี

์

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวิจิตรศึกษา พระปรางค์  

สห ๒๔๕๙/๑๓๗๕

เด็กหญิงเบญญาภา เหง่าทอง
๒๔/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวิจิตรศึกษา พระปรางค์  

สห ๒๔๕๙/๑๓๗๖

เด็กหญิงฐิติมา ยิมย่อง

้

๑๓/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนวิจิตรศึกษา พระปรางค์  

สห ๒๔๕๙/๑๓๗๗

เด็กหญิงพิศชาภรณ์ สุดตา
๑๓/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวิจิตรศึกษา พระปรางค์  

สห ๒๔๕๙/๑๓๗๘

เด็กชายจิติวัฒนา ใสหยด

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวิจิตรศึกษา พระปรางค์  

สห ๒๔๕๙/๑๓๗๙
เด็กชายอิศรานุวัฒน์ วงศ์ใหญ่

๒๖/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนวิจิตรศึกษา พระปรางค์  

สห ๒๔๕๙/๑๓๘๐

เด็กชายกิตติพัฒน์ นาคนวล

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวิจิตรศึกษา พระปรางค์  

สห ๒๔๕๙/๑๓๘๑

เด็กชายณัฐรัตน์ มันปาน

่

๘/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวิจิตรศึกษา พระปรางค์  

สห ๒๔๕๙/๑๓๘๒

เด็กชายธนารัตน์ พนะขันธ์ ๒/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวิจิตรศึกษา พระปรางค์  

สห ๒๔๕๙/๑๓๘๓

เด็กชายอริย์ธัช ทองละเอียด ๙/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวิจิตรศึกษา พระปรางค์  

สห ๒๔๕๙/๑๓๘๔

เด็กหญิงฐานิสรา ส่องแสง
๑๔/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวิจิตรศึกษา พระปรางค์  

สห ๒๔๕๙/๑๓๘๕

เด็กหญิงกฤตยา จันโลมา
๒๕/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวิจิตรศึกษา พระปรางค์  

สห ๒๔๕๙/๑๓๘๖

เด็กหญิงอภิญญา ปูทอง
๑๑/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวิจิตรศึกษา พระปรางค์  

สห ๒๔๕๙/๑๓๘๗

เด็กหญิงปริยากร พรหมศรี
๒๒/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวิจิตรศึกษา พระปรางค์  

สห ๒๔๕๙/๑๓๘๘

เด็กหญิงรวิภัทร มูลธิโต
๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวิจิตรศึกษา พระปรางค์  

สห ๒๔๕๙/๑๓๘๙

เด็กหญิงพิมพ์นิภา ภูษา
๒๗/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวิจิตรศึกษา พระปรางค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสิงห์บุรี  ๔๐ / ๖๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สห ๒๔๕๙/๑๓๙๐

เด็กหญิงวราสินี บุญล้อม
๒๖/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวิจิตรศึกษา พระปรางค์  

สห ๒๔๕๙/๑๓๙๑

เด็กหญิงณฐพร มาลี
๑๓/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวิจิตรศึกษา พระปรางค์  

สห ๒๔๕๙/๑๓๙๒

เด็กหญิงวราภร รุ่งกำจัด
๓๐/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวิจิตรศึกษา พระปรางค์  

สห ๒๔๕๙/๑๓๙๓

เด็กหญิงศิริมา สุขทอง
๒๔/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวิจิตรศึกษา พระปรางค์  

สห ๒๔๕๙/๑๓๙๔

เด็กหญิงปานรวี เนียมทอง
๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวิจิตรศึกษา พระปรางค์  

สห ๒๔๕๙/๑๓๙๕

เด็กชายมณฑล เกิดบางระจัน ๑/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวิจิตรศึกษา พระปรางค์  

สห ๒๔๕๙/๑๓๙๖

เด็กชายพีรพล ตรีสุวรรณศานต์ ๒๘/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนวิจิตรศึกษา พระปรางค์  

สห ๒๔๕๙/๑๓๙๗

เด็กชายพัชรพล นิลคำแหง
๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวิจิตรศึกษา พระปรางค์  

สห ๒๔๕๙/๑๓๙๘

เด็กหญิงนพเก้า ศรีโมรา
๑๙/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวิจิตรศึกษา พระปรางค์  

สห ๒๔๕๙/๑๓๙๙

เด็กหญิงจุติรัตน์ ริตพวง
๓๑/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวิจิตรศึกษา พระปรางค์  

สห ๒๔๕๙/๑๔๐๐
เด็กหญิงปาริชาติ ปนทอง

๙/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวิจิตรศึกษา พระปรางค์  

สห ๒๔๕๙/๑๔๐๑
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ บัวสระ

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวิจิตรศึกษา พระปรางค์  

สห ๒๔๕๙/๑๔๐๒

เด็กหญิงธมลวรรณ ศักดิลาภ
๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวิจิตรศึกษา พระปรางค์  

สห ๒๔๕๙/๑๔๐๓

เด็กชายวัชระ นาคศรีสุวรรณ
๑๘/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวิจิตรศึกษา พระปรางค์  

สห ๒๔๕๙/๑๔๐๔
เด็กชายปรเมษร์ มีนนท์

๑๒/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวิจิตรศึกษา พระปรางค์  

สห ๒๔๕๙/๑๔๐๕

เด็กชายเตโชดม ปนทอง
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวิจิตรศึกษา พระปรางค์  

สห ๒๔๕๙/๑๔๐๖

เด็กชายอานันต์ สุขเกษม ๗/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวิจิตรศึกษา พระปรางค์  

สห ๒๔๕๙/๑๔๐๗
เด็กหญิงมณฑกานต์ เรืองฤทธิ

์

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวิจิตรศึกษา พระปรางค์  

สห ๒๔๕๙/๑๔๐๘
เด็กชายศุภณัฐ ยิมพราย

้

๑๗/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวิจิตรศึกษา พระปรางค์  

สห ๒๔๕๙/๑๔๐๙

เด็กหญิงชมพูนุช เชาว์โต
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวิจิตรศึกษา พระปรางค์  

สห ๒๔๕๙/๑๔๑๐

เด็กชายสิรภพ มณีนารถ
๓๑/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวิจิตรศึกษา พระปรางค์  

สห ๒๔๕๙/๑๔๑๑

เด็กชายณัฐดนัย สมานวงศ์
๑๐/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวิจิตรศึกษา พระปรางค์  

สห ๒๔๕๙/๑๔๑๒

เด็กชายอรุชา ศรีสุข
๒๔/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวิจิตรศึกษา พระปรางค์  

สห ๒๔๕๙/๑๔๑๓

เด็กชายธีรพล งามละม่อม ๖/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวิจิตรศึกษา พระปรางค์  

สห ๒๔๕๙/๑๔๑๔

เด็กหญิงสุภัทรา ฉิมบุรุษ ๓/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวิจิตรศึกษา พระปรางค์  

สห ๒๔๕๙/๑๔๑๕

เด็กหญิงบัวบุษยา จิตเจริญ
๑๗/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวิจิตรศึกษา พระปรางค์  

สห ๒๔๕๙/๑๔๑๖

เด็กชายณัฐพล รัตนารักษ์
๑๒/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวิจิตรศึกษา พระปรางค์  

สห ๒๔๕๙/๑๔๑๗

เด็กชายศักดิชัย

์

ศิลปชัย ๘/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวิจิตรศึกษา พระปรางค์  

สห ๒๔๕๙/๑๔๑๘
เด็กหญิงปภาวรินทร์ เอียมงาม

่

๑๖/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวิจิตรศึกษา พระปรางค์  

สห ๒๔๕๙/๑๔๑๙

เด็กหญิงมนัสชนันท์ มากลี ๓/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวิจิตรศึกษา พระปรางค์  

สห ๒๔๕๙/๑๔๒๐
เด็กหญิงพรรณนิภา เอียมพัชรวุฒิ

่

๔/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวิจิตรศึกษา พระปรางค์  

สห ๒๔๕๙/๑๔๒๑

เด็กชายอนุภัทร บัวพันธ์
๒๒/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวิจิตรศึกษา พระปรางค์  

สห ๒๔๕๙/๑๔๒๒

เด็กชายณัฐกฤตย์ นิมนวล

่

๑๓/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวิจิตรศึกษา พระปรางค์  

สห ๒๔๕๙/๑๔๒๓

เด็กชายธีรภัทร บุตรพรม ๘/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวิจิตรศึกษา พระปรางค์  

สห ๒๔๕๙/๑๔๒๔

เด็กหญิงนภัสกร จันบุญศรี ๘/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวิจิตรศึกษา พระปรางค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสิงห์บุรี  ๔๑ / ๖๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สห ๒๔๕๙/๑๔๒๕

เด็กหญิงพัชรพร พักผ่อน
๑๕/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวิจิตรศึกษา พระปรางค์  

สห ๒๔๕๙/๑๔๒๖

เด็กชายกฤตเมธ กล่อมยงค์
๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวิจิตรศึกษา พระปรางค์  

สห ๒๔๕๙/๑๔๒๗

เด็กหญิงตรีชิรา ชำเกตุ
๑๑/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวิจิตรศึกษา พระปรางค์  

สห ๒๔๕๙/๑๔๒๘

เด็กหญิงสกาวรัตน์ แช่มปรุง
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีศักดิสุวรรณวิทยา

์

พระปรางค์  

สห ๒๔๕๙/๑๔๒๙

เด็กชายพีรวัฒน์ บุตดีภักดิ

์

๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีศักดิสุวรรณวิทยา

์

พระปรางค์  

สห ๒๔๕๙/๑๔๓๐

เด็กชายภาณุวัฒน์ มีรักษ์
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีศักดิสุวรรณวิทยา

์

พระปรางค์  

สห ๒๔๕๙/๑๔๓๑

เด็กชายวชิรวิทย์ เพชรนิล
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีศักดิสุวรรณวิทยา

์

พระปรางค์  

สห ๒๔๕๙/๑๔๓๒

เด็กชายศตายุ พุกปาน
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีศักดิสุวรรณวิทยา

์

พระปรางค์  

สห ๒๔๕๙/๑๔๓๓

เด็กหญิงทิพวรรณ พวงย้อย
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีศักดิสุวรรณวิทยา

์

พระปรางค์  

สห ๒๔๕๙/๑๔๓๔

เด็กหญิงธนัชชา สุภานันท์
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีศักดิสุวรรณวิทยา

์

พระปรางค์  

สห ๒๔๕๙/๑๔๓๕

เด็กหญิงเบ็ญญาภา กำจาย
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีศักดิสุวรรณวิทยา

์

พระปรางค์  

สห ๒๔๕๙/๑๔๓๖

เด็กหญิงสมฤดี จันทร์ลาน
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีศักดิสุวรรณวิทยา

์

พระปรางค์  

สห ๒๔๕๙/๑๔๓๗

เด็กชายทัศนัย นิลเนียม
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีศักดิสุวรรณวิทยา

์

พระปรางค์  

สห ๒๔๕๙/๑๔๓๘

เด็กชายภูริวัช อ่อนอ่วม
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีศักดิสุวรรณวิทยา

์

พระปรางค์  

สห ๒๔๕๙/๑๔๓๙
เด็กหญิงณัฐฌาภรณ์ สอนง่าย

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีศักดิสุวรรณวิทยา

์

พระปรางค์  

สห ๒๔๕๙/๑๔๔๐

เด็กหญิงณัฐพร รัตนะธิรัญ
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีศักดิสุวรรณวิทยา

์

พระปรางค์  

สห ๒๔๕๙/๑๔๔๑

เด็กหญิงปนมนัส ชังเหลือ

่

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีศักดิสุวรรณวิทยา

์

พระปรางค์  

สห ๒๔๕๙/๑๔๔๒

เด็กหญิงพรรณทิวา บัวผัน
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีศักดิสุวรรณวิทยา

์

พระปรางค์  

สห ๒๔๕๙/๑๔๔๓

เด็กหญิงสินิทา สิงห์ห่วง
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีศักดิสุวรรณวิทยา

์

พระปรางค์  

สห ๒๔๕๙/๑๔๔๔

เด็กชายสุชาครีย์ สุขงาม
๒๘/๗/๒๕๔๘

วัดโพธิหอม

์

โพธิหอมสุทธาราม

์

 

สห ๒๔๕๙/๑๔๔๕

เด็กชายวัฒนา พรพิษ ๑/๕/๒๕๔๙ วัดโพธิหอม

์

โพธิหอมสุทธาราม

์

 

สห ๒๔๕๙/๑๔๔๖

เด็กชายบ๊วย มีรวย ๘/๗/๒๕๔๖ วัดโพธิหอม

์

โพธิหอมสุทธาราม

์

 

สห ๒๔๕๙/๑๔๔๗

เด็กหญิงเสาวรส ช้างพีง

่

๑/๕/๒๕๔๙ วัดโพธิหอม

์

โพธิหอมสุทธาราม

์

 

สห ๒๔๕๙/๑๔๔๘

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ยิมแย้ม

้

๑/๔/๒๕๔๙ วัดโพธิหอม

์

โพธิหอมสุทธาราม

์

 

สห ๒๔๕๙/๑๔๔๙

เด็กชายวัชรพงษ์ รอบรู้
๑๘/๒/๒๕๔๙

วัดโพธิหอม

์

โพธิหอมสุทธาราม

์

 

สห ๒๔๕๙/๑๔๕๐

เด็กชายณฐกร ไพโรจน์

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

วัดโพธิหอม

์

โพธิหอมสุทธาราม

์

 

สห ๒๔๕๙/๑๔๕๑

เด็กชายชนาธิป รักกสิวิทย์
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

วัดโพธิหอม

์

โพธิหอมสุทธาราม

์

 

สห ๒๔๕๙/๑๔๕๒

เด็กชายกนกพล สุกทอง
๑๑/๒/๒๕๔๗

วัดโพธิหอม

์

โพธิหอมสุทธาราม

์

 

สห ๒๔๕๙/๑๔๕๓

เด็กชายฉัตรชัย พรมศิริ ๕/๕/๒๕๔๘ วัดโพธิหอม

์

โพธิหอมสุทธาราม

์

 

สห ๒๔๕๙/๑๔๕๔

เด็กชายวรรณ์ธัช ขุนทอง
๒๓/๙/๒๕๔๗

วัดโพธิหอม

์

โพธิหอมสุทธาราม

์

 

สห ๒๔๕๙/๑๔๕๕

เด็กชายพีรพัชร์ รอบรู้
๑๒/๓/๒๕๔๖

วัดโพธิหอม

์

โพธิหอมสุทธาราม

์

 

สห ๒๔๕๙/๑๔๕๖

เด็กชายคมสัน สุวรรณโณ
๒๗/๗/๒๕๔๗

วัดโพธิหอม

์

โพธิหอมสุทธาราม

์

 

สห ๒๔๕๙/๑๔๕๗

เด็กหญิงวรรณิสา เทียนมงคล
๓๐/๖/๒๕๔๗

วัดโพธิหอม

์

โพธิหอมสุทธาราม

์

 

สห ๒๔๕๙/๑๔๕๘

เด็กหญิงคณิสรา โสขุมา
๒๒/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา

วัดห้วยเจริญสุข  

สห ๒๔๕๙/๑๔๕๙

เด็กหญิงฉัตรสุดา นำจันทร์
๐๘/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา

วัดห้วยเจริญสุข  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสิงห์บุรี  ๔๒ / ๖๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สห ๒๔๕๙/๑๔๖๐

เด็กหญิงชณัญชิดา หนูสุวรรณ
๑๖/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา

วัดห้วยเจริญสุข  

สห ๒๔๕๙/๑๔๖๑

เด็กหญิงนวพร หอมรส
๐๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา

วัดห้วยเจริญสุข  

สห ๒๔๕๙/๑๔๖๒

เด็กหญิงปารวีย์ ปตตะ
๒๖/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา

วัดห้วยเจริญสุข  

สห ๒๔๕๙/๑๔๖๓

เด็กหญิงพรทิพย์ อยู่คง
๑๘/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา

วัดห้วยเจริญสุข  

สห ๒๔๕๙/๑๔๖๔

เด็กหญิงพรลภัส เจริญวงศ์
๒๔/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา

วัดห้วยเจริญสุข  

สห ๒๔๕๙/๑๔๖๕

เด็กหญิงพัณณิตา ปนชัง
๒๕/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา

วัดห้วยเจริญสุข  

สห ๒๔๕๙/๑๔๖๖
เด็กหญิงพิรุฬห์วรรณ รองรัตน์

๑๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา
วัดห้วยเจริญสุข  

สห ๒๔๕๙/๑๔๖๗

เด็กหญิงพีรดา เริงเกษตรวิทย์
๒๓/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา

วัดห้วยเจริญสุข  

สห ๒๔๕๙/๑๔๖๘

เด็กหญิงมัทนา ทองช้อย
๐๔/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา

วัดห้วยเจริญสุข  

สห ๒๔๕๙/๑๔๖๙

เด็กหญิงรจนามาตร สอนแดง
๒๒/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา

วัดห้วยเจริญสุข  

สห ๒๔๕๙/๑๔๗๐
เด็กชายสกุลชาย ใยน้อย

๑๒/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา
วัดห้วยเจริญสุข  

สห ๒๔๕๙/๑๔๗๑

เด็กหญิงอภัสรา ขันชาลี
๑๖/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา

วัดห้วยเจริญสุข  

สห ๒๔๕๙/๑๔๗๒

เด็กชายอิทธิพล เอียมสอาด

่

๑๐/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา
วัดห้วยเจริญสุข  

สห ๒๔๕๙/๑๔๗๓

เด็กหญิงเดือน ดาโอ๊ด
๑๕/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา

วัดห้วยเจริญสุข  

สห ๒๔๕๙/๑๔๗๔

เด็กหญิงเพชรลดา คู่เทียม

๒๓/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา
วัดห้วยเจริญสุข  

สห ๒๔๕๙/๑๔๗๕

เด็กชายกิตติภพ วัดเมือง
๒๖/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา

วัดห้วยเจริญสุข  

สห ๒๔๕๙/๑๔๗๖

เด็กชายชนาภัทร พุ่มพวง
๐๓/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา

วัดห้วยเจริญสุข  

สห ๒๔๕๙/๑๔๗๗

เด็กชายนฤเบศร์ มานพ
๒๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา

วัดห้วยเจริญสุข  

สห ๒๔๕๙/๑๔๗๘

เด็กหญิงปณิดา เปลียนดิส

่

๐๖/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา
วัดห้วยเจริญสุข  

สห ๒๔๕๙/๑๔๗๙

เด็กหญิงปนัดดา ลำสัน
๓๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา

วัดห้วยเจริญสุข  

สห ๒๔๕๙/๑๔๘๐ เด็กหญิงพรรณนิการณ์
จันงาม

๐๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา
วัดห้วยเจริญสุข  

สห ๒๔๕๙/๑๔๘๑

เด็กชายพรรณเชษ แสนหาญ
๑๙/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา

วัดห้วยเจริญสุข  

สห ๒๔๕๙/๑๔๘๒

เด็กชายยุทธิพงศ์ ปูคะธรรม
๑๑/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา

วัดห้วยเจริญสุข  

สห ๒๔๕๙/๑๔๘๓

เด็กหญิงวริศรา รักเจริญ
๐๒/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา

วัดห้วยเจริญสุข  

สห ๒๔๕๙/๑๔๘๔
เด็กหญิงวารินทร์ทิพย์

แก้วเกิด
๑๔/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา

วัดห้วยเจริญสุข  

สห ๒๔๕๙/๑๔๘๕

เด็กชายวิชชากร สุนทรวิภาค
๒๖/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา

วัดห้วยเจริญสุข  

สห ๒๔๕๙/๑๔๘๖

เด็กชายวีรภัทร แย้มชุมพร
๒๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา

วัดห้วยเจริญสุข  

สห ๒๔๕๙/๑๔๘๗

เด็กชายวุฒิพร ใยน้อย
๑๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา

วัดห้วยเจริญสุข  

สห ๒๔๕๙/๑๔๘๘

เด็กหญิงศิริวรรณ นิลเนียม
๐๘/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา

วัดห้วยเจริญสุข  

สห ๒๔๕๙/๑๔๘๙

เด็กหญิงไปรยา แสงอินทร์
๐๔/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา

วัดห้วยเจริญสุข  

สห ๒๔๕๙/๑๔๙๐
เด็กหญิงจริญญา ประสานตรี

๑๐/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา
วัดห้วยเจริญสุข  

สห ๒๔๕๙/๑๔๙๑

เด็กหญิงจารุวรรณ เจริญเกตุ
๒๒/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา

วัดห้วยเจริญสุข  

สห ๒๔๕๙/๑๔๙๒

เด็กหญิงณัฐพร ทองฤทธิ

์

๐๕/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา
วัดห้วยเจริญสุข  

สห ๒๔๕๙/๑๔๙๓

เด็กหญิงณิชมน ภูศรี
๐๕/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา

วัดห้วยเจริญสุข  

สห ๒๔๕๙/๑๔๙๔

เด็กหญิงบุษรา ยิมย่อง

้

๑๙/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา

วัดห้วยเจริญสุข  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสิงห์บุรี  ๔๓ / ๖๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สห ๒๔๕๙/๑๔๙๕

เด็กหญิงพรกมล เลียงหลำ

้

๒๑/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา
วัดห้วยเจริญสุข  

สห ๒๔๕๙/๑๔๙๖

เด็กชายพัฒนรินทร์ กลำมี
๑๙/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา

วัดห้วยเจริญสุข  

สห ๒๔๕๙/๑๔๙๗

เด็กหญิงภัคธีมา พุ่มพวง
๓๐/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา

วัดห้วยเจริญสุข  

สห ๒๔๕๙/๑๔๙๘

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ แปนพงษ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา

วัดห้วยเจริญสุข  

สห ๒๔๕๙/๑๔๙๙

เด็กหญิงวาสนา สุภานันท์
๑๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา

วัดห้วยเจริญสุข  

สห ๒๔๕๙/๑๕๐๐
เด็กหญิงศิรินญา บุญญเขตต์

๒๓/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา
วัดห้วยเจริญสุข  

สห ๒๔๕๙/๑๕๐๑
เด็กชายสหรัฐ ตรีคงคา

๑๖/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา
วัดห้วยเจริญสุข  

สห ๒๔๕๙/๑๕๐๒

เด็กหญิงสุดาพร สิงห์บุญมา

๑๑/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา

วัดห้วยเจริญสุข  

สห ๒๔๕๙/๑๕๐๓

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

สุนารักษ์
๐๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา

วัดห้วยเจริญสุข  

สห ๒๔๕๙/๑๕๐๔

เด็กหญิงเปมิกา สุขเกษม
๐๖/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา

วัดห้วยเจริญสุข  

สห ๒๔๕๙/๑๕๐๕
เด็กชายไพศาล แก้วสำราญ

๐๕/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา
วัดห้วยเจริญสุข  

สห ๒๔๕๙/๑๕๐๖

เด็กหญิงกนกพิชญ์ พวงเงิน
๐๖/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา

วัดห้วยเจริญสุข  

สห ๒๔๕๙/๑๕๐๗

เด็กหญิงชลลดา ยิมย่อง

้

๒๑/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา
วัดห้วยเจริญสุข  

สห ๒๔๕๙/๑๕๐๘

เด็กชายณัฐนนท์ พิศคำ
๒๙/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา

วัดห้วยเจริญสุข  

สห ๒๔๕๙/๑๕๐๙
เด็กหญิงดาราวรรณ แสนหาญ

๒๓/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา
วัดห้วยเจริญสุข  

สห ๒๔๕๙/๑๕๑๐

เด็กหญิงประภาศิริ ยีภู่

่

๑๘/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา
วัดห้วยเจริญสุข  

สห ๒๔๕๙/๑๕๑๑

เด็กชายพรชัย แย้มพราย
๑๑/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา

วัดห้วยเจริญสุข  

สห ๒๔๕๙/๑๕๑๒

เด็กชายพฤกษา คงเจริญ
๓๑/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา

วัดห้วยเจริญสุข  

สห ๒๔๕๙/๑๕๑๓

เด็กชายภาณุพงศ์ แสงงัด
๐๗/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา

วัดห้วยเจริญสุข  

สห ๒๔๕๙/๑๕๑๔

เด็กหญิงรัตนา นิมสมัคร

่

๐๗/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา
วัดห้วยเจริญสุข  

สห ๒๔๕๙/๑๕๑๕

เด็กหญิงวิริญญา สารชาติ
๒๖/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา

วัดห้วยเจริญสุข  

สห ๒๔๕๙/๑๕๑๖

เด็กหญิงสิริวัลย์ ยิมย่อง

้

๒๖/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา
วัดห้วยเจริญสุข  

สห ๒๔๕๙/๑๕๑๗

เด็กชายเฉลิมชัย มูลอ้าย
๑๕/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา

วัดห้วยเจริญสุข  

สห ๒๔๕๙/๑๕๑๘

เด็กชายพงศ์ศิริ เมืองช้าง
๑๓/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา

วัดห้วยเจริญสุข  

สห ๒๔๕๙/๑๕๑๙

เด็กชายธนภูมิ พรพิศ
๐๖/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา

วัดห้วยเจริญสุข  

สห ๒๔๕๙/๑๕๒๐

นางสาวนุชจรี พรมมา
๒๖/๑๐/๒๕๔๒ โรงเรียนชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา

วัดห้วยเจริญสุข  

สห ๒๔๕๙/๑๕๒๑
เด็กหญิงเบญจวรรณ ศรีพึงจัน

่ ่

๒๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา
ห้วยเจริญสุข  

สห ๒๔๕๙/๑๕๒๒

เด็กชายรัชตะ แตงงาม ๑/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทุ่งกลับ ห้วยเจริญสุข  

สห ๒๔๕๙/๑๕๒๓

เด็กชายอภิสิษฐ รุ่งเรือง
๒๕/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งกลับ ห้วยเจริญสุข  

สห ๒๔๕๙/๑๕๒๔

เด็กหญิงวลัยพรรณ เรืองทอง
๒๓/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งกลับ ห้วยเจริญสุข  

สห ๒๔๕๙/๑๕๒๕

เด็กหญิงชลธิชา ภู่ปราง
๑๓/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งกลับ ห้วยเจริญสุข  

สห ๒๔๕๙/๑๕๒๖

เด็กหญิงวรรณวิสา ศรีม่วง
๒๑/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งกลับ ห้วยเจริญสุข  

สห ๒๔๕๙/๑๕๒๗

เด็กหญิงพัชราพร ยิมจัน

้

๑๗/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านทุ่งกลับ ห้วยเจริญสุข  

สห ๒๔๕๙/๑๕๒๘

เด็กชายธีรพงศ์ บนดิน
๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งว้า ห้วยเจริญสุข  

สห ๒๔๕๙/๑๕๒๙

เด็กหญิงจิราภรณ์ บังเงิน

้

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งว้า ห้วยเจริญสุข  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสิงห์บุรี  ๔๔ / ๖๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สห ๒๔๕๙/๑๕๓๐

เด็กหญิงเกษมณี สุขเลียง

้

๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดห้วยเจริญสุข ห้วยเจริญสุข  

สห ๒๔๕๙/๑๕๓๑

เด็กหญิงสุวิชาดา ตระกูลใจดี
๑๘/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดห้วยเจริญสุข ห้วยเจริญสุข  

สห ๒๔๕๙/๑๕๓๒

เด็กหญิงอุษณีย์ ยีสุ่นแก้ว

่

๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดห้วยเจริญสุข ห้วยเจริญสุข  

สห ๒๔๕๙/๑๕๓๓

เด็กหญิงแทนใจ ลายเงิน ๔/๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดห้วยเจริญสุข ห้วยเจริญสุข  

สห ๒๔๕๙/๑๕๓๔

เด็กหญิงปุณยนุช พันธูเกษม ๕/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดห้วยเจริญสุข ห้วยเจริญสุข  

สห ๒๔๕๙/๑๕๓๕

เด็กหญิงปณาลี รักวงษ์
๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดห้วยเจริญสุข ห้วยเจริญสุข  

สห ๒๔๕๙/๑๕๓๖

เด็กหญิงสุพัตตา ชูเถือน

่

๒๙/๓/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดห้วยเจริญสุข ห้วยเจริญสุข  

สห ๒๔๕๙/๑๕๓๗

เด็กชายณัฐพล บุญประกอบ ๙/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดห้วยเจริญสุข ห้วยเจริญสุข  

สห ๒๔๕๙/๑๕๓๘

เด็กหญิงสุจินันท์ นาคใจเสือ
๒๓/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยเจริญสุข ห้วยเจริญสุข  

สห ๒๔๕๙/๑๕๓๙

เด็กชายกมลวุฒิ ภูมิรัตน์
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดถอนสมอ โบสถ์  

สห ๒๔๕๙/๑๕๔๐
เด็กชายทัศน์ไท อรุณอวยชัย

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดถอนสมอ โบสถ์  

สห ๒๔๕๙/๑๕๔๑

เด็กชายชนันทพงษ์ รอดไว
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดถอนสมอ โบสถ์  

สห ๒๔๕๙/๑๕๔๒
เด็กชายเทพประสิทธิ

์

สวนลำใย
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดถอนสมอ โบสถ์  

สห ๒๔๕๙/๑๕๔๓

เด็กชายจิรานุวัฒน์ สุกรี
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดถอนสมอ โบสถ์  

สห ๒๔๕๙/๑๕๔๔

เด็กชายศิวกร กฤตศิลป

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดถอนสมอ โบสถ์  

สห ๒๔๕๙/๑๕๔๕

เด็กชายอภินันท์ นามวงษ์

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดถอนสมอ โบสถ์  

สห ๒๔๕๙/๑๕๔๖

เด็กชายธณภัทร ศรีคุ้มวงษ์
๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดถอนสมอ โบสถ์  

สห ๒๔๕๙/๑๕๔๗

เด็กหญิงสิริขนิษฐ์ ดาวเรือง
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดถอนสมอ โบสถ์  

สห ๒๔๕๙/๑๕๔๘

เด็กหญิงจิราภา เขียวจันทร์
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดถอนสมอ โบสถ์  

สห ๒๔๕๙/๑๕๔๙

เด็กหญิงอภิญญา แสงมาศ
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดถอนสมอ โบสถ์  

สห ๒๔๕๙/๑๕๕๐

เด็กหญิงธัญชนก สุขสวัสดิ

์

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดถอนสมอ โบสถ์  

สห ๒๔๕๙/๑๕๕๑

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ทองสร้อย
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดถอนสมอ โบสถ์  

สห ๒๔๕๙/๑๕๕๒

เด็กหญิงบุญพิทักษ์ กันสุภาพ
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดถอนสมอ โบสถ์  

สห ๒๔๕๙/๑๕๕๓
เด็กหญิงทิพย์กาหวัน มีเมือง

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดถอนสมอ โบสถ์  

สห ๒๔๕๙/๑๕๕๔

เด็กหญิงพรพรรณ จันทร์ดี
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดถอนสมอ โบสถ์  

สห ๒๔๕๙/๑๕๕๕

เด็กหญิงฉัตรฤทัย ชอบทำดี
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดถอนสมอ โบสถ์  

สห ๒๔๕๙/๑๕๕๖

เด็กหญิงปาลิตา ยิงเฮง

่

๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดถอนสมอ โบสถ์  

สห ๒๔๕๙/๑๕๕๗

เด็กหญิงเพียงตะวัน ดีใจยิม

้

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดถอนสมอ โบสถ์  

สห ๒๔๕๙/๑๕๕๘

เด็กหญิงชนิกานต์ มีสันทัด
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดถอนสมอ โบสถ์  

สห ๒๔๕๙/๑๕๕๙
เด็กหญิงกทนทรรศน์ พิพัฒบริบูรณ์

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดถอนสมอ โบสถ์  

สห ๒๔๕๙/๑๕๖๐
เด็กหญิงสุธิญา นวลคราม

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดถอนสมอ โบสถ์  

สห ๒๔๕๙/๑๕๖๑

เด็กหญิงกาญจนา มิงขวัญ

่

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดถอนสมอ โบสถ์  

สห ๒๔๕๙/๑๕๖๒

เด็กหญิงสุภัชชา ห้องกุหลาบ
๐๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดถอนสมอ โบสถ์  

สห ๒๔๕๙/๑๕๖๓

เด็กหญิงญาณิศา อำเกตุ
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดถอนสมอ โบสถ์  

สห ๒๔๕๙/๑๕๖๔

เด็กหญิงศุภปญญา ประสาทพันธ์
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดถอนสมอ โบสถ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสิงห์บุรี  ๔๕ / ๖๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สห ๒๔๕๙/๑๕๖๕

เด็กหญิงพรพิมล คำมาก
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดถอนสมอ โบสถ์  

สห ๒๔๕๙/๑๕๖๖

เด็กชายณัฐนันท์ รอดพันธุ์
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิกุลทอง พิกุลทอง  

สห ๒๔๕๙/๑๕๖๗

เด็กชายณัฏฐพันธ์ สมศรี
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิกุลทอง พิกุลทอง  

สห ๒๔๕๙/๑๕๖๘

เด็กชายภูมารินทร์ ใยระย้า
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิกุลทอง พิกุลทอง  

สห ๒๔๕๙/๑๕๖๙

เด็กหญิงชลดา รูปกลม
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิกุลทอง พิกุลทอง  

สห ๒๔๕๙/๑๕๗๐
เด็กหญิงปทมาภรณ์ ห่วงศรี

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิกุลทอง พิกุลทอง  

สห ๒๔๕๙/๑๕๗๑

เด็กชายกมลวิฑิต ซือตรง

่

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร วัดพิกุลทอง  

สห ๒๔๕๙/๑๕๗๒

เด็กหญิงกษมภรณ์ ยิมเปนสุข

้

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร วัดพิกุลทอง  

สห ๒๔๕๙/๑๕๗๓

เด็กหญิงจีรวรรณ บรรทจิตร
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร วัดพิกุลทอง  

สห ๒๔๕๙/๑๕๗๔

เด็กหญิงชุกัญพัทธ์ กลินประทุม

่

๕/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร วัดพิกุลทอง  

สห ๒๔๕๙/๑๕๗๕

เด็กหญิงณัฐชา แก้วอนันต์
๒๖/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร วัดพิกุลทอง  

สห ๒๔๕๙/๑๕๗๖

เด็กหญิงณัฐวิภา แก้วไชโย
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร วัดพิกุลทอง  

สห ๒๔๕๙/๑๕๗๗

เด็กหญิงณิชาภัทร เกตุมณี
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร วัดพิกุลทอง  

สห ๒๔๕๙/๑๕๗๘

เด็กชายธนา ด้วงเดช
๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร วัดพิกุลทอง  

สห ๒๔๕๙/๑๕๗๙

เด็กชายธนากร ลือดารา
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร วัดพิกุลทอง  

สห ๒๔๕๙/๑๕๘๐

เด็กชายธัญญาวุฒิ ขวัญเสือ
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร วัดพิกุลทอง  

สห ๒๔๕๙/๑๕๘๑

เด็กชายธีรภัทร ปจฉิม
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร วัดพิกุลทอง  

สห ๒๔๕๙/๑๕๘๒

เด็กหญิงนัชชา ค้าหมาก
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร วัดพิกุลทอง  

สห ๒๔๕๙/๑๕๘๓

เด็กหญิงพรพิพัฒน์ เทียมลี

้

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร วัดพิกุลทอง  

สห ๒๔๕๙/๑๕๘๔

เด็กชายภราดล สุกคล้อย
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร วัดพิกุลทอง  

สห ๒๔๕๙/๑๕๘๕

เด็กชายภัคพล จันทรประภัส
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร วัดพิกุลทอง  

สห ๒๔๕๙/๑๕๘๖

เด็กหญิงศจิภัค คำหงษ์
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร วัดพิกุลทอง  

สห ๒๔๕๙/๑๕๘๗

เด็กหญิงศศิกาญจน์ คาวไชยสงค์
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร วัดพิกุลทอง  

สห ๒๔๕๙/๑๕๘๘

เด็กหญิงอารียา พัลละทา ๕/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร วัดพิกุลทอง  

สห ๒๔๕๙/๑๕๘๙
เด็กหญิงเจษฎาภรณ์ ศรีใส

๒๕/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร วัดพิกุลทอง  

สห ๒๔๕๙/๑๕๙๐

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา จำรักษา
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร วัดพิกุลทอง  

สห ๒๔๕๙/๑๕๙๑

เด็กหญิงกนกวรรณ โชชัย
๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร วัดพิกุลทอง  

สห ๒๔๕๙/๑๕๙๒

เด็กหญิงดลฤดี เงางาม
๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร วัดพิกุลทอง  

สห ๒๔๕๙/๑๕๙๓

เด็กชายธีรพล พุ่มมัน

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร วัดพิกุลทอง  

สห ๒๔๕๙/๑๕๙๔

เด็กหญิงบุญธิดา ช่วงฉวี
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร วัดพิกุลทอง  

สห ๒๔๕๙/๑๕๙๕

เด็กหญิงประพินพร ภู่เขียว ๙/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร วัดพิกุลทอง  

สห ๒๔๕๙/๑๕๙๖

เด็กชายพรรณษา ทวีสุข
๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร วัดพิกุลทอง  

สห ๒๔๕๙/๑๕๙๗

เด็กหญิงพสิกา ศรีมงคล
๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร วัดพิกุลทอง  

สห ๒๔๕๙/๑๕๙๘

เด็กชายพีระพัฒน์ ดำรงรัตน์
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร วัดพิกุลทอง  

สห ๒๔๕๙/๑๕๙๙

เด็กหญิงภัททรัตน์ วงษ์นรินทร์
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร วัดพิกุลทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสิงห์บุรี  ๔๖ / ๖๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สห ๒๔๕๙/๑๖๐๐
เด็กหญิงภูริน ภูเจริญ

๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร วัดพิกุลทอง  

สห ๒๔๕๙/๑๖๐๑

เด็กหญิงมาริสา ธาราพงศ์สวัสดิ

์

๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร วัดพิกุลทอง  

สห ๒๔๕๙/๑๖๐๒
เด็กหญิงยุพารัตน์ ยังยืน

่

๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร วัดพิกุลทอง  

สห ๒๔๕๙/๑๖๐๓

เด็กหญิงสายธาร โกสุมา
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร วัดพิกุลทอง  

สห ๒๔๕๙/๑๖๐๔
เด็กหญิงอักษรโสภิศ ภักดี

๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร วัดพิกุลทอง  

สห ๒๔๕๙/๑๖๐๕
เด็กหญิงกัญญารัตน์ เปฏะพันธุ์

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร วัดพิกุลทอง  

สห ๒๔๕๙/๑๖๐๖
นางสาวจาฏุพัจน์ วงษ์เสน

๒๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร วัดพิกุลทอง  

สห ๒๔๕๙/๑๖๐๗

นายปวริศร เรืองฤทธิ

์

๑๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร วัดพิกุลทอง  

สห ๒๔๕๙/๑๖๐๘

นางสาววิภูษา วงษ์สนธิ

์

๐๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร วัดพิกุลทอง  

สห ๒๔๕๙/๑๖๐๙

นางสาวสุชานันท์ เณรน้อย
๒๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร วัดพิกุลทอง  

สห ๒๔๕๙/๑๖๑๐
นางสาวกมลทิพย์ ทรัพย์พาลี

๒๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร วัดพิกุลทอง  

สห ๒๔๕๙/๑๖๑๑

นายกวีวัฒน์ เสนามงคล
๒๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร วัดพิกุลทอง  

สห ๒๔๕๙/๑๖๑๒

นางสาวจริยา ปานทอง
๓๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร วัดพิกุลทอง  

สห ๒๔๕๙/๑๖๑๓

นางสาวฉัตรทริกา ชุลีวรรณ์
๐๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร วัดพิกุลทอง  

สห ๒๔๕๙/๑๖๑๔

นางสาวณัฐธิดา เกตุนวม
๐๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร วัดพิกุลทอง  

สห ๒๔๕๙/๑๖๑๕

นางสาวนพรัตน์ ทรวดทรง
๓๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร วัดพิกุลทอง  

สห ๒๔๕๙/๑๖๑๖

นางสาวนำฝน นามวงษ์
๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร วัดพิกุลทอง  

สห ๒๔๕๙/๑๖๑๗

นางสาวผุสดี ภูสนัน

่

๒๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร วัดพิกุลทอง  

สห ๒๔๕๙/๑๖๑๘

นายมาฤทธิ

์

จันทร์เรือง
๑๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร วัดพิกุลทอง  

สห ๒๔๕๙/๑๖๑๙

นางสาวรักษ์ฐิมา ยิมช้อย

้

๒๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร วัดพิกุลทอง  

สห ๒๔๕๙/๑๖๒๐

นางสาววลีพร มาระจันทร์
๐๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร วัดพิกุลทอง  

สห ๒๔๕๙/๑๖๒๑

นางสาวศศิกานต์ สุดดีพงษ์
๑๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร วัดพิกุลทอง  

สห ๒๔๕๙/๑๖๒๒

นายสหัสวรรษ ชมจันทร์
๐๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร วัดพิกุลทอง  

สห ๒๔๕๙/๑๖๒๓

นายสิงหราช บุญสีมา
๐๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร วัดพิกุลทอง  

สห ๒๔๕๙/๑๖๒๔

นางสาวสุนิสา บุญตุวงษ์
๒๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร วัดพิกุลทอง  

สห ๒๔๕๙/๑๖๒๕

นายอนุวัฒน์ พิมพ์หอม
๒๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร วัดพิกุลทอง  

สห ๒๔๕๙/๑๖๒๖

นางสาวเนติมา โคกพูล

๒๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร วัดพิกุลทอง  

สห ๒๔๕๙/๑๖๒๗

นางสาวณัฏฐนันท์ ตาบโกไสย์
๒๘/๐๘/๒๕๑๘

โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร วัดพิกุลทอง  

สห ๒๔๕๙/๑๖๒๘

นางวัชลี โพธิชะคุ้ม

์

๑๑/๐๓/๒๕๑๔

โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร วัดพิกุลทอง  

สห ๒๔๕๙/๑๖๒๙

เด็กหญิงภัทรธิดา มาสิงห์
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวิหารขาว วิหารขาว  

สห ๒๔๕๙/๑๖๓๐
เด็กชายธนเรศ วงษ์สุวรรณ

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวิหารขาว วิหารขาว  

สห ๒๔๕๙/๑๖๓๑

นางพรทิพย์ วาศุกรี
๒๐/๐๔/๒๕๒๗

โรงเรียนวัดวิหารขาว วิหารขาว  

สห ๒๔๕๙/๑๖๓๒

เด็กหญิงนงนภัส พลูมี
๑๓/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดเสาธงหิน จำปาทอง  

สห ๒๔๕๙/๑๖๓๓
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ เอมอินทร์ ๘/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดเสาธงหิน จำปาทอง  

สห ๒๔๕๙/๑๖๓๔

เด็กหญิงภัคจิรา โมกัณฑ์ ๑/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดเสาธงหิน จำปาทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสิงห์บุรี  ๔๗ / ๖๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สห ๒๔๕๙/๑๖๓๕

เด็กหญิงวณิฐา เจิมทอง
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดเสาธงหิน จำปาทอง  

สห ๒๔๕๙/๑๖๓๖

เด็กชายกิตติธัช เขียวสกุณี

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดเสาธงหิน จำปาทอง  

สห ๒๔๕๙/๑๖๓๗

เด็กชายธัชนนท์ ศรีรักษา ๗/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดเสาธงหิน จำปาทอง  

สห ๒๔๕๙/๑๖๓๘

เด็กหญิงสวีณา สังข์ทอง
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดเสาธงหิน จำปาทอง  

สห ๒๔๕๙/๑๖๓๙

เด็กชายอนันต์ นาคประสิทธิ

์

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโสภา จำปาทอง  

สห ๒๔๕๙/๑๖๔๐

เด็กชายวีรวัฒน์ บุญปลูก
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโสภา จำปาทอง  

สห ๒๔๕๙/๑๖๔๑

เด็กชายอภิสิทธิ

์

แสนทองประเสริฐ ๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโสภา จำปาทอง  

สห ๒๔๕๙/๑๖๔๒

เด็กชายวทัญู ภู่รัตน์
๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโสภา จำปาทอง  

สห ๒๔๕๙/๑๖๔๓

เด็กชายธิติ ทรัพธ์ภารี
๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโสภา จำปาทอง  

สห ๒๔๕๙/๑๖๔๔

เด็กหญิงสุนิตา แตงอ่อน
๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโสภา จำปาทอง  

สห ๒๔๕๙/๑๖๔๕

เด็กหญิงสุทารัตน์ บุญไสว
๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโสภา จำปาทอง  

สห ๒๔๕๙/๑๖๔๖

เด็กหญิงสิรินทรา สุดเอียม

่

๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโสภา จำปาทอง  

สห ๒๔๕๙/๑๖๔๗

เด็กหญิงสุชานาถ สิงห์ทอง
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโสภา จำปาทอง  

สห ๒๔๕๙/๑๖๔๘

เด็กหญิงขวัญฤทัย คุ้มชะนุด

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโสภา จำปาทอง  

สห ๒๔๕๙/๑๖๔๙

เด็กหญิงกิติมา อ่อนงาม
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโสภา จำปาทอง  

สห ๒๔๕๙/๑๖๕๐

เด็กหญิงวรรณิศา เดียงสา
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโสภา จำปาทอง  

สห ๒๔๕๙/๑๖๕๑

เด็กหญิงมนัสนันท์ สวรรณเกตุ
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโสภา จำปาทอง  

สห ๒๔๕๙/๑๖๕๒

เด็กหญิงกนกพร ลาปน
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโสภา จำปาทอง  

สห ๒๔๕๙/๑๖๕๓

เด็กหญิงไปรยา อิมใจพงษ์

่

๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลท่าช้าง พระธรรมมุนี  

สห ๒๔๕๙/๑๖๕๔

เด็กชายณัฐวัฒน์ เขียวเปยม

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเตย เตย  

สห ๒๔๕๙/๑๖๕๕

เด็กหญิงณัฐวดี เอียมองอาจ

่

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเตย เตย  

สห ๒๔๕๙/๑๖๕๖

เด็กหญิงนัฏฐวรรณ คุ้มทรัพย์
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเตย เตย  

สห ๒๔๕๙/๑๖๕๗

เด็กหญิงวาสนา ยิมน้อย

้

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเตย เตย  

สห ๒๔๕๙/๑๖๕๘

เด็กชายพงษ์พัฒน์ โพธิศรี
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเตย เตย  

สห ๒๔๕๙/๑๖๕๙

เด็กชายศุภกร แช่มช้อย
๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเตย เตย  

สห ๒๔๕๙/๑๖๖๐

เด็กชายศุภนัฐ ตำเตีย

้

๐๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเตย เตย  

สห ๒๔๕๙/๑๖๖๑

นางสาวอุมาพร อยู่โพธิ

์

๒๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดเตย เตย  

สห ๒๔๕๙/๑๖๖๒

เด็กหญิงจิราภา อนุกูล
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประสาท ประสาท  

สห ๒๔๕๙/๑๖๖๓

เด็กหญิงกฤติมา กล่อมปญญา
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประสาท ประสาท  

สห ๒๔๕๙/๑๖๖๔

เด็กชายพิภัช สีทอง
๑๓/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคประดิษฐ์วิทยา วัดกุฎีทอง  

สห ๒๔๕๙/๑๖๖๕

เด็กชายวัชรพล ดิษฐ์พันธ์
๒๗/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคประดิษฐ์วิทยา วัดกุฎีทอง  

สห ๒๔๕๙/๑๖๖๖

เด็กชายศรายุทธ อัมพวัน
๓๐/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคประดิษฐ์วิทยา วัดกุฎีทอง  

สห ๒๔๕๙/๑๖๖๗

เด็กชายธนวัฒน์ หงษ์ลอ
๓๐/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคประดิษฐ์วิทยา วัดกุฎีทอง  

สห ๒๔๕๙/๑๖๖๘

เด็กชายชาคริต ชืนอุรา

่

๑๑/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนนาคประดิษฐ์วิทยา วัดกุฎีทอง  

สห ๒๔๕๙/๑๖๖๙

เด็กชายเมธี ไชยนา
๑๑/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประดิษฐ์วิทยา วัดกุฎีทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสิงห์บุรี  ๔๘ / ๖๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สห ๒๔๕๙/๑๖๗๐

เด็กหญิงศิรินันท์ สังข์พันธ์
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคประดิษฐ์วิทยา วัดกุฎีทอง  

สห ๒๔๕๙/๑๖๗๑

เด็กหญิงสรัสวตี นาคประสิทธิ

์

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคประดิษฐ์วิทยา วัดกุฎีทอง  

สห ๒๔๕๙/๑๖๗๒

เด็กหญิงพิริยาภรณ์ จากภักดี

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคประดิษฐ์วิทยา วัดกุฎีทอง  

สห ๒๔๕๙/๑๖๗๓

เด็กหญิงณัฐพิญา อังจุดพันธ์

้

๗/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนนาคประดิษฐ์วิทยา วัดกุฎีทอง  

สห ๒๔๕๙/๑๖๗๔

เด็กหญิงตรีรัตน์ กลับดี
๒๘/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคประดิษฐ์วิทยา วัดกุฎีทอง  

สห ๒๔๕๙/๑๖๗๕

เด็กหญิงวิไลวรรณ ชาตรี
๒๖/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคประดิษฐ์วิทยา วัดกุฎีทอง  

สห ๒๔๕๙/๑๖๗๖

เด็กหญิงกัญญาวีร์ โพธิทอง

์

๒/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนนาคประดิษฐ์วิทยา วัดกุฎีทอง  

สห ๒๔๕๙/๑๖๗๗
เด็กหญิงธัญญาภรณ์ ประชากุล

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนนาคประดิษฐ์วิทยา วัดกุฎีทอง  

สห ๒๔๕๙/๑๖๗๘

เด็กหญิงณัฐธิดา โพธิกิจไพศาล

์

๗/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนนาคประดิษฐ์วิทยา วัดกุฎีทอง  

สห ๒๔๕๙/๑๖๗๙

เด็กหญิงษารีณี กล้าหาญ ๔/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนนาคประดิษฐ์วิทยา วัดกุฎีทอง  

สห ๒๔๕๙/๑๖๘๐
เด็กหญิงศิริสุพิชญา ชวนุตม์ ๘/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนนาคประดิษฐ์วิทยา วัดกุฎีทอง  

สห ๒๔๕๙/๑๖๘๑

เด็กชายธิติภพ ศรีงาม
๒๘/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประดิษฐ์วิทยา วัดกุฎีทอง  

สห ๒๔๕๙/๑๖๘๒

เด็กชายธนาคาร เมยขุนทด
๒๘/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประดิษฐ์วิทยา วัดกุฎีทอง  

สห ๒๔๕๙/๑๖๘๓

เด็กชายธนภัทร พูลทรัพย์

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประดิษฐ์วิทยา วัดกุฎีทอง  

สห ๒๔๕๙/๑๖๘๔

เด็กหญิงปณิตา เปลียนพันธ์

่

๒๔/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนนาคประดิษฐ์วิทยา วัดกุฎีทอง  

สห ๒๔๕๙/๑๖๘๕

เด็กหญิงธัญชนก ชูศรี
๒๗/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคประดิษฐ์วิทยา วัดกุฎีทอง  

สห ๒๔๕๙/๑๖๘๖

เด็กหญิงณัฐฐพร สุภาพพันธ์
๒๔/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคประดิษฐ์วิทยา วัดกุฎีทอง  

สห ๒๔๕๙/๑๖๘๗

เด็กหญิงสุคนธา ชมเนียม
๑๕/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนาคประดิษฐ์วิทยา วัดกุฎีทอง  

สห ๒๔๕๙/๑๖๘๘

เด็กชายณัฐพล ทองสุก

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประดิษฐ์วิทยา วัดกุฎีทอง  

สห ๒๔๕๙/๑๖๘๙

เด็กชายธีรภัทร แจ่มใส
๑๗/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประดิษฐ์วิทยา วัดกุฎีทอง  

สห ๒๔๕๙/๑๖๙๐

เด็กชายธนชัย เชือแดง

้

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประดิษฐ์วิทยา วัดกุฎีทอง  

สห ๒๔๕๙/๑๖๙๑

เด็กชายณัฐวัฒน์ พิทักษ์ธรรม
๓๐/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประดิษฐ์วิทยา วัดกุฎีทอง  

สห ๒๔๕๙/๑๖๙๒

เด็กชายอนุพงษ์ โพธิงาม

์

๑๒/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนนาคประดิษฐ์วิทยา วัดกุฎีทอง  

สห ๒๔๕๙/๑๖๙๓

เด็กหญิงสุชาวลี คำสะอาด
๒๕/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาคประดิษฐ์วิทยา วัดกุฎีทอง  

สห ๒๔๕๙/๑๖๙๔

เด็กหญิงวรรณิษา วิริยาเมธาโรจน์
๑๘/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประดิษฐ์วิทยา วัดกุฎีทอง  

สห ๒๔๕๙/๑๖๙๕

เด็กหญิงกรภัทร์ สุวรรณพงษ์ ๘/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนนาคประดิษฐ์วิทยา วัดกุฎีทอง  

สห ๒๔๕๙/๑๖๙๖

เด็กหญิงชลธิชา ใช้วิญญา ๔/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนนาคประดิษฐ์วิทยา วัดกุฎีทอง  

สห ๒๔๕๙/๑๖๙๗

เด็กหญิงสุพิชญา นาคทอง
๒๘/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประดิษฐ์วิทยา วัดกุฎีทอง  

สห ๒๔๕๙/๑๖๙๘

เด็กหญิงโยษิตา คุ้ยเขียว
๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประดิษฐ์วิทยา วัดกุฎีทอง  

สห ๒๔๕๙/๑๖๙๙

เด็กหญิงระพีภร กวางแก้ว

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาคประดิษฐ์วิทยา วัดกุฎีทอง  

สห ๒๔๕๙/๑๗๐๐
เด็กชายคุณานนท์ ชิตสกุล ๕/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนนาคประดิษฐ์วิทยา วัดกุฎีทอง  

สห ๒๔๕๙/๑๗๐๑

เด็กชายวุฒิชัย ชูเทียน
๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประดิษฐ์วิทยา วัดกุฎีทอง  

สห ๒๔๕๙/๑๗๐๒

เด็กหญิงชนาภา เศวตนันท์
๒๒/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาคประดิษฐ์วิทยา วัดกุฎีทอง  

สห ๒๔๕๙/๑๗๐๓

เด็กชายธนวัฒน์ อุสาหะ
๑๑/๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนาคประดิษฐ์วิทยา วัดกุฎีทอง  

สห ๒๔๕๙/๑๗๐๔
เด็กชายจิรวัฒน์ วงษ์ฉลอย

๙/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนนาคประดิษฐ์วิทยา วัดกุฎีทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสิงห์บุรี  ๔๙ / ๖๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สห ๒๔๕๙/๑๗๐๕

เด็กชายภานุวัฒน์ เย็นใจ

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนาคประดิษฐ์วิทยา วัดกุฎีทอง  

สห ๒๔๕๙/๑๗๐๖

เด็กหญิงเจนนิสา ขุนอ่อน
๑๐/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโภคาภิวัฒน์ วัดกุฎีทอง  

สห ๒๔๕๙/๑๗๐๗
เด็กชายหรรษา คงม่วง

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพรหมบุรี วัดกุฎีทอง  

สห ๒๔๕๙/๑๗๐๘

เด็กหญิงมนัสนันท์ คล้ายจำแลง

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพรหมบุรี วัดกุฎีทอง  

สห ๒๔๕๙/๑๗๐๙

เด็กหญิงภัทรสุดา รุ่งกำจัด
๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพรหมบุรี วัดกุฎีทอง  

สห ๒๔๕๙/๑๗๑๐

เด็กชายธนวรรษ จันทอุปลี
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพรหมบุรี วัดกุฎีทอง  

สห ๒๔๕๙/๑๗๑๑

เด็กชายรพีภัตร์ สืบจากจีน
๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพรหมบุรี วัดกุฎีทอง  

สห ๒๔๕๙/๑๗๑๒

เด็กชายสญชัย เกิดกล้า
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพรหมบุรี วัดกุฎีทอง  

สห ๒๔๕๙/๑๗๑๓

เด็กชายรัตภูมิ ทะยะสุทธิ

์

๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพรหมบุรี วัดกุฎีทอง  

สห ๒๔๕๙/๑๗๑๔

เด็กชายธนรัตน์ ชมภูพาน
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพรหมบุรี วัดกุฎีทอง  

สห ๒๔๕๙/๑๗๑๕

เด็กชายชินพัฒน์ แก้วสุพรรณ
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพรหมบุรี วัดกุฎีทอง  

สห ๒๔๕๙/๑๗๑๖

เด็กชายพรพิพัฒน์ ทับทิมทอง

๐๗/๐๑/๐๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพรหมบุรี วัดกุฎีทอง  

สห ๒๔๕๙/๑๗๑๗

เด็กหญิงพัชราภา ผลาหาญ

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพรหมบุรี วัดกุฎีทอง  

สห ๒๔๕๙/๑๗๑๘

เด็กหญิงรัตนากร ปองคำสิงห์
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพรหมบุรี วัดกุฎีทอง  

สห ๒๔๕๙/๑๗๑๙

เด็กชายอนุชา แก้วเมืองกลาง
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพรหมบุรี วัดกุฎีทอง  

สห ๒๔๕๙/๑๗๒๐
เด็กหญิงเนตรณภัทร โพธิงาม

์

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพรหมบุรี วัดกุฎีทอง  

สห ๒๔๕๙/๑๗๒๑

เด็กหญิงวรรณิศา บุญพันธ์
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพรหมบุรี วัดกุฎีทอง  

สห ๒๔๕๙/๑๗๒๒

เด็กหญิงวิภาวรรณ ไชยช่วย
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพรหมบุรี วัดกุฎีทอง  

สห ๒๔๕๙/๑๗๒๓

เด็กชายรัฐภูมิ วงศ์ดี
๒๔/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดตราชู วัดพรหมบุรี  

สห ๒๔๕๙/๑๗๒๔

เด็กชายอัษฎาวุธ วรานนท์ ๓/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดตราชู วัดพรหมบุรี  

สห ๒๔๕๙/๑๗๒๕

เด็กชายชุตินันท์ มูลธิโต
๑๙/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดตราชู วัดพรหมบุรี  

สห ๒๔๕๙/๑๗๒๖

เด็กชายเขตต์ขัณฑ์ แย้มคุ้ม
๑๑/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดตราชู วัดพรหมบุรี  

สห ๒๔๕๙/๑๗๒๗

เด็กหญิงสุภาณี พ่อค้าเจริญ
๒๙/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดตราชู วัดพรหมบุรี  

สห ๒๔๕๙/๑๗๒๘

เด็กหญิงทิพย์วรรณ เรืองฤทธิ

์

๓/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดตราชู วัดพรหมบุรี  

สห ๒๔๕๙/๑๗๒๙

เด็กหญิงนิภาพร ผลภาษี
๒๕/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดตราชู วัดพรหมบุรี  

สห ๒๔๕๙/๑๗๓๐

เด็กหญิงสุนทรา บุญรังสี
๒๔/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดตราชู วัดพรหมบุรี  

สห ๒๔๕๙/๑๗๓๑

เด็กหญิงมัณฑนา สีทา
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหลวง หลวง  

สห ๒๔๕๙/๑๗๓๒

เด็กชายภูวฎล สายแปลง
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหลวง หลวง  

สห ๒๔๕๙/๑๗๓๓

เด็กชายธีรภัทร์ โปสันเทียะ
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหลวง หลวง  

สห ๒๔๕๙/๑๗๓๔

เด็กหญิงนภัสสร ฉำบุรุษ
๒๒/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหลวง หลวง  

สห ๒๔๕๙/๑๗๓๕

เด็กชายอภิเดช เดชด่าน
๑๘/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหลวง หลวง  

สห ๒๔๕๙/๑๗๓๖

เด็กชายกิตติภพ ตาทิพย์
๒๓/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหลวง หลวง  

สห ๒๔๕๙/๑๗๓๗

เด็กหญิงมุฑิตา แสงบุญ
๑๙/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหลวง หลวง  

สห ๒๔๕๙/๑๗๓๘

เด็กหญิงม่านฟา อยู่แก้ว
๒๕/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหลวง หลวง  

สห ๒๔๕๙/๑๗๓๙

เด็กชายสิทธิพร มุ้ยสกุล
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านเก่า กลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสิงห์บุรี  ๕๐ / ๖๐

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สห ๒๔๕๙/๑๗๔๐

เด็กหญิงศราวดี ตะเพียนทอง
๑๗/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านเก่า กลาง  

สห ๒๔๕๙/๑๗๔๑

เด็กหญิงชลธาร สีโซ่
๑๗/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านเก่า กลาง  

สห ๒๔๕๙/๑๗๔๒

เด็กหญิงพัชรินทร์ นาคประสิทธิ

์

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านเก่า กลาง  

สห ๒๔๕๙/๑๗๔๓

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ด้วงนคร
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม โฆสิทธาราม  

สห ๒๔๕๙/๑๗๔๔

เด็กชายกานต์นิธิ
วัชรอาภาไพบูลย์

๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม โฆสิทธาราม  

สห ๒๔๕๙/๑๗๔๕

เด็กหญิงพิชญาภา คนหาญ
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม โฆสิทธาราม  

สห ๒๔๕๙/๑๗๔๖

เด็กหญิงภคพร ทัศนสุวรรณ
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม โฆสิทธาราม  

สห ๒๔๕๙/๑๗๔๗

เด็กชายรัฐศาสตร์ สุขประเสริฐ
๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม โฆสิทธาราม  

สห ๒๔๕๙/๑๗๔๘

เด็กหญิงวรรณดี สุขอุดม
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม โฆสิทธาราม  

สห ๒๔๕๙/๑๗๔๙

เด็กหญิงศริสา ร่มลำดวน
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม โฆสิทธาราม  

สห ๒๔๕๙/๑๗๕๐
เด็กหญิงสุรภา เกิดเรือง

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม โฆสิทธาราม  

สห ๒๔๕๙/๑๗๕๑

เด็กหญิงอทิตา คารงาม
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม โฆสิทธาราม  

สห ๒๔๕๙/๑๗๕๒

เด็กหญิงกันยารัตน์ รุ่งอรุณสุวรรณ
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม โฆสิทธาราม  

สห ๒๔๕๙/๑๗๕๓

เด็กชายคุณัสนันท์ วาสุเทพรังสรรค์
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม โฆสิทธาราม  

สห ๒๔๕๙/๑๗๕๔

เด็กหญิงณัฐนรี สืบชาติ
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม โฆสิทธาราม  

สห ๒๔๕๙/๑๗๕๕

เด็กชายบวรชัย พุ่มกลิน

่

๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม โฆสิทธาราม  

สห ๒๔๕๙/๑๗๕๖

เด็กหญิงปวันรัตน์ ทองสุข
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม โฆสิทธาราม  

สห ๒๔๕๙/๑๗๕๗

เด็กหญิงพัทรธิดา คงรักษ์
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม โฆสิทธาราม  

สห ๒๔๕๙/๑๗๕๘

เด็กชายภูวิศสพล เวียงจันทร์
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม โฆสิทธาราม  

สห ๒๔๕๙/๑๗๕๙

เด็กหญิงวีรณัฐ ทรงประไพ
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม โฆสิทธาราม  

สห ๒๔๕๙/๑๗๖๐

เด็กชายวีระพงษ์ ส้มแปน
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม โฆสิทธาราม  

สห ๒๔๕๙/๑๗๖๑

เด็กหญิงศิรภัสสร อ่อนศรี
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม โฆสิทธาราม  

สห ๒๔๕๙/๑๗๖๒

เด็กหญิงสุภัสสร ช้างทอง
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม โฆสิทธาราม  

สห ๒๔๕๙/๑๗๖๓

เด็กชายเตชสิทธิ

์

วงษ์สมาน
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม โฆสิทธาราม  

สห ๒๔๕๙/๑๗๖๔

เด็กหญิงกนกอร นวลคำ
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม โฆสิทธาราม  

สห ๒๔๕๙/๑๗๖๕

เด็กหญิงกมลทิพย์ พ้นภัยพาล
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม โฆสิทธาราม  

สห ๒๔๕๙/๑๗๖๖

เด็กหญิงกมลวรรณ ญาณอรรถ

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม โฆสิทธาราม  

สห ๒๔๕๙/๑๗๖๗

เด็กชายกิจติกรณ์ ชืนชม

่

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม โฆสิทธาราม  

สห ๒๔๕๙/๑๗๖๘

เด็กชายธนาธิป ศรีนาค
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม โฆสิทธาราม  

สห ๒๔๕๙/๑๗๖๙

เด็กหญิงธนาวดี เกิดกำธร
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม โฆสิทธาราม  

สห ๒๔๕๙/๑๗๗๐
เด็กชายปรัชญา งามเจริญ

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม โฆสิทธาราม  

สห ๒๔๕๙/๑๗๗๑

เด็กหญิงภัทรพรรณ บัวสรวง
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม โฆสิทธาราม  

สห ๒๔๕๙/๑๗๗๒

เด็กชายภูริพัฒน์ สงฉิม

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม โฆสิทธาราม  

สห ๒๔๕๙/๑๗๗๓

เด็กชายวชิรญาณ์ เดือนกอง

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม โฆสิทธาราม  

สห ๒๔๕๙/๑๗๗๔

เด็กหญิงศิริลักษณ์ คำโม
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม โฆสิทธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสิงห์บุรี  ๕๑ / ๖๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สห ๒๔๕๙/๑๗๗๕

เด็กชายวราทร อาดลออ
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม โฆสิทธาราม  

สห ๒๔๕๙/๑๗๗๖

เด็กชายวราเทพ อาดลออ
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม โฆสิทธาราม  

สห ๒๔๕๙/๑๗๗๗

เด็กหญิงสุภัทรภรณ์ บางเขียว
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม โฆสิทธาราม  

สห ๒๔๕๙/๑๗๗๘

เด็กหญิงสุภาภรณ์ ปานสุนทร
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม โฆสิทธาราม  

สห ๒๔๕๙/๑๗๗๙

เด็กชายสุรชัย มุสิกะสิน
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม โฆสิทธาราม  

สห ๒๔๕๙/๑๗๘๐

เด็กชายอภิรักษ์ ชืนสัมพันธ์

่

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม โฆสิทธาราม  

สห ๒๔๕๙/๑๗๘๑

เด็กหญิงกรรณ์ณิกา ด้วงนคร

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม โฆสิทธาราม  

สห ๒๔๕๙/๑๗๘๒

เด็กหญิงจารุณี จีนวงษ์
๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม โฆสิทธาราม  

สห ๒๔๕๙/๑๗๘๓

เด็กชายธีรภัทร แฟงเอม
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม โฆสิทธาราม  

สห ๒๔๕๙/๑๗๘๔

เด็กหญิงบงกต งามคณะ
๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม โฆสิทธาราม  

สห ๒๔๕๙/๑๗๘๕

เด็กหญิงปวันรัตน์ แพร่หลาย
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม โฆสิทธาราม  

สห ๒๔๕๙/๑๗๘๖

เด็กชายพิเชษฐ์ กลินทอง

่

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม โฆสิทธาราม  

สห ๒๔๕๙/๑๗๘๗

เด็กชายมณฑล เชตพันธุ์
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม โฆสิทธาราม  

สห ๒๔๕๙/๑๗๘๘

เด็กหญิงรัตติกานต์ บัวดง
๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม โฆสิทธาราม  

สห ๒๔๕๙/๑๗๘๙

เด็กหญิงวิชุดา เทียนมงคล
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม โฆสิทธาราม  

สห ๒๔๕๙/๑๗๙๐

เด็กชายวีระศักดิ

์

เกตุเปยม
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม โฆสิทธาราม  

สห ๒๔๕๙/๑๗๙๑

เด็กชายสิทธิชัย เพาะปลูก

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม โฆสิทธาราม  

สห ๒๔๕๙/๑๗๙๒

เด็กหญิงสุธาสินี อินอ่วม

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม โฆสิทธาราม  

สห ๒๔๕๙/๑๗๙๓

เด็กชายอาคเนย์ เทียนมงคล
๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม โฆสิทธาราม  

สห ๒๔๕๙/๑๗๙๔

เด็กหญิงอาภัสรา เนียมคำ
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม โฆสิทธาราม  

สห ๒๔๕๙/๑๗๙๕

เด็กชายโยธิน นาคนัตร์
๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม โฆสิทธาราม  

สห ๒๔๕๙/๑๗๙๖

เด็กชายศิวกร จันฉุน

่

๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม โฆสิทธาราม  

สห ๒๔๕๙/๑๗๙๗

เด็กชายภัทรพงษ์ จอมหงษ์
๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม โฆสิทธาราม  

สห ๒๔๕๙/๑๗๙๘

เด็กหญิงพรวิภา แสนท้าว
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีวิทยา โฆสิทธาราม  

สห ๒๔๕๙/๑๗๙๙

เด็กหญิงณิชนันท์ มาเยอะ
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีวิทยา โฆสิทธาราม  

สห ๒๔๕๙/๑๘๐๐
เด็กหญิงวริยา ยวงปน

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีวิทยา โฆสิทธาราม  

สห ๒๔๕๙/๑๘๐๑
เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ ท้าวอุดมโชค

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีวิทยา โฆสิทธาราม  

สห ๒๔๕๙/๑๘๐๒

เด็กหญิงวีรดา แซ่ยัง

้

๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีวิทยา โฆสิทธาราม  

สห ๒๔๕๙/๑๘๐๓

เด็กหญิงกาญจนา ธนวันต์วสุพล
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีวิทยา โฆสิทธาราม  

สห ๒๔๕๙/๑๘๐๔

เด็กหญิงมยุรี
วัฒนาตระกูลวงศ

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีวิทยา โฆสิทธาราม  

สห ๒๔๕๙/๑๘๐๕
เด็กหญิงอาทิตยา แซ่ซ้ง

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีวิทยา โฆสิทธาราม  

สห ๒๔๕๙/๑๘๐๖

เด็กชายรุ่งเรือง อาชารุ่งเรือง
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีวิทยา โฆสิทธาราม  

สห ๒๔๕๙/๑๘๐๗

เด็กหญิงศิริพร จิรขจรจิตต์
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีวิทยา โฆสิทธาราม  

สห ๒๔๕๙/๑๘๐๘

เด็กหญิงศตพร เชาว์ดิชพงศ์

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีวิทยา โฆสิทธาราม  

สห ๒๔๕๙/๑๘๐๙
เด็กหญิงละอองดาว แซ่ย่าง

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีวิทยา โฆสิทธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสิงห์บุรี  ๕๒ / ๖๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สห ๒๔๕๙/๑๘๑๐

เด็กชายวีระศักดิ

์

แซ่เฮ้อ
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีวิทยา โฆสิทธาราม  

สห ๒๔๕๙/๑๘๑๑

เด็กหญิงสิทธินันท์ แสนซุ้ง

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีวิทยา โฆสิทธาราม  

สห ๒๔๕๙/๑๘๑๒

นายธิติ แซ่เฮ่อ

๒๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสามัคคีวิทยา โฆสิทธาราม  

สห ๒๔๕๙/๑๘๑๓

นายชยันต์
วงศ์วัฒนะกุลเดช

๒๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีวิทยา โฆสิทธาราม  

สห ๒๔๕๙/๑๘๑๔

เด็กหญิงกันต์กมล แซ่เฮ่อ

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีวิทยา โฆสิทธาราม  

สห ๒๔๕๙/๑๘๑๕

เด็กหญิงทักษพร แซ่ม้า

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีวิทยา โฆสิทธาราม  

สห ๒๔๕๙/๑๘๑๖

เด็กชายปฏิพันธ์ แซ่ลี
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีวิทยา โฆสิทธาราม  

สห ๒๔๕๙/๑๘๑๗

เด็กหญิงสุภาวดี แสงเท่าเธียร
๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีวิทยา โฆสิทธาราม  

สห ๒๔๕๙/๑๘๑๘

นายนภดล อาซอง

๒๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสามัคคีวิทยา โฆสิทธาราม  

สห ๒๔๕๙/๑๘๑๙

นายธัญธร ทิวานันท์
๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีวิทยา โฆสิทธาราม  

สห ๒๔๕๙/๑๘๒๐
นางสาวศยามล แซ่เฮ่อ

๑๓/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนสามัคคีวิทยา โฆสิทธาราม  

สห ๒๔๕๙/๑๘๒๑

นายวสวัตต์ แซ่ซ้ง
๐๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสามัคคีวิทยา โฆสิทธาราม  

สห ๒๔๕๙/๑๘๒๒

นางสาวสุทธิดา แซ่ม้า
๒๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสามัคคีวิทยา โฆสิทธาราม  

สห ๒๔๕๙/๑๘๒๓

นางสาวรัตนา อย่างยอดเยียม

่

๒๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสามัคคีวิทยา โฆสิทธาราม  

สห ๒๔๕๙/๑๘๒๔

นายพชรดนัย แซ่ซ้ง
๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีวิทยา โฆสิทธาราม  

สห ๒๔๕๙/๑๘๒๕

เด็กหญิงพรทิพย์ แสงเท่าเธียร
๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีวิทยา โฆสิทธาราม  

สห ๒๔๕๙/๑๘๒๖
เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธ แซ่เฮ่อ

๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีวิทยา โฆสิทธาราม  

สห ๒๔๕๙/๑๘๒๗

เด็กหญิงอาทิตยา แซ่ย่าง
๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีวิทยา โฆสิทธาราม  

สห ๒๔๕๙/๑๘๒๘

เด็กหญิงสริตา จิตแจ่มแจ้ง
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีวิทยา โฆสิทธาราม  

สห ๒๔๕๙/๑๘๒๙

เด็กชายนพดล แซ่เฮ่อ
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีวิทยา โฆสิทธาราม  

สห ๒๔๕๙/๑๘๓๐

เด็กหญิงชุติกา แซ่ยัง

้

๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีวิทยา โฆสิทธาราม  

สห ๒๔๕๙/๑๘๓๑

เด็กชายนพรัต วารีนิยม
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีวิทยา โฆสิทธาราม  

สห ๒๔๕๙/๑๘๓๒

นางสาวใหมเยีย แซ่ท่อ ๐๑/๐/๒๕๔๓ โรงเรียนสามัคคีวิทยา โฆสิทธาราม  

สห ๒๔๕๙/๑๘๓๓

เด็กหญิงวาสนา มาเยอะ

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีวิทยา โฆสิทธาราม  

สห ๒๔๕๙/๑๘๓๔

เด็กหญิงลลิตา พัฒนวงศ์ลี
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีวิทยา โฆสิทธาราม  

สห ๒๔๕๙/๑๘๓๕

เด็กชายสันต์ภพ ท้าวสุวรรณกุล
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีวิทยา โฆสิทธาราม  

สห ๒๔๕๙/๑๘๓๖

เด็กชายนิรวิทธ คำภา ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดเชียงราก เชียงราก  

สห ๒๔๕๙/๑๘๓๗

เด็กชายพรหมฤทธิ

้

เถือนม่วง

่

๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดเชียงราก เชียงราก  

สห ๒๔๕๙/๑๘๓๘

เด็กชายสัณหภาส คำสิงห์ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเชียงราก เชียงราก  

สห ๒๔๕๙/๑๘๓๙

เด็กชายซัซพงศ์ ศรีเมฆ ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดเชียงราก เชียงราก  

สห ๒๔๕๙/๑๘๔๐
เด็กชายกัมปนาท เถือนม่วง

่

๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดเชียงราก เชียงราก  

สห ๒๔๕๙/๑๘๔๑

เด็กชายคิริโซค ไพรวรรณ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเชียงราก เชียงราก  

สห ๒๔๕๙/๑๘๔๒

เด็กหญิงจิราภา ศรีเมฆ ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดเชียงราก เชียงราก  

สห ๒๔๕๙/๑๘๔๓

เด็กหญิงพิรดาวัลย์ สิสัน ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเชียงราก เชียงราก  

สห ๒๔๕๙/๑๘๔๔

เด็กหญิงปรมาภรณ์ นาคบุตร ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเชียงราก เชียงราก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสิงห์บุรี  ๕๓ / ๖๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สห ๒๔๕๙/๑๘๔๕

เด็กหญิงกัญญาณัฐ แฉ่งฉวี ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเชียงราก เชียงราก  

สห ๒๔๕๙/๑๘๔๖

เด็กหญิงวัซติยา แฉ่งฉวี ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดเชียงราก เชียงราก  

สห ๒๔๕๙/๑๘๔๗

เด็กหญิงกรรณิการ์ แท่งทอง ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดเชียงราก เชียงราก  

สห ๒๔๕๙/๑๘๔๘

เด็กหญิงอังค์วารี ชืนบุญมา

่

๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเชียงราก เชียงราก  

สห ๒๔๕๙/๑๘๔๙

เด็กหญิงอัมพวัน แปนอํา

่

๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเชียงราก เชียงราก  

สห ๒๔๕๙/๑๘๕๐

เด็กหญิงพีรพัฒน์ พึงสุข

่

๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดเชียงราก เชียงราก  

สห ๒๔๕๙/๑๘๕๑

เด็กหญิงวรรณวิษา พรประเสริฐ
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทอง ทอง  

สห ๒๔๕๙/๑๘๕๒

เด็กหญิงจิรนันท์ ศรีเพ็ชร์ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดประศุก
พงษ์สุวรรณวราราม

 

สห ๒๔๕๙/๑๘๕๓

เด็กหญิงกัญญาวีร์ สนธิ ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดประศุก
พงษ์สุวรรณวราราม

 

สห ๒๔๕๙/๑๘๕๔

เด็กหญิงพรธีรา กำจาย ๐/๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดประศุก
พงษ์สุวรรณวราราม

 

สห ๒๔๕๙/๑๘๕๕

เด็กหญิงวนัชพร กาลางประพันธ์
๒๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดโพธิสำราญ (วัดไผ่ขาด)

์

โพธิสำราญ

์

 

สห ๒๔๕๙/๑๘๕๖

เด็กหญิงฑิฆัมพร คนชาญ
๒๖/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดโพธิสำราญ (วัดไผ่ขาด)

์

โพธิสำราญ

์

 

สห ๒๔๕๙/๑๘๕๗

เด็กหญิงอรนุช โฉมเรือง
๖/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดโพธิสำราญ (วัดไผ่ขาด)

์

โพธิสำราญ

์

 

สห ๒๔๕๙/๑๘๕๘

เด็กหญิงแพรวรรณ นามไธสง ๓/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโพธิสำราญ (วัดไผ่ขาด)

์

โพธิสำราญ

์

 

สห ๒๔๕๙/๑๘๕๙

เด็กหญิงชวิศา ใจบาล
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดระนาม ระนาม  

สห ๒๔๕๙/๑๘๖๐

เด็กชายธนวันต์ มีแก้ว
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดระนาม ระนาม  

สห ๒๔๕๙/๑๘๖๑

เด็กหญิงณัฐฐินันทร์ มาใหญ่
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดระนาม ระนาม  

สห ๒๔๕๙/๑๘๖๒

เด็กชายอภิสิทธิ

์

เรืองบุรพ
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดระนาม ระนาม  

สห ๒๔๕๙/๑๘๖๓

เด็กชายธนากร แก้วตา
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดระนาม ระนาม  

สห ๒๔๕๙/๑๘๖๔

เด็กชายชานนท์ สอนทิพย์

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดระนาม ระนาม  

สห ๒๔๕๙/๑๘๖๕

เด็กหญิงปยฉัตร หน่ายอินทร์
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดระนาม ระนาม  

สห ๒๔๕๙/๑๘๖๖

เด็กชายณัฐพล เนียมศรี
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดระนาม ระนาม  

สห ๒๔๕๙/๑๘๖๗

เด็กชายพัชรพล สุขพญา
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดระนาม ระนาม  

สห ๒๔๕๙/๑๘๖๘

เด็กหญิงณิชา ศรีสด
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสิงห์อุดมวิทยา ระนาม  

สห ๒๔๕๙/๑๘๖๙

เด็กหญิงอนุจรี สายหลอด

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงห์อุดมวิทยา ระนาม  

สห ๒๔๕๙/๑๘๗๐

เด็กชายธนพล แสงสน
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสิงห์อุดมวิทยา ระนาม  

สห ๒๔๕๙/๑๘๗๑

เด็กหญิงภัทราภรณ์ บุญลือ
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสิงห์อุดมวิทยา ระนาม  

สห ๒๔๕๙/๑๘๗๒

เด็กชายธนภัทร แตงทอง
๐๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเฉลิมมาศ  

สห ๒๔๕๙/๑๘๗๓

เด็กชายธเนศ แก้วผ่อน
๒๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเฉลิมมาศ  

สห ๒๔๕๙/๑๘๗๔

เด็กชายศุภวิชญ์ สมประสงค์
๒๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเฉลิมมาศ  

สห ๒๔๕๙/๑๘๗๕

เด็กชายรพีภัทร จันทร์กระจ่าง
๒๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเฉลิมมาศ  

สห ๒๔๕๙/๑๘๗๖

เด็กชายธนภัทร ตันเฮง
๑๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเฉลิมมาศ  

สห ๒๔๕๙/๑๘๗๗

เด็กชายศิริพงษ์ โหมมาลา
๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเฉลิมมาศ  

สห ๒๔๕๙/๑๘๗๘

เด็กชายศุกลวัฒน์ ปนเทียน
๑๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเฉลิมมาศ  

สห ๒๔๕๙/๑๘๗๙

เด็กชายสรณ์ศิริ อยู่หอม
๒๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเฉลิมมาศ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสิงห์บุรี  ๕๔ / ๖๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สห ๒๔๕๙/๑๘๘๐

เด็กชายสรวิชญ์ สนใจ
๐๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเฉลิมมาศ  

สห ๒๔๕๙/๑๘๘๑

เด็กหญิงภรัณญา ตาละอุปละ
๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเฉลิมมาศ  

สห ๒๔๕๙/๑๘๘๒
เด็กหญิงกานต์พิชชา สัตยบุตร

๒๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเฉลิมมาศ  

สห ๒๔๕๙/๑๘๘๓

เด็กหญิงชนากานต์ ศรีวิชัย
๓๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเฉลิมมาศ  

สห ๒๔๕๙/๑๘๘๔

เด็กหญิงฑิฆัมพร จำปาทอง
๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเฉลิมมาศ  

สห ๒๔๕๙/๑๘๘๕

เด็กหญิงจิรฐิตา ผุสดี
๐๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเฉลิมมาศ  

สห ๒๔๕๙/๑๘๘๖

เด็กหญิงภัทรวดี รุ่งแจ้ง
๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเฉลิมมาศ  

สห ๒๔๕๙/๑๘๘๗
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ ยุคุณธร

๐๓/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเฉลิมมาศ  

สห ๒๔๕๙/๑๘๘๘

เด็กหญิงณภัสสร แซ่ตัง

้

๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเฉลิมมาศ  

สห ๒๔๕๙/๑๘๘๙

เด็กหญิงปนัดดา นาคง
๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเฉลิมมาศ  

สห ๒๔๕๙/๑๘๙๐
เด็กหญิงพัชรีพร เนียมบุญเจือ

๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเฉลิมมาศ  

สห ๒๔๕๙/๑๘๙๑

เด็กหญิงณิชา งามประเสริฐ
๒๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเฉลิมมาศ  

สห ๒๔๕๙/๑๘๙๒

เด็กหญิงกนกลัดดา เจกะ
๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเฉลิมมาศ  

สห ๒๔๕๙/๑๘๙๓

เด็กชายณัฐดนัย ช่วยสงเคราะห์
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเฉลิมมาศ  

สห ๒๔๕๙/๑๘๙๔

เด็กชายธนภัทร สุวันนะอักษร
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเฉลิมมาศ  

สห ๒๔๕๙/๑๘๙๕

เด็กหญิงวรรณพร บุญสม
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเฉลิมมาศ  

สห ๒๔๕๙/๑๘๙๖

เด็กชายธีระยุทธ ฉิมจีน
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเฉลิมมาศ  

สห ๒๔๕๙/๑๘๙๗

เด็กหญิงศิรินภา เจกะโพธิ

์

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเฉลิมมาศ  

สห ๒๔๕๙/๑๘๙๘

เด็กหญิงสุดารัตน์ กัญจนิตานนท์
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเฉลิมมาศ  

สห ๒๔๕๙/๑๘๙๙

เด็กหญิงปารวีร์ แก้วพรหม
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเฉลิมมาศ วัดเฉลิมมาศ  

สห ๒๔๕๙/๑๙๐๐
เด็กหญิงจุฑารัตน์ เปรมใจ

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเฉลิมมาศ วัดเฉลิมมาศ  

สห ๒๔๕๙/๑๙๐๑

เด็กหญิงสิมนทิพย์ เย็นสำราญ
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเฉลิมมาศ วัดเฉลิมมาศ  

สห ๒๔๕๙/๑๙๐๒
เด็กหญิงชนิภรณ์ รอดพลู

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเฉลิมมาศ วัดเฉลิมมาศ  

สห ๒๔๕๙/๑๙๐๓

เด็กหญิงสลิสลา วังงาม

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเฉลิมมาศ วัดเฉลิมมาศ  

สห ๒๔๕๙/๑๙๐๔

เด็กชายจิศรายุ สุขมาก

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเฉลิมมาศ วัดเฉลิมมาศ  

สห ๒๔๕๙/๑๙๐๕

เด็กชายณัฐภูมิ สุขนก
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเฉลิมมาศ วัดเฉลิมมาศ  

สห ๒๔๕๙/๑๙๐๖
เด็กชายศวสกร พงษ์นุ่มกลู

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเฉลิมมาศ วัดเฉลิมมาศ  

สห ๒๔๕๙/๑๙๐๗

เด็กหญิงนันทิพร ศักดิเจริญชัยกุล

์

๒๑/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนศรีอุดมวิทยา วัดโฉมศรี  

สห ๒๔๕๙/๑๙๐๘

เด็กหญิงธินิด แซ่ม้า
๓๑/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีอุดมวิทยา วัดโฉมศรี  

สห ๒๔๕๙/๑๙๐๙

เด็กชายณัฐภัทร
แสงญาอรุณโรจน์ ๒๘/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีอุดมวิทยา วัดโฉมศรี  

สห ๒๔๕๙/๑๙๑๐
เด็กชายศราวุธ ย่างดำรงกึกก้อง ๑๙/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีอุดมวิทยา วัดโฉมศรี  

สห ๒๔๕๙/๑๙๑๑

เด็กชายไพรัช แซ่เฮ่อ
๒๑/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีอุดมวิทยา วัดโฉมศรี  

สห ๒๔๕๙/๑๙๑๒

เด็กชายเอกชัย แซ่ม้า
๑๓/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีอุดมวิทยา วัดโฉมศรี  

สห ๒๔๕๙/๑๙๑๓

เด็กชายนัทธพงศ์ แซ่ม้า
๐๔/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีอุดมวิทยา วัดโฉมศรี  

สห ๒๔๕๙/๑๙๑๔

เด็กชายขจรศักดิ

์

แซ้ซ้ง ๗/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนศรีอุดมวิทยา วัดโฉมศรี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสิงห์บุรี  ๕๕ / ๖๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สห ๒๔๕๙/๑๙๑๕

เด็กชายสุชาติ แซ่เฮ่อ
๒๘/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีอุดมวิทยา วัดโฉมศรี  

สห ๒๔๕๙/๑๙๑๖

เด็กชายณัฐวัตร แซ่กิอ
๒๒/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีอุดมวิทยา วัดโฉมศรี  

สห ๒๔๕๙/๑๙๑๗

เด็กชายอดิเทพ แซ่ย่าง
๑๐/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีอุดมวิทยา วัดโฉมศรี  

สห ๒๔๕๙/๑๙๑๘

เด็กชายวีรชัย แซ้ซ้ง
๑๒/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีอุดมวิทยา วัดโฉมศรี  

สห ๒๔๕๙/๑๙๑๙

เด็กชายอาทิตย์ แซ่ย่าง

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีอุดมวิทยา วัดโฉมศรี  

สห ๒๔๕๙/๑๙๒๐

เด็กชายบุญธรรม มันพัฒนาการ

่

๑๔/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนศรีอุดมวิทยา วัดโฉมศรี  

สห ๒๔๕๙/๑๙๒๑

เด็กชายแสวง แซ่ย่าง
๒๔/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีอุดมวิทยา วัดโฉมศรี  

สห ๒๔๕๙/๑๙๒๒

เด็กหญิงชมัยพร แซ่ลี
๒๓/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีอุดมวิทยา วัดโฉมศรี  

สห ๒๔๕๙/๑๙๒๓

เด็กหญิงเจนจิรา แซ่ย่าง

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีอุดมวิทยา วัดโฉมศรี  

สห ๒๔๕๙/๑๙๒๔

เด็กหญิงธยานี วนาลีอดิรักษ์ ๔/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนศรีอุดมวิทยา วัดโฉมศรี  

สห ๒๔๕๙/๑๙๒๕

เด็กหญิงนิภา แซ่ม้า
๑๓/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีอุดมวิทยา วัดโฉมศรี  

สห ๒๔๕๙/๑๙๒๖

เด็กหญิงกมลชนก แซ่ย่าง

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีอุดมวิทยา วัดโฉมศรี  

สห ๒๔๕๙/๑๙๒๗

เด็กหญิงนนทลี แซ่สง
๒๐/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีอุดมวิทยา วัดโฉมศรี  

สห ๒๔๕๙/๑๙๒๘

เด็กหญิงมานี แซ่ลี
๑๖/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีอุดมวิทยา วัดโฉมศรี  

สห ๒๔๕๙/๑๙๒๙

เด็กหญิงหมี แซ่ว่าง ๙/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนศรีอุดมวิทยา วัดโฉมศรี  

สห ๒๔๕๙/๑๙๓๐

เด็กหญิงจุฑารัตน์ แซ่ม้า
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีอุดมวิทยา วัดโฉมศรี  

สห ๒๔๕๙/๑๙๓๑

เด็กชายนัฐพล แซ่ม้า ๘/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนศรีอุดมวิทยา วัดโฉมศรี  

สห ๒๔๕๙/๑๙๓๒

เด็กชายฉัตรชัย วิญูธร
๐๘/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีอุดมวิทยา วัดโฉมศรี  

สห ๒๔๕๙/๑๙๓๓

เด็กชายนิยม แซ่ย้าง
๓๐/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีอุดมวิทยา วัดโฉมศรี  

สห ๒๔๕๙/๑๙๓๔

เด็กชายกฤษพัฒน์ แซ่ว่าง
๑๑/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีอุดมวิทยา วัดโฉมศรี  

สห ๒๔๕๙/๑๙๓๕

เด็กชายณฐรักษ์ แซ่จาง
๒๗/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีอุดมวิทยา วัดโฉมศรี  

สห ๒๔๕๙/๑๙๓๖

เด็กชายบูรพา แซ่ซ้ง
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีอุดมวิทยา วัดโฉมศรี  

สห ๒๔๕๙/๑๙๓๗

เด็กชายหวี

่

แซ่ย่าง
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีอุดมวิทยา วัดโฉมศรี  

สห ๒๔๕๙/๑๙๓๘

เด็กหญิงจันทภา ชัยเลิศพนา
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีอุดมวิทยา วัดโฉมศรี  

สห ๒๔๕๙/๑๙๓๙

เด็กหญิงสุดทีรัก

่

แซ่เถา
๑๕/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีอุดมวิทยา วัดโฉมศรี  

สห ๒๔๕๙/๑๙๔๐

เด็กหญิงพิมพิกา แซ่จ้าง
๐๘/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีอุดมวิทยา วัดโฉมศรี  

สห ๒๔๕๙/๑๙๔๑

เด็กชายสิริภพ แซ่ท้าว
๑๖/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีอุดมวิทยา วัดโฉมศรี  

สห ๒๔๕๙/๑๙๔๒

เด็กชายวิระศักดิ

์

แซ่ยัง

้

๑๖/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนศรีอุดมวิทยา วัดโฉมศรี  

สห ๒๔๕๙/๑๙๔๓

เด็กหญิงจัมทรัก แซ่ม้า
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีอุดมวิทยา วัดโฉมศรี  

สห ๒๔๕๙/๑๙๔๔

เด็กหญิงจิตสุภา แซ่เล่า
๑๖/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีอุดมวิทยา วัดโฉมศรี  

สห ๒๔๕๙/๑๙๔๕

เด็กหญิงปาด๋า แซ่ล่อ
๐๕/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีอุดมวิทยา วัดโฉมศรี  

สห ๒๔๕๙/๑๙๔๖

เด็กหญิงย้าง แซ่เท้า
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีอุดมวิทยา วัดโฉมศรี  

สห ๒๔๕๙/๑๙๔๗

เด็กหญิงพุทธฤดี แซ่ม้า
๒๔/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีอุดมวิทยา วัดโฉมศรี  

สห ๒๔๕๙/๑๙๔๘

เด็กหญิงสุดารัตน์ แซ่หยาง

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีอุดมวิทยา วัดโฉมศรี  

สห ๒๔๕๙/๑๙๔๙

เด็กชายดนัย แซ่ลี
๐๗/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีอุดมวิทยา วัดโฉมศรี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสิงห์บุรี  ๕๖ / ๖๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สห ๒๔๕๙/๑๙๕๐

เด็กชายภาณุพงค์ แซ่ลี
๒๔/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีอุดมวิทยา วัดโฉมศรี  

สห ๒๔๕๙/๑๙๕๑

เด็กชายสุรชัย แซ่ย้าง
๓๑/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีอุดมวิทยา วัดโฉมศรี  

สห ๒๔๕๙/๑๙๕๒

เด็กชายกวิราช แซ่ม้า
๒๙/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีอุดมวิทยา วัดโฉมศรี  

สห ๒๔๕๙/๑๙๕๓

เด็กหญิงกัลยา แซ่ย้าง

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีอุดมวิทยา วัดโฉมศรี  

สห ๒๔๕๙/๑๙๕๔

เด็กหญิงกวินนาถ นงศ์
๐๒/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีอุดมวิทยา วัดโฉมศรี  

สห ๒๔๕๙/๑๙๕๕

เด็กหญิงธิดารัตน์ แซ่ย่าง
๑๐/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีอุดมวิทยา วัดโฉมศรี  

สห ๒๔๕๙/๑๙๕๖

เด็กหญิงธีราพร แซ่ย่าง
๐๓/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีอุดมวิทยา วัดโฉมศรี  

สห ๒๔๕๙/๑๙๕๗

เด็กหญิงสุนทรี แซ่ม้า
๑๔/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีอุดมวิทยา วัดโฉมศรี  

สห ๒๔๕๙/๑๙๕๘

เด็กหญิงกานต์ธิดา แซ่ม้า
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีอุดมวิทยา วัดโฉมศรี  

สห ๒๔๕๙/๑๙๕๙

เด็กหญิงยุพิน แซ่ม้า
๑๗/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีอุดมวิทยา วัดโฉมศรี  

สห ๒๔๕๙/๑๙๖๐
เด็กหญิงฝน แซ่ย่าง

๒๔/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนศรีอุดมวิทยา วัดโฉมศรี  

สห ๒๔๕๙/๑๙๖๑

เด็กหญิงวิมล แซ่ยัง

้

๙/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนศรีอุดมวิทยา วัดโฉมศรี  

สห ๒๔๕๙/๑๙๖๒

เด็กหญิงแววดาว จอมพงพี
๒๑/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีอุดมวิทยา วัดโฉมศรี  

สห ๒๔๕๙/๑๙๖๓

เด็กหญิงพีรดา แซ่ซ้ง
๑๔/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีอุดมวิทยา วัดโฉมศรี  

สห ๒๔๕๙/๑๙๖๔

เด็กชายหลือ แซ่ม้า
๐๑/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีอุดมวิทยา วัดโฉมศรี  

สห ๒๔๕๙/๑๙๖๕

เด็กชายพงศกร ถนอมวรกุล
๑๑/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีอุดมวิทยา วัดโฉมศรี  

สห ๒๔๕๙/๑๙๖๖

เด็กชายณัฐชนน แซ่ย้าง
๑๗/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีอุดมวิทยา วัดโฉมศรี  

สห ๒๔๕๙/๑๙๖๗

เด็กหญิงวริศรา ประไพพงศา
๑๒/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีอุดมวิทยา วัดโฉมศรี  

สห ๒๔๕๙/๑๙๖๘

เด็กชายกิตติภพ ถนอมวรกุล
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีอุดมวิทยา วัดโฉมศรี  

สห ๒๔๕๙/๑๙๖๙

เด็กชายภาคภูมิ แซ่ม้า
๑๖/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีอุดมวิทยา วัดโฉมศรี  

สห ๒๔๕๙/๑๙๗๐

เด็กหญิงมาริสา จันรมณฑล
๐๒/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีอุดมวิทยา วัดโฉมศรี  

สห ๒๔๕๙/๑๙๗๑

เด็กหญิงสุกัญญา แซ่เฮ่อ
๐๖/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีอุดมวิทยา วัดโฉมศรี  

สห ๒๔๕๙/๑๙๗๒

เด็กหญิงบงกชพร แซ่เฮ่อ

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีอุดมวิทยา วัดโฉมศรี  

สห ๒๔๕๙/๑๙๗๓

เด็กหญิงนิภาพร แซ่เฮ่อ
๑๘/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีอุดมวิทยา วัดโฉมศรี  

สห ๒๔๕๙/๑๙๗๔

เด็กหญิงเสาวรินทร์ แซ่ว้าน

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีอุดมวิทยา วัดโฉมศรี  

สห ๒๔๕๙/๑๙๗๕

เด็กหญิงเตือนใจ แซ่หลี
๑๔/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีอุดมวิทยา วัดโฉมศรี  

สห ๒๔๕๙/๑๙๗๖

เด็กชายซะ แซ่ว่าง
๐๑/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีอุดมวิทยา วัดโฉมศรี  

สห ๒๔๕๙/๑๙๗๗

เด็กชายณัฐวุฒิ แซ่โซ้ง
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีอุดมวิทยา วัดโฉมศรี  

สห ๒๔๕๙/๑๙๗๘

เด็กหญิงอัญรญา แซ่จ้าง
๑๒/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีอุดมวิทยา วัดโฉมศรี  

สห ๒๔๕๙/๑๙๗๙

เด็กชายบุญรอด วิญูธร
๐๑/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีอุดมวิทยา วัดโฉมศรี  

สห ๒๔๕๙/๑๙๘๐
เด็กชายนิมนต์ แซ่ว่าง

๒๔/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนศรีอุดมวิทยา วัดโฉมศรี  

สห ๒๔๕๙/๑๙๘๑

เด็กชายกิตติพร แซ่ว่าง

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีอุดมวิทยา วัดโฉมศรี  

สห ๒๔๕๙/๑๙๘๒

เด็กชายจิรกิตติ

์

แซ่ซ้ง
๑๑/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีอุดมวิทยา วัดโฉมศรี  

สห ๒๔๕๙/๑๙๘๓

เด็กหญิงไหมลี แซ่วือ

่

๒๐/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนศรีอุดมวิทยา วัดโฉมศรี  

สห ๒๔๕๙/๑๙๘๔

เด็กหญิงอรวรรณ แซ่ม้า
๑๐/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีอุดมวิทยา วัดโฉมศรี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสิงห์บุรี  ๕๗ / ๖๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สห ๒๔๕๙/๑๙๘๕

เด็กหญิงอาคิรา แซ่ลี
๑๒/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีอุดมวิทยา วัดโฉมศรี  

สห ๒๔๕๙/๑๙๘๖

เด็กหญิงปวิมล แซ่เฮ่อ
๒๗/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีอุดมวิทยา วัดโฉมศรี  

สห ๒๔๕๙/๑๙๘๗

เด็กหญิงสิริวิมล กรินวิจิตร
๑๔/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีอุดมวิทยา วัดโฉมศรี  

สห ๒๔๕๙/๑๙๘๘

เด็กชายทวีศักดิ

์

แซ่เฮ่อ
๐๙/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีอุดมวิทยา วัดโฉมศรี  

สห ๒๔๕๙/๑๙๘๙

เด็กชายทักษ์ดนัย สังฆยุทธ

๓๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าอิฐ วัดท่าอิฐ  

สห ๒๔๕๙/๑๙๙๐
เด็กหญิงธรรญลักษณ์ ช่างสลัก

๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าอิฐ วัดท่าอิฐ  

สห ๒๔๕๙/๑๙๙๑

เด็กชายอรรถพล จันอับ
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าอิฐ วัดท่าอิฐ  

สห ๒๔๕๙/๑๙๙๒

เด็กหญิงนีรชา เพียดสิงห์
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าอิฐ วัดท่าอิฐ  

สห ๒๔๕๙/๑๙๙๓

เด็กหญิงสาวิตรา ลุ่งบ้อย
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าอิฐ วัดท่าอิฐ  

สห ๒๔๕๙/๑๙๙๔

เด็กหญิงพงศกร แก่นจำรูญ
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าอิฐ วัดท่าอิฐ  

สห ๒๔๕๙/๑๙๙๕

เด็กชายวีรชัย ส่วนม่วง
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าอิฐ วัดท่าอิฐ  

สห ๒๔๕๙/๑๙๙๖

เด็กชายดลวัต ยิมแย้ม

้

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าอิฐ วัดท่าอิฐ  

สห ๒๔๕๙/๑๙๙๗

เด็กชายอรรถพร ได้เงิน
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าอิฐ วัดท่าอิฐ  

สห ๒๔๕๙/๑๙๙๘

เด็กชายสมรักษ์ ลีวาฤทธิ

์

๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าอิฐ วัดท่าอิฐ  

สห ๒๔๕๙/๑๙๙๙

เด็กหญิงอัญชรีย์ คำวิจิตร์
๐๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าอิฐ วัดท่าอิฐ  

สห ๒๔๕๙/๒๐๐๐
เด็กหญิงบุญยวีร์ บุญยง

๐๓/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดท่าอิฐ วัดท่าอิฐ  

สห ๒๔๕๙/๒๐๐๑
เด็กหญิงวริษา หอมชืน

่

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าอิฐ วัดท่าอิฐ  

สห ๒๔๕๙/๒๐๐๒
เด็กหญิงพรพิพัฒน์ ดำขำ

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าอิฐ วัดท่าอิฐ  

สห ๒๔๕๙/๒๐๐๓
เด็กหญิงนรีกานต์ เบญมาศ

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าอิฐ วัดท่าอิฐ  

สห ๒๔๕๙/๒๐๐๔
เด็กชายเกียงไกร

่

นายีโถ

่

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าอิฐ วัดท่าอิฐ  

สห ๒๔๕๙/๒๐๐๕
เด็กชายธีรชาติ มันแย้ม

่

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าอิฐ วัดท่าอิฐ  

สห ๒๔๕๙/๒๐๐๖
เด็กหญิงชฎาพร วังชากร

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าอิฐ วัดท่าอิฐ  

สห ๒๔๕๙/๒๐๐๗
เด็กหญิงนภดล อ่อนน้อม

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าอิฐ วัดท่าอิฐ  

สห ๒๔๕๙/๒๐๐๘
เด็กหญิงพรชัย อ่อนน้อม

๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดท่าอิฐ วัดท่าอิฐ  

สห ๒๔๕๙/๒๐๐๙
นายนภสร ฉัตรปยานนท์

๑๐/๑๐/๒๕๐๙
โรงเรียนวัดท่าอิฐ วัดท่าอิฐ  

สห ๒๔๕๙/๒๐๑๐
นายธวัช สังข์ปอม

๑๕/๐๙/๒๕๑๓

โรงเรียนวัดท่าอิฐ วัดท่าอิฐ  

สห ๒๔๕๙/๒๐๑๑
นายจรัสสร โพธิแสร์

์

๒๙/๐๑/๒๕๒๖

โรงเรียนวัดท่าอิฐ วัดท่าอิฐ  

สห ๒๔๕๙/๒๐๑๒

เด็กหญิงธันยพร จันทร์พ่วง
๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางปูน วัดบางปูน  

สห ๒๔๕๙/๒๐๑๓

เด็กหญิงญานิศา ยิมสิน

้

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางปูน วัดบางปูน  

สห ๒๔๕๙/๒๐๑๔

เด็กชายเพ็ญเพ็1ชร ศรีเอียม

่

๒๖/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางปูน วัดบางปูน  

สห ๒๔๕๙/๒๐๑๕
เด็กหญิงภิรมณ พูลมี

๕/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางปูน วัดบางปูน  

สห ๒๔๕๙/๒๐๑๖

เด็กหญิงปยนุช อ้วยเถาว์
๑๕/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางปูน วัดบางปูน  

สห ๒๔๕๙/๒๐๑๗

เด็กชายภาบุพงศ์ อยู่ดี
๒๖/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางปูน วัดบางปูน  

สห ๒๔๕๙/๒๐๑๘

เด็กหญิงปวิกรณ์ ชัยพิพัฒน์

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางปูน วัดบางปูน  

สห ๒๔๕๙/๒๐๑๙
เด็กชายพงษศธร พานโคกกรวด

๒๖/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางปูน วัดบางปูน  
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สห ๒๔๕๙/๒๐๒๐
เด็กหญิงอัจฉรียา ยูฮันเงาะ ๓/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบางปูน วัดบางปูน  

สห ๒๔๕๙/๒๐๒๑

เด็กหญิงภันทิลา บำรุงเขต
๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางปูน วัดบางปูน  

สห ๒๔๕๙/๒๐๒๒
เด็กหญิงหทัยทิพย์ พุทธสงกรานต์

๒๙/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางปูน วัดบางปูน  

สห ๒๔๕๙/๒๐๒๓
เด็กหญิงพิชญ์พัชชา พุ่มมาลี

๑๖/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางปูน วัดบางปูน  

สห ๒๔๕๙/๒๐๒๔

เด็กชายเชาวนนท์ เหียมจ่าง

้

๒๘/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางปูน วัดบางปูน  

สห ๒๔๕๙/๒๐๒๕

เด็กหญิงสุธาธาร โพธีเชิด

้

๑๗/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางปูน วัดบางปูน  

สห ๒๔๕๙/๒๐๒๖
เด็กหญิงณิซาภัทร บรรจง ๕/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางปูน วัดบางปูน  

สห ๒๔๕๙/๒๐๒๗

เด็กหญิงวีรภัทร พงษ์ทองเจริญ ๙/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางปูน วัดบางปูน  

สห ๒๔๕๙/๒๐๒๘

เด็กหญิงพีรพัฒนํ เปยมทอง ๒/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางปูน วัดบางปูน  

สห ๒๔๕๙/๒๐๒๙

เด็กหญิงวิมลมาศ อ่อนคำ
๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางปูน วัดบางปูน  

สห ๒๔๕๙/๒๐๓๐ เด็กชายอชีระ แก่นแจ่ม
แก่นแจ่ม

๒๑/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางปูน วัดบางปูน  

สห ๒๔๕๙/๒๐๓๑

เด็กชายกฤษตฤณ งามประดับเลิศ
๑๐/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางปูน วัดบางปูน  

สห ๒๔๕๙/๒๐๓๒

เด็กหญิงฐาปนีย์ แช่มใย
๑๘/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางปูน วัดบางปูน  

สห ๒๔๕๙/๒๐๓๓

เด็กชายธนวัฒน่ พ่วงพุ่ม
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางปูน วัดบางปูน  

สห ๒๔๕๙/๒๐๓๔
เด็กชายกันทรากร เฉยดิษฐ์

๒๕/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางปูน วัดบางปูน  

สห ๒๔๕๙/๒๐๓๕

เด็กชายธีรวัฒน์ บุญสว่าง
๑๓/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางปูน วัดบางปูน  

สห ๒๔๕๙/๒๐๓๖

เด็กชายณัฐนันท์ อินทร์เอียม

่

๑๕/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางปูน วัดบางปูน  

สห ๒๔๕๙/๒๐๓๗

เด็กหญิงภันทิลา แตงฉํา

่

๔/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางปูน วัดบางปูน  

สห ๒๔๕๙/๒๐๓๘
เด็กชายอัครพล พลิงลูกอินทร์

้

๓๐/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบางปูน วัดบางปูน  

สห ๒๔๕๙/๒๐๓๙

เด็กหญิงกรวรรผ อาจคงหาญ
๓๑/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางปูน วัดบางปูน  

สห ๒๔๕๙/๒๐๔๐
เด็กหญิงณัฐณิซา เทียนทอง

๑๓/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางปูน วัดบางปูน  

สห ๒๔๕๙/๒๐๔๑

เด็กหญิงศิโรรัตน์ สุขชืน

่

๒๗/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบางปูน วัดบางปูน  

สห ๒๔๕๙/๒๐๔๒
เด็กหญิงศุภกร เฉยดิษฐ์ ๘/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบางปูน วัดบางปูน  

สห ๒๔๕๙/๒๐๔๓

เด็กหญิงณัฐทรวดี วิญญทูล
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางปูน วัดบางปูน  

สห ๒๔๕๙/๒๐๔๔

เด็กชายอภิชาติ ทรงเวียง
๒๔/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางปูน วัดบางปูน  

สห ๒๔๕๙/๒๐๔๕

เด็กชายภัทร์สวี สายสินธุ้
๑๔/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางปูน วัดบางปูน  

สห ๒๔๕๙/๒๐๔๖
เด็กหญิงณัฎฐณิซา พุ่มพวง

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางปูน วัดบางปูน  

สห ๒๔๕๙/๒๐๔๗

เด็กชายอิทศวะ ลูกอินทร์
๑๖/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางปูน วัดบางปูน  

สห ๒๔๕๙/๒๐๔๘

เด็กหญิงรัชสิริ จิตรหาญ
๑๓/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางปูน วัดบางปูน  
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สห ๒๔๕๙/๒๐๔๙

เด็กหญิงปณัฎฎา สมพล
๑๕/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางปูน วัดบางปูน  

รับรองตามนี

้

(พระราชปริยัติสุธี)

รองเจ้าคณะภาค ๓

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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