
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ภาค ๑๔

ส่งสอบ ๑๙,๓๔๓ คน ขาดสอบ ๒,๙๘๖ คน คงสอบ ๑๖,๓๕๗ คน สอบได้ ๑๑,๐๙๕ คน สอบตก ๕,๒๖๒ คน (๖๗.๘๓%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๐๐๐๑

เด็กชายคุณากร แก้วศรีงาม
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจำป วัดจำป  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๐๐๒

เด็กชายพิพัฒน์พร หมอยาดี
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจำป วัดจำป  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๐๐๓

เด็กชายพีรพัฒน์ หงษ์โต
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจำป วัดจำป  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๐๐๔

เด็กชายไพโรจน์ ดีขำ

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจำป วัดจำป  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๐๐๕

เด็กชายกันต์ กุลเถือน

่

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจำป วัดจำป  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๐๐๖

เด็กหญิงขวันชนก พุ่มมัน

้

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจำป วัดจำป  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๐๐๗

เด็กหญิงปยพร เกตุสมบูรร์
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจำป วัดจำป  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๐๐๘

เด็กหญิงปยะวรรณ เกตุสมบูรร์
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจำป วัดจำป  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๐๐๙

เด็กหญิงวัลลภา ทิมเกลียง

้

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจำป วัดจำป  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๐๑๐

เด็กหญิงวาสนา คงศิริ
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจำป วัดจำป  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๐๑๑

เด็กชายพุทธิศักดิ

์

ปล้องในวงษ์
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจำป วัดจำป  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๐๑๒

เด็กชายภัทรนันทร์ ทองเปยม
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจำป วัดจำป  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๐๑๓

เด็กหญิงกาญจนา แก้วเถือน

่

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจำป วัดจำป  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๐๑๔

เด็กหญิงณัฐณิชา สีบุตรา

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจำป วัดจำป  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๐๑๕

เด็กหญิงสุนิศา ดีขำ
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจำป วัดจำป  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๐๑๖

เด็กชายสธิด แซ่ลิม

้

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสกุณปกษี วัดสกุณปกษี  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๐๑๗

เด็กชายธนวิชญ์ พรมแพน
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสกุณปกษี วัดสกุณปกษี  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๐๑๘

เด็กชายสุวัฒน์ แก้วเฉลิมทอง
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสกุณปกษี วัดสกุณปกษี  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๐๑๙

เด็กหญิงฐาปนี อินทร์บุญ
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสกุณปกษี วัดสกุณปกษี  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๐๒๐

เด็กหญิงณัฐลิณี ทัศนสุวรรณ
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสกุณปกษี วัดสกุณปกษี  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๐๒๑

เด็กหญิงศรีวรรณา คุณเล็กสม
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสกุณปกษี วัดสกุณปกษี  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๐๒๒

เด็กหญิงศิริลักษณ์ แสนแก้ว
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสกุณปกษี วัดสกุณปกษี  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๐๒๓

เด็กหญิงสายนำผึง

้

ทิมทอง
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสกุณปกษี วัดสกุณปกษี  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๐๒๔

เด็กชายสิริมา วนารักษา
๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเอกชนการกุศลวัดสกุณปกษี
วัดสกุณปกษี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๐๐๒๕

เด็กหญิงสุนิดา ทูลศิริ
๐๒/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนเอกชนการกุศลวัดสกุณปกษี

วัดสกุณปกษี  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๐๒๖

เด็กชายเมธา ธนาโชควรนันท์
๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเอกชนการกุศลวัดสกุณปกษี
วัดสกุณปกษี  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๐๒๗

เด็กหญิงศิริพร คีรีเฉวียง
๐๗/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเอกชนการกุศลวัดสกุณปกษี

วัดสกุณปกษี  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๐๒๘

เด็กหญิงอำพร ก่อตระกลูคีรี
๐๓/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนเอกชนการกุศลวัดสกุณปกษี

วัดสกุณปกษี  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๐๒๙

เด็กชายชัยพัฒน์ บุญโต
๐๕/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเอกชนการกุศลวัดสกุณปกษี

วัดสกุณปกษี  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๐๓๐

นางสาวเบญจวรรณ พลสิมมา
๓๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเอกชนการกุศลวัดสกุณปกษี
วัดสกุณปกษี  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๐๓๑

เด็กหญิงณัฏฐ์พัฒน์ ลิมมณี

้

๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๐๓๒

เด็กหญิงภัณฑิลา บุรงค์
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๐๓๓

เด็กหญิงศศิวิมล บุญธรรม
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๐๓๔

เด็กหญิงสุธาภรณ์ ญาติดอน
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๐๓๕

เด็กชายอดิศักดิ

์

แหวนทองคำ
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๐๓๖

เด็กหญิงนภา คำจันทร์
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๐๓๗

เด็กหญิงอัญชิษฐา โมอุ่ม
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๐๓๘
เด็กชายจันทร์สุวรรณ

เทียมที
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๐๓๙

เด็กชายโตษณาธร โพธิรัง

์

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๐๔๐

เด็กชายปณณธร ดิษฐสะจันทร์
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๐๔๑

เด็กชายปใหม่ เจริญสม

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๐๔๒

เด็กชายวุฒิภัทร ผลเตย
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๐๔๓

เด็กชายสรณธรรม์ สุดโต
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๐๔๔

เด็กหญิงกชพร หาญพุฒ
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๐๔๕

เด็กหญิงจณิสตรา พันธุ์ไทย
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๐๔๖

เด็กหญิงชนันดา แก้วพิลา

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๐๔๗

เด็กหญิงบัณฑิตา พันธุ์แตง
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๐๔๘

เด็กหญิงเปรมฤดี ชุ่มเพ็งพันธุ์
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๐๔๙

เด็กชายธนยศ พลายวิชิต

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๐๕๐

เด็กชายธนวัฒน์ โพธิทอง

์

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๐๕๑

เด็กชายปยวัฒน์ เลิศษวัฒนานนท์
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๐๕๒

เด็กชายภูมิพัฒน์ ทองแท้
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๐๕๓

เด็กหญิงณัฐชา วาดกลินหอม

่

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๐๕๔

เด็กหญิงณิชาภัทร เหมือนจา
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๐๕๕

เด็กหญิงนัชชา ชำนาญศิลป
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๐๕๖

เด็กหญิงประภัสสร เพ็ชรฆาฎ

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๐๕๗

เด็กหญิงภัทราพร ทองพิลา
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๐๕๘

เด็กหญิงสาริศา สอนทิม
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๐๕๙

เด็กหญิงสุนทรี ชาวกงจักร์
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ ปาเลไลยก์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๐๐๖๐

เด็กหญิงสุภาวดี ปาลพันธุ์
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๐๖๑

เด็กหญิงอนุสรา มาคงสกุล
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๐๖๒

เด็กหญิงอภิชญา บุดดาเลิศ
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๐๖๓

เด็กชายณัฏฐา ศรีจันทร์
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๐๖๔

เด็กชายณัฐพล ศรทนงค์
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๐๖๕

เด็กชายทศพร เหมลี
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๐๖๖

เด็กชายเทิดศักดิ

์

แซ่คู
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๐๖๗

เด็กชายนัฐนันท์ ขัตต์เนตร์
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๐๖๘
เด็กชายบุญประเสริฐ ยิมโสภา

้

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๐๖๙

เด็กชายภูรินทร์ จอมพงษ์
๒๙/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๐๗๐

เด็กชายวัชระ พูลสวัสดิ

์

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๐๗๑

เด็กชายศิวะบุตร สระบัว
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๐๗๒

เด็กหญิงปรารถนา ปาลพันธุ์
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๐๗๓

เด็กหญิงมณฑกานต์ โพธิศรีทอง

์

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๐๗๔

เด็กหญิงศศิกาญจน์ พุทธไชย
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๐๗๕

เด็กหญิงสุชาดา บุญจันทรฺ
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๐๗๖

เด็กชายจิรภัทร พรหมเล็ก
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๐๗๗

เด็กชายปกรณ์ราม พุทธจันทร์ตรี
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๐๗๘

เด็กชายวานุพงษ์ จะเส็ง
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๐๗๙

เด็กชายวิทวัส พันตัน
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๐๘๐

เด็กชายศรัณย์ภัทร มอญแช่มช้อย
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๐๘๑

เด็กชายสมภพ โพธิแก้ว

์

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๐๘๒

เด็กชายสิทธินนท์ นำจันทร์
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๐๘๓

เด็กชายสิริโรจน์ มดน้อย
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๐๘๔

เด็กชายอนุชา พันธุ์จ้อย
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๐๘๕

เด็กชายอภิสิทธิ

์

สะอาดดี
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๐๘๖

เด็กหญิงณัฐธิดา สอพอง
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๐๘๗

เด็กหญิงปาริชาติ บางใจดี
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๐๘๘

เด็กหญิงปาริชาติ ปาลพันธุ์
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๐๘๙

เด็กหญิงพัชราภา ซิววงษ์

้

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๐๙๐

เด็กหญิงสุธาสินี นาคเกตตุอ่น
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดปาเลไลยก์ ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๐๙๑

เด็กชายนัฐพล นวลประเสริฐ

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอู่ยา อู่ยา  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๐๙๒

เด็กชายศุภณัฐ ชุ่มเพ็งพันธุ์
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอู่ยา อู่ยา  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๐๙๓

เด็กหญิงเต็มบุญ แสนกิน
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอู่ยา อู่ยา  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๐๙๔

เด็กหญิงรัตนวลี ขันติวงษ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอู่ยา อู่ยา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๓ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๐๐๙๕

เด็กหญิงวรนุช สุวรรณคง
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอู่ยา อู่ยา  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๐๙๖

เด็กหญิงวิภาวนี ศรีเจริญ

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอู่ยา อู่ยา  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๐๙๗

เด็กชายวรเชษฐ์ ลัคแมน
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอู่ยา อู่ยา  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๐๙๘

เด็กหญิงอัญชลี หอมบานเย็น
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดอู่ยา อู่ยา  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๐๙๙

เด็กชายกรพจน์ ตังศิริเสถียร

้

๓๐/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๑๐๐

เด็กชายกันตวัฒน์ ชาวบ้านโพธิ

์

๑๖/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๑๐๑

เด็กชายกิตติชัย พรมหนองโดก
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๑๐๒

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ทองไกร
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๑๐๓

เด็กชายชยานันต์ ภิรมภักดิ

์

๑๔/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๑๐๔

เด็กชายชลพรรษ สีดา
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๑๐๕

เด็กชายชัยชนะ ศรีกฤษดารมณ์
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๑๐๖

เด็กชายชัยพิพัฒน์ แพพิพัฒน์
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๑๐๗

เด็กชายชาญทอง สว่างวงษ์

๑๖/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๑๐๘

เด็กชายชานนท์ ทองเหม
๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๑๐๙

เด็กชายชานนท์ แย้มมี
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๑๑๐

เด็กชายชิดชัย ทองแก้ว
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๑๑๑

เด็กชายชินวัตร ชาวปลายนา
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๑๑๒

เด็กชายไชยพัฒน์ ขำเหลือ
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๑๑๓

เด็กชายไชยรัตน์ ดีดเปาะ
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๑๑๔

เด็กชายฐิติวัฒน์ ธารหาญ
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๑๑๕

เด็กชายฐิติวุฒน์ ธารหาญ
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๑๑๖

เด็กชายณปภัช พันธ์ศิริ
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๑๑๗

เด็กชายณภัทร ปานเพ็ชร
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๑๑๘

เด็กชายณัชพล เกิดผล
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๑๑๙

เด็กชายณัฐกานต์ มาลัย
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๑๒๐

เด็กชายณัฐกิตติ

์

ศรีจันทร์โฉม
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๑๒๑

เด็กชายณัฐชนนท์ โชระเวก
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๑๒๒

เด็กชายณัฐฐ์ สร้อยสุวรรณ
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๑๒๓

เด็กชายณัฐวุฒิ ขันธควร

๒๑/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๑๒๔

เด็กชายณัฐวุฒิ ช่างปรุง
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๑๒๕

เด็กชายณัฐวุฒิ ตันสุวรรณศิริ
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๑๒๖

เด็กชายณัฐศักดิ

์

ธีรภัทรโยธิน
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๑๒๗

เด็กชายดรัณ จันทร์ขุนทศ
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๑๒๘

เด็กชายถิรายุ กันขำ
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๑๒๙

เด็กชายธนธรณ์ สิทธิธัตถการ
๒๖/๘/๒๕๔๖.

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ปาเลไลยก์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๔ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๐๑๓๐

เด็กชายธนบดี มีธรรม
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๑๓๑

เด็กชายธนาชิต ศรีบุญเพ็ง

๒๙/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๑๓๒

เด็กชายธรรมรัตน์

ปาละกะวงศ์ ณ อยุธยา
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๑๓๓

เด็กชายธฤต ศิริสุมทุม
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๑๓๔

เด็กชายธิติ วิบูลย์กิจ
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๑๓๕

เด็กชายธีรพันธ์ สีลำใย
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๑๓๖

เด็กชายนนทกร สุระทศ
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๑๓๗

เด็กชายนภสินธุ์ พันธุ์ศรี

๑๙/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๑๓๘

เด็กชายนฤเทพ แก้วศิริ
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๑๓๙

เด็กชายนัทธนันท์ บุญมาเลิศ
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๑๔๐

เด็กชายบุญญวิทย์ โชคกิจ
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๑๔๑

เด็กชายปฏิพัทธ์ วงษ์เสงียม

่

๑๑/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๑๔๒

เด็กชายปรมินทร์ ชีพนุรัตน์

๑๙/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๑๔๓

เด็กชายปรเมษฐ์ แดงดี
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๑๔๔

เด็กชายปรเวชย์ ฉันท์ไชย
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๑๔๕

เด็กชายปวริศ แบนประเสริฐ
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๑๔๖

เด็กชายปวริศทร์ บุญมียงค์
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๑๔๗

เด็กชายปติพงษ์ เหมลี
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๑๔๘

เด็กชายปุญญาพัฒน์ สักกามาตย์
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๑๔๙

เด็กชายเปรมปรีย์ ดีเลิศ
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๑๕๐

เด็กชายพงค์เทพ ภู่เณร
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๑๕๑

เด็กชายพบพร
ประเสริฐอาภรณ์

๒๔/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๑๕๒

เด็กชายพฤษา แก้วสุทธิพล
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๑๕๓

เด็กชายพัทธนันท์ สิโรมา
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๑๕๔

เด็กชายพัสกร อินทรกำธรชัย
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๑๕๕

เด็กชายพิพัฒน์ สุทธิภัทรพงศ์
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๑๕๖

เด็กชายพิษณุ คงปรีชา
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๑๕๗

เด็กชายพิสิษฐ์ เจริญมี
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๑๕๘

เด็กชายพีรณัฐ เปยมปรีชา

๑๘/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๑๕๙

เด็กชายพีรณัฐ สิงห์ลอ

๑๗/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๑๖๐

เด็กชายพีรเดช ธนาวิวัฒน์
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๑๖๑

เด็กชายพีรภัทร นาคผง
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๑๖๒

เด็กชายพุฒินาท คุ้มพร
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๑๖๓

เด็กชายพุฒิพงศ์ เพชรยวน
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๑๖๔

เด็กชายภวัต ลิมประพันธ์ศิลป

้

๑๑/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ปาเลไลยก์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๕ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๐๑๖๕

เด็กชายภาณุพงศ์ กสิกิจพาณิชย์
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๑๖๖

เด็กชายภานุวัฒน์ บรรจงประดิษฐ์
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๑๖๗

เด็กชายภูกิจ เรืองศรี
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๑๖๘

เด็กชายภูรินทร์ คนทน
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๑๖๙

เด็กชายภูรีรักษ์ อัครทวีรัชต์
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๑๗๐

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

ดำพร้อม
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๑๗๑

เด็กชายยศพล แก้ววิชิต
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๑๗๒

เด็กชายรชตะ รุ่งราตรี
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๑๗๓

เด็กชายรักชาติ เอียมน้อย

่

๐๗/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๑๗๔

เด็กชายรัชชานนท์ สุบุญสันต์

๒๖/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๑๗๕

เด็กชายรัชชาพงษ์ หงษ์คำ
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๑๗๖

เด็กชายรัชพล บุญประเสริฐ
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๑๗๗

เด็กชายรัฐนันท์ รืนเริง

่

๒๐/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๑๗๘

เด็กชายเรือรบ สุนทรวิภาต
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๑๗๙

เด็กชายวชิรวิทย์ วชิรานุลักษณ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๑๘๐

เด็กชายวราเทพ บุญวงษ์
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๑๘๑

เด็กชายวัฒนชัย คะชาชัย
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๑๘๒

เด็กชายวัฒน์ดนัย แสนเสนากุลโชติ
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๑๘๓

เด็กชายวิศรุต พู่ประภา
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๑๘๔

เด็กชายวิศิษฐ์ศรา ว่องอุดมธนกุล

๒๕/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๑๘๕

เด็กชายวีภัทร เกือกูล

้

๑๕/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๑๘๖

เด็กชายวีระชัย บุญยัง
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๑๘๗

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

ศรีกฤษดารมณ์
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๑๘๘

เด็กชายศุภกร ไกรเตชสังข์
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๑๘๙

เด็กชายศุภโชค วงษ์เพ็ง
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๑๙๐

เด็กชายเศษฐพงษ์ ธรรมประชา

๑๘/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๑๙๑

เด็กชายสัญธวัฒน์ บุญเลิศ
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๑๙๒

เด็กชายสุทธิพงศ์ สุนทรวิภาต
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๑๙๓

เด็กชายสุรพัศ จุฑารัตนากูล

๒๗/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๑๙๔

เด็กชายอดิศักดิ

์

ลออเลิศ
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๑๙๕

เด็กชายอนิรุจ โผแพ
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๑๙๖

เด็กชายอภิวิชญ์ วงษ์จันทร์
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๑๙๗

เด็กชายอัษฎาวุธ พลเสน
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๑๙๘

เด็กชายอินทัช เอียมสกุล

่

๑๗/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๑๙๙

เด็กหญิงกชพรรณ เผือกนาค
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ปาเลไลยก์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๖ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๐๒๐๐
เด็กหญิงกนกกาญจน์ อิฐสุวรรณศิลป

๒๑/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๒๐๑

เด็กหญิงกฤตพร วิริยวิโรจน์
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๒๐๒

เด็กหญิงกฤติยา ทีวะเวช
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๒๐๓

เด็กหญิงกานต์ธิดา คำภู
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๒๐๔

เด็กหญิงจีรนันท์ จำปานิล
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๒๐๕

เด็กหญิงชนิกานต์ ปลัดศรีช่วย
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๒๐๖

เด็กหญิงชาคริยา บุญศรี
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๒๐๗

เด็กหญิงชาลิสา แก้วเพชร
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๒๐๘

เด็กหญิงซูเมญ่า กาซอ
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๒๐๙

เด็กหญิงณัฐพร ทองยำ
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๒๑๐

เด็กหญิงณิชกานต์ แก้วกำเนิด
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๒๑๑

เด็กหญิงณิชนันทน์ ชาวปลายนา
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๒๑๒

เด็กหญิงธนพร ใจซือ

่

๑๘/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๒๑๓

เด็กหญิงนันทวรรณ คงนวล
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๒๑๔

เด็กหญิงนิสากร เพียรภักดี
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๒๑๕

เด็กหญิงปรางทอง นาครุ่งโรจน์สกุล
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๒๑๖

เด็กหญิงปชญาภา เพ็งอ้น
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๒๑๗

เด็กหญิงปารณีย์ โรจน์ทะนงค์
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๒๑๘

เด็กหญิงปยะวดี สีสุขสาม
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๒๑๙

เด็กหญิงพรรษชล บุญมี
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๒๒๐

เด็กหญิงภัคจิรา รอดดียิง

่

๒๕/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๒๒๑

เด็กหญิงภัควลัญชญ์ ขันทองดี
๓๑/๑/๒๕๔๗.

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๒๒๒

เด็กหญิงเมทิดา อันจุกฉุน

้

๒๓/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๒๒๓

เด็กหญิงยศวรรณ จิตต์ใจฉำ
๒๔/๓/๒๕๔๗.

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๒๒๔

เด็กหญิงยศสุมินพร เผ่าพันธ์ศร
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๒๒๕

เด็กหญิงรพีพรรณ มีจันทร์
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๒๒๖

เด็กหญิงรสริน แซ่ตัน
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๒๒๗

เด็กหญิงรัตนลักษณ์ รักอู่
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๒๒๘

เด็กหญิงวรนิษฐา คชวัตร
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๒๒๙

เด็กหญิงวรรณวิมล เตียวงษ์สุวรรณ์

๋

๑๓/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๒๓๐

เด็กหญิงวิริฒิพา สระศรีสม
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๒๓๑

เด็กหญิงวีรยา ชาติมาลา
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๒๓๒

เด็กหญิงศิริวรรณ ศรีสังข์งาม
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๒๓๓

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ วงศ์ศรีเผือก
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๒๓๔

เด็กหญิงสิริมา แก้วสุขใส
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ปาเลไลยก์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๗ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๐๒๓๕

เด็กหญิงสุทธิดา โพธิอ้น

์

๑๗/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๒๓๖

เด็กหญิงสุพัตรา คิงคล้าย

่

๒๒/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๒๓๗

เด็กหญิงสุภาพร ฉำแจ่ม
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๒๓๘

เด็กหญิงสุรีย์พร ทรงรักษา
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๒๓๙

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ทรัพย์อินทร์
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๒๔๐

เด็กหญิงอชิรญา บุญธรรม
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๒๔๑

เด็กหญิงอมรรัตน์ พันธุ์แตง
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๒๔๒

เด็กหญิงอลิษา วงษ์เพ็ง
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๒๔๓

เด็กหญิงอลิสา ศรีชำพันธ์
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๒๔๔

เด็กหญิงเอกนภา หมอยาดี
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๒๔๕

เด็กชายกันตินันท์ ศรีจันทร์อินทร์
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๒๔๖

เด็กชายกิตติพันธ์ ปรีสงค์
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๒๔๗

เด็กชายคณิศร เผ่าพงค์คล้าย
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๒๔๘

เด็กชายคมกริช วุฒิกร
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๒๔๙

เด็กชายคุณานนท์ ขวัญทองยิม

้

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๒๕๐

เด็กชายจันทรวัทน์ เกษอุดมทรัพย์
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๒๕๑

เด็กชายชนาธิป เสือมี
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๒๕๒

เด็กชายธนกร อ่อนส้มกิจ
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๒๕๓

เด็กชายธนณัฐ มหึมา
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๒๕๔

เด็กชายธนดล กางกัน

้

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๒๕๕

เด็กชายธนยศ คำแก้ว
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๒๕๖

เด็กชายธนันท์พงษ์ อังกีรัตน์
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๒๕๗

เด็กชายธเนศ จอบุญ
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๒๕๘

เด็กชายธรรมสรณ์ วัฒนาธร
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๒๕๙

เด็กชายธารา พิศสวัสดิ

์

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๒๖๐

เด็กชายนรบดี ผลจันดี
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๒๖๑

เด็กชายนวพล มาปะเม
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๒๖๒

เด็กชายปุณณพัฒน์ พลเสน
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๒๖๓

เด็กชายพงศธร แก้วมีศรี

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๒๖๔

เด็กชายพัทธดนย์ นำค้าง
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๒๖๕

เด็กชายภีรพัทร สารสุวรรณ
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๒๖๖

เด็กชายภูชิต พุกยงค์
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๒๖๗

เด็กชายวริทธิ

์

ถาวรพานิช
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๒๖๘

เด็กชายวิศรุต ทิพย์ชัย
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๒๖๙

เด็กชายสรวิชญ์ สุขวงศ์จันทร์
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๘ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๐๒๗๐

เด็กชายสิรภัทร โตเทวิน
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๒๗๑

เด็กชายอรรถชัย สุจิโรจน์
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๒๗๒

เด็กหญิงกัญญาภัค หิรัญชัย
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๒๗๓

เด็กหญิงเกสรา มุสิกสาร
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๒๗๔

เด็กหญิงชุติภา เปยมทอง
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๒๗๕

เด็กหญิงฐิตาภา คำเภา
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๒๗๖

เด็กหญิงธนวรรณ ปาร์จาปาติ
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๒๗๗

เด็กหญิงนันทรัตน์ กวีกิจพุทธคุณ
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๒๗๘

เด็กหญิงปรมาภรณ์ บ่อแก้ว
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๒๗๙

เด็กหญิงปาริชาติ กล่อมสมร
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๒๘๐

เด็กหญิงพกาวรรณ แก้วมะณี

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๒๘๑

เด็กหญิงพรธีรา ศิริรุ่งโรจน์กุล
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๒๘๒

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา สาธุพันธ์
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๒๘๓

เด็กหญิงมนัสนันท์ หม่อมหมืนทอง

่

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๒๘๔

เด็กหญิงรัตน์ แตงอ่อน
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๒๘๕

เด็กหญิงวัชลาวลี ทาสีรงค์
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๒๘๖

เด็กหญิงสุนันทา จันทร์เรือง
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๒๘๗

เด็กชายกิตติธัช อินทร์สุข
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๒๘๘

เด็กชายกิตติภูมิ แก้วศรี
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๒๘๙

เด็กชายเกียรติภูมิ ฤทธิพร
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๒๙๐

เด็กชายเจษฏาภรณ์ ศรีวิชา
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๒๙๑

เด็กชายชนนพ เทพพงษ์
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๒๙๒

เด็กชายชนันทร โคตรทะเล
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๒๙๓

เด็กชายญาณโชติ การุณสกุลเถิด

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๒๙๔

เด็กชายทิฆัมพร ปยะจันทร์
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๒๙๕

เด็กชายธนวินท์ รามฤทธิ

์

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๒๙๖

เด็กชายธนากร ภู่ไพบูลย์
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๒๙๗

เด็กชายธิติศรุต ขุนหอม

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๒๙๘

เด็กชายธีรกานต์ วารีรัตน์
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๒๙๙

เด็กชายบัณฑิต พึงอัมฤทธิ

่ ์

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๓๐๐

เด็กชายพีรพัฒน์ เกียรติสุดา
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๓๐๑

เด็กชายพีรภัทร ศรีมือดี
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๓๐๒

เด็กชายเพิมพูน

่

พุ่มเมือง
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๓๐๓

เด็กชายภควัต พลากำแหง
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๓๐๔

เด็กชายภูริพัต แจ่มจันทร์
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๙ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๐๓๐๕

เด็กชายวีรพล พลายละหาร
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๓๐๖

เด็กชายศรุตพงษ์ มันใจ

่

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๓๐๗

เด็กหญิงกนกพร แตงอ่อน
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๓๐๘

เด็กหญิงชฎาภรณ์ แตงอ่อน
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๓๐๙

เด็กหญิงฐิตินันท์ ศิริพันธุ์สิน
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๓๑๐

เด็กหญิงธัญชนก ศรีอำไพ
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๓๑๑

เด็กหญิงนพวรรณ ศรีภูมิ
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๓๑๒

เด็กหญิงปญญาพร จันทร์มัน

่

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๓๑๓

เด็กหญิงภัคจิรา สุดโต
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๓๑๔

เด็กหญิงภัทรพร จันทร์เรือง
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๓๑๕

เด็กหญิงภัทราภรณ์ คงวิเชียร
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๓๑๖

เด็กหญิงวรินลดา มานะกุล
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๓๑๗

เด็กหญิงวิชญาดา ดอกพุฒซ้อน
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๓๑๘

เด็กหญิงวีริสรา สุวรรณมุข
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๓๑๙

เด็กหญิงศิริรัตน์ ใหม่โสภา
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๓๒๐

เด็กหญิงสิริกัญญา กลันเรืองแสง

่

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๓๒๑

เด็กหญิงสุจิตรา แสงรืน

่

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๓๒๒

เด็กหญิงสุชัญญา บัวมี
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๓๒๓

เด็กหญิงสุนิสา วงษ์ศรีเผือก
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๓๒๔

เด็กหญิงอมรพรรณ หยวกบุญมา
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๓๒๕

เด็กชายกฤษกร หอมสุวรรณ
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๓๒๖

เด็กชายกอบบุญ กาฬกาญจน์
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๓๒๗

เด็กชายกุลิสร์ อัญชลีชไมกร

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๓๒๘

เด็กชายจตุโชค อดกลัน

้

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๓๒๙

เด็กชายจักรพันธ์ พิศเพียร
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๓๓๐

เด็กชายชัยวัฒน์ โตยะบุตร
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๓๓๑

เด็กชายณัฐเดช พรหมหรรษ์
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๓๓๒

เด็กชายณัฐนะนันท์ อนันชัย
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๓๓๓

เด็กชายณัฐภูมิ ทาสีรงค์
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๓๓๔

เด็กชายณัฐวุฒิ นาคนิยม
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๓๓๕

เด็กชายธนพร ฮวบสกุล
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๓๓๖

เด็กชายธัชภูชิชย์ มีสุข
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๓๓๗

เด็กชายนันทิพัฒน์ เฉกเพลงพิน
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๓๓๘

เด็กชายนันธนันท์ อินทรใจเอือ

้

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๓๓๙

เด็กชายนิรวิทธ์ แย้มสกุล
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๐ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๐๓๔๐

เด็กชายบูรพา กลินหอม

่

๑๑/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๓๔๑

เด็กชายพรพิพัฒน์ จรูญฐิติวัฒน
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๓๔๒

เด็กชายรัฐภูมิ สมศรี
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๓๔๓

เด็กชายวรสิทธิ

์

แก้ววิบูลย์
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๓๔๔

เด็กชายไววายุ มุมสิน
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๓๔๕

เด็กชายสิทธิโชค แสนเลิศ

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๓๔๖

เด็กชายหัฏฐกร อรุณรุ่ง

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๓๔๗

เด็กหญิงกิตติภรณ์ หวังสระกลาง
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๓๔๘

เด็กหญิงญาณพัทธ์ สินทวีวิวัฒน์
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๓๔๙

เด็กหญิงณัฏฐพร บุญประเสริฐ
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๓๕๐

เด็กหญิงณัฐธิดา ราชจันทร์
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๓๕๑

เด็กหญิงทิพวรรณ อินทร์สุข
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๓๕๒

เด็กหญิงเบญญทิพย์ กำเสียงใส
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๓๕๓

เด็กหญิงปวริศา รืนเพชร

่

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๓๕๔

เด็กหญิงปาณิสรา พูลสมบัติ
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๓๕๕

เด็กหญิงพิชญธิดา ทองสร้อย
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๓๕๖

เด็กหญิงภัทรวดี ศรีเพียงจันทร์
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๓๕๗

เด็กหญิงรัตน์ฐาภัทร แซ่เฮ้า
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๓๕๘

เด็กหญิงวิภาพร อุณรุส
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๓๕๙

เด็กหญิงศิรประพร เสาสมภพ
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๓๖๐

เด็กหญิงศิริลักษณ์ สุมูลเวช
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๓๖๑

เด็กหญิงสิริวิมล แว่นแก้ว
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๓๖๒

เด็กหญิงสุฑามาศ ยอดสุข
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๓๖๓

เด็กหญิงสุพัชญา สังขรัตน์
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๓๖๔

เด็กหญิงอรปรียา ปลีคงธุ
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๓๖๕

เด็กหญิงอรอัมรินทร์ สุวรรณหงษ์
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๓๖๖

เด็กชายกิตติพงศ์ นิระภัย
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๓๖๗

เด็กชายจิรภัทร จิรวาณิชกุล
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๓๖๘

เด็กชายจิรเมธ ศรีเพียงจันทร์
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๓๖๙

เด็กชายชยพล เชาวนสกุล
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๓๗๐

เด็กชายณฐพัฒน์ พันสี
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๓๗๑

เด็กชายณัชพล ศรีนวล
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๓๗๒

เด็กชายณัฐกิตต์ ศรีธุระวานิช
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๓๗๓

เด็กชายณัฐภัทร์ แปนทอง
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๓๗๔

เด็กชายธัญวุฒิ พุทธโอวาท
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๑ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๐๓๗๕

เด็กชายธีร์ธวัช เจริญผล
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๓๗๖

เด็กชายธีรภัทร สุนทรวิภาค
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๓๗๗

เด็กชายนพกร ศรีสังข์งาม
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๓๗๘
เด็กชายพชรวุฒิสัณฑ์ บุญช่วย

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๓๗๙

เด็กชายพฤกษ์ตะวัน ชาวบางงาม
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๓๘๐

เด็กชายพีรพัฒน์ ขุมทอง
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๓๘๑

เด็กชายสรวิชญ์ นันทปยะวรรณ
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๓๘๒

เด็กชายสิทธิพงศ์ ขันธหงส์
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๓๘๓

เด็กชายสุทธิภัทร ทองไกร
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๓๘๔

เด็กชายอธิติ รุญเจริญวัฒนะ
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๓๘๕

เด็กชายอธิธัช รุญเจริญวัฒนะ
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๓๘๖

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ปานชา
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๓๘๗

เด็กหญิงขวัญชนก ชาวอบทม
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๓๘๘

เด็กหญิงจรัชยา เพ็งแข
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๓๘๙

เด็กหญิงชญานิษฐ์ มณีสุวรรณ
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๓๙๐

เด็กหญิงฐิติกาญจน์ ทรัพย์ศิริพันธ์
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๓๙๑

เด็กหญิงธิญดา ศรีบุญเพ็ง
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๓๙๒

เด็กหญิงนันท์นภัส โสฬศ
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๓๙๓

เด็กหญิงปณาลี มะลินิล
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๓๙๔

เด็กหญิงประภัสสร สุขเกษม
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๓๙๕

เด็กหญิงปราณปรียา เรืองฤทธิ

์

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๓๙๖

เด็กหญิงปานชนก ปรีชาวิทย์
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๓๙๗

เด็กหญิงปุณยนุช ดำรงรัตน์นุวงศ์
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๓๙๘

เด็กหญิงพชรพร เอียมกลิน

่ ่

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๓๙๙

เด็กหญิงพลอยปภัส บุณยพัชรินทร์
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๔๐๐

เด็กหญิงมิงขวัญ

่

กันตรี
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๔๐๑

เด็กหญิงรัตติกาล ขอพึง

่

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๔๐๒

เด็กหญิงลภัสรดา บุญเชือ

้

๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๔๐๓

เด็กหญิงวรรณวิภา เอียมน้อย

่

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๔๐๔

เด็กหญิงวริศรา เล็กสาลี
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๔๐๕

เด็กหญิงวิศุปยา เภาเสน
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๔๐๖

เด็กหญิงศวรรยา ศรีจันทร์
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๔๐๗

เด็กหญิงศิรภัสสร ประทุมทอง
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๔๐๘

เด็กหญิงศุภรพิชญ์ ครองบุญ
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๔๐๙

เด็กหญิงส้มจีน แสงสำลี
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๒ / ๓๑๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๐๔๑๐

เด็กหญิงสุชานรี เชยล้อมขำ
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๔๑๑

เด็กหญิงอรพรรณ งามสุด
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๔๑๒

เด็กหญิงอัญชิสา จันทรวิเศษ
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๔๑๓

เด็กชายคณิศร ฤทาสว่างวงค์
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๔๑๔

เด็กชายจักรกฤษฏิ

์

โสรถาวร
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๔๑๕

เด็กชายชุติพงษ์ แนบวงษ์
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๔๑๖

เด็กชายไชยวัฒน์ แซ่ลิม

้

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๔๑๗

เด็กชายฐานปวัฒน์ เกินสกุล
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๔๑๘

เด็กชายณัฏฐภัทร ชนะโชติ
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๔๑๙

เด็กชายถิรวุฒิ แก้วหอมคำ
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๔๒๐

เด็กชายธนพนธ์ หันสังข์
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๔๒๑

เด็กชายธีรนันท์ เกิดสมนึก
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๔๒๒

เด็กชายนันทวัฒน์ โรจนพันธุ์
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๔๒๓

เด็กชายเนติธร ศรีวิเชียร
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๔๒๔

เด็กชายพสพัทธ์ กะการดี

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๔๒๕

เด็กชายพัชรพล เจริญสุข
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๔๒๖

เด็กชายพีระวัฒน์ มนต์วิเศษ
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๔๒๗

เด็กชายยศกร จิตตสุโภ
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๔๒๘

เด็กชายยศพัฒน์ กิตติวรวัฒน์
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๔๒๙

เด็กชายวรพล สมคเณ
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๔๓๐

เด็กชายสรยุทธ ล้อมวงษ์
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๔๓๑

เด็กชายสิรวิชญ์ วีรกุล
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๔๓๒

เด็กชายสุริยาวิชญ์ ชาวเมืองทอง
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๔๓๓

เด็กหญิงกนิกนันท์ หลวงพันเทา
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๔๓๔

เด็กหญิงกานติมา จาวสุวรรณวงษ์
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๔๓๕

เด็กหญิงงกุลณัฐดา อุ่นเจริญ
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๔๓๖

เด็กหญิงจรัณญา กัลยาณพจน์พร
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๔๓๗

เด็กหญิงชัชชา เภาเสน
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๔๓๘

เด็กหญิงฐิฏาวรรณ นันทรักษ์

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๔๓๙

เด็กหญิงณัฐญา ริตจันทร์

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๔๔๐

เด็กหญิงณัทกาญจน์ คนทน
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๔๔๑

เด็กหญิงเดสุภาณี ชาวบ้านกร่าง
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๔๔๒

เด็กหญิงทิพยดา น่วมศรีนวล
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๔๔๓

เด็กหญิงธนัชพร พึงสังวร

่

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๔๔๔

เด็กหญิงธัญรัตน์ วงศ์ศรีเผือก

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๓ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๐๔๔๕

เด็กหญิงธีนิดา ลีนานุวัฒน์
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๔๔๖

เด็กหญิงธีมาพร วาจาขำ
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๔๔๗

เด็กหญิงนารีรัตน์ พลายจัน

่

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๔๔๘

เด็กหญิงนิธิศา อุ่นอารมณ์
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๔๔๙

เด็กหญิงบุญสิตา บาเปย
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๔๕๐

เด็กหญิงพิชญ์สินี ศรีสวัสดิ

์

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๔๕๑

เด็กหญิงพุทธิดา มหาพราหมณ์
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๔๕๒

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา นาคทับที
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๔๕๓

เด็กหญิงลักษิกา แก้วปานกัน
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๔๕๔

เด็กหญิงวริษฐา วัฒนดิเรก
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๔๕๕

เด็กหญิงศราวัสดี สีถัน
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๔๕๖

เด็กหญิงศรุตยา เสือเมือง
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๔๕๗

เด็กหญิงศิรภัสสร จิตพิทักษ์ธรรม
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๔๕๘

เด็กหญิงสวรส ลิขิตเลิศ
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๔๕๙

เด็กหญิงสุชานาถ สุขเสพย์
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๔๖๐

เด็กหญิงอริสา แก้วพานทอง
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๔๖๑

เด็กหญิงอัฐภิญญา โภคัง
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๔๖๒

เด็กชายกฤษดา สะอาดเอียม

่

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๔๖๓

เด็กชายชัยวัฒน์ ม่วงคำ
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๔๖๔

เด็กชายฌาธนัชย์ อุทัยพิบูลย์
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๔๖๕

เด็กชายฐกร กุศลกิตติสกุล
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๔๖๖

เด็กชายณัฐดนัย ครืนนำใจ

้

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๔๖๗

เด็กชายณัฐภูมิ บุญถึง

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๔๖๘

เด็กชายธนพล สดงาม
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๔๖๙

เด็กชายธนพันธุ์ ภาสวรเวช
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๔๗๐

เด็กชายธีระพัฒน์ คงเมือง
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๔๗๑

เด็กชายนพณัฐ บัวขาว
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๔๗๒

เด็กชายนรภัทร คงสกุล
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๔๗๓

เด็กชายนิติพล ประสงค์ยิง

่

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๔๗๔

เด็กชายปยะ หาญนิโรจน์รัมย์
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๔๗๕

เด็กชายพรรณพัฒน์ พลเสน
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๔๗๖

เด็กชายภัทรพล รัชตโสตถิ

์

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๔๗๗

เด็กชายวรภัทร ขาวบริสุทธิ

์

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๔๗๘

เด็กชายวรัญวัส ขวัญศรี
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๔๗๙

เด็กชายสุภวิศว์ นภิศกุลพัฒน์
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๔ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๐๔๘๐

เด็กชายอาทินันท์ พิญญะคุณ
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๔๘๑

เด็กหญิงกนกวรรณ เทศแก้ว
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๔๘๒

เด็กหญิงกัญญพัชร ศรีวิลัย
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๔๘๓

เด็กหญิงเกศวดี วงศ์วิจิตร์

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๔๘๔

เด็กหญิงจิรัญญา ศรีเมือง
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๔๘๕

เด็กหญิงจิราภรณ์ พวงจำป
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๔๘๖

เด็กหญิงชนัญชิดา เสือหาญ
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๔๘๗

เด็กหญิงฐิติวรดา พลายนาค
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๔๘๘

เด็กหญิงณัฐรดา เจริญพร
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๔๘๙

เด็กหญิงดารินทร์ ศาลากิจ
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๔๙๐

เด็กหญิงธนพร โพธิปน

์

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๔๙๑

เด็กหญิงธนัญชนก บุญประเสริฐ
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๔๙๒

เด็กหญิงธันว์ชนก สรรพมงค์

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๔๙๓

เด็กหญิงนนธิญา ปานบุญ
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๔๙๔

เด็กหญิงนัทชา กลำเจริญ
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๔๙๕

เด็กหญิงบัวบูชา ศรีสมบุญ
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๔๙๖

เด็กหญิงปวิชญาดา พันธ์ชูชาติ
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๔๙๗

เด็กหญิงพัชริศา พันตรี
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๔๙๘

เด็กหญิงพิชญาณี ด้วงประสิทธิ

์

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๔๙๙

เด็กหญิงพีชชาภา คงคา
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๕๐๐

เด็กหญิงเมษยา ทุมเชียงลำ
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๕๐๑

เด็กหญิงวรรณภา สร้อยสุวรรณ
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๕๐๒

เด็กหญิงวรัญญา ขันธควร
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๕๐๓

เด็กชายชนินทร์ อรุณแข
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๕๐๔

เด็กชายณภัทร วงศ์สุบิน
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๕๐๕

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

อินทร์ปน
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๕๐๖

เด็กชายธกร เพ็งบุญมา

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๕๐๗

เด็กชายธนกฤต มันอ้น

่

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๕๐๘

เด็กชายธนากร คล้ายพาลี
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๕๐๙

เด็กชายธัญเทพ อิมประเสริฐสุข

่

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๕๑๐

เด็กชายธีรวัฒน์ หนูทอง

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๕๑๑

เด็กชายบารมี คุ้มสังข์
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๕๑๒

เด็กชายปกรณ์ เริมลึก

่

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๕๑๓

เด็กชายพชรวุฒิศรณ์ บุญช่วย
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๕๑๔

เด็กชายพีรภาส เขียวชอุ่ม
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๕ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๐๕๑๕

เด็กชายพุฒิพงษ์ ลำเลิศ
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๕๑๖

เด็กชายรุ่งโรจน์ กรสกุล
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๕๑๗

เด็กชายศุภกิตติ

์

พุ่มมัน

่

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๕๑๘

เด็กชายศุภวิชญ์ คธาวุธ
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๕๑๙

เด็กชายสรัสกร หวังสุวรรณ
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๕๒๐

เด็กชายสิทธิพงศ์ จินดาอินทร์

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๕๒๑

เด็กชายอนณ อำสกุล
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๕๒๒

เด็กชายอัษฎายุธ พิทักษ์วงศ์
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๕๒๓

เด็กชายอานุภาพ เรือนใจมัน

่

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๕๒๔

เด็กชายเอกรินทร์ บุญยงค์
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๕๒๕

เด็กหญิงกัญจน์ณัฏฐ์ จงสุขไกล
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๕๒๖

เด็กหญิงกุลิสรา อมาตยกุล
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๕๒๗

เด็กหญิงงกนกวรรณ ศรีวิเชียร
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๕๒๘

เด็กหญิงจิราพร เข็มเพ็ชร์
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๕๒๙

เด็กหญิงชณิตา แฟงรักษ์
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๕๓๐

เด็กหญิงญาดา เจริญพร
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๕๓๑

เด็กหญิงณัฐญาดา สุขสมบูรณ์
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๕๓๒

เด็กหญิงณิชาภัทร สาทิพย์จันทร์
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๕๓๓

เด็กหญิงทอไหมทอง จุลโพธิ

์

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๕๓๔

เด็กหญิงธนัชพร ทองพิกุล

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๕๓๕

เด็กหญิงธัชวรรณ คงคา

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๕๓๖

เด็กหญิงธีมาพร แตงไทย
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๕๓๗

เด็กหญิงเบญจพร สิงห์ทาศร
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๕๓๘

เด็กหญิงปริยากร ฟุงสูงเนิน
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๕๓๙

เด็กหญิงปาริฉัตร วงษ์พันธุ์
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๕๔๐

เด็กหญิงพัสน์นันท์ ขำดี

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๕๔๑

เด็กหญิงพิมพ์นิภา รัตนพาณิชย์
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๕๔๒

เด็กหญิงภาณุมาศ วัฒนา
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๕๔๓

เด็กหญิงวรวรรณ อินทร์แก้ว
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๕๔๔

เด็กหญิงวรัทยา ศรีดี
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๕๔๕

เด็กชายกฤษณพัฒน์ ยอดสุข
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๕๔๖

เด็กชายกฤษณะ บุญคง
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๕๔๗

เด็กชายคุณาณัฏฐ์ เจริญสุข
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๕๔๘

เด็กชายณัฐกรณ์ มะลิซ้อน
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๕๔๙

เด็กชายณัฐกุล จันทกมล
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๖ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๐๕๕๐

เด็กชายณัฐพร ศรีลาดี
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๕๕๑

เด็กชายณัฐวัฒน์ อำมาตย์ชยะกูร
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๕๕๒

เด็กชายณัฐวุฒิ สีม่วง
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๕๕๓

เด็กชายถิรวัฒน์
นาคะประเสริฐกุล

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๕๕๔

เด็กชายธนาเมธ จิตต์ใจฉำ
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๕๕๕

เด็กชายปณชล แก้วเมฆ
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๕๕๖

เด็กชายปรมะ ทวีเขตร์กิจ
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๕๕๗

เด็กชายพงศ์พิชาญ พรมแย้ม
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๕๕๘

เด็กชายพศวัต สุขเจริญ
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๕๕๙

เด็กชายศราธร หมืนหาญ

่

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๕๖๐

เด็กชายศุภชัช มะกรูดอินทร์
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๕๖๑

เด็กชายสรศักดิ

์

เกือทาน

้

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๕๖๒

เด็กชายสิรวิชญ์ ทองแท้
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๕๖๓

เด็กชายสุทธิพงศ์ หมอยาดี
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๕๖๔

เด็กชายสุวคล แซ่อึง

้

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๕๖๕

เด็กชายอภิณัฐ ฉิมวัย
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๕๖๖

เด็กหญิงกนิษฐา ทับซ้าย

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๕๖๗

เด็กหญิงกรกนก แตงอ่อน
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๕๖๘

เด็กหญิงข้าวฟาง โสภี
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๕๖๙

เด็กหญิงจันทร์ฉาย ชัยนันตา

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๕๗๐

เด็กหญิงธันญาเรศ เพ็งสุวรรณ
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๕๗๑

เด็กหญิงนลินทิพย์ อุ่มสุข
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๕๗๒

เด็กหญิงนันชลารัตน์ รอดงาม
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๕๗๓

เด็กหญิงนิจจารีย์ ปณชา
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๕๗๔

เด็กหญิงวรัชยา ปนประชา
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๕๗๕

เด็กหญิงศิรประภา ยามี
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๕๗๖

เด็กหญิงศิวะกร เจริญผล
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๕๗๗

เด็กหญิงสิรวิชญ์ ยวงใย

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๕๗๘

เด็กหญิงสุญาวัชร์ สว่างดี
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๕๗๙

เด็กหญิงสุปรียา ปานใจนาม
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๕๘๐

เด็กหญิงสุวิมล แสงโสภา
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๕๘๑

เด็กหญิงอนันพร เทียงดี

่

๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๕๘๒

เด็กหญิงอริยาพร อ่อนขาว
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๕๘๓
เด็กหญิงอัฉจริยาภรณ์

แย้มพันนุ้ย
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๕๘๔

เด็กหญิงอัยยาวีร์ นิลเปลียม

่

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๗ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๐๕๘๕

เด็กหญิงอาทิตยา เอียมศรีทอง

่

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุพรรณภูมิ วัดชายทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๕๘๖

เด็กชายพชรกานต์ ผ่านศึก
๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสหวิทย์ ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๕๘๗

เด็กหญิงธนาภรณ์ จันทรวงศ์
๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสหวิทย์ ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๕๘๘

เด็กหญิงนุชนาฏ โพธิสุทธิ

์

๐๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสหวิทย์ ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๕๘๙

เด็กหญิงสโรชา โพพันทูล
๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสหวิทย์ ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๕๙๐

เด็กหญิงสุทธารัตน์ แซ่ลิม

้

๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสหวิทย์ ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๕๙๑

เด็กชายณครินทร์ ยอดดี
๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสหวิทย์ ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๕๙๒

เด็กชายธนกฤต อวยชัย
๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสหวิทย์ ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๕๙๓

เด็กชายธนชาติ เกตุสุข

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสหวิทย์ ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๕๙๔

เด็กชายเนติธร ม้าวิไล
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสหวิทย์ ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๕๙๕

เด็กชายบุญฤทธิ

์

จันทร์มณี
๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสหวิทย์ ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๕๙๖

เด็กชายไบรอัน กูทฟรุคท์
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสหวิทย์ ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๕๙๗

เด็กชายศตพัฒน์ วีนด์แฮม

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสหวิทย์ ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๕๙๘

เด็กชายอรรถกร สมบูรณ์
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสหวิทย์ ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๕๙๙

เด็กหญิงพรนิชา แสงสว่าง
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสหวิทย์ ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๖๐๐

เด็กหญิงพิมพ์ณภัท พิมพ์พันธุ์
๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสหวิทย์ ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๖๐๑

เด็กหญิงอารีรัตน์ ทองสุข
๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสหวิทย์ ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๖๐๒

เด็กชายมนตรี เพ็งเรือง
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสหวิทย์ ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๖๐๓

เด็กหญิงอลินนิมา วณิชรัชต์สกุล
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสหวิทย์ ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๖๐๔

นายวรวุธ เหลืองปฐมชัย
๒๒/๑๒/๒๕๔๐

โรงเรียนสหวิทย์บริหารธุรกิจ ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๖๐๕

นางสาวกนกทิพย์ คำภาพักตร์
๐๕/๐๗/๒๕๔๐

โรงเรียนสหวิทย์บริหารธุรกิจ ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๖๐๖

นางสาวกรกนก ทองดี
๓๐/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนสหวิทย์บริหารธุรกิจ ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๖๐๗

นางสาวจันทิมา สายจันใส
๑๙/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนสหวิทย์บริหารธุรกิจ ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๖๐๘

นางสาวนฤมล พรมพ่วง
๐๕/๐๗/๒๕๔๐

โรงเรียนสหวิทย์บริหารธุรกิจ ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๖๐๙

นางสาวนิภาพรรณ เสือวงษ์
๐๗/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนสหวิทย์บริหารธุรกิจ ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๖๑๐

นางสาวปนัดดา รัตนวราภรณ์
๐๔/๐๔/๒๕๔๐

โรงเรียนสหวิทย์บริหารธุรกิจ ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๖๑๑

นางสาวพิชชา แก้วบัวดี
๑๔/๑๐/๒๕๔๐

โรงเรียนสหวิทย์บริหารธุรกิจ ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๖๑๒

นายกีรติ เพ็งเรือง
๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสหวิทย์บริหารธุรกิจ ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๖๑๓

นางสาวดิษยา ดิษฐโรจน์
๑๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสหวิทย์บริหารธุรกิจ ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๖๑๔

นางสาวนันทัชพร โตไทย
๒๙/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนสหวิทย์บริหารธุรกิจ ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๖๑๕

นางสาวเพ็ญประภา อินต๊ะวัน
๒๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสหวิทย์บริหารธุรกิจ ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๖๑๖

นางสาววันชนก แก้วปาน
๐๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสหวิทย์บริหารธุรกิจ ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๖๑๗

นางสาวสายรุ้ง วงษ์สามารถ
๒๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสหวิทย์บริหารธุรกิจ ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๖๑๘

นางสาวเสาวลักษณ์ แจ้งบุญ
๑๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสหวิทย์บริหารธุรกิจ ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๖๑๙

นางสาวอนุสรา มีวงศ์
๐๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสหวิทย์บริหารธุรกิจ ปาเลไลยก์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๘ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๐๖๒๐

นางสาวอโนชา จารุอรรจนภัทร์
๑๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสหวิทย์บริหารธุรกิจ ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๖๒๑

เด็กหญิงเจนจิรา หนูเทศ
๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสงวนหญิง ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๖๒๒

เด็กหญิงชลธิชา เกิดบุญ
๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสงวนหญิง ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๖๒๓

เด็กหญิงณัฐนันท์ สุดโต
๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสงวนหญิง ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๖๒๔

เด็กหญิงเบญญาภา ศรีประภา
๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสงวนหญิง ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๖๒๕

เด็กหญิงเปรมสิริน ข้องม่วง
๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสงวนหญิง ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๖๒๖

เด็กหญิงศุภิสรา ทับพันธ์ลักษณ์
๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสงวนหญิง ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๖๒๗

เด็กหญิงกนกพร เนตรสว่างวิชา
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสงวนหญิง ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๖๒๘
เด็กหญิงกัญญาลักษณ์

ปนทอง
๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสงวนหญิง ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๖๒๙

เด็กหญิงเกษกนก เรืองกูล
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสงวนหญิง ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๖๓๐

เด็กหญิงจิรภัทร ทองรอด
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสงวนหญิง ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๖๓๑

เด็กหญิงชญาดา สะราคำ
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสงวนหญิง ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๖๓๒

เด็กหญิงชลิตา พลายละหาร
๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสงวนหญิง ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๖๓๓

เด็กหญิงณิชกุล เผ่าพันธุ์
๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสงวนหญิง ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๖๓๔

เด็กหญิงนันทัชพร ขำอรุณ
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสงวนหญิง ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๖๓๕

เด็กหญิงนำทิพย์ แช่มช้อย
๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสงวนหญิง ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๖๓๖

เด็กหญิงปุณณมาส จรัสโสภณ
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสงวนหญิง ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๖๓๗

เด็กหญิงยศวดี สระทองจุติ
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสงวนหญิง ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๖๓๘

เด็กหญิงวิรมณ อินสว่าง
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสงวนหญิง ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๖๓๙

เด็กหญิงสุภัศรา กิจสุนทร
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสงวนหญิง ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๖๔๐

เด็กหญิงอาชวี เอกนิรันดร์

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสงวนหญิง ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๖๔๑

เด็กหญิงกนกวรรณ เผือกพันธุ์ด่อน
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสงวนหญิง ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๖๔๒

เด็กหญิงกัลยกรณ์ ช้างพลี
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสงวนหญิง ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๖๔๓

เด็กหญิงกัลยรัตน์ จันทร์มัน

่

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสงวนหญิง ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๖๔๔

เด็กหญิงกุลิสรา คงนิยาย
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสงวนหญิง ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๖๔๕

เด็กหญิงเกวลี ศรีหรังไพโรจน์

่

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสงวนหญิง ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๖๔๖

เด็กหญิงชนานันท์ เสวกจินดา
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสงวนหญิง ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๖๔๗

เด็กหญิงชนิกานต์ ฉัตรรัตนมุนี

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสงวนหญิง ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๖๔๘

เด็กหญิงณัฏฐนันท์ พึงพงษ์

่

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสงวนหญิง ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๖๔๙

เด็กหญิงณัฐธิดา แสงทอง
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสงวนหญิง ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๖๕๐

เด็กหญิงณัฐริดา โยธาคุณ
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสงวนหญิง ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๖๕๑

เด็กหญิงธนาภรณ์ แย้มเกษร
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสงวนหญิง ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๖๕๒

เด็กหญิงนำเพชร ขุนชนะ
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสงวนหญิง ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๖๕๓

เด็กหญิงบัณฑิตา ด้วงละไม้
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสงวนหญิง ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๖๕๔

เด็กหญิงปณณพร วรศรีวิศาล
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสงวนหญิง ปาเลไลยก์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๙ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๐๖๕๕

เด็กหญิงปาฏลี จงชาญสิทโธ
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสงวนหญิง ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๖๕๖

เด็กหญิงปยาภรณ์ ขุนสังวาลย์
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสงวนหญิง ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๖๕๗

เด็กหญิงปุณยานุช เปรมปรี
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสงวนหญิง ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๖๕๘

เด็กหญิงพรรณภษา ศรีสวัสดิ

์

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสงวนหญิง ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๖๕๙

เด็กหญิงพรวิไล ฟกเงิน
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสงวนหญิง ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๖๖๐

เด็กหญิงพลอยชมพู ทับทานี
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสงวนหญิง ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๖๖๑
เด็กหญิงพลอยประภัส

อ่อนอินทร์
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสงวนหญิง ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๖๖๒

เด็กหญิงพิชญาภัค เศรษฐกร
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสงวนหญิง ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๖๖๓

เด็กหญิงพีรดา บัวบาน
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสงวนหญิง ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๖๖๔

เด็กหญิงภัทรวรรณ เนตรสว่าง
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสงวนหญิง ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๖๖๕
เด็กหญิงมณฑกาญจน์

ไล้ฉิม
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสงวนหญิง ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๖๖๖

เด็กหญิงมณฑิตา แสนนอก

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสงวนหญิง ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๖๖๗

เด็กหญิงเมติกาญจน์ เกตุแก้ว
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสงวนหญิง ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๖๖๘

เด็กหญิงรติมาภรณ์ ม่วงคำ
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสงวนหญิง ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๖๖๙

เด็กหญิงรัญชิดา ขันเหลา
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสงวนหญิง ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๖๗๐

เด็กหญิงวสุนันท์ โมลานิล
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสงวนหญิง ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๖๗๑

เด็กหญิงวิริยดา เพ็งสุวรรณ
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสงวนหญิง ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๖๗๒

เด็กหญิงศิริรัตน์ พันธ์แตง
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสงวนหญิง ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๖๗๓

เด็กหญิงสิริธร ใจประโชติ
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสงวนหญิง ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๖๗๔

เด็กหญิงอธิชนัน สุจินตวงษ์
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสงวนหญิง ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๖๗๕

เด็กหญิงอนันตพร เอมสมบูรณ์
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสงวนหญิง ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๖๗๖

เด็กหญิงอภิญญา นนท์แก้ว
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสงวนหญิง ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๖๗๗

เด็กหญิงอรพิน มณีผ่อง
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสงวนหญิง ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๖๗๘

เด็กหญิงอริสา เหล็กไหล
๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสงวนหญิง ปาเลไลยก์  

สพ ๒๔๕๙/๐๐๖๗๙

เด็กชายกันต์ธีร์ กรุดเพ็ชร
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๖๘๐

เด็กชายกิจภาษณ์ โพธิเงิน

์

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๖๘๑

เด็กชายคีรภัทร ข้องม่วง
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๖๘๒

เด็กชายจิรายุ สุพรรณโรจน์
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๖๘๓

เด็กชายเจตนิพัทธ์ เจือเจิม
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๖๘๔

เด็กชายชวกรณ์ น้อยพันธุ์ดี
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๖๘๕

เด็กชายชัยณรงค์ เคหะธูป
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๖๘๖

เด็กชายณพวิทย์ เพ็งอ้น
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๖๘๗

เด็กชายณัฐชนน นันทพล
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๖๘๘

เด็กชายธีรภัทร ศรีมาตร
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๖๘๙

เด็กชายธีรภัทร สว่างทรัพย์
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๐ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๐๖๙๐

เด็กชายเนติธร มาวงเดือน
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๖๙๑

เด็กชายปยวัฒน์ เบ้าบุญ

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๖๙๒

เด็กชายรชต สุจารีรัตน์
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๖๙๓

เด็กชายวรภัทร โฉมสุข
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๖๙๔

เด็กชายวรวีร์ พันธุ์ขะวงศ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๖๙๕

เด็กชายวิพุธ ริวทอง

้

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๖๙๖

เด็กหญิงญาณิศา ฤทธิศักดิสิทธิ

์ ์ ์

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๖๙๗

เด็กหญิงณัฎฐ์นรี คล่องใจ
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๖๙๘

เด็กหญิงณัฐวดี เอียมสกุล

่

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๖๙๙

เด็กหญิงธันยกาญจน์ อำสกุล
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๗๐๐

เด็กหญิงนพวรัทย์ เกิดสุข
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๗๐๑

เด็กหญิงนิศากร โพธิไพจิตร

์

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๗๐๒

เด็กหญิงปรางศร สุขเผือก
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๗๐๓

เด็กหญิงปานวาด ดิษฐวุฒิ
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๗๐๔

เด็กหญิงพฤฒิรัตน์ บุญฟก
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๗๐๕

เด็กหญิงพิชชาพร ปญญางาม
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๗๐๖

เด็กหญิงพิมพ์ลดา พิริยวรวัชร์
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๗๐๗

เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์ สุวรรณประทีป
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๗๐๘

เด็กหญิงเพ็ญนภา มะกง
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๗๐๙

เด็กหญิงวชิรญา ดีเสมอ
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๗๑๐

เด็กหญิงวริศรา วิบูลย์ชาติ
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๗๑๑

เด็กหญิงวิรัญญา กาญจนศักดิ

์

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๗๑๒

เด็กหญิงศศิธร ราชสีห์
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๗๑๓

เด็กหญิงศุณิษา อุ้ยปาอาจ
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๗๑๔

เด็กหญิงสกุลกาญจน์ พูนศิริจิรัชยา
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๗๑๕

เด็กหญิงสถาพร คุ้มบุญ
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๗๑๖

เด็กหญิงสิริยากร สังข์แก้ว

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๗๑๗

เด็กหญิงสุพัชชา แก้วบัวดี
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๗๑๘

เด็กหญิงอทิตยา อุมะมานิต
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๗๑๙

เด็กหญิงอภิชญา พวงมาลี
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๗๒๐

เด็กชายกชพงศ์ ศรีอุบล
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๗๒๑

เด็กชายกณวรรธน์ ดำรงรัตน์นุวงศ์
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๗๒๒

เด็กชายกนก ขอสกุล
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๗๒๓

เด็กชายกฤตภาส สุวรรณโณ
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๗๒๔

เด็กชายกฤติน แตงเจริญ
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๑ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๐๗๒๕

เด็กชายกฤษฏ์ นิมิตรนิวัฒน์

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๗๒๖

เด็กชายก้องภพ ใจเจริญวงศ์
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๗๒๗

เด็กชายกัณฐ์รวีย์ จันรัตนาวิวัฒน์
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๗๒๘

เด็กชายกิตติธัช อินสว่าง
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๗๒๙

เด็กชายเกือกุล

้

เชานสกุล
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๗๓๐

เด็กชายไกรวิชญ์ วรรณประเสริฐ
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๗๓๑

เด็กชายเขม เอนจินทะ
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๗๓๒

เด็กชายจิรกร พันธุ์พฤกษ์
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๗๓๓

เด็กชายจิรายุ จิระกร
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๗๓๔

เด็กชายเจษฏา วงศ์เสน
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๗๓๕

เด็กชายฉัตรชัย ขำปาน
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๗๓๖

เด็กชายชนนพัชฌน์ บุญเรืองรอด
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๗๓๗

เด็กชายชนาธิป สอดสี

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๗๓๘

เด็กชายชรินทร์ ภิรมย์

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๗๓๙

เด็กชายชีระวิทย์ รวยสูงเนิน
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๗๔๐

เด็กชายฐากูร สังขวรรณะ

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๗๔๑

เด็กชายฐาปกรณ์ น้อยวิจิตต์
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๗๔๒

เด็กชายฐีรวัฒน์ ฉิมกุล

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๗๔๓

เด็กชายณชพล สุวินทรากร
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๗๔๔

เด็กชายณฐกร เอียมน้อย

่

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๗๔๕

เด็กชายณภัทร เทพเทียน
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๗๔๖

เด็กชายณภัทร พรมหนองโดก
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๗๔๗

เด็กชายณรงค์เดช เพิมพูล

่

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๗๔๘

เด็กชายณัชพล คำกองแก้ว
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๗๔๙

เด็กชายณัฎชานนท์ โพธิสุวรรณ

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๗๕๐

เด็กชายณัฎฐพล ดาเจริญ
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๗๕๑

เด็กชายณัฐกฤต ธันยภัคสกุล
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๗๕๒

เด็กชายณัฐกิตติ

์

ปาลพันธ์
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๗๕๓

เด็กชายณัฐดน ขาววิเศษ
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๗๕๔

เด็กชายณัฐพร ฉัตรไทย
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๗๕๕

เด็กชายณัฐวัตร พันที
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๗๕๖

เด็กชายณัฐวุฒิ โตทอง
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๗๕๗

เด็กชายดิฐษรินทร์ จันทร์ลอย
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๗๕๘

เด็กชายเดชานนท์ ฉำชืน

่

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๗๕๙

เด็กชายทินกร ติดโสม

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๒ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๐๗๖๐

เด็กชายธนกฤต ปาลพันธุ์
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๗๖๑

เด็กชายธนกฤต หิรัญอุทก
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๗๖๒

เด็กชายธนโชติ เกตุคำ

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๗๖๓

เด็กชายธนภัทร ข่าขันมะลี
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๗๖๔

เด็กชายธนภูมิ ชัยจรินันท์
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๗๖๕

เด็กชายธนวัฒน์ หนูชาวนา
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๗๖๖

เด็กชายธนัช กุลพรพันธ์
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๗๖๗

เด็กชายธนากร บัวทอง
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๗๖๘

เด็กชายธรรมสรณ์ ศรีคำ
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๗๖๙

เด็กชายธันวา อุ่มสุข
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๗๗๐

เด็กชายธิติวุฒิ มัธยมมาก
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๗๗๑

เด็กชายธีร์กวิน เจริญพันธุ์
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๗๗๒

เด็กชายธีรเดช ภาคโพธิ

์

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๗๗๓

เด็กชายธีรพงษ์ หาวิรส
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๗๗๔

เด็กชายธีรศักดิ

์

แตงดี
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๗๗๕

เด็กชายนพดล เกิดสมนึก
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๗๗๖

เด็กชายนพธนดนย์ พงษ์พิละ
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๗๗๗

เด็กชายนวพล หาป
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๗๗๘

เด็กชายนิธิวัสส์ สุภกิจจานุรักษ์
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๗๗๙

เด็กชายบัณฑิต
ประเสริฐอาภรณ์

๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๗๘๐

เด็กชายปกปอง จันมา
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๗๘๑

เด็กชายปฎิพัทธ์ งิวงาม

้

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๗๘๒

เด็กชายปภังกร เตชะศิลปกชกร
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๗๘๓

เด็กชายปภังกร แสงหฤทัย
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๗๘๔

เด็กชายปภาวิน สุดเส็งพันธุ์

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๗๘๕

เด็กชายปรวัฒน์ อมรเศรษฐชัย
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๗๘๖

เด็กชายปณณพัฒน์ วงศ์ยาฤทธิ

์

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๗๘๗

เด็กชายปติกร วงษ์ทองคำ

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๗๘๘

เด็กชายปติพงษ์ ภูพันลา
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๗๘๙

เด็กชายปติภัทร ชำนาญศิลป
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๗๙๐

เด็กชายปยากร ฌานอภิรักษ์

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๗๙๑

เด็กชายพงศกร อำสกุล
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๗๙๒

เด็กชายพงศภัค สว่างศรี
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๗๙๓

เด็กชายพชรพล ประเสริฐศรี
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๗๙๔

เด็กชายพนมวัสส์ คงดี
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๓ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๐๗๙๕

เด็กชายพริสร บุญธรรม
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๗๙๖

เด็กชายพัชรพล คุณวโรตม์
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๗๙๗

เด็กชายพิทักษ์ อินทร์บุญ
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๗๙๘

เด็กชายพีรณัฐ สำลีปน
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๗๙๙

เด็กชายพีร์รัฐ ชัชวาลภาณุสิน
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๘๐๐

เด็กชายพีระพันธ์ สมใจเพ็ง
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๘๐๑

เด็กชายเพชร อยู่โพธิ

์

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๘๐๒

เด็กชายภควัต สมสนิท
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๘๐๓

เด็กชายภัทรพล กลันสุภา

่

๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๘๐๔

เด็กชายภาณุวิชญ์ ย่อมมี
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๘๐๕

เด็กชายภูธน พงษ์พานิช
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๘๐๖

เด็กชายภูบดี แช่มวงษ์
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๘๐๗

เด็กชายภูมิ ตระการผล

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๘๐๘

เด็กชายภูมิพัฒน์ วรรธนอารีย์

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๘๐๙

เด็กชายภูริ อนันตสุข
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๘๑๐

เด็กชายภูริวัฒน์ ใจปลืม

้

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๘๑๑

เด็กชายภูวนาถ แก้วพิพัฒน์
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๘๑๒

เด็กชายภูสิน ศรีเนตร
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๘๑๓

เด็กชายยุทธภูมิ ขาววิเศษ
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๘๑๔

เด็กชายรัฐภูมิ เจริญศร
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๘๑๕

เด็กชายเลิศฤทธิ

์

เศวภีย์
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๘๑๖

เด็กชายวรกร วุฒิพันธุ์
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๘๑๗

เด็กชายวรเดช ประเสริฐสิริสิทธิ

์

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๘๑๘

เด็กชายวรเมธ สิงห์ลอ

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๘๑๙

เด็กชายวรวัชร เสมหรำ
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๘๒๐

เด็กชายวรินทร ธัญญเจริญ
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๘๒๑

เด็กชายวศิน มะลิไทย
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๘๒๒

เด็กชายวิโยธิน ทองโกมล
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๘๒๓

เด็กชายวีรกร ประจงการ
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๘๒๔

เด็กชายวีรลักษณ์ อนุมาตย์
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๘๒๕

เด็กชายศรณ์ สุขขำ
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๘๒๖

เด็กชายศักย์วฤณ มาลา
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๘๒๗

เด็กชายศุภกร ลาภเจริญทรัพย์
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๘๒๘

เด็กชายศุภกร สังข์สุวรรณ
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๘๒๙

เด็กชายศุภวิชญ์ ศรีสุริยาพัฒน์กุล
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๔ / ๓๑๘
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ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๐๘๓๐

เด็กชายสรนรินทร์ ทิมชล
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๘๓๑

เด็กชายสรวิชญ์ เผ่าอินทร์จันทร์
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๘๓๒

เด็กชายสัณหณัฐ ชวนสำราญ
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๘๓๓

เด็กชายสิทธิโชค สุนทรวงศกร

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๘๓๔

เด็กชายสิรภพ สังข์ทอง
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๘๓๕

เด็กชายสิริเชษฐ์ สุขเรือน
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๘๓๖

เด็กชายสิริภูมิ สุขขำ
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๘๓๗

เด็กชายสุกฤษฎิ

์

สังข์เสือโพธิ

์

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๘๓๘

เด็กชายสุรศักดิ

์

ศรีวิเชียร
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๘๓๙

เด็กชายสุรสิทธิ

์

ศรีวิเชียร
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๘๔๐

เด็กชายอดิเทพ นุ้ยเกลียง

้

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๘๔๑

เด็กชายอธิป เลิศวิไลนริศ
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๘๔๒

เด็กชายอนพัทย์ จีนพัน

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๘๔๓

เด็กชายอภิรักษ์ แสงสว่าง
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๘๔๔

เด็กชายอมเรศ พูลมี
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๘๔๕

เด็กชายอริญชย์ แก้วเรือง

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๘๔๖

เด็กชายอัฑฒ์เศรษฐ เกศสัจจธรรม
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๘๔๗

เด็กชายเอกวีร์ สารพล
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๘๔๘

เด็กชายไอศูรย์ พุมมา
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๘๔๙

เด็กหญิงกชกร เกียรติสมพร
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๘๕๐

เด็กหญิงกชกร วงศ์สุวรรณ
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๘๕๑

เด็กหญิงกมลชนก กฤษณะเศรณี
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๘๕๒

เด็กหญิงกรรณาภรณ์ ศรีเนตร
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๘๕๓

เด็กหญิงกรรณิการ์ เกิดประกอบ
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๘๕๔

เด็กหญิงกัญญาณัฐ แข็งมาก
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๘๕๕

เด็กหญิงกานต์พิชชา หนูทอง
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๘๕๖

เด็กหญิงกิงกาญจน์

่

สิริรัตนพล
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๘๕๗

เด็กหญิงเกตุนภา จาตุพรธรรม
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๘๕๘

เด็กหญิงเกศกนก เขมะกนก
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๘๕๙

เด็กหญิงเขมิสราณ์ วงศ์ทับแก้ว
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๘๖๐

เด็กหญิงจณิสตาห์ โสวรรณรัตน์
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๘๖๑

เด็กหญิงจิภาอัณณ์ ช่างดี
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๘๖๒

เด็กหญิงจิรนันท์ เด่นเวหา
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๘๖๓

เด็กหญิงจิรพรรณ สุริวงษ์
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๘๖๔

เด็กหญิงจิรัชญา โสกุล
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๕ / ๓๑๘

้
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เลขที
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๐๘๖๕

เด็กหญิงจิรัฎฐา มุกดา
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๘๖๖

เด็กหญิงชฏาภรณ์ ยอดอานนท์
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๘๖๗

เด็กหญิงชนมน สิริทรัพย์ทวี

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๘๖๘

เด็กหญิงชนัญชิดา ห่วงวิไล
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๘๖๙

เด็กหญิงชนากานต์ ขอสกุล
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๘๗๐

เด็กหญิงชนิสรา ดาอี
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๘๗๑

เด็กหญิงชลฑร ไชยชนะ
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๘๗๒

เด็กหญิงชัชชญา สะอาดดี

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๘๗๓

เด็กหญิงชาคริยา วิไลเนตร
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๘๗๔

เด็กหญิงชารีรัตน์ วงษ์ประมุข
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๘๗๕

เด็กหญิงโชติกา จันทร์สุวรรณ
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๘๗๖

เด็กหญิงญาดา ภมรพล
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๘๗๗

เด็กหญิงญาตาวีร์ พลธร
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๘๗๘

เด็กหญิงฐณิชชา ใจซือ

่

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๘๗๙

เด็กหญิงณภัชนันท์ จ่างวุฒิไกร
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๘๘๐

เด็กหญิงณฤดี ศรสวัสดิ

์

๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๘๘๑

เด็กหญิงณัชชา ชืนชูศรี

่

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๘๘๒

เด็กหญิงณัฏฐาวดี ล้อเลิศสกุล
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๘๘๓

เด็กหญิงณัฐฐินันท์ จินดาเลิศ
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๘๘๔

เด็กหญิงณัฐณิชา พลอยสุขใส

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๘๘๕

เด็กหญิงณัฐสุดา ฉิมวัย
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๘๘๖

เด็กหญิงณิชากร เกิดแจ้ง
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๘๘๗

เด็กหญิงณิชาภัทร พันธุ
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๘๘๘

เด็กหญิงณิศวรา รุ่งสว่าง
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๘๘๙

เด็กหญิงดวงกมล สดสรี
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๘๙๐

เด็กหญิงดากานดา ชินสุวรรณ
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๘๙๑

เด็กหญิงตรีสรา แผ่นสุวรรณ
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๘๙๒

เด็กหญิงถลัชนันท์ บุญมาดี
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๘๙๓

เด็กหญิงทรินธร บุญชูยิมแย้ม

้

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๘๙๔

เด็กหญิงทัศริณ สุขละ

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๘๙๕

เด็กหญิงธนภรณ์ พูนดี
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๘๙๖

เด็กหญิงธนวรรณ เลาหสูต
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๘๙๗

เด็กหญิงธนัยชนก ครุฑคำ
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๘๙๘

เด็กหญิงธนิสา เพ็ญสุต
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๘๙๙

เด็กหญิงธมลวรรณ แดงประเสริฐชัย
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๖ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๐๙๐๐

เด็กหญิงธัญชนก ครืนนำใจ

้

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๙๐๑

เด็กหญิงธัญชนก มันคง

่

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๙๐๒

เด็กหญิงธัญญารัตน์ คัจฉานุช
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๙๐๓

เด็กหญิงธัญทิพย์ ศรีพงษ์
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๙๐๔

เด็กหญิงธัญพร เจริญกิจ
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๙๐๕

เด็กหญิงธันญาภรณ์ ฤทธิกันโต

์

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๙๐๖

เด็กหญิงธันยพร ปทมเมธิน
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๙๐๗

เด็กหญิงธีชวัน เสนาะพิณ
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๙๐๘

เด็กหญิงนภาภัช เทียนทองคำ
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๙๐๙

เด็กหญิงนรกมล บุญกล่อม
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๙๑๐

เด็กหญิงนวพร พุ่มจำปา

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๙๑๑

เด็กหญิงนันทฉัตร เกิดสินธุ์
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๙๑๒

เด็กหญิงนันนภัส พุทธิวัย
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๙๑๓

เด็กหญิงนาระดา สุวรรณประทีป
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๙๑๔

เด็กหญิงนาราชา พันธ์สำลี
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๙๑๕

เด็กหญิงนิศารันต์ ชุ่มเพ็งพันธุ์
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๙๑๖

เด็กหญิงนีรชา
อุดมโชคเจริญสุข

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๙๑๗

เด็กหญิงบุญญธิดา เกาะแก้ว
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๙๑๘
เด็กหญิงบุญนครินทร์ มีชนะ

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๙๑๙

เด็กหญิงบุรัสกร ไหมชุม
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๙๒๐

เด็กหญิงปณิอาภา ทรัพย์อินทร์

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๙๒๑

เด็กหญิงปภัสริณญ์ โภไคศวรรย์
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๙๒๒

เด็กหญิงปภาดา สุวรรณบุญฤทธิ

์

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๙๒๓
เด็กหญิงปรางค์นิษฐา

สุขะ
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๙๒๔

เด็กหญิงปริญดา แก้วหอมคำ
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๙๒๕

เด็กหญิงปริม กระแจะเจิม
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๙๒๖

เด็กหญิงปริยาภัทร นาคยศ
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๙๒๗

เด็กหญิงปรียาพร สระทองโฉม
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๙๒๘

เด็กหญิงปณฑารีย์ รัตนานันท์
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๙๒๙

เด็กหญิงปาลิตา แก้วศรีงาม
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๙๓๐

เด็กหญิงปยาภรณ์ ศรีสุข
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๙๓๑

เด็กหญิงปุญญิศา พลเสน
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๙๓๒

เด็กหญิงปุญญิศา รัศมี

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๙๓๓

เด็กหญิงปุณยวีร์ ทิมขำ
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๙๓๔

เด็กหญิงเปรมพิศุทธิ

์

ธีระกุลพิศุทธิ

์

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๗ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๐๙๓๕

เด็กหญิงพรกนก สุระนันทร์
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๙๓๖

เด็กหญิงพรกมล กลำจตุรงค์
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๙๓๗

เด็กหญิงพรพิมล นาทองคำ
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๙๓๘

เด็กหญิงพรศิริ สดบัวงาม
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๙๓๙

เด็กหญิงพอเพียง ชัยวงศ์
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๙๔๐

เด็กหญิงพัชญ์สิตา
ทศพัฒน์คูณกิตติ

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๙๔๑

เด็กหญิงพัชร์ทิตา ปนสกุล
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๙๔๒

เด็กหญิงพัชราภา บุญรอด
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๙๔๓

เด็กหญิงพิชญธิดา ศรีจันทร์
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๙๔๔

เด็กหญิงพิชญา ธรรมปราณีสุข
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๙๔๕

เด็กหญิงพิบูลย์รัตน์ สุประดิษฐ์
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๙๔๖

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส สุขสวัสดิ

์

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๙๔๗

เด็กหญิงเพชรศิริ แย้มดอกไม้
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๙๔๘

เด็กหญิงแพรวชมภู พรมสุข
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๙๔๙

เด็กหญิงแพรวา ไทรด้วง
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๙๕๐

เด็กหญิงภัคจิรา ธัญธนภัทร
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๙๕๑

เด็กหญิงภัทรภร สว่างอารมณ์
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๙๕๒

เด็กหญิงภัทราภรณ์ จันทาบัว
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๙๕๓

เด็กหญิงภาวิดา คุณตะโนต
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๙๕๔

เด็กหญิงภิชญาดา มะกรูดอินทร์
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๙๕๕

เด็กหญิงมนัสชญาน์ สุวรรณประทีป

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๙๕๖

เด็กหญิงมนัสนันท์ เกตุชะรักษ์
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๙๕๗

เด็กหญิงมนัสนันท์ สุขสำราญ
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๙๕๘

เด็กหญิงมนัสมล นาคพรม
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๙๕๙

เด็กหญิงโยษิตา ฉัตรธรรม
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๙๖๐

เด็กหญิงรฐมณฑ์ มากวงษ์
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๙๖๑

เด็กหญิงรฐาพัชร์ ทองชมภู
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๙๖๒

เด็กหญิงรวิกานต์ ชูวงษ์
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๙๖๓

เด็กหญิงรสธร สงวนศักดิ

์

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๙๖๔

เด็กหญิงรุจรียา อ่วยสุข
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๙๖๕

เด็กหญิงฤามเม วงศ์ธรรมกูล
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๙๖๖

เด็กหญิงลภัสรดา ฮวบเอม
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๙๖๗

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ เตียวเจริญกิจ

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๙๖๘

เด็กหญิงลิสสารัตน์ ศรีงาม
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๙๖๙

เด็กหญิงวรภัทร พลายละหาร
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๘ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๐๙๗๐

เด็กหญิงวรรณษา ถินวงษ์แดง

่

๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๙๗๑

เด็กหญิงวรางคณา วิริยะ
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๙๗๒

เด็กหญิงวัศยา เทียมตระกูล
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๙๗๓

เด็กหญิงวาสิตา ดีปลอด

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๙๗๔

เด็กหญิงวิภาวี เอียมสกุล

่

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๙๗๕

เด็กหญิงศรัญญธรณ์ กายทิพยเดช
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๙๗๖

เด็กหญิงศรุภา ทวีอุดมโชติ
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๙๗๗

เด็กหญิงศลิชา อึงเจริญชัย

้

๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๙๗๘

เด็กหญิงศลินี นาคนุช
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๙๗๙

เด็กหญิงศลิษา ภูชมศรี
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๙๘๐

เด็กหญิงศศิกานต์ ปานอุทัย
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๙๘๑

เด็กหญิงศศิวิมล ฉายอรุณ
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๙๘๒

เด็กหญิงศิริตา อินทรี
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๙๘๓

เด็กหญิงศุทธนุช โพธินุต

์

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๙๘๔

เด็กหญิงศุภากร ไชยศิริ
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๙๘๕

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ดิษเจริญ
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๙๘๖

เด็กหญิงโศภชารวีร์ เกิดวัน
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๙๘๗

เด็กหญิงสจธฬ เทียงธรรม

่

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๙๘๘

เด็กหญิงสวิตตา จำปาเงิน

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๙๘๙

เด็กหญิงสิริกร ปยะกำพลชัย
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๙๙๐

เด็กหญิงสิริกาญจน์ วงษ์ปรีดี
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๙๙๑

เด็กหญิงสิริเพ็ญ พรมเทพ
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๙๙๒

เด็กหญิงสุธาสินี ธาระหาญ
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๙๙๓

เด็กหญิงสุพนิต ทองนาค
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๙๙๔

เด็กหญิงสุพิชญา เซ้นเครือ
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๙๙๕

เด็กหญิงสุภัค ฤทธิรัศมี

์

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๙๙๖

เด็กหญิงสุภัทราวดี พานพงษ์
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๙๙๗

เด็กหญิงสุรีรัตน์ ทับทิมดี
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๙๙๘

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ทองมา
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๐๙๙๙

เด็กหญิงหฤทัย พรหมมา
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๑๐๐๐

เด็กหญิงอชิรญา โพธิกุล
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๑๐๐๑

เด็กหญิงอภิสรา จอมจันทร์
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๑๐๐๒

เด็กหญิงอภิสิริ ดำรงสุกิจ
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๑๐๐๓

เด็กหญิงอรติญา โตน้อย
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๑๐๐๔

เด็กหญิงอรนิภา โพธิไพจิตร

์

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๙ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๑๐๐๕

เด็กหญิงอริสรา รืนสุข

่

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๑๐๐๖

เด็กหญิงอัญชิสา สุริวรรณ

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๑๐๐๗

เด็กหญิงอัษฏาพร พลเดช
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๑๐๐๘

เด็กหญิงอาทิติยา คนทน
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๑๐๐๙

เด็กหญิงไอค์ อินทชาติ
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๑๐๑๐

เด็กหญิงไอย์รดา จิตรอารีย์รักษ์
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๑๐๑๑

เด็กชายชัยภัทร พรหมเมือง
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส ไชนาวาส  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๐๑๒

เด็กหญิงวรารัตน์ ขำสุวรรณ์
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส ไชนาวาส  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๐๑๓

เด็กชายดนุภพ ภู่ระหงษ์
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส ไชนาวาส  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๐๑๔

เด็กหญิงชุติมา บุญสูงเพชร
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส ไชนาวาส  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๐๑๕

เด็กหญิงเรือนทอง ศรีคราม
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส ไชนาวาส  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๐๑๖

เด็กชายชญานนท์ อิมดวง

่

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส ไชนาวาส  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๐๑๗

เด็กชายชัยเจริญ คล้ายกระแส
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส ไชนาวาส  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๐๑๘

เด็กชายณัฐวุฒิ คงนำ
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส ไชนาวาส  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๐๑๙

เด็กชายไตรภูมิ เกตุวงษ์
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส ไชนาวาส  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๐๒๐

เด็กชายพงศ์ศิริ ธรรมนู

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส ไชนาวาส  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๐๒๑

เด็กชายภคพล ชาวบางงาม
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส ไชนาวาส  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๐๒๒

เด็กชายวิทยา ขำโสภา
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส ไชนาวาส  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๐๒๓

เด็กชายศุภชัย แจ้งกระจ่าง
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส ไชนาวาส  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๐๒๔

เด็กชายสงกรานต์ เพ็ญจันทร์ดี
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส ไชนาวาส  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๐๒๕

เด็กหญิงชาลิสา ล้อมวงษ์

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส ไชนาวาส  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๐๒๖

เด็กหญิงชุติกาญจน์ จอมพงษ์
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส ไชนาวาส  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๐๒๗

เด็กหญิงณัฐธิดา แย้มพลาย

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส ไชนาวาส  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๐๒๘

เด็กหญิงนิธิวดี โพธิพันเหมือน

์

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส ไชนาวาส  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๐๒๙

เด็กหญิงวิกานต์ดา จันทร์ประเทศ
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส ไชนาวาส  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๐๓๐

เด็กหญิงอารียา จันทร์ทอง
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส ไชนาวาส  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๐๓๑

เด็กชายชิณณวรรธน์ หงษ์เวียงจันทร์
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส ไชนาวาส  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๐๓๒

เด็กชายฐิติภัทร์ ภิธรรมมา
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส ไชนาวาส  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๐๓๓

เด็กชายเถลิงศักดิ

์

แก้วศรีงาม
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส ไชนาวาส  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๐๓๔

เด็กชายนวพล ภู่เณร
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส ไชนาวาส  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๐๓๕

เด็กชายพสิษฐ์ ขุนไกร
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส ไชนาวาส  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๐๓๖

เด็กชายภาคภูมิ บูชา
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส ไชนาวาส  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๐๓๗

เด็กชายเรืองศักดิ

์

พาธิรักษ์
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส ไชนาวาส  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๐๓๘

เด็กชายศรายุทธิ

์

วิวาสุข
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส ไชนาวาส  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๐๓๙

เด็กชายศวัสกร บริบูรณ์

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส ไชนาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๓๐ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๑๐๔๐
เด็กชายศิริมงคลเพชร

นุ่มพันธ์

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส ไชนาวาส  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๐๔๑

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

วงศ์กำพุธ
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส ไชนาวาส  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๐๔๒

เด็กชายสุทธิพงษ์ พลอยงาม
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส ไชนาวาส  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๐๔๓

เด็กชายอรรฆยพงศ์ ทองพิกุล
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส ไชนาวาส  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๐๔๔

เด็กชายอิทธิพล แช่มช้อย
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส ไชนาวาส  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๐๔๕

เด็กหญิงกัญญภัทร อิมเกษม

่

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส ไชนาวาส  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๐๔๖

เด็กหญิงกัลยกร วิไลชัยกุล
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส ไชนาวาส  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๐๔๗

เด็กหญิงจิราพร พลเสน
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส ไชนาวาส  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๐๔๘

เด็กหญิงซึงฮี ฮีลิม
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส ไชนาวาส  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๐๔๙

เด็กหญิงญาณิศา เพ็งโตวงษ์
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส ไชนาวาส  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๐๕๐

เด็กหญิงณัฏฐ์ชยา มงคลศรี
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส ไชนาวาส  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๐๕๑

เด็กหญิงธัญญารัตน์ ขุนคงมี
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส ไชนาวาส  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๐๕๒

เด็กหญิงนารดา กิติธรรมรงค์
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส ไชนาวาส  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๐๕๓

เด็กหญิงเบญจวรรณ อิมเจริญ

่

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส ไชนาวาส  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๐๕๔

เด็กหญิงพรพรรณ พานทอง
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส ไชนาวาส  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๐๕๕

เด็กหญิงพรวรี สิงห์จุ้ย
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส ไชนาวาส  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๐๕๖

เด็กหญิงพรวลัย สิงห์จุ้ย
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส ไชนาวาส  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๐๕๗

เด็กหญิงภคพร อยู่สวัสดิ

์

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส ไชนาวาส  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๐๕๘

เด็กหญิงมนสิชา ช้อยสามนาค
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส ไชนาวาส  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๐๕๙

เด็กหญิงมัลลิกา บาเปย
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส ไชนาวาส  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๐๖๐

เด็กหญิงมาริษา จันทรี
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส ไชนาวาส  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๐๖๑

เด็กหญิงเยาวเรศ ธรรมนู
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส ไชนาวาส  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๐๖๒

เด็กหญิงศิริลักษณ์ กันแก้ว
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส ไชนาวาส  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๐๖๓

เด็กหญิงศิวรินทร์ พลายละมูล
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส ไชนาวาส  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๐๖๔

เด็กหญิงอาทิตยา ศรีคำ

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส ไชนาวาส  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๐๖๕

เด็กชายจิรภัทร จงใจสิทธิ

์

๕/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวิทยาศึกษา ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๐๖๖

เด็กชายธนกฤติ เขียวหวาน
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวิทยาศึกษา ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๐๖๗

เด็กชายนราวิชญ์ เสือโรจน์
๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวิทยาศึกษา ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๐๖๘

เด็กชายพงศภัค ภู่ระหงษ์
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวิทยาศึกษา ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๐๖๙

เด็กชายรัชชานนท์ ศุภรัตน์
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวิทยาศึกษา ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๐๗๐

เด็กชายวงศธร โทบุญ
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวิทยาศึกษา ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๐๗๑

เด็กหญิงมนสิชา ประหยัดสี
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวิทยาศึกษา ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๐๗๒

เด็กชายก้องภพ ภมรพล
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวิทยาศึกษา ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๐๗๓

เด็กชายคุณัชญ์ หงษ์เมือง
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวิทยาศึกษา ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๐๗๔

เด็กชายณัฐพร จำเรียง
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวิทยาศึกษา ปราสาททอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๓๑ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๑๐๗๕

เด็กชายณัฐภูมิ นาคพิทักษ์
๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวิทยาศึกษา ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๐๗๖

เด็กชายดนัยเทพ พลายละหาร
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวิทยาศึกษา ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๐๗๗

เด็กชายต้นกล้า พันเอม
๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวิทยาศึกษา ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๐๗๘

เด็กชายธนกร เหลือมสมบูรณ์

่

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวิทยาศึกษา ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๐๗๙

เด็กชายธนพล เกือกิจ

้

๒/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวิทยาศึกษา ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๐๘๐

เด็กชายธนา มหาสีทะเนตร
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวิทยาศึกษา ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๐๘๑

เด็กชายนตพงศ์ พึงสำราญ

่

๗/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวิทยาศึกษา ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๐๘๒

เด็กชายนพภูพัฒน์ รืนเริงเดชาโชค

่

๖/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวิทยาศึกษา ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๐๘๓

เด็กชายนวัตกรณ์ คุ้มกลัด
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวิทยาศึกษา ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๐๘๔

เด็กชายปฏิภาณ ทาบึงกาฬ
๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวิทยาศึกษา ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๐๘๕

เด็กชายปภังกร อิมพันธ์แบน

่

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวิทยาศึกษา ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๐๘๖

เด็กชายปยะวัฒน์ อุ่มสุข
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวิทยาศึกษา ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๐๘๗

เด็กชายพงศกร รอดเชียงลำ
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวิทยาศึกษา ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๐๘๘

เด็กชายพาทิศ ตังสินพูลเพิม

้ ่

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวิทยาศึกษา ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๐๘๙

เด็กชายศิวัตร อาภาประเสริฐ
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวิทยาศึกษา ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๐๙๐

เด็กชายสรยุทธ ทองยากลัน

่

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวิทยาศึกษา ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๐๙๑

เด็กชายสิริวิชญ์ ภวะวิจารณ์
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวิทยาศึกษา ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๐๙๒

เด็กหญิงจรรยพร แยกผิวผ่อง
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวิทยาศึกษา ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๐๙๓

เด็กหญิงชิชา กรหิรัญ
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวิทยาศึกษา ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๐๙๔

เด็กหญิงธนาพนธ์ เผดิมเกือกูลพงศ์

้

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวิทยาศึกษา ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๐๙๕

เด็กหญิงธัญชนก ทรงศิริ

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวิทยาศึกษา ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๐๙๖

เด็กหญิงนิศารัตน์ ปานอำพัน
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวิทยาศึกษา ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๐๙๗

เด็กหญิงปภาวรินทร์ ทุมวัน
๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวิทยาศึกษา ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๐๙๘

เด็กหญิงปุณยวีร์ อำกลัด

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวิทยาศึกษา ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๐๙๙

เด็กหญิงพัชรศรี เทียนไชย

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวิทยาศึกษา ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๑๐๐

เด็กหญิงรภัสวิสาข์ ศรีธำรงสิน
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวิทยาศึกษา ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๑๐๑

เด็กหญิงรินรดา บูรณะกนก
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวิทยาศึกษา ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๑๐๒

เด็กหญิงวรรณพร ผลาเผือก
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวิทยาศึกษา ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๑๐๓

เด็กหญิงวรลักษณ์ รักแจ้ง
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวิทยาศึกษา ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๑๐๔

เด็กหญิงวาสนา พันธุ์แตง
๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวิทยาศึกษา ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๑๐๕

เด็กหญิงสุชาวดี ลาหัวโทน
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวิทยาศึกษา ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๑๐๖

เด็กหญิงสุพิชฌาย์ นาคจตุรานนท์

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวิทยาศึกษา ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๑๐๗

เด็กหญิงอัญญดา เปรมทองสุข
๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวิทยาศึกษา ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๑๐๘

เด็กชายกมลศิษฎ์ แสงมล
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวิทยาศึกษา ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๑๐๙

เด็กชายกรวัฒน์ วัฒนมงคลศิลป
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวิทยาศึกษา ปราสาททอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๓๒ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๑๑๑๐

เด็กชายกันตภณ โพธิพันธุ์

์

๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวิทยาศึกษา ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๑๑๑

เด็กชายเก่งกานต์ ขุมทรัพย์
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวิทยาศึกษา ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๑๑๒

เด็กชายเกริกเกียรติ กอวงษ์
๑๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวิทยาศึกษา ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๑๑๓

เด็กชายจิรพิพรรธ สอดสี ๘/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวิทยาศึกษา ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๑๑๔

เด็กชายจิรวัฒน์ อินทร์สุข
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวิทยาศึกษา ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๑๑๕

เด็กชายฉลองภพ บรรจง
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวิทยาศึกษา ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๑๑๖

เด็กชายชยานันต์ อัศวะไพฑูรย์
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวิทยาศึกษา ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๑๑๗

เด็กชายชัยยุทธ รุจิสุชน
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวิทยาศึกษา ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๑๑๘

เด็กชายชิษณุพงศ์ อุ่นพัฒนาศิลป ๒/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวิทยาศึกษา ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๑๑๙

เด็กชายเชาว์วัฒน์ โสมภีร์
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวิทยาศึกษา ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๑๒๐

เด็กชายณชพัฒน์ แก้วปานกัน
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวิทยาศึกษา ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๑๒๑

เด็กชายณปภัช แก้วศรีงาม
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวิทยาศึกษา ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๑๒๒

เด็กชายณัฐนนท์ ฮวดหอม
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวิทยาศึกษา ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๑๒๓

เด็กชายไตรวิช จันบรรจง

่

๖/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวิทยาศึกษา ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๑๒๔

เด็กชายธนกฤต ทุมวัน
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวิทยาศึกษา ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๑๒๕

เด็กชายธนโชติ จงใจสิทธิ

์

๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวิทยาศึกษา ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๑๒๖

เด็กชายธนภัทร ถาวรพานิช
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวิทยาศึกษา ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๑๒๗

เด็กชายธนัท ไล้ฉิม
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวิทยาศึกษา ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๑๒๘

เด็กชายธนาธิป เรืองทอง ๘/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวิทยาศึกษา ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๑๒๙

เด็กชายธฤษณุ ขุนศรี
๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวิทยาศึกษา ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๑๓๐

เด็กชายธวัชชัย บุนนาค

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวิทยาศึกษา ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๑๓๑

เด็กชายธีร์รัชสิทธิ

์

พันธุ์เณร
๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวิทยาศึกษา ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๑๓๒

เด็กชายนคินทร์ เคยเค้า
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวิทยาศึกษา ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๑๓๓

เด็กชายนิติพัฒน์ แสงขาว
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวิทยาศึกษา ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๑๓๔

เด็กชายปญญากร มุ่งสมบัติ
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวิทยาศึกษา ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๑๓๕

เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ จันทร์ดี
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวิทยาศึกษา ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๑๓๖

เด็กชายภานุมาส ศักดิโสภณกุล

์

๖/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวิทยาศึกษา ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๑๓๗

เด็กชายภานุวัฒน์ อ่วมภมร ๔/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวิทยาศึกษา ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๑๓๘

เด็กชายภูผา อมรฤทธิธาดา
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวิทยาศึกษา ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๑๓๙

เด็กชายภูมิพัฒน์ ทองยำ
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวิทยาศึกษา ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๑๔๐

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

ปานมณี
๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวิทยาศึกษา ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๑๔๑

เด็กชายยุทธภูมิ นาคศิริ
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวิทยาศึกษา ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๑๔๒

เด็กชายวรเทพ ทองมา
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวิทยาศึกษา ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๑๔๓

เด็กชายวัชรพงศ์ สภาพญาติ
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวิทยาศึกษา ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๑๔๔

เด็กชายวุฒิพงษ์ เกษนอก

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวิทยาศึกษา ปราสาททอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๓๓ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๑๑๔๕

เด็กชายศิรวิชญ์ ศึกษาการ

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวิทยาศึกษา ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๑๔๖

เด็กชายสรชัญ ศุภสิทธิ

์

๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวิทยาศึกษา ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๑๔๗

เด็กชายสหพัฒน์ ทองทับ
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวิทยาศึกษา ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๑๔๘

เด็กชายสุริยา บุญเลิศ
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวิทยาศึกษา ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๑๔๙

เด็กชายสุวรรณภูมิ อินทรชัย
๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวิทยาศึกษา ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๑๕๐

เด็กชายเสฏฐวุฒิ ทองศรี
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวิทยาศึกษา ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๑๕๑

เด็กชายอคิรา ปานจันทร์
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวิทยาศึกษา ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๑๕๒

เด็กชายอชิตพล สุทธิ ๑/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวิทยาศึกษา ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๑๕๓

เด็กชายอชิรวิชญ์ สินณรงค์
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวิทยาศึกษา ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๑๕๔

เด็กชายอชิรวุฒิ สินณรงค์
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวิทยาศึกษา ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๑๕๕

เด็กชายอนุวัตน์ นิลวรรณ
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวิทยาศึกษา ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๑๕๖

เด็กชายเอกพัชญ์ จำปาเงิน
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวิทยาศึกษา ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๑๕๗

เด็กหญิงกชกร แก้วใหญ่
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวิทยาศึกษา ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๑๕๘

เด็กหญิงกชกร นานุช
๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวิทยาศึกษา ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๑๕๙

เด็กหญิงกุลภรณ์ ใจเกียง

๋

๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวิทยาศึกษา ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๑๖๐

เด็กหญิงจรรยา เกตุเมฆ
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวิทยาศึกษา ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๑๖๑

เด็กหญิงจิราพร ปรางจันทร์
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวิทยาศึกษา ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๑๖๒

เด็กหญิงจุฑามาศ ลอยสมุทร
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวิทยาศึกษา ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๑๖๓

เด็กหญิงชนารดี ลำเลิศ
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวิทยาศึกษา ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๑๖๔

เด็กหญิงฐิติดา ท่าม่วง
๐๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวิทยาศึกษา ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๑๖๕

เด็กหญิงณัฐธิดา พุ่มเข็ม
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวิทยาศึกษา ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๑๖๖

เด็กหญิงนภสร จารุทิกร

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวิทยาศึกษา ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๑๖๗

เด็กหญิงนริศรา ชาวลาดงา
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวิทยาศึกษา ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๑๖๘

เด็กหญิงนันทกานต์ สุดโต
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวิทยาศึกษา ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๑๖๙

เด็กหญิงนำเพชร วงค์คล้อย
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวิทยาศึกษา ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๑๗๐

เด็กหญิงปราณัสมา จันทร์ผา
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวิทยาศึกษา ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๑๗๑

เด็กหญิงปาณิศา เทพประสิทธิ

์

๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวิทยาศึกษา ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๑๗๒

เด็กหญิงปาริชาติ งามถาวรวงศ์
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวิทยาศึกษา ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๑๗๓

เด็กหญิงปุญชรัสมิ

์

สุวรรณประเสริฐ
๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวิทยาศึกษา ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๑๗๔

เด็กหญิงพัชรีพร สะอาดดี
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวิทยาศึกษา ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๑๗๕

เด็กหญิงพิชชาภา พงษ์แพทย์
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวิทยาศึกษา ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๑๗๖

เด็กหญิงพิชญาภัค สุขสมคบ
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวิทยาศึกษา ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๑๗๗

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส พงษ์แพทย์
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวิทยาศึกษา ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๑๗๘

เด็กหญิงภัทรภร ท้วมใจดี

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวิทยาศึกษา ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๑๗๙

เด็กหญิงภัทริยา อรุณศรี
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวิทยาศึกษา ปราสาททอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๓๔ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๑๑๘๐

เด็กหญิงยุพารัตน์ ทองยากลัน

่

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวิทยาศึกษา ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๑๘๑

เด็กหญิงโยษิตา ศรีนาค
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวิทยาศึกษา ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๑๘๒

เด็กหญิงลลินดา มณีอินทร์
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวิทยาศึกษา ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๑๘๓

เด็กหญิงวชิรญาณ์ พลเสน
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวิทยาศึกษา ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๑๘๔

เด็กหญิงวรรณชนก ชุมผาง
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวิทยาศึกษา ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๑๘๕

เด็กหญิงวราภรณ์ พงษ์ศิลป
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวิทยาศึกษา ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๑๘๖

เด็กหญิงวันทนาพร วิมุขตระกูล
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวิทยาศึกษา ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๑๘๗

เด็กหญิงวีนัส หาสนาม
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวิทยาศึกษา ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๑๘๘

เด็กหญิงศิรประภา ยอดขำ
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวิทยาศึกษา ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๑๘๙

เด็กหญิงสุภัสสร วงศ์ศรีเผือก

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวิทยาศึกษา ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๑๙๐

เด็กหญิงอคิรา จุติชัย

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวิทยาศึกษา ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๑๙๑

เด็กหญิงอมรรัตน์ โภคา
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวิทยาศึกษา ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๑๙๒

เด็กหญิงอังคณา สอาดเอียม

่

๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวิทยาศึกษา ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๑๙๓

เด็กหญิงอาภัสรา ปาลพันธุ์ ๑/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวิทยาศึกษา ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๑๙๔

เด็กหญิงอิงค์วิสาข์ ศรีวิเชียร
๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวิทยาศึกษา ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๑๙๕

นายชัชชน หลำสุวรรณ
๑๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๑๙๖

นายสุวิทย์ จันทรังษี
๑๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๑๙๗

นางสาวกัญญารัตน์ ฉิมพันธ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๑๙๘

นางสาวนฤมล แซ่จิว

๋

๐๗/๐๒/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๑๙๙

นางสาวปทมา นาคะ

๑๗/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๒๐๐

นางสาวพิรญา แก้วพลอย
๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๒๐๑

นางสาวสมใจ คล้ายสุบรรณ
๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๒๐๒

นางสาวสโรชา พิมพา
๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๒๐๓

เด็กชายขวัญเอก วังการนต์
๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๒๐๔

นายเมฆา แก้วโกมล
๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๒๐๕

เด็กชายจามร เพ็งเรือง
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๒๐๖

เด็กชายชัยมงคล จักกระโ?ฏ
๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๒๐๗

เด็กชายเวสารัช พรหมจำปา
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๒๐๘

เด็กชายศุภณัฐ โรจน์ทะนงค์
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๒๐๙

เด็กชายสุกฤษฏ์ ดีเจริญ
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๒๑๐

เด็กชายสุภวัชร มีแก้ว
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๒๑๑

เด็กหญิงกนิษฐา มาลา
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๒๑๒

เด็กหญิงกรรณิกาณ์ ทองถนอม
๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๒๑๓

เด็กหญิงจันจิรา วังการนต์
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๒๑๔

เด็กหญิงนนทกร สิงห์ขวา
๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ปราสาททอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๓๕ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๑๒๑๕

เด็กหญิงนภสร สิงห์ขวา
๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๒๑๖

เด็กหญิงศิริประภา โคตโยธา
๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๒๑๗

เด็กหญิงไอลดา ศรีสุธรรม
๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๒๑๘

เด็กชายธนกฤต เจริญจรัส
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๒๑๙

เด็กชายอนุพันธ์ แซ่อุ่น
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๒๒๐

เด็กหญิงกนกพรรณ พรรา
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๒๒๑

เด็กหญิงเกวลี ติดยงค์
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๒๒๒

เด็กหญิงบุญญิสา จันทร์เรืองศรี
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๒๒๓

เด็กหญิงพรสวรรค์ จงสมจิตต์
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๒๒๔

เด็กหญิงแพรวา ข้องเกียวพันธุ์

่

๒๐/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๒๒๕

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ทัศติวงษ์
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๒๒๖

เด็กหญิงอภัสรา ตะถา
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๒๒๗

เด็กชายกรภพ สุขศรีงาม
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๒๒๘

เด็กชายกฤตภาส แก้วสินชัย
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๒๒๙

เด็กชายตามตะวัน แก้วศรีงาม
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๒๓๐

เด็กชายธีรพันธ์ โคตรวงษ์
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๒๓๑

เด็กชายพงษ์พัฒน์ ผิวอ่อนดี
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๒๓๒

เด็กชายพงสกร เครือกลัด
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๒๓๓

เด็กชายรพีภัทร พลาวงษ์
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๒๓๔

เด็กชายสรยุทธ์ เทียนไชย
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๒๓๕

เด็กชายสราวุฒิ เพ็ชรรัตน์
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๒๓๖

เด็กชายอธิราช โปษะกฤษณะ
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๒๓๗

เด็กชายอนันต์ เกิดโภคา

๒๔/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๒๓๘

เด็กชายอนุวัฒน์ จูกระโทก
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๒๓๙

เด็กชายอิทธิพงษ์ ทับแสง
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๒๔๐

เด็กหญิงกาญจนา พานทอง
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๒๔๑

เด็กหญิงกิตติมา ศรีสังข์งาม
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๒๔๒

เด็กหญิงงามสิริ วันทา
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๒๔๓

เด็กหญิงจิรภัทร แพงพันธุ์
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๒๔๔

เด็กหญิงจุฑารัตน์ จักษุรัตน์
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๒๔๕

เด็กหญิงจุติกานต์ กลินจันทร์

่

๐๑/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๒๔๖

เด็กหญิงช่อทิพย์ ใจรักดี
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๒๔๗

เด็กหญิงชุติมา สุขคง
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๒๔๘

เด็กหญิงณัฐมนต์ ศรีวรรณะ
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๒๔๙

เด็กหญิงณิชา อังกุลดี
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ปราสาททอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๓๖ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๑๒๕๐

เด็กหญิงธนัชชา เดชจุ้ย

๒๓/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๒๕๑

เด็กหญิงธัญธร ศิริกำเนิด
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๒๕๒

เด็กหญิงธีมาพร กลันใจ

่

๒๗/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๒๕๓

เด็กหญิงธีร์สุดา พลายระหาร
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๒๕๔

เด็กหญิงนันท์นภัส ภักดี

๑๒/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๒๕๕

เด็กหญิงนิธิดา โรจน์ทะนงค์
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๒๕๖

เด็กหญิงบุญญรัตน์ ทองสุข
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๒๕๗

เด็กหญิงเบญจภัทร รัตนหวังดี
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๒๕๘

เด็กหญิงปรียาภรณ์ ทรัพย์สิทธิอาภา
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๒๕๙

เด็กหญิงปวันรัตน์ หาญชนะชัย
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๒๖๐

เด็กหญิงปณวรรธน์ นิมโต

่

๐๑/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๒๖๑

เด็กหญิงพิชญ์ชพัสวี ผาอินทร์
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๒๖๒

เด็กหญิงพิมรัตนา อินทรพานิชย์
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๒๖๓

เด็กหญิงพิมลพรรณ พิมสิน
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๒๖๔

เด็กหญิงภัทราภรณ์ ชลาลัย
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๒๖๕

เด็กหญิงมณฑิรา พลายสิงห์
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๒๖๖

เด็กหญิงร่าญี

่

ชาวพม่า
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๒๖๗

เด็กหญิงวาสนา ปานทอง
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๒๖๘

เด็กหญิงวิมพ์วิภา เฮงโชติอริยะ
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๒๖๙

เด็กหญิงศศลักษณ์ มากวงษ์
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๒๗๐

เด็กหญิงสมิตา บริบูรณ์
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๒๗๑

เด็กหญิงสุพรรณษา โตจวง
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๒๗๒

เด็กหญิงสุพรรษา ดามี
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๒๗๓

เด็กหญิงสุวภัทร เทียงตรง

่

๒๕/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๒๗๔

เด็กหญิงเสาวคนธ์ โคกสูง
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๒๗๕

เด็กหญิงหทัยรัตน์ ชาวกงจักร
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๒๗๖

เด็กชายจิระพงศ์ ฉิมอ่อง
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๒๗๗

เด็กชายชลธาร พ่วงพันธุ์
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๒๗๘

เด็กชายเทจอล ชาวพม่า
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๒๗๙

เด็กชายธนวัติ หอมระรืน

่

๑๘/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๒๘๐

เด็กชายธนา บุญยานันต์
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๒๘๑

เด็กชายธรรมนิตย์ กลำแสงใส
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๒๘๒

เด็กชายธีรเดช พวงเงิน
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๒๘๓

เด็กชายธีรพล ขลุบจาด
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๒๘๔

เด็กชายธีรสิทธิ

์

ชาวลาหาญ
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ปราสาททอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๓๗ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๑๒๘๕

เด็กชายนคร ใจเมือง
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๒๘๖

เด็กชายนครินทร์ ฤทธิวัน
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๒๘๗

เด็กชายนิธิกร เบิกบาน
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๒๘๘

เด็กชายบุญเลิศ นาคสมพันธ์

๒๙/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๒๘๙

เด็กชายเปนหนึง

่

ศรีฟา
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๒๙๐

เด็กชายพงศธร พรมศร
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๒๙๑

เด็กชายพันธุ์ธัช ชมภูพลอย
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๒๙๒

เด็กชายพิริยกร ทองสุขดี
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๒๙๓

เด็กชายพุฒิเมธ พจน์มณีรัตน์

๒๘/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๒๙๔

เด็กชายภานุพงศ์ เปลียนศาสตร์

่

๑๘/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๒๙๕

เด็กชายมาโนช ชาวพม่า
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๒๙๖

เด็กชายรพีภัทร บุญลือพันธุ์
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๒๙๗

เด็กชายรัชตะ เดชณรงค์
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๒๙๘

เด็กชายรัฐพงศ์ ใสยฝาง
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๒๙๙

เด็กชายวรชัย พวงนิล
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๓๐๐

เด็กชายศวัสกร ประดับการ
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๓๐๑

เด็กชายสุธภัส ลุนปดถา
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๓๐๒

เด็กชายหนึงตุลา

่

แปนเขียว
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๓๐๓

เด็กชายอภิเดช ขำอรุณ
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๓๐๔

เด็กชายอภินันท์ เสือโพธิ

์

๒๗/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๓๐๕

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ผาสุก
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๓๐๖

เด็กชายอรรคเดช ศรีเปง
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๓๐๗

เด็กชายเอกบุรุษ พันธุ์แตง
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๓๐๘

เด็กหญิงกชกร อุ่นสว่างวงศ์
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๓๐๙

เด็กหญิงกมลพร บุญประเสริฐ
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๓๑๐

เด็กหญิงกรกมล พรามณี
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๓๑๑

เด็กหญิงกัญชพร กลินจันทร์

่

๒๕/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๓๑๒

เด็กหญิงกัญญารัตน์ สงสกุล
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๓๑๓

เด็กหญิงกุลธิดา มาลัย
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๓๑๔

เด็กหญิงจิรัชญา ยิมละมัย

้

๒๘/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๓๑๕

เด็กหญิงฉันชนก ไชยทอง
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๓๑๖

เด็กหญิงฐิติมา ยินดี
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๓๑๗

เด็กหญิงณัฐสุดา พุจนา
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๓๑๘

เด็กหญิงณิชาภัทร จัดแจง
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๓๑๙

เด็กหญิงธมลวรรณ จุตทัสสี
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ปราสาททอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๓๘ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๑๓๒๐

เด็กหญิงธีมาพร สุขสวัสดิ

์

๒๓/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๓๒๑

เด็กหญิงนฤมล เนียมทับทิม
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๓๒๒

เด็กหญิงนวพร เย็นมนัส
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๓๒๓

เด็กหญิงนันทกาญ หัวใจเพช
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๓๒๔

เด็กหญิงนิษฐกานต์ สกุลนุ่ม
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๓๒๕

เด็กหญิงปริญา ทวีมา
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๓๒๖

เด็กหญิงปาลิตา สาลีพัฒนผล
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๓๒๗

เด็กหญิงพิยดา พึงโพธิ

่ ์

๐๑/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๓๒๘

เด็กหญิงแพรวา หวานชะเอม
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๓๒๙

เด็กหญิงมณฑกานต์ สุดสวาท
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๓๓๐

เด็กหญิงมณฑาทิพย์ ปะจะเน
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๓๓๑

เด็กหญิงมนัสนันท์ ทาเหล็ก
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๓๓๒

เด็กหญิงมาริสา ภูคลองโยง
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๓๓๓

เด็กหญิงเมธาวีร์ ศรีเกตุสุข
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๓๓๔

เด็กหญิงรวิสรา จูสนิท
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๓๓๕

เด็กหญิงวรรณฤดี คงปติ

๑๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๓๓๖

เด็กหญิงวริศญา ธัญญเจริญ
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๓๓๗

เด็กหญิงวริษฐา มณีวงษ์
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๓๓๘

เด็กหญิงวาสนา สุขแสง

๑๔/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๓๓๙

เด็กหญิงศศิกาญจน์ ทับพันธ์
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๓๔๐

เด็กหญิงศิริภัสสร บุญนิม

่

๒๕/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๓๔๑

เด็กหญิงสุธิตา ผิวบุตรดี
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๓๔๒

เด็กหญิงสุพรรณิการ์ แดงแตง
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๓๔๓

เด็กหญิงหทัยภัทร มณีวงษ์
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๓๔๔

เด็กหญิงอนัญญา เรืองจันทร์
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๓๔๕

เด็กหญิงอาทิตยา บุระพา
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๓๔๖

เด็กหญิงอิศราภรณ์ เครือแก้ว
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๓๔๗

เด็กหญิงนฐมล เตียมฉายพันธ์

้

๒๗/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๓๔๘

เด็กชายจักรินทร์ โลมาแจ่ม
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๓๔๙

เด็กชายชนะกร แสงทับ
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๓๕๐

เด็กชายพุฒิพงศ์ อนันต์สา
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๓๕๑

เด็กชายยงยศ เสาวนิช
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๓๕๒

เด็กชายอรรถชัย เลิศอุดม
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๓๕๓

นายกัญจน์ อุ่นเต็มใจ
๒๔/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๓๕๔

นายณัฐชัย ศิริธรรมเกตุ
๒๔/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ปราสาททอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๓๙ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๑๓๕๕

นายณัทมน โมอุ่ม

๑๗/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๓๕๖

นายธนกร สุกุลพราหมณ์
๒๒/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๓๕๗

นายธารา เพ็งบุญมา
๐๔/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๓๕๘

นางสาวกวิสขา ปานแก้ว
๐๒/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๓๕๙

นางสาวกิตติมา ปนงาม
๐๓/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๓๖๐

นางสาวจิราพร เพชรพ่วง
๒๗/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๓๖๑

นางสาวเจนจิรา เตียบฉายพันธ์
๑๖/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๓๖๒

นางสาวชมพูนิกข์ เรืองบุญกรุด
๑๖/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๓๖๓

นางสาวฐนิชา มณีงาม
๑๘/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๓๖๔

นางสาวดวงพร มะลินิล
๐๖/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๓๖๕

นางสาวนฤภร เพิมพูน

่

๑๔/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๓๖๖

นางสาวบุญรักษา สังข์วรรณะ
๒๘/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๓๖๗
นางสาวเบญจมาภรณ์

สมใจเพ็ง
๒๐/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๓๖๘

นางสาวเบญจมาศ สวนเจริญทรัพย์
๐๔/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๓๖๙

นางสาวปรียาวริน ชูชืนธนารัตน์

่

๒๒/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๓๗๐

นางสาวปาวลี วายะมะ
๒๔/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๓๗๑

นางสาวพิมพ์ชนก หงษ์เวียงจันทร์
๐๘/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๓๗๒

นางสาวพิมลพรรณ โพธไม้
๒๐/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๓๗๓

นางสาววิลาวัณย์ จันทะโครต
๒๗/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๓๗๔

นางสาววีรดา ลืมวณิชย์มีสกุล

้

๐๖/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๓๗๕

นางสาวศิมาพร เจริญสุข

๒๕/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๓๗๖

นางสาวสุภัทตา เกตุนิธี
๐๒/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ปราสาททอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๓๗๗

เด็กชายมณฑาวรรธ พันธุ์แตง
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสวนแตง สวนแตง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๓๗๘

เด็กชายณัฐวุฒิ พันตัน
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวนแตง สวนแตง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๓๗๙

เด็กชายณับวุฒิ ผดุงสะอาด
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวนแตง สวนแตง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๓๘๐

เด็กชายปณณธร คำอุด
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวนแตง สวนแตง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๓๘๑

เด็กชายวัชรพล สุขสมบูรณ์
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวนแตง สวนแตง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๓๘๒

เด็กชายศราวุฒิ บุญศรี
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสวนแตง สวนแตง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๓๘๓

เด็กชายแสงศรายุทธ ไกรกิจการ
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวนแตง สวนแตง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๓๘๔

เด็กชายอนุสรณ์ เถาะปนาม
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวนแตง สวนแตง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๓๘๕

เด็กหญิงดุสิตา บุดดาเลิศ
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวนแตง สวนแตง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๓๘๖

เด็กหญิงวรรณพร ยอดย้อย
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวนแตง สวนแตง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๓๘๗

เด็กหญิงหทัยชนก เจริญสม
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวนแตง สวนแตง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๓๘๘

เด็กหญิงอรทัย ดอนพิมพา

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวนแตง สวนแตง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๓๘๙

เด็กชายกชกร เปยปาน
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวนแตง สวนแตง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๔๐ / ๓๑๘

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๑๓๙๐

เด็กชายกฤษฎา จันทร์โต๊ะ
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสวนแตง สวนแตง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๓๙๑

เด็กชายกิตติพงษ์ ธิวาลัย
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวนแตง สวนแตง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๓๙๒

เด็กชายฐาปกร มังคัง

่ ่

๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวนแตง สวนแตง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๓๙๓

เด็กชายฐิติกร มีประเสริฐ
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวนแตง สวนแตง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๓๙๔

เด็กชายณฐพงศ์ วงษ์เวียงจันทร์
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวนแตง สวนแตง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๓๙๕

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

พลิคง
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวนแตง สวนแตง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๓๙๖

เด็กชายณิชาพัชร์ ศรีแสง
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวนแตง สวนแตง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๓๙๗

เด็กชายเตวิช บุญกล่อม
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวนแตง สวนแตง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๓๙๘

เด็กชายทนงศักดิ

์

หงษ์เวียงจันทร์
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสวนแตง สวนแตง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๓๙๙

เด็กชายทวีศักดิ

์

คล้ายสาคร
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสวนแตง สวนแตง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๔๐๐

เด็กชายธณัทชัย เสียงสมใจ
๒๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสวนแตง สวนแตง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๔๐๑

เด็กชายธนชล มะณี
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสวนแตง สวนแตง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๔๐๒

เด็กชายธนวัฒน์ หอมเจริญ

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวนแตง สวนแตง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๔๐๓

เด็กชายธนวีฒน์ หีบทอง
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวนแตง สวนแตง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๔๐๔

เด็กชายธนสรณ์ อริยธนเมธี
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสวนแตง สวนแตง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๔๐๕

เด็กชายธนเสฎฐ์ อารินทร์
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสวนแตง สวนแตง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๔๐๖

เด็กชายธนะภูมิ ศรีจันทร์
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวนแตง สวนแตง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๔๐๗

เด็กชายธนัฎชัย สีสุรัส
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสวนแตง สวนแตง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๔๐๘

เด็กชายธนาพร ปาละพันธุ์
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวนแตง สวนแตง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๔๐๙

เด็กชายธัญญาวัฒน์ ชาวท่าโขลง
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวนแตง สวนแตง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๔๑๐

เด็กชายธันยธรณ์ ขำดี
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวนแตง สวนแตง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๔๑๑

เด็กชายธีรเวธน์ ลิมปอังศุ
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวนแตง สวนแตง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๔๑๒

เด็กชายปรเมศ ปรางเทศ
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวนแตง สวนแตง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๔๑๓

เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ พานพระศรี
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวนแตง สวนแตง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๔๑๔

เด็กชายพีรดนย์ วรรณวิจิตร

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวนแตง สวนแตง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๔๑๕

เด็กชายภัทรดล ซิววงษ์

้

๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวนแตง สวนแตง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๔๑๖

เด็กชายภีรเดช ปานหว่าง
๐๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสวนแตง สวนแตง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๔๑๗

เด็กชายวรพรต พุ่มพฤกษ์
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสวนแตง สวนแตง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๔๑๘

เด็กชายศุภกานต์ กุดนอก
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสวนแตง สวนแตง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๔๑๙

เด็กหญิงกนกพร ปาละพันธุ์
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวนแตง สวนแตง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๔๒๐

เด็กหญิงจิตติมา ดำนอก
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวนแตง สวนแตง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๔๒๑

เด็กหญิงจินตนา จ่าพันธุ์
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวนแตง สวนแตง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๔๒๒

เด็กหญิงจีรนันท์ สุขเกษม
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวนแตง สวนแตง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๔๒๓

เด็กหญิงชนิดา ฉัตรฉาย
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสวนแตง สวนแตง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๔๒๔

เด็กหญิงสาวิตรี ปฏิทัศน์
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวนแตง สวนแตง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๔๑ / ๓๑๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๑๔๒๕

เด็กหญิงไอลา แซ่เฮง
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวนแตง สวนแตง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๔๒๖

นายอธิชาติ เรียงชนะวัชน์

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสวนแตงวิทยา สวนแตง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๔๒๗

นายอานันท์ ดวงคำจันทร์
๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสวนแตงวิทยา สวนแตง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๔๒๘

นางสาวศศิวิมล ปานบุญ
๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสวนแตงวิทยา สวนแตง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๔๒๙

เด็กหญิงกรรณิการ์ ลาโสภี
๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนแตงวิทยา สวนแตง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๔๓๐

เด็กหญิงนันท์สุจิตรา ประดาสุข
๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนแตงวิทยา สวนแตง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๔๓๑

เด็กชายปฏิภาณ เจริญสุข
๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนแตงวิทยา สวนแตง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๔๓๒

เด็กหญิงสายธาร จีนอยู่
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนแตงวิทยา สวนแตง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๔๓๓

เด็กหญิงอรพินท์ นาคสมพันธ์
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนแตงวิทยา สวนแตง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๔๓๔

เด็กชายธนกฤต สมบูรณ์
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนแตงวิทยา สวนแตง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๔๓๕

เด็กหญิงธนพร หมวดแก้ว
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนแตงวิทยา สวนแตง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๔๓๖

เด็กหญิงแพรวา หวานเอียม

่

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนแตงวิทยา สวนแตง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๔๓๗

เด็กชายสีรดนย์ สุดจันทา
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสังฆจายเถร การ้อง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๔๓๘

เด็กชายกิตินัทธ์ ดอนทอง
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสังฆจายเถร การ้อง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๔๓๙

เด็กชายกฤตนัย พิทักษ์วงษ์
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ลูกนก ไผ่ลูกนก  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๔๔๐

เด็กชายนพรัตน์ หงษ์เวียงจันทร์

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ลูกนก ไผ่ลูกนก  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๔๔๑

เด็กชายเนติพงศ์ ภักดี
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ลูกนก ไผ่ลูกนก  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๔๔๒

เด็กหญิงศิริวรรณ ยังธิโต
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ลูกนก ไผ่ลูกนก  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๔๔๓

เด็กชายวิทยา แสงเจิมเพ็ชร
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาดิน ภูเขาดิน  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๔๔๔

เด็กชายวีรภาพ หงษ์ทอง
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาดิน ภูเขาดิน  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๔๔๕

เด็กชายอำนาจ ดวงจันทร์
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาดิน ภูเขาดิน  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๔๔๖

เด็กชายธีรพงศ์ ลีทอง

้

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาดิน ภูเขาดิน  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๔๔๗

เด็กชายวงศ์กร มันคง

่

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาดิน ภูเขาดิน  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๔๔๘

เด็กชายอรรถพล มอญเพ็ชร
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาดิน ภูเขาดิน  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๔๔๙

เด็กชายอุดมศิลป แสนสุข
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาดิน ภูเขาดิน  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๔๕๐

เด็กหญิงชลิตา เจริญฉาย
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาดิน ภูเขาดิน  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๔๕๑

เด็กหญิงปณัฏภรณ์ จ่าพันธุ์
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาดิน ภูเขาดิน  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๔๕๒

เด็กหญิงพรชิตา อุมน้อย
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาดิน ภูเขาดิน  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๔๕๓

เด็กชายตงไผ่ แสงเย็น
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาดิน ภูเขาดิน  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๔๕๔

เด็กชายติณณภพ ด้วงละไม้
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาดิน ภูเขาดิน  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๔๕๕

เด็กชายธนพนธ์ ภมรดล
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาดิน ภูเขาดิน  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๔๕๖

เด็กชายธีรพงษ์ นาคโชติ
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาดิน ภูเขาดิน  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๔๕๗

เด็กชายปกรณ์ คำภินงค์

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาดิน ภูเขาดิน  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๔๕๘

เด็กชายปภากร บุญจันทร์
๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาดิน ภูเขาดิน  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๔๕๙

เด็กชายพัชธนดนย์ พุ่มพฤกษ์
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาดิน ภูเขาดิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๔๒ / ๓๑๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๑๔๖๐

เด็กชายพีรวิชญ์ ปานบุญ
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาดิน ภูเขาดิน  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๔๖๑

เด็กชายภานุวัฒน์ บุญศรี
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาดิน ภูเขาดิน  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๔๖๒

เด็กชายภานุวัฒน์ เอกสมบัติ
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาดิน ภูเขาดิน  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๔๖๓

เด็กชายอธิพล ทุยนำเทียง

่

๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาดิน ภูเขาดิน  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๔๖๔

เด็กหญิงกัลยารัตน์ จิตร์แสวง
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาดิน ภูเขาดิน  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๔๖๕

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ เอียมแย้ม

่

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาดิน ภูเขาดิน  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๔๖๖

เด็กหญิงพรพิมล หงษ์ทอง
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาดิน ภูเขาดิน  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๔๖๗

เด็กหญิงภัทรา มันคง

่

๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาดิน ภูเขาดิน  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๔๖๘

เด็กหญิงระพีพร เพ็ชรดวง
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาดิน ภูเขาดิน  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๔๖๙

เด็กหญิงวริศา กลำพบุตร
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาดิน ภูเขาดิน  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๔๗๐

เด็กหญิงสุพรรษา ปรีชารักษ์
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาดิน ภูเขาดิน  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๔๗๑

เด็กหญิงอนัญญา แตงอ่อน
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาดิน ภูเขาดิน  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๔๗๒

เด็กหญิงอภิชญา กลินหอม

่

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาดิน ภูเขาดิน  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๔๗๓

เด็กชายปรัชญา สังขรัตน์
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพานิชชีวะอุปถัมภ์ ม่วง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๔๗๔

เด็กหญิงกัลญากร สุนทรวิภาต
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนพานิชชีวะอุปถัมภ์ ม่วง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๔๗๕

เด็กหญิงธัศพิชชา รักน้อย
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนพานิชชีวะอุปถัมภ์ ม่วง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๔๗๖

เด็กหญิงธิติมา รักราษฎร์
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนพานิชชีวะอุปถัมภ์ ม่วง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๔๗๗

เด็กหญิงแพรพิน โพธี
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนพานิชชีวะอุปถัมภ์ ม่วง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๔๗๘

เด็กหญิงศศิวิมล ศรียอดแส
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนพานิชชีวะอุปถัมภ์ ม่วง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๔๗๙

เด็กชายณัฐวุฒิ รักรอด
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไผ่แปลกแม่ ศรีสันต์มณฑาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๔๘๐

เด็กชายพิพัฒน์ พุ่มมะลิ
๐๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไผ่แปลกแม่ ศรีสันต์มณฑาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๔๘๑

เด็กหญิงธันวา เพ็งสมยา
๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไผ่แปลกแม่ ศรีสันต์มณฑาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๔๘๒

เด็กหญิงนัยน์กานต์ พงษ์พันธ์
๐๗/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านไผ่แปลกแม่ ศรีสันต์มณฑาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๔๘๓

เด็กหญิงวรรณกร พิมสามสี
๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไผ่แปลกแม่ ศรีสันต์มณฑาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๔๘๔

เด็กหญิงศรสวรรค์ อารง
๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไผ่แปลกแม่ ศรีสันต์มณฑาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๔๘๕

เด็กหญิงสุชานุช ขำศิริ
๐๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไผ่แปลกแม่ ศรีสันต์มณฑาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๔๘๖

เด็กหญิงวีริยา มินแมด
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสังฆจายเถร สังฆจายเถร  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๔๘๗

เด็กชายกฤษณะ คล้ายวรรน์
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสังฆจายเถร สังฆจายเถร  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๔๘๘

เด็กชายคีตภัทร โอดพ่วง
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสังฆจายเถร สังฆจายเถร  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๔๘๙

เด็กชายธนวัฒน์ ชีพนุรัตน์
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสังฆจายเถร สังฆจายเถร  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๔๙๐

เด็กชายธีรพัฒน์ บุญเสม
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสังฆจายเถร สังฆจายเถร  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๔๙๑

เด็กชายสุรวุฒิ พุทธแปน

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสังฆจายเถร สังฆจายเถร  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๔๙๒

เด็กชายกฤษกร ทัดสามี
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสังฆจายเถร สังฆจายเถร  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๔๙๓

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

ฉิมเพ็ชร์
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสังฆจายเถร สังฆจายเถร  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๔๙๔

เด็กชายณัฐภัทร นวลสวาท
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสังฆจายเถร สังฆจายเถร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๔๓ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๑๔๙๕

เด็กชายธันยบูรณ์ วัตถุรัตน์
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสังฆจายเถร สังฆจายเถร  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๔๙๖

เด็กชายสงกรานต์ พวงเพชร
๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสังฆจายเถร สังฆจายเถร  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๔๙๗

เด็กชายอธิชาติ บุญเทียน
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสังฆจายเถร สังฆจายเถร  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๔๙๘

เด็กชายอาติยะ ผิวพิมพ์ดี

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสังฆจายเถร สังฆจายเถร  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๔๙๙

เด็กหญิงกรองแก้ว กองศรี
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสังฆจายเถร สังฆจายเถร  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๕๐๐

เด็กหญิงกิตติรวี

์

สุขเจริญนุกูล
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสังฆจายเถร สังฆจายเถร  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๕๐๑

เด็กหญิงชนาภา กระต่ายเทศ
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสังฆจายเถร สังฆจายเถร  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๕๐๒

เด็กหญิงฐิติพรรณ สุวรรณสิงห์
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสังฆจายเถร สังฆจายเถร  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๕๐๓

เด็กหญิงณิชาวัลย์ ทรัพย์สวนแตง

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสังฆจายเถร สังฆจายเถร  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๕๐๔

เด็กหญิงพรลภัส นำใจดี
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสังฆจายเถร สังฆจายเถร  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๕๐๕

เด็กหญิงภคพร โพธิศรีทอง

์

๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสังฆจายเถร สังฆจายเถร  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๕๐๖

เด็กหญิงวรัญญา แก้วสุกใส
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสังฆจายเถร สังฆจายเถร  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๕๐๗

เด็กหญิงวริสา เพ็ชรทอง
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสังฆจายเถร สังฆจายเถร  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๕๐๘

เด็กหญิงศกลรัตน์ ทองพูล
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสังฆจายเถร สังฆจายเถร  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๕๐๙

เด็กหญิงศศินิภา คงวงษ์
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสังฆจายเถร สังฆจายเถร  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๕๑๐

เด็กหญิงสาธิดา ตันติเวชกุล
๐๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสังฆจายเถร สังฆจายเถร  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๕๑๑

เด็กหญิงอนุตตรีย์ จงสมจิตต์
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสังฆจายเถร สังฆจายเถร  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๕๑๒

เด็กหญิงอภิชญา วัตถุรัตน์
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสังฆจายเถร สังฆจายเถร  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๕๑๓

เด็กหญิงอรนุช ทองสัมฤทธิ

์

๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสังฆจายเถร สังฆจายเถร  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๕๑๔

เด็กชายภูรี อินทร์สุวรรณ
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสังฆจายเถร สังฆจายเถร  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๕๑๕

เด็กชายภารดร กลำสุข
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสำนักตะฆ่า ผดุงศรัทธาราษฎร์  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๕๑๖

เด็กชายวัชระ กลำสุข
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสำนักตะฆ่า ผดุงศรัทธาราษฎร์  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๕๑๗

เด็กหญิงเสาวภาคย์ มอญเพ็ชร์
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสำนักตะฆ่า ผดุงศรัทธาราษฎร์  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๕๑๘

เด็กหญิงอมรรัตน์ สุทธิโพธิ

์

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสำนักตะฆ่า ผดุงศรัทธาราษฎร์  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๕๑๙

เด็กชายโกมินทร์ มัคศรีพงษ์

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสำนักตะฆ่า ผดุงศรัทธาราษฎร์  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๕๒๐

เด็กชายจิรศักดิ

์

โพรามาต
๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสำนักตะฆ่า ผดุงศรัทธาราษฎร์  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๕๒๑

เด็กชายทักษ์ดนัย มาละฟู
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสำนักตะฆ่า ผดุงศรัทธาราษฎร์  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๕๒๒

เด็กชายวิทยา บุญเสาร์

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสำนักตะฆ่า ผดุงศรัทธาราษฎร์  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๕๒๓

เด็กชายอภินันท์ เกยูร
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสำนักตะฆ่า ผดุงศรัทธาราษฎร์  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๕๒๔

เด็กหญิงชลธิชา ใจดี
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสำนักตะฆ่า ผดุงศรัทธาราษฎร์  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๕๒๕

เด็กหญิงนภัสสร แก้วสระแสน
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสำนักตะฆ่า ผดุงศรัทธาราษฎร์  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๕๒๖

เด็กหญิงรพีภรณ์ พุกมาก
๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสำนักตะฆ่า ผดุงศรัทธาราษฎร์  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๕๒๗

เด็กหญิงวชิราภรณ์ บุญเผิง

่

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสำนักตะฆ่า ผดุงศรัทธาราษฎร์  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๕๒๘

เด็กหญิงอรจิรา เชตะวัน
๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสำนักตะฆ่า ผดุงศรัทธาราษฎร์  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๕๒๙

เด็กชายอาทิตย์ แก้วละมูล
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระประทุม สระประทุม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๔๔ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๑๕๓๐

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ทองจิตร์
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระประทุม สระประทุม  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๕๓๑

เด็กหญิงชลธิชา หริมฉำ

่

๖/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสระประทุม สระประทุม  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๕๓๒

เด็กหญิงฑิฆัมพร กิงตาล

่

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระประทุม สระประทุม  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๕๓๓

เด็กหญิงณัชชา ทาเหล็ก
๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระประทุม สระประทุม  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๕๓๔

เด็กหญิงธัญญาพร รอดพึง

่

๘/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสระประทุม สระประทุม  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๕๓๕

เด็กหญิงธิดารัตน์ มีเพ็ชร
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระประทุม สระประทุม  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๕๓๖

เด็กหญิงพลอยพรรณ อานมณี
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระประทุม สระประทุม  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๕๓๗

เด็กหญิงสุวรรณี บุญปางวงษ์
๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระประทุม สระประทุม  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๕๓๘

เด็กชายกิตติณัฏฐ สีนาค
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขาม สังฆมงคล  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๕๓๙

เด็กชายณัฐวุฒิ กำทอง
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขาม สังฆมงคล  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๕๔๐

เด็กชายยุทธการ หาญพุฒ
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขาม สังฆมงคล  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๕๔๑

เด็กชายวรรณชัย ชาวโพธิสระ

์

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขาม สังฆมงคล  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๕๔๒

เด็กชายสถาพร บุญศรี
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขาม สังฆมงคล  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๕๔๓

เด็กชายอนันตเดช เส็งมี

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขาม สังฆมงคล  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๕๔๔

เด็กหญิงจินดารภัตร์ เกิดเจริญ
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขาม สังฆมงคล  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๕๔๕

เด็กหญิงจิรัฏฐา พงษ์พันธุ์งาม
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขาม สังฆมงคล  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๕๔๖

เด็กหญิงเจนจิรา พิชิ
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขาม สังฆมงคล  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๕๔๗

เด็กหญิงณัฏฐณิชา บุญจงตุ้ม
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขาม สังฆมงคล  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๕๔๘

เด็กหญิงดวงกมล แสงพล
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขาม สังฆมงคล  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๕๔๙

เด็กหญิงทองศุกร์ เรืองฤทธิ

์

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขาม สังฆมงคล  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๕๕๐

เด็กหญิงทานตะวัน เพ็งเรือง
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขาม สังฆมงคล  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๕๕๑

เด็กหญิงนวมล สายรถ
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขาม สังฆมงคล  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๕๕๒

เด็กหญิงนัฐกานต์ นุชห่วง
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขาม สังฆมงคล  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๕๕๓

เด็กหญิงปรารถนา ปราโมทย์
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขาม สังฆมงคล  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๕๕๔

เด็กหญิงวิชุดา อุปลักษณะ
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขาม สังฆมงคล  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๕๕๕

เด็กหญิงสนธยา โพธิกุล
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขาม สังฆมงคล  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๕๕๖

เด็กหญิงสมใจ แพลอยมา
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขาม สังฆมงคล  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๕๕๗

เด็กหญิงสุภัสสร สุดแก้ว
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขาม สังฆมงคล  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๕๕๘

เด็กหญิงอารยา ศรีเจริญ

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขาม สังฆมงคล  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๕๕๙

เด็กชายชนิตพล บูชา
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขาม สังฆมงคล  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๕๖๐

เด็กหญิงกฤตพร สุพหันต์
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขาม สังฆมงคล  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๕๖๑

เด็กหญิงเนาวรัตน์ สัพท์เสนาะ
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขาม สังฆมงคล  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๕๖๒

เด็กชายอภิชาต ชูเขียว
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองโสน หนองโสน  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๕๖๓

เด็กชายคมชนะ โตยะบุตร
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองโสน หนองโสน  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๕๖๔

เด็กชายธันวาฤทธิ

์

สันติเสวี

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองโสน หนองโสน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๔๕ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๑๕๖๕

เด็กชายสมพงษ์ ยอดมะปราง
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองโสน หนองโสน  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๕๖๖

เด็กชายอานนท์ วราชัชวาล

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองโสน หนองโสน  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๕๖๗

เด็กหญิงจิรัชญา เทียงตรง

่

๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองโสน หนองโสน  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๕๖๘

เด็กหญิงตรีทิตยพิพา ทรัพย์อินทร์
๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองโสน หนองโสน  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๕๖๙

เด็กหญิงสุพิชชา เกษสมบูรณ์
๐๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองโสน หนองโสน  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๕๗๐

เด็กชายจักรกฤษณ์ คุ่ยพินิจ
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองโสน หนองโสน  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๕๗๑

เด็กชายณัฐพงศ์ บุญศรีวงษ์
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองโสน หนองโสน  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๕๗๒

เด็กชายธีรพงศ์ หงษ์เวียงจันทร์
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองโสน หนองโสน  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๕๗๓

เด็กหญิงจิณห์นิภา บุญศรีวงษ์
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองโสน หนองโสน  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๕๗๔

เด็กหญิงปริญญา ทำรักษา
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองโสน หนองโสน  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๕๗๕

เด็กหญิงปาริฉัตร พึงล้อม

่

๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองโสน หนองโสน  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๕๗๖

เด็กชายอรรถพล พิกุลขาว
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี อินทร์เกษม  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๕๗๗

เด็กหญิงจันทร์ฉาย โฉมตระการ
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี อินทร์เกษม  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๕๗๘

เด็กหญิงทิพกฤตา มงคลพัฒนกิจ
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี อินทร์เกษม  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๕๗๙

เด็กหญิงธนิสรา พรหมจันทร์
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี อินทร์เกษม  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๕๘๐

เด็กหญิงนัชชา ปานใจทัศ
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี อินทร์เกษม  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๕๘๑

เด็กชายดนุชา โตวงษ์อ่วม
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี อินทร์เกษม  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๕๘๒

เด็กชายศราวุธ รอดพึง

่

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี อินทร์เกษม  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๕๘๓

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ศักดามาศ
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี อินทร์เกษม  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๕๘๔

เด็กหญิงปนัดดา เซียงเห็น
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี อินทร์เกษม  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๕๘๕

เด็กหญิงกิตติยา บุตรทองดี
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอินทร์ศรัทธาราษฎร์ อินทร์เกษม  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๕๘๖

เด็กหญิงธนัชพร ปรีสวัสดิ

์

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอินทร์ศรัทธาราษฎร์ อินทร์เกษม  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๕๘๗

เด็กหญิงพรนภา อินทร์ทอง

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอินทร์ศรัทธาราษฎร์ อินทร์เกษม  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๕๘๘

เด็กหญิงพิมพ์ชนก สุทธิรักษ
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอินทร์ศรัทธาราษฎร์ อินทร์เกษม  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๕๘๙

เด็กหญิงสุกัญญา ยิมไผ่

้

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอินทร์ศรัทธาราษฎร์ อินทร์เกษม  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๕๙๐

เด็กหญิงอณัญญา ทมินเหมย

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอินทร์ศรัทธาราษฎร์ อินทร์เกษม  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๕๙๑

เด็กชายจิรกิตต์ หนูนุรักษ์
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนตลิงชันวิทยา

่

ดอนกระรอก  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๕๙๒

เด็กชายเจษฎาภรณ์ สุนทรวิภาต
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนตลิงชันวิทยา

่

ดอนกระรอก  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๕๙๓

เด็กชายเฉลิมชัย ส้อนคม
๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนตลิงชันวิทยา

่

ดอนกระรอก  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๕๙๔

เด็กชายชัยธวัช สามทอง
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนตลิงชันวิทยา

่

ดอนกระรอก  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๕๙๕

เด็กชายปณณธร หินอ่อน
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนตลิงชันวิทยา

่

ดอนกระรอก  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๕๙๖

เด็กชายภัทรพล
ขวัญกิจประเสริฐ

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนตลิงชันวิทยา

่

ดอนกระรอก  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๕๙๗

เด็กชายภาณุพงศ์ วงษ์มาดิษฐ์
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนตลิงชันวิทยา

่

ดอนกระรอก  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๕๙๘

เด็กชายวชิรวิทย์ เตียวเจริญศิลป
๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนตลิงชันวิทยา

่

ดอนกระรอก  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๕๙๙

เด็กชายอำนาจ คล้ายฉำ
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตลิงชันวิทยา

่

ดอนกระรอก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๔๖ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๑๖๐๐

เด็กหญิงเจนิสา บัวชืน

่

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนตลิงชันวิทยา

่

ดอนกระรอก  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๖๐๑

เด็กหญิงดวงธิดา จันทสิงห์
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนตลิงชันวิทยา

่

ดอนกระรอก  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๖๐๒

เด็กหญิงธนกมล สมบูรณ์
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตลิงชันวิทยา

่

ดอนกระรอก  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๖๐๓

เด็กหญิงเปมิกา ปนโต
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตลิงชันวิทยา

่

ดอนกระรอก  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๖๐๔

เด็กหญิงสิรินทิพย์ พุ่มไพรินทร์
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนตลิงชันวิทยา

่

ดอนกระรอก  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๖๐๕

เด็กหญิงอรวรรณ ศรีสัมพันธ์
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนตลิงชันวิทยา

่

ดอนกระรอก  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๖๐๖

เด็กหญิงเพ็ญภัค เพ็งเรือง
๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนตลิงชันวิทยา

่

ดอนกระรอก  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๖๐๗

เด็กหญิงพิไลวรรณ จันทร์เนตร

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามทอง สามทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๖๐๘

เด็กชายปุญณพัฒน์ สัยน้อย
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุวรรณนาคี สุวรรณนาคี  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๖๐๙

เด็กหญิงนันท์ณภัส ลิมธนกิจ

้

๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุวรรณนาคี สุวรรณนาคี  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๖๑๐

เด็กหญิงพิชญาภา สุขแก้ว
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุวรรณนาคี สุวรรณนาคี  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๖๑๑

เด็กหญิงพิชาภรณ์ แปนเพ็ชร
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุวรรณนาคี สุวรรณนาคี  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๖๑๒

เด็กหญิงวริศรา ศุขเจริญ
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุวรรณนาคี สุวรรณนาคี  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๖๑๓

เด็กหญิงสุธินันท์ ลิมธนกิจ

้

๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุวรรณนาคี สุวรรณนาคี  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๖๑๔

เด็กชายชัยชาญ แสงสนิท
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนิเวศน์ธรรมาราม นิเวศน์ธรรมาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๖๑๕

เด็กหญิงจันทร์จิรา เกิดศรี
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนิเวศน์ธรรมาราม นิเวศน์ธรรมาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๖๑๖

เด็กหญิงปรียานุช บุญเทพ
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิเวศน์ธรรมาราม นิเวศน์ธรรมาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๖๑๗

เด็กหญิงสุภาพร เหล่ากอดี
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนิเวศน์ธรรมาราม นิเวศน์ธรรมาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๖๑๘

เด็กชายนันทวัฒน์ ดิษฐเทศ
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิเวศน์ธรรมาราม นิเวศน์ธรรมาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๖๑๙

เด็กชายอาทิตย์ ทองแท้
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิเวศน์ธรรมาราม นิเวศน์ธรรมาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๖๒๐

เด็กชายเอกลักษณ์ พันธุ์แตง
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิเวศน์ธรรมาราม นิเวศน์ธรรมาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๖๒๑

เด็กหญิงกมลวรรณ ครุฑสุข
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิเวศน์ธรรมาราม นิเวศน์ธรรมาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๖๒๒

เด็กหญิงกัญฐิกา พันธุ์ถม
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิเวศน์ธรรมาราม นิเวศน์ธรรมาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๖๒๓

เด็กหญิงขวัญกมล โมพันธ์
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิเวศน์ธรรมาราม นิเวศน์ธรรมาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๖๒๔

เด็กหญิงชลธิชา ปุริสพันธุ์
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนิเวศน์ธรรมาราม นิเวศน์ธรรมาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๖๒๕

เด็กหญิงณัชชา เกิดสมบูรณ์
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนิเวศน์ธรรมาราม นิเวศน์ธรรมาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๖๒๖

เด็กหญิงพาทินธิดา สุริโย
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิเวศน์ธรรมาราม นิเวศน์ธรรมาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๖๒๗

เด็กหญิงศศิพร เกตุรอด
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิเวศน์ธรรมาราม นิเวศน์ธรรมาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๖๒๘

เด็กหญิงอุ้มบุญ เชียงปอง

่

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนิเวศน์ธรรมาราม นิเวศน์ธรรมาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๖๒๙

นางสาวสุพรรณี เสมคำ
๑๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดวังพระนอน วังพระนอน  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๖๓๐

เด็กชายวีรภัทร แก้วปานกัน
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังพระนอน วังพระนอน  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๖๓๑

เด็กชายกิจจา พันธุ์แตง
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังพระนอน วังพระนอน  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๖๓๒

เด็กชายอริญชย์ พุ่มก๋ง
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวังพระนอน วังพระนอน  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๖๓๓

เด็กชายธนสาร ราชสิงห์
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังพระนอน วังพระนอน  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๖๓๔

เด็กชายลิปปกร ศรีสด

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวังพระนอน วังพระนอน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๔๗ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๑๖๓๕

เด็กชายปรัชญา สอดสี
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวังพระนอน วังพระนอน  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๖๓๖

เด็กชายอำนาจ อินตะโชติ
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังพระนอน วังพระนอน  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๖๓๗

เด็กหญิงพัชรา เซียงปอง

่

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังพระนอน วังพระนอน  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๖๓๘

เด็กหญิงปลัดดา สุมูลเวช
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังพระนอน วังพระนอน  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๖๓๙

เด็กชายภูชิสส์ จรรยยุทธพงษ์
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังพระนอน วังพระนอน  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๖๔๐

เด็กชายถิรายุ จีนสุขแสง
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังพระนอน วังพระนอน  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๖๔๑

เด็กชายสหรัฐ ประทุมศรี
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังพระนอน วังพระนอน  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๖๔๒

เด็กชายณัฐวุฒิ ปานอำพันธ์
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังพระนอน วังพระนอน  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๖๔๓

เด็กชายธณกรณ์ ปาลพันธุ์
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังพระนอน วังพระนอน  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๖๔๔

เด็กหญิงอังคณา แก้ววิชิตร
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังพระนอน วังพระนอน  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๖๔๕

เด็กหญิงเยาวลักษณ์ โชยสำโรง
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังพระนอน วังพระนอน  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๖๔๖

เด็กชายกรกช คำมูลมี
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังพระนอน วังพระนอน  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๖๔๗

เด็กชายธีรยุทธ ทาเหล็ก
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังพระนอน วังพระนอน  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๖๔๘

เด็กหญิงทรายทิพย์ คงเปย

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังพระนอน วังพระนอน  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๖๔๙

เด็กหญิงทิพยาภรณ์ คงเปย
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังพระนอน วังพระนอน  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๖๕๐

เด็กหญิงบุษบร ปาละพันธุ์

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังพระนอน วังพระนอน  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๖๕๑

เด็กหญิงนันท์นภัส พันธุ์แตง
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังพระนอน วังพระนอน  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๖๕๒

เด็กหญิงพรทิพย์ ยีสุ่น

่

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังพระนอน วังพระนอน  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๖๕๓

นางสีนวล คอกตะเคียน
๑๙/๐๒/๒๕๐๑

โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

วัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

 

สพ ๒๔๕๙/๐๑๖๕๔

นางสุกัญญา ขอพึง

่

๐๖/๐๘/๒๕๐๓
โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

วัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

 

สพ ๒๔๕๙/๐๑๖๕๕

เด็กชายชลภัทร ศรีโล

๑๕/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

วัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

 

สพ ๒๔๕๙/๐๑๖๕๖

เด็กชายนภาดล ถิรพงศ์ชาติ
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

วัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

 

สพ ๒๔๕๙/๐๑๖๕๗

เด็กชายปรมัฐ หมืนละ

่

๑๙/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

วัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

 

สพ ๒๔๕๙/๐๑๖๕๘

เด็กชายปยะพงษ์ ภู่บำเพ็ญ
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

วัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

 

สพ ๒๔๕๙/๐๑๖๕๙

เด็กชายวิโรจน์ ศรีคำแหง
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

วัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

 

สพ ๒๔๕๙/๐๑๖๖๐

เด็กชายศุภชัย เพ็ชรน้อย
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

วัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

 

สพ ๒๔๕๙/๐๑๖๖๑

เด็กหญิงปณิตา เทพประสิทธิ

์

๒๐/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

วัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

 

สพ ๒๔๕๙/๐๑๖๖๒

เด็กชายเขมชาติ เสร็จกิจ
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

วัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

 

สพ ๒๔๕๙/๐๑๖๖๓

เด็กชายฉัตนภัทธ คุ้มตะสิน
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

วัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

 

สพ ๒๔๕๙/๐๑๖๖๔

เด็กชายณัฐวุฒิ สุรามาตร
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

วัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

 

สพ ๒๔๕๙/๐๑๖๖๕

เด็กชายธนพัฒน์ ทังมิ

่

๑๓/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

วัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

 

สพ ๒๔๕๙/๐๑๖๖๖

เด็กชายพีรพัฒน์ อันทะปญญา
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

วัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

 

สพ ๒๔๕๙/๐๑๖๖๗

เด็กชายภูมินทร์ อินโต
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

วัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

 

สพ ๒๔๕๙/๐๑๖๖๘

เด็กชายศักดา เนียมสุข
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

วัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

 

สพ ๒๔๕๙/๐๑๖๖๙

เด็กชายศิวโรจน์ สุขเผือก
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

วัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๔๘ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๑๖๗๐

เด็กหญิงกาญจนา สาพันธ์
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

วัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

 

สพ ๒๔๕๙/๐๑๖๗๑

เด็กหญิงจันทิมา แก้วกลม
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

วัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

 

สพ ๒๔๕๙/๐๑๖๗๒

เด็กหญิงชญานิศ สุพัฒนะ
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

วัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

 

สพ ๒๔๕๙/๐๑๖๗๓

เด็กหญิงนรารัตน์ เทพวงษ์
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

วัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

 

สพ ๒๔๕๙/๐๑๖๗๔

เด็กหญิงปวีณ์ธิดา คุ้มตะสิน
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

วัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

 

สพ ๒๔๕๙/๐๑๖๗๕

เด็กหญิงพิสินี มาตรพันธุ์

๒๘/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

วัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

 

สพ ๒๔๕๙/๐๑๖๗๖

เด็กหญิงอรปรียา จำปาเงิน
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

วัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

 

สพ ๒๔๕๙/๐๑๖๗๗

เด็กชายวัชรพล แกะทาคำ
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิงาม

์

วัดไผ่เกาะโพธิงาม

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๑๖๗๘

เด็กชายณัฐจักร์ บุญมา
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิงาม

์

วัดไผ่เกาะโพธิงาม

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๑๖๗๙

เด็กชายปติศักดิ

์

แก่นเชือชัย

้

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิงาม

์

วัดไผ่เกาะโพธิงาม

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๑๖๘๐

เด็กชายราชพฤกษ์ จันทร์ทอง

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิงาม

์

วัดไผ่เกาะโพธิงาม

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๑๖๘๑

เด็กชายศราวุฒิ อินทร์สุข
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิงาม

์

วัดไผ่เกาะโพธิงาม

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๑๖๘๒

เด็กชายอนุชิต พันธ์เถือน

่

๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิงาม

์

วัดไผ่เกาะโพธิงาม

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๑๖๘๓

เด็กชายอุทัย สมจิตร
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิงาม

์

วัดไผ่เกาะโพธิงาม

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๑๖๘๔

เด็กหญิงกัลยานี แก้วปาน

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิงาม

์

วัดไผ่เกาะโพธิงาม

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๑๖๘๕

เด็กหญิงจิรวรรณ ทรัพย์ศรีสมุทร
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิงาม

์

วัดไผ่เกาะโพธิงาม

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๑๖๘๖

เด็กหญิงญารินดา เอียมอินทร์

่

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิงาม

์

วัดไผ่เกาะโพธิงาม

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๑๖๘๗

เด็กหญิงพรกรัณย์ เชยชม
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิงาม

์

วัดไผ่เกาะโพธิงาม

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๑๖๘๘

เด็กหญิงพิมสุดา สุริยายนต์
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิงาม

์

วัดไผ่เกาะโพธิงาม

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๑๖๘๙

เด็กหญิงลภัสรดา ปุริสธรรม
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิงาม

์

วัดไผ่เกาะโพธิงาม

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๑๖๙๐

เด็กหญิงสกุลทิพย์ คงวชิรไพบูลย์
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิงาม

์

วัดไผ่เกาะโพธิงาม

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๑๖๙๑

เด็กหญิงสุกัญญา โชคสกุล
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิงาม

์

วัดไผ่เกาะโพธิงาม

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๑๖๙๒

เด็กหญิงสุนิตา สีขาว
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิงาม

์

วัดไผ่เกาะโพธิงาม

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๑๖๙๓

นายเกษมศักดิ

์

โพธิกุล
๒๐/๑๒/๒๕๑๙

โรงเรียนวัดลาดตาล สองเขตสามัคคี  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๖๙๔

นายจำเริญ แก้วศรีงาม
๐๙/๐๒/๒๕๐๑

โรงเรียนวัดลาดตาล สองเขตสามัคคี  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๖๙๕

นายปราโมท ศรีสุวรรIณ์
๑๒/๐๘/๒๕๑๑

โรงเรียนวัดลาดตาล สองเขตสามัคคี  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๖๙๖

นางเพียงใจ แก้วดำ
๐๘/๐๕/๒๕๐๕

โรงเรียนวัดลาดตาล สองเขตสามัคคี  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๖๙๗

นางศิริพร พงษ์เหล่าขำ
๒๖/๐๓/๒๕๐๕

โรงเรียนวัดลาดตาล สองเขตสามัคคี  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๖๙๘

นางสาวนิภาพร กลินเกตุ

่

๓๐/๑๒/๒๕๒๔

โรงเรียนวัดลาดตาล สองเขตสามัคคี  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๖๙๙

นางสาวอรทัย ตันเจริญ
๐๖/๐๒/๒๕๒๖

โรงเรียนวัดลาดตาล สองเขตสามัคคี  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๗๐๐

นายจาตุรงค์ แพะขุนทด

๑๘/๑๒/๒๕๓๖

โรงเรียนวัดลาดตาล สองเขตสามัคคี  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๗๐๑

นายภพภูวัสส์ นามปพนอังกูร
๑๒/๐๑/๒๕๓๔

โรงเรียนวัดลาดตาล สองเขตสามัคคี  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๗๐๒

นายวิชพล อินทร์ประยงค์
๐๙/๑๐/๒๕๒๘

โรงเรียนวัดลาดตาล สองเขตสามัคคี  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๗๐๓

นายอลงกรณ์ สิงห์ไพศาล
๐๑/๑๒/๒๕๒๙

โรงเรียนวัดลาดตาล สองเขตสามัคคี  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๗๐๔

นางรัตนา โมพันธ์
๐๘/๐๙/๒๕๐๑

โรงเรียนวัดลาดตาล สองเขตสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๔๙ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๑๗๐๕

นางอารี ปนแก้ว
๒๐/๑๐/๒๕๐๐

โรงเรียนวัดลาดตาล สองเขตสามัคคี  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๗๐๖

นางสาวกรพินธุ์ อุมะมานิต
๒๕/๑๐/๒๕๓๐

โรงเรียนวัดลาดตาล สองเขตสามัคคี  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๗๐๗

นางสาวสมปอง ทรงธิบาย
๒๓/๐๙/๒๕๐๙

โรงเรียนวัดลาดตาล สองเขตสามัคคี  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๗๐๘

เด็กหญิงณัฐชา ขวัญมงคล
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดตาล สองเขตสามัคคี  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๗๐๙

เด็กชายณรงศักดิ

์

สิงห์ปอง
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดตาล สองเขตสามัคคี  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๗๑๐

เด็กชายปาริวรรต ยะคำ
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดตาล สองเขตสามัคคี  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๗๑๑

เด็กชายกฤษดา มาศิริ
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดตาล สองเขตสามัคคี  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๗๑๒

เด็กชายชาญชัย นิลเขตร์
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดตาล สองเขตสามัคคี  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๗๑๓

เด็กชายณฐพร วงษ์ยีสุ่น

่

๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดตาล สองเขตสามัคคี  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๗๑๔

เด็กชายพีรพัฒน์ มีจันทอง

่

๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดตาล สองเขตสามัคคี  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๗๑๕

เด็กชายพีรพัฒน์ ศรีวิเชียร
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดตาล สองเขตสามัคคี  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๗๑๖

เด็กชายศรัณลักษณ์ ศรีวิเชียร
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดตาล สองเขตสามัคคี  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๗๑๗

เด็กชายสุรพัศ เพ็งคุ่ย
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดตาล สองเขตสามัคคี  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๗๑๘

เด็กหญิงกัญศิริ คชวงษ์
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดตาล สองเขตสามัคคี  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๗๑๙

เด็กหญิงกานต์ธิดา เจริญจิต
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดตาล สองเขตสามัคคี  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๗๒๐
เด็กหญิงจรรยมณฑน์ ปานพันธุ์โพธิ

์

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดตาล สองเขตสามัคคี  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๗๒๑

เด็กหญิงจิราพร ผ่องพันธุ์
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดตาล สองเขตสามัคคี  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๗๒๒

เด็กหญิงชฎาภรณ์ พวงจันทร์
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลาดตาล สองเขตสามัคคี  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๗๒๓

เด็กหญิงณิชาพร มากสอน
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดตาล สองเขตสามัคคี  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๗๒๔

เด็กหญิงทิพเนตร บุญเกิด
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดตาล สองเขตสามัคคี  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๗๒๕

เด็กหญิงปยวรรณ หอมละออ
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดตาล สองเขตสามัคคี  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๗๒๖

เด็กหญิงภคพร เขียวแก้ว

้

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดตาล สองเขตสามัคคี  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๗๒๗

เด็กหญิงรวิสรา กล้าหาญ
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดตาล สองเขตสามัคคี  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๗๒๘

เด็กหญิงรุ้งฤดี มีมา
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดตาล สองเขตสามัคคี  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๗๒๙

เด็กหญิงสุพิชญา หุ่นแสวง
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดตาล สองเขตสามัคคี  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๗๓๐

เด็กหญิงอภิญญา โพธิกระจ่าง

์

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดตาล สองเขตสามัคคี  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๗๓๑

เด็กหญิงอริญชย์ สุขมานิตย์
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดตาล สองเขตสามัคคี  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๗๓๒

เด็กหญิงอันดา บูรพา
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดตาล สองเขตสามัคคี  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๗๓๓

เด็กชายคมสัน จิตถนอม
๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยคล้า สองเขตสามัคคี  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๗๓๔

เด็กชายธนทัต เปาอินทร์
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยคล้า สองเขตสามัคคี  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๗๓๕

เด็กชายธนพล ปนทอง
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยคล้า สองเขตสามัคคี  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๗๓๖

เด็กชายธนวัฒน์ ดำรงค์ชาติ
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยคล้า สองเขตสามัคคี  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๗๓๗

เด็กหญิงศศิชา ขันทอง
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยคล้า สองเขตสามัคคี  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๗๓๘

เด็กชายนรินทร์ ศิริวราพันธุ์
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านโพธิตะวันตก

์

บ้านโพธิตะวันตก

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๑๗๓๙

เด็กหญิงณัฐริณี เขมานนท์
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านโพธิตะวันตก

์

บ้านโพธิตะวันตก

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๕๐ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๑๗๔๐

เด็กหญิงกัลยา พุทธจรรยา
๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านโพธิตะวันตก

์

บ้านโพธิตะวันตก

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๑๗๔๑

เด็กหญิงจิรา ระยับศรี
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านโพธิตะวันตก

์

บ้านโพธิตะวันตก

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๑๗๔๒

เด็กหญิงพีรยา เนตรหิน
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านโพธิตะวันตก

์

บ้านโพธิตะวันตก

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๑๗๔๓

เด็กหญิงอธิชา ทรัพย์สิน
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านโพธิตะวันตก

์

บ้านโพธิตะวันตก

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๑๗๔๔

เด็กชายจิรภัทร จันทร์สืบสาย
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านโพธิตะวันออก

์

บ้านโพธิตะวันออก

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๑๗๔๕

เด็กชายศุภฤกษ์ เพ็งเรือง
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านโพธิตะวันออก

์

บ้านโพธิตะวันออก

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๑๗๔๖

เด็กหญิงณิชกานต์ จิตต์ใจดี
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านโพธิตะวันออก

์

บ้านโพธิตะวันออก

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๑๗๔๗

เด็กหญิงเนตรดาว มานะกุล
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านโพธิตะวันออก

์

บ้านโพธิตะวันออก

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๑๗๔๘

เด็กหญิงวิภาวินี เหลืองพิริยะชาติ
๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านโพธิตะวันออก

์

บ้านโพธิตะวันออก

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๑๗๔๙

เด็กชายสุทธิพงษ์ บุญเจือจันทร์
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประชุมชน ประชุมชน  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๗๕๐

เด็กชายธรรมรงค์ ฉิมพันธ์

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประชุมชน ประชุมชน  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๗๕๑

เด็กชายปญญาวุฒิ หันกลาง
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประชุมชน ประชุมชน  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๗๕๒

เด็กชายพงษ์เดชอมร พงษ์สุวรรณ
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประชุมชน ประชุมชน  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๗๕๓

เด็กชายมนตรี กลินป

่

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประชุมชน ประชุมชน  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๗๕๔

เด็กชายฤทธิพงศ์ เสาสมวงษ์
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประชุมชน ประชุมชน  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๗๕๕

เด็กชายคมกฤษณ์ ชาวบุตรดี
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประชุมชน ประชุมชน  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๗๕๖

เด็กชายปฐมพงศ์ คำทัศน์
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประชุมชน ประชุมชน  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๗๕๗

เด็กชายพันกาย มัจฉา
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดประชุมชน ประชุมชน  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๗๕๘

เด็กหญิงณัฐณิชา อุปถัมภ์
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประชุมชน ประชุมชน  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๗๕๙
เด็กหญิงดวงกมลวรรณ

มีลาดคำ
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประชุมชน ประชุมชน  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๗๖๐

เด็กหญิงปวัณา นิมนวล

่

๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประชุมชน ประชุมชน  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๗๖๑

เด็กหญิงปยภัทร จีนเจือพันธ์
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประชุมชน ประชุมชน  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๗๖๒

เด็กหญิงพัชราภา คุชิตา
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประชุมชน ประชุมชน  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๗๖๓

เด็กชายกิติศักดิ

์

เอือทยา

้

๐๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโพธิท่าทราย

์

โพธิท่าทราย

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๑๗๖๔

เด็กชายพชรพรหม ใจตรง
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิท่าทราย

์

โพธิท่าทราย

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๑๗๖๕

เด็กชายยศพล ข้องม่วง
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิท่าทราย

์

โพธิท่าทราย

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๑๗๖๖

เด็กชายศิรภัส สุดสวาด
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิท่าทราย

์

โพธิท่าทราย

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๑๗๖๗

เด็กชายศุภกร สีทา
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิท่าทราย

์

โพธิท่าทราย

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๑๗๖๘

เด็กหญิงจิราพร ชังกรานต์
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิท่าทราย

์

โพธิท่าทราย

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๑๗๖๙

เด็กหญิงปญญาพร อุ่นม่วง
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิท่าทราย

์

โพธิท่าทราย

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๑๗๗๐

เด็กหญิงวรัญญา ช้างมูล
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิท่าทราย

์

โพธิท่าทราย

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๑๗๗๑

เด็กหญิงสุชาดา ธรรมสอน
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธิท่าทราย

์

โพธิท่าทราย

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๑๗๗๒

เด็กหญิงสุธิดา ลุ่มใหม่
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธิท่าทราย

์

โพธิท่าทราย

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๑๗๗๓

เด็กชายฆนรุจ ชาวดอนคา
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศีรษะเกษ ศรีษะเกษ  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๗๗๔

เด็กชายมานิตย์ วงษ์มา
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศีรษะเกษ ศรีษะเกษ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๕๑ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๑๗๗๕

เด็กหญิงพรนิภา รอดแพง
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศีรษะเกษ ศรีษะเกษ  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๗๗๖

เด็กชายธนศักดิ

์

ศรีสุข
๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศีรษะเกษ ศรีษะเกษ  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๗๗๗

เด็กชายธนากร แก่งหลวง
๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศีรษะเกษ ศรีษะเกษ  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๗๗๘

เด็กชายประพัฒ รอดแพง
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศีรษะเกษ ศรีษะเกษ  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๗๗๙

เด็กชายไพรวัล เตทิ
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศีรษะเกษ ศรีษะเกษ  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๗๘๐

เด็กชายศุภกิจ ชาวลุ่มบัว
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศีรษะเกษ ศรีษะเกษ  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๗๘๑

เด็กชายสมพร ภูฆัง
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศีรษะเกษ ศรีษะเกษ  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๗๘๒

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

ริปูหนอง
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศีรษะเกษ ศรีษะเกษ  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๗๘๓

เด็กหญิงกิงฟา

่

สีบุตรา
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศีรษะเกษ ศรีษะเกษ  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๗๘๔

เด็กหญิงจิตรลดา โพธิยา
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศีรษะเกษ ศรีษะเกษ  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๗๘๕

เด็กหญิงจิราภรณ์ โพธิยา
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศีรษะเกษ ศรีษะเกษ  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๗๘๖

แม่ชีฐิดาพัชญ์ วรพงศ์สิทธิคุณ
๑๖/๑๐/๒๔๙๙

ไทรงามธรรมธราราม
ไทรงามธรรมธราราม

 

สพ ๒๔๕๙/๐๑๗๘๗

แม่ชีนันทิยา ศรีทัง
๐๖/๐๑/๒๕๒๐

ไทรงามธรรมธราราม
ไทรงามธรรมธราราม

 

สพ ๒๔๕๙/๐๑๗๘๘

แม่ชีพิมพ์ชนก
ชำนาญพาณิชย์กุล ๑๒/๑๒/๒๕๐๙

ไทรงามธรรมธราราม
ไทรงามธรรมธราราม

 

สพ ๒๔๕๙/๐๑๗๘๙

แม่ชีรัตนาวดี พลอยประเสริฐ
๑๖/๐๙/๒๕๒๙

ไทรงามธรรมธราราม
ไทรงามธรรมธราราม

 

สพ ๒๔๕๙/๐๑๗๙๐

แม่ชีเรวดี เจริญเลิศยศ
๐๖/๐๕/๒๕๑๔

ไทรงามธรรมธราราม
ไทรงามธรรมธราราม

 

สพ ๒๔๕๙/๐๑๗๙๑

แม่ชีศิริวิไล พลจารย์
๐๑/๐๖/๒๕๒๕

ไทรงามธรรมธราราม
ไทรงามธรรมธราราม

 

สพ ๒๔๕๙/๐๑๗๙๒

นางรุ่งทิวา นุตนก
๑๙/๑๒/๒๕๐๗

ไทรงามธรรมธราราม
ไทรงามธรรมธราราม

 

สพ ๒๔๕๙/๐๑๗๙๓

เด็กชายรติ มุ่งสูงเนิน
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพร้าว พร้าว  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๗๙๔

เด็กชายสวภัทร นาคใจเสือ
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพร้าว พร้าว  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๗๙๕

เด็กหญิงกมลชนก ทองประเพียร
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพร้าว พร้าว  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๗๙๖

เด็กหญิงธัญญธร พลายโถ
๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพร้าว พร้าว  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๗๙๗

เด็กหญิงพรรวษา เจริญสุข
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพร้าว พร้าว  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๗๙๘

เด็กหญิงวรลักษณ์ วงษ์จันทร์
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพร้าว พร้าว  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๗๙๙

เด็กหญิงวรัญญา มากสำลี
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพร้าว พร้าว  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๘๐๐

เด็กหญิงสุญาพร ตุมา
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพร้าว พร้าว  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๘๐๑

เด็กชายจิรกิตติ

์

สุภาแดน
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวรจันทร์ วรจันทร์  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๘๐๒

เด็กชายจิระพันธุ์ อินชนะ
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวรจันทร์ วรจันทร์  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๘๐๓

เด็กชายภูรินทร์ ชมชืน

่

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวรจันทร์ วรจันทร์  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๘๐๔

เด็กชายมารวย ศรีเชิงชัย
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวรจันทร์ วรจันทร์  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๘๐๕

เด็กชายวัชรินทร์ สท้านวัฒน์

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวรจันทร์ วรจันทร์  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๘๐๖

เด็กชายถิรวัฒน์ นาดอน
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวรจันทร์ วรจันทร์  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๘๐๗

เด็กชายคณิศร คล้ายหิรัญ
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวรจันทร์ วรจันทร์  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๘๐๘

เด็กชายคณิศร มีสกุล
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวรจันทร์ วรจันทร์  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๘๐๙

เด็กชายณภัทร จันทน์ผา
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวรจันทร์ วรจันทร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๕๒ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๑๘๑๐

เด็กชายธีระพงษ์ บาลนคร
๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวรจันทร์ วรจันทร์  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๘๑๑

เด็กชายธีระพัฒน์ ศรีโปฎก
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวรจันทร์ วรจันทร์  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๘๑๒

เด็กชายนภัทร ภู่คงแก้ว

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวรจันทร์ วรจันทร์  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๘๑๓

เด็กชายพีระพัฒน์ นุชกระแส
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวรจันทร์ วรจันทร์  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๘๑๔

เด็กชายภวินท์ เขียวสอาด
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวรจันทร์ วรจันทร์  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๘๑๕

เด็กชายวุฒิพงษ์ แจ่มจอมทอง
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวรจันทร์ วรจันทร์  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๘๑๖

เด็กชายศิวกร จำปาเงิน
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวรจันทร์ วรจันทร์  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๘๑๗

เด็กชายอดัม อาโบ  อาชัวร์
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวรจันทร์ วรจันทร์  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๘๑๘

เด็กชายอนุชิต รักษาทรัพย์
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวรจันทร์ วรจันทร์  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๘๑๙

เด็กชายอภิวิชญ์ ศาลา
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวรจันทร์ วรจันทร์  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๘๒๐

เด็กชายเอกราช
หวังบูรพาไพบูลย์ ๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวรจันทร์ วรจันทร์  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๘๒๑

เด็กหญิงลลิตา ข้องจัน

่

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวรจันทร์ วรจันทร์  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๘๒๒

เด็กหญิงศิรดา อัคลา
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวรจันทร์ วรจันทร์  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๘๒๓

เด็กหญิงศิริพร จำปาทอง
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวรจันทร์ วรจันทร์  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๘๒๔

เด็กหญิงชญาดา ข้องจัน

่

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวรจันทร์ วรจันทร์  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๘๒๕

เด็กหญิงชมพูนุช เลิศดี
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวรจันทร์ วรจันทร์  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๘๒๖

เด็กหญิงชยากร เชิดชูสุวรรณ
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวรจันทร์ วรจันทร์  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๘๒๗

เด็กหญิงณีรนุช สิงห์ชำนาญ
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวรจันทร์ วรจันทร์  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๘๒๘

เด็กหญิงนวนันท์ ร่มโพธิเย็น

์

๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวรจันทร์ วรจันทร์  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๘๒๙

เด็กหญิงปาลิตา คังลา
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวรจันทร์ วรจันทร์  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๘๓๐

เด็กหญิงปยะดา ปนสกุล
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวรจันทร์ วรจันทร์  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๘๓๑

เด็กหญิงพิชญาภา มหารัตน์
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวรจันทร์ วรจันทร์  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๘๓๒

เด็กหญิงพุทรา สุพรรณสมภพ
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวรจันทร์ วรจันทร์  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๘๓๓

เด็กหญิงภัสส์กุลช์ ลิมแก้วสุวรรณ

้

๐๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดวรจันทร์ วรจันทร์  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๘๓๔

เด็กหญิงรุ้งเหนือ จดจำ
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวรจันทร์ วรจันทร์  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๘๓๕

เด็กหญิงศศิธร วงษ์แน่งน้อย
๑๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวรจันทร์ วรจันทร์  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๘๓๖

เด็กหญิงศุภภัสษา สุวรรณเสถียร
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวรจันทร์ วรจันทร์  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๘๓๗

เด็กหญิงสิรินทรา
นาคะประเสริฐกุล ๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวรจันทร์ วรจันทร์  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๘๓๘

เด็กชายทินภัทร หมู่ศิริ
๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๘๓๙

เด็กชายนลธวัช พลายโถ
๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๘๔๐

เด็กชายพัชรพล ใจหนักดี
๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๘๔๑

เด็กชายโกวิท ทองสูง
๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๘๔๒

เด็กชายธนทรัพย์ คำเสียง
๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๘๔๓

เด็กชายพีระพงษ์ คำมัน

่

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๘๔๔

เด็กชายภานุพงษ์ อุ่นพันธ์หริม

่

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๕๓ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๑๘๔๕

เด็กชายธีรภัทร เชือศรี

้

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๘๔๖

เด็กชายภูผา แข้งแข
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๘๔๗

เด็กชายวรวิทย์ มีตาบุญ
๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๘๔๘

เด็กชายศรัณยู เพ็ชรพ่วง
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๘๔๙

เด็กชายจิรพัฒน์ ธงศรี
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๘๕๐

เด็กชายณัฐวุฒิ เย็นสุข
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๘๕๑

เด็กชายธนภัทร มันใจ

่

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๘๕๒

เด็กชายธีรเดช เดชอุ่ม
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๘๕๓

เด็กชายพรชัย ฉำแจ่ม
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๘๕๔

เด็กชายพิษณุพงษ์ นาคพิณ
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๘๕๕

เด็กชายพีรพงศ์ จาดใจดี
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๘๕๖

เด็กชายภัทรพงษ์ ฉำแจ่ม
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๘๕๗

เด็กชายภูมิพัฒน์ อินทร์ทอง
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๘๕๘

เด็กชายวานิตย์ นนท์ปฏิมากุล
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๘๕๙

เด็กชายวายุ เหมือนแก้ว
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๘๖๐

เด็กชายวายุพัฒ อ่อนปรุง
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๘๖๑

เด็กชายวิศรุต โพธิคำพันธ์

์

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๘๖๒

เด็กชายศุภชัย ศิริพานิช
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๘๖๓

เด็กชายกิติพัฒน์ ศิริพานิช
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๘๖๔

เด็กชายชยณัฐ เพ็งเขียว
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๘๖๕

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

จิตต์สอาด
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๘๖๖

เด็กชายธีรเทพ เกตุธาร
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๘๖๗

เด็กชายนที บาศรี
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๘๖๘

เด็กชายนิพนธ์ เดชอุ่ม
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๘๖๙

เด็กชายพงศ์พัฒน์ พลอยสุขใส
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๘๗๐

เด็กชายพุทธิพงศ์ สำราญดี
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๘๗๑

เด็กชายศุภวิชญ์ เทพทอง
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๘๗๒

เด็กชายอธิป คุ้มบุญ
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๘๗๓

เด็กชายอานนท์ แก้วจันทร์
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๘๗๔

เด็กชายธีรภัทร์ รอดจิตต์สวัสดิ

์

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๘๗๕

เด็กชายจิรพงศ์ ศรีนิล
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๘๗๖

เด็กชายจีรศักดิ

์

แปนคง
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๘๗๗

เด็กชายธนพล คุ้มดี
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๘๗๘

เด็กชายธนภัทร ปนงาม
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๘๗๙

เด็กชายธนภัทร พลายมี
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๕๔ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๑๘๘๐

เด็กชายธีรภัทร์ ประเสริฐลาภ
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๘๘๑

เด็กชายพัสกร ใบเตย
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๘๘๒

เด็กชายมนต์ชนะ เจริญสุข
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๘๘๓

เด็กชายวันพุธ ก่วยสกุล
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๘๘๔

เด็กชายวุฒิพันธุ์ มีเอียม

่

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๘๘๕

นางสาวนุชนาถ ธรรมชัย
๐๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๘๘๖

เด็กหญิงรติกร รามแสง
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๘๘๗

เด็กหญิงกรรฑิฌาย์ นวมทอง
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๘๘๘

เด็กหญิงกัญญาณัฐ กล่อมสมร
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๘๘๙

เด็กหญิงกัญญารัตน์ โพธินุช

์

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๘๙๐

เด็กหญิงกัณห์ธิชา ฉำแจ่ม
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๘๙๑

เด็กหญิงกัลยารัตน์ พนิชย์พิบูลย์
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๘๙๒

เด็กหญิงกาญจนา เกิดบุญ

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๘๙๓

เด็กหญิงจุฑามาศ เหล็กดี
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๘๙๔

เด็กหญิงชมพูนุช ฉำแจ่ม
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๘๙๕

เด็กหญิงชลธิชา แช่มช้อย
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๘๙๖

เด็กหญิงณภัทร คล้ายวรรณ
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๘๙๗

เด็กหญิงณัฐการณ์ คงสว่าง
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๘๙๘

เด็กหญิงณัฐฐินันท์ สาลี
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๘๙๙

เด็กหญิงทิพวรรณ เพ็งเขียว
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๙๐๐

เด็กหญิงธเนตร นาคประเสริฐ
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๙๐๑

เด็กหญิงธัญญารัตน์ ยอดมะปราง

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๙๐๒

เด็กหญิงนลินี แดงรักษ์
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๙๐๓

เด็กหญิงปรียาภัทร รืนโพธิวงศ์

่ ์

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๙๐๔

เด็กหญิงพรวิกา บัวลอย
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๙๐๕

เด็กหญิงรัชมน จันทร์บุญ
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๙๐๖

เด็กหญิงวรรณภา หงษ์ห้า
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๙๐๗

เด็กหญิงวีรวรรณ ชาวบ้านสิงห์
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๙๐๘

เด็กหญิงศิริลักษณ์ หมากปรุง
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๙๐๙

เด็กหญิงสุจิตรา เดชอุ่ม
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๙๑๐

เด็กหญิงอริษา อินทร์รักษา
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๙๑๑

เด็กหญิงกมลวรรณ พุ่มสุทัศน์
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๙๑๒

เด็กหญิงจิราภา แปนคง
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๙๑๓

เด็กหญิงจุฑามาศ เครือสาร
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๙๑๔

เด็กหญิงชนันธิญา เพ็งเขียว
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๕๕ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๑๙๑๕

เด็กหญิงชีวาภร ทองศรีเมือง
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๙๑๖

เด็กหญิงณัฐธิดา สมบุญ
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๙๑๗

เด็กหญิงณัฐริกา ทองคำใส
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๙๑๘

เด็กหญิงธนพร ธนันชัย

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๙๑๙

เด็กหญิงนันทิยา เจือเมือง
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๙๒๐

เด็กหญิงปภาวรินทร์ โพธิศรีทอง

์

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๙๒๑

เด็กหญิงพรวิจิตร นิมนวล

่

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๙๒๒

เด็กหญิงพัชรา พงษ์สุวรรณ
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๙๒๓

เด็กหญิงแพรวา อินทร์สุวรรณ
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๙๒๔

เด็กหญิงภัคสิตา ยอดฉุน

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๙๒๕

เด็กหญิงรัชดาภรณ์ นาคอิม

่

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๙๒๖

เด็กหญิงวรรณนิสา เนตรสว่าง
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๙๒๗

เด็กหญิงวสุนันท์ ภาวิลัย
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๙๒๘

เด็กหญิงสร้อยฟา ทับบำรุง
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๙๒๙

เด็กหญิงสุนันทรา เดชอุ่ม
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๙๓๐

เด็กหญิงสุนิสา สัตหะ
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๙๓๑

เด็กหญิงกมนนัทธ์ เฟองจันทร์
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๙๓๒

เด็กหญิงเกศินี โพธิศรี

์

๐๘/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๙๓๓

เด็กหญิงคัทรียา แก้วมิง

่

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๙๓๔

เด็กหญิงญาณิศา นาคนิยม
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๙๓๕

เด็กหญิงณัฐณิชา แจ้งสว่าง
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๙๓๖

เด็กหญิงณันฑวรรณ ศรีคำ
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๙๓๗

เด็กหญิงดรุณรัตน์ กลัดจอมพงษ์
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๙๓๘

เด็กหญิงธาวินี เสือสกุล
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๙๓๙

เด็กหญิงพรชนก ช่วยรักษา
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๙๔๐

เด็กหญิงสิริรัตน์ สุขสมบูรณ์
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๙๔๑

เด็กหญิงสุภาพร ม่วงคำ
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๙๔๒

เด็กหญิงสุมาลี สุมูลเวช
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๙๔๓

เด็กหญิงอุษาศรี สีคำ
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังกุ่ม วัดนิเวศน์ปวราราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๙๔๔

เด็กชายนพณัฐ วงษ์ษา
๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพระธาตุ พระธาตุ  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๙๔๕

เด็กชายสิทธิพร ปลังสำราญ

่

๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพระธาตุ พระธาตุ  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๙๔๖

เด็กชายธนา ภุมรินทร์
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพระธาตุ พระธาตุ  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๙๔๗

เด็กหญิงณัฐณิชา แสงแก้ว
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระธาตุ พระธาตุ  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๙๔๘

เด็กหญิงพรวิภา ใจดี
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพระธาตุ พระธาตุ  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๙๔๙

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

อ่วมมัน

่

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระธาตุ พระธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๕๖ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๑๙๕๐

เด็กชายรณรงค์ วงษ์เพ็ง

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพระธาตุ พระธาตุ  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๙๕๑

เด็กชายศศิ โอดไธสง
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระธาตุ พระธาตุ  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๙๕๒

เด็กชายอนันต์สิทธิ

์

จวบศักดิ

์

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระธาตุ พระธาตุ  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๙๕๓

เด็กหญิงฐิติมา นาเมือง
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระธาตุ พระธาตุ  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๙๕๔

เด็กหญิงหัทยา ทองแก้ว

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระธาตุ พระธาตุ  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๙๕๕

เด็กชายกฤษณะ โพธิอินทร์

์

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระธาตุ พระธาตุ  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๙๕๖

เด็กชายจิรายุ ชีพนุรัตน์
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระธาตุ พระธาตุ  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๙๕๗

เด็กชายชัยยาพร เสาร์สันทัด
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระธาตุ พระธาตุ  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๙๕๘

เด็กชายณัฐวุฒิ เมฆฉาย

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระธาตุ พระธาตุ  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๙๕๙

เด็กชายธีระเดช ตาตะสิงห์
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระธาตุ พระธาตุ  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๙๖๐

เด็กชายนที ใจพุก
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระธาตุ พระธาตุ  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๙๖๑

เด็กชายนิธิกร แก้วเถือน

่

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระธาตุ พระธาตุ  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๙๖๒

เด็กชายบุญฤทธิ

์

แก้วเถือน

่

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระธาตุ พระธาตุ  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๙๖๓

เด็กชายปญญากร เปรมจันทร์วงษ์
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระธาตุ พระธาตุ  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๙๖๔

เด็กชายภานุวัตร ชินนะ
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระธาตุ พระธาตุ  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๙๖๕

เด็กชายรพีภพ จันพวง
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระธาตุ พระธาตุ  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๙๖๖

เด็กชายรหัท นำค้าง
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระธาตุ พระธาตุ  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๙๖๗

เด็กชายรัชชานนท์ ปนอุบล
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระธาตุ พระธาตุ  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๙๖๘

เด็กชายวีรพล เผือกพันธ์มุข

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระธาตุ พระธาตุ  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๙๖๙

เด็กชายศักรินทร์ หวันลา
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระธาตุ พระธาตุ  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๙๗๐

เด็กชายสันต์ภพ อินธิราช
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระธาตุ พระธาตุ  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๙๗๑

เด็กชายสุรวุฒิ สังขพันธุ์
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระธาตุ พระธาตุ  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๙๗๒

เด็กหญิงชนัญชิดา อ่วมเสือ
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระธาตุ พระธาตุ  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๙๗๓

เด็กหญิงฐิมาพร หนูนุรัตน์
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระธาตุ พระธาตุ  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๙๗๔

เด็กหญิงนวนันท์ มาลพันธ์
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระธาตุ พระธาตุ  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๙๗๕

เด็กหญิงนัชชา สุกแสงจันทร์
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระธาตุ พระธาตุ  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๙๗๖

เด็กหญิงปาณิตา ชินสระน้อย
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระธาตุ พระธาตุ  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๙๗๗

เด็กหญิงพรไพลิน ตาตะสิงห์
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระธาตุ พระธาตุ  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๙๗๘

เด็กหญิงพัชราภรณ์ นาวาทอง
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระธาตุ พระธาตุ  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๙๗๙

เด็กหญิงสุกัญญา ซิววงษ์

้

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระธาตุ พระธาตุ  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๙๘๐

เด็กหญิงสุณีย์ ศรีบุญเพ็ง
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระธาตุ พระธาตุ  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๙๘๑

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ดอนไพรยอด
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระธาตุ พระธาตุ  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๙๘๒

เด็กหญิงอภิญญา โพธิพล
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระธาตุ พระธาตุ  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๙๘๓

เด็กหญิงบัณฑิตา พรมศร
๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ราษฎร์ศรัทธาธรรม  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๙๘๔

เด็กหญิงศรัณญา ปานดี
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ราษฎร์ศรัทธาธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๕๗ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๑๙๘๕

เด็กชายสราวุฒิ เพ็ชรรัตน์
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดกระจับ ลาดกระจับ  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๙๘๖

เด็กหญิงณัฐสุดา กล่าพะบุตร
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดกระจับ ลาดกระจับ  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๙๘๗

เด็กชายชัยมงคล พุกมีพันธ์
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดกระจับ ลาดกระจับ  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๙๘๘

เด็กหญิงบุษราภรณ์ อัตคงหาร
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดกระจับ ลาดกระจับ  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๙๘๙

เด็กหญิงวรนุช แซ่ลิม

่

๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดกระจับ ลาดกระจับ  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๙๙๐

เด็กชายธนบดี ยะมา
๐๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลาดกระจับ ลาดกระจับ  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๙๙๑

เด็กชายวชิระ ปนคง
๑๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดลาดกระจับ ลาดกระจับ  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๙๙๒

เด็กชายวรเชษฐ์ พันธ์สาย
๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลาดกระจับ ลาดกระจับ  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๙๙๓

เด็กหญิงณัฐนันท์ ชัยศรี
๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลาดกระจับ ลาดกระจับ  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๙๙๔

เด็กหญิงภัทรภร อึงสุวานิช

้

๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลาดกระจับ ลาดกระจับ  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๙๙๕

เด็กหญิงสุดาวรัตน์ เปรมจันทร์วงษ์
๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลาดกระจับ ลาดกระจับ  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๙๙๖

เด็กหญิงสุนิสา มิงมีสุข

่

๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลาดกระจับ ลาดกระจับ  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๙๙๗

เด็กชายธนกร ปานจันทร์
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม สามัคคีธรรม  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๙๙๘

เด็กชายเรวัต นาคพร
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม สามัคคีธรรม  

สพ ๒๔๕๙/๐๑๙๙๙

เด็กหญิงจีรนันท์ คำหรุ่ม
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม สามัคคีธรรม  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๐๐๐

เด็กหญิงนรีพร อ่อนพุทรา
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม สามัคคีธรรม  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๐๐๑

เด็กหญิงนิลาวรรณ จงเจริญ
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม สามัคคีธรรม  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๐๐๒

เด็กชายจิรศักดิ

์

สงฆ์สุวงษ์
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม สามัคคีธรรม  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๐๐๓

เด็กชายทิชานนท์ อุ่นใจดี
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม สามัคคีธรรม  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๐๐๔

เด็กชายธนา บุญศรีวงษ์
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม สามัคคีธรรม  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๐๐๕

เด็กชายธาณกิจ อุดหนุน
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม สามัคคีธรรม  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๐๐๖

เด็กชายเริงชัย ฉัดฉาย
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม สามัคคีธรรม  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๐๐๗

เด็กชายหิรัญโชค อิทธิประเวศน์
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม สามัคคีธรรม  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๐๐๘

เด็กชายอนุชิต อินทนนท์
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม สามัคคีธรรม  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๐๐๙

เด็กหญิงกาญจนา เขียวเดชวงษ์
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม สามัคคีธรรม  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๐๑๐

เด็กหญิงการเกศ จงเจริญ
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม สามัคคีธรรม  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๐๑๑

เด็กหญิงคำแพง จันทร์ตรง
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม สามัคคีธรรม  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๐๑๒

เด็กหญิงจารุวรรณ รอดชลาสิน

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม สามัคคีธรรม  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๐๑๓

เด็กหญิงจิราภรณ์ ราชา
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม สามัคคีธรรม  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๐๑๔

เด็กหญิงณัฐชา บุญมามาก
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม สามัคคีธรรม  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๐๑๕

เด็กหญิงพรรวษา ศรีคำแหง
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม สามัคคีธรรม  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๐๑๖

เด็กหญิงอัญญาณี ถีละแก้ว
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม สามัคคีธรรม  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๐๑๗

เด็กชายภูมิพัฒน์ เผ่าพันธุ์
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม สามัคคีธรรม  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๐๑๘

เด็กชายอรรถพร กาละวงษ์

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม สามัคคีธรรม  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๐๑๙

เด็กหญิงพัตรพิมล เปรมจันทร์วงษ์
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม สามัคคีธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๕๘ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๒๐๒๐

เด็กหญิงวนัสนันท์ สงสุวงษ์
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม สามัคคีธรรม  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๐๒๑

เด็กชายเขมทัต พงษ์สุทัศน์
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางกุ้ง วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๒๐๒๒

เด็กชายอภิชาต สาททอง
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางกุ้ง วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๒๐๒๓

เด็กชายก้องภพ มุงเมือง
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางกุ้ง วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๒๐๒๔

เด็กชายจักรกฤษ มัดฉาฉำ
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางกุ้ง วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๒๐๒๕

เด็กชายธนโชติ อ้อมทอง

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางกุ้ง วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๒๐๒๖

เด็กชายรัฐภูมิ ลีสุขเจริญ

้

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางกุ้ง วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๒๐๒๗

เด็กชายศิลายุ เหลือล้น
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางกุ้ง วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๒๐๒๘

เด็กหญิงจรัญญา แซ่ลิม

้

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางกุ้ง วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๒๐๒๙

เด็กหญิงจันจิรา บุญไสว
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางกุ้ง วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๒๐๓๐

เด็กหญิงฐานัดดา วงษ์พันธุ์
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางกุ้ง วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๒๐๓๑

เด็กหญิงนริศรา แก้วกระจ่าง
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางกุ้ง วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๒๐๓๒

เด็กหญิงวนิดา เรืองทอง
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางกุ้ง วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๒๐๓๓

เด็กหญิงศิรภัสสร แก้วปานกัน

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางกุ้ง วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๒๐๓๔

เด็กหญิงสุธิมา สมงาม
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางกุ้ง วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๒๐๓๕

เด็กชายประชารัฐ ผลทวี
๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดดอนโพธิทอง

์

วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๒๐๓๖

เด็กชายสมพงษ์ การะวงษ์
๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดดอนโพธิทอง

์

วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๒๐๓๗

เด็กชายธงชัย อุ่นม่วง
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนโพธิทอง

์

วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๒๐๓๘

เด็กหญิงกชกร ศรีโปดก
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนโพธิทอง

์

วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๒๐๓๙

เด็กหญิงสุพัชตา ใจสุข
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนโพธิทอง

์

วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๒๐๔๐

เด็กชายจีรพัฒน์ หาญพุฒิ

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนโพธิทอง

์

วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๒๐๔๑

เด็กชายศักดิสมุทร

์

กิจกล้า
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนโพธิทอง

์

วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๒๐๔๒

เด็กชายจักรเพชร กรรณศร
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนโพธิทอง

์

วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๒๐๔๓

เด็กชายธนภรณ์ ทรัพย์วิภาดา
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนโพธิทอง

์

วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๒๐๔๔

เด็กชายธีรภัทร เสือนุ้ย

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนโพธิทอง

์

วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๒๐๔๕

เด็กชายภูมินทร์ ปาลพันธ์
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนโพธิทอง

์

วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๒๐๔๖

เด็กชายวงษ์ดนัย แก่นจันทร์
๑๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนโพธิทอง

์

วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๒๐๔๗

เด็กชายสุรชัย แก้ววิชิต
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนโพธิทอง

์

วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๒๐๔๘

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ปานนุต
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนโพธิทอง

์

วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๒๐๔๙

เด็กหญิงณัฐวดี กันยานุช

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนโพธิทอง

์

วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๒๐๕๐

เด็กหญิงภาวิณี ศรีสุข
๑๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนโพธิทอง

์

วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๒๐๕๑

เด็กหญิงสิริพร นุ่มพันธ์
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนโพธิทอง

์

วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๒๐๕๒

เด็กชายธนพัฒน์ ดีกาว
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๒๐๕๓

เด็กชายนัฐวุฒิ นาคจู
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๒๐๕๔

เด็กชายปณณวิชญ์ ปลอดโปร่ง
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม วัดดอนโพธิทอง

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๕๙ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๒๐๕๕

เด็กชายสงกรานต์ อุ่มสุข
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๒๐๕๖

เด็กหญิงอทิตยา ศรีเจริญ

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๒๐๕๗

เด็กหญิงอรสา ภู่คงพันธุ์
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอุทุมพราราม วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๒๐๕๘

เด็กชายจักรพัฒน์ ศรีพิพัฒน์
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอุทุมพราราม วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๒๐๕๙

เด็กชายภัทรพล แหวนเพ็ชร

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอุทุมพราราม วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๒๐๖๐

เด็กชายฤทธิธรรม พันธุ์แตง
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอุทุมพราราม วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๒๐๖๑

เด็กหญิงแก้วตา พันธุ์แตง
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดอุทุมพราราม วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๒๐๖๒

เด็กหญิงพรลัมภา คำพงษ์
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอุทุมพราราม วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๒๐๖๓
เด็กหญิงอาภัสนันทน์ ท่าเกลือ

๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอุทุมพราราม วัดดอนโพธิทอง

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๒๐๖๔

เด็กชายจิรพันธ์ กาละพงศ์
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่รัตนเจดีย์ วัดใหม่รัตนเจดีย์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๐๖๕

เด็กชายธนกฤต พันธุ์ตัน
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่รัตนเจดีย์ วัดใหม่รัตนเจดีย์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๐๖๖

เด็กชายพีรพัฒน์ จุ้ยไทย
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่รัตนเจดีย์ วัดใหม่รัตนเจดีย์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๐๖๗

เด็กชายปรเมษฐ์ จันทร
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่รัตนเจดีย์ วัดใหม่รัตนเจดีย์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๐๖๘

เด็กชายสรัณฐภูมิ เอียมสุพรรณ

่

๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหม่รัตนเจดีย์ วัดใหม่รัตนเจดีย์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๐๖๙

เด็กหญิงธิติมา นิมเรียน

่

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่รัตนเจดีย์ วัดใหม่รัตนเจดีย์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๐๗๐

เด็กหญิงรุจิรัตน์ นันดอนคา
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่รัตนเจดีย์ วัดใหม่รัตนเจดีย์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๐๗๑

เด็กหญิงศลิษา แตงหวาน
๐๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหม่รัตนเจดีย์ วัดใหม่รัตนเจดีย์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๐๗๒

เด็กหญิงศิรินภา พรหมอิม

่

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่รัตนเจดีย์ วัดใหม่รัตนเจดีย์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๐๗๓

นายทวีศิลป สวัสดิฐิติเลิศ

์

๑๘/๐๘/๒๕๒๗

โรงเรียนวัดแก้ว แก้ว  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๐๗๔

นางสาวจารุวรรณ เขียวอ่อน
๑๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดแก้ว แก้ว  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๐๗๕

เด็กหญิงศิริพร แก้วเมืองฝาง

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแก้ว แก้ว  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๐๗๖

เด็กชายนนทิวัชร ชาวห้วยหมาก
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแก้ว แก้ว  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๐๗๗

เด็กชายบุญยกร โพธิสุข

์

๔/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดแก้ว แก้ว  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๐๗๘

เด็กชายปญญา จาดช้าง
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแก้ว แก้ว  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๐๗๙

เด็กชายภาคภูมิ จาดทองคำ
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแก้ว แก้ว  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๐๘๐

เด็กชายวชิรธร กำมะเชียร
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแก้ว แก้ว  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๐๘๑

เด็กหญิงบุญนำ จาดช้าง
๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแก้ว แก้ว  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๐๘๒

เด็กชายกฤษดา เซียงเห็น

่

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแก้ว แก้ว  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๐๘๓

เด็กหญิงชนกสุดา แสงจันทร์

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแก้ว แก้ว  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๐๘๔
เด็กหญิงเบญจมาภรณ์

กระแสสินธุ์
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแก้ว แก้ว  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๐๘๕

เด็กชายคณิศร ศาลางาม
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแก้ว แก้ว  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๐๘๖

เด็กชายเฉลิมรุ่ง เทพท้วม
๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแก้ว แก้ว  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๐๘๗

เด็กชายชัยกรานต์ ภาคำ
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแก้ว แก้ว  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๐๘๘

เด็กชายธันวราช เทพท้วม
๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแก้ว แก้ว  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๐๘๙

เด็กชายนรบดี นิรัติศัย
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแก้ว แก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๖๐ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๒๐๙๐

เด็กชายพัสกร ผ่องนภา
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแก้ว แก้ว  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๐๙๑

เด็กชายพีรพัฒน์ เปยไพบูลย์
๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแก้ว แก้ว  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๐๙๒

เด็กชายภูริ ภูมิชัย
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแก้ว แก้ว  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๐๙๓

เด็กชายรัชปภา ท้วมพงษ์
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแก้ว แก้ว  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๐๙๔

เด็กชายราเมศวร์ บุญยก
๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแก้ว แก้ว  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๐๙๕

เด็กชายสุพรรณ ภาสาลี
๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแก้ว แก้ว  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๐๙๖

เด็กชายอธิบดี นิรัตศัย

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแก้ว แก้ว  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๐๙๗

เด็กชายอนุสรณ์ เจริญศรี
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแก้ว แก้ว  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๐๙๘

เด็กชายอาทินันท์ วรรณารุณ
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแก้ว แก้ว  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๐๙๙

เด็กชายเอกลักษณ์ คล้ายลอย
๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแก้ว แก้ว  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๑๐๐

เด็กหญิงกนิษฐา รูปสม
๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแก้ว แก้ว  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๑๐๑

เด็กหญิงขวัญฤทัย หนูน้อย
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแก้ว แก้ว  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๑๐๒

เด็กหญิงจิราวรรณ แก้วรุ่งเรือง

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแก้ว แก้ว  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๑๐๓

เด็กหญิงธมลวรรณ พิกุลทอง
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแก้ว แก้ว  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๑๐๔

เด็กหญิงวิภาวี พันธ์แตง

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแก้ว แก้ว  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๑๐๕

เด็กหญิงเอมิการ์ บังเงิน

้

๙/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดแก้ว แก้ว  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๑๐๖

เด็กชายณัฐภาส พันธ์แตง
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแก้ว แก้ว  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๑๐๗

เด็กชายพร้อมพงษ์ จาดทองคำ
๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแก้ว แก้ว  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๑๐๘

เด็กหญิงชนิดา น้อยโพธิกลาง

์

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแก้ว แก้ว  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๑๐๙

เด็กหญิงเนตรนภา ทองนวม
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแก้ว แก้ว  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๑๑๐

เด็กหญิงพิมพ์มาดา แสงจันทร์
๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแก้ว แก้ว  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๑๑๑

เด็กชายโกศล จันทร์สุวรรณ
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแก้ว แก้ว  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๑๑๒

เด็กชายพงศกร ดีเลิศ

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแก้ว แก้ว  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๑๑๓

เด็กชายรัชชภูมิ โพธิศรี

์

๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแก้ว แก้ว  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๑๑๔

เด็กหญิงธัญญาพร เกษวงษ์
๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแก้ว แก้ว  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๑๑๕

เด็กหญิงพรภัทร์ สุดวิสัย
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแก้ว แก้ว  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๑๑๖

เด็กหญิงเมธาวี ศิริเวช
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแก้ว แก้ว  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๑๑๗

เด็กหญิงสุจิตรา จันทัง

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแก้ว แก้ว  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๑๑๘

เด็กชายพงศกร จันทบุตร
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปรือ พุทธมงคล  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๑๑๙

เด็กชายพงศ์ศธร ทองต้นวงษ์
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปรือ พุทธมงคล  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๑๒๐

เด็กหญิงศุภิศรา เปยทอง
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปรือ พุทธมงคล  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๑๒๑

เด็กชายฐาปกรณ์ สอนฆ้อง
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปรือ พุทธมงคล  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๑๒๒

เด็กชายณัฐชัย ไสยวรรณ
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปรือ พุทธมงคล  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๑๒๓

เด็กชายธนธรณ์ ปานบุญ
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปรือ พุทธมงคล  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๑๒๔

เด็กชายพนม มาน่วม
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปรือ พุทธมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๖๑ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๒๑๒๕

เด็กชายรัฐภูมิ จันทร์ลอ
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปรือ พุทธมงคล  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๑๒๖

เด็กชายวัชรากร พระสว่าง
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปรือ พุทธมงคล  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๑๒๗

เด็กชายสรณ์สิริ เฉลิมนัย
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปรือ พุทธมงคล  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๑๒๘

เด็กชายอานนท์ หริมฉำ

่

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปรือ พุทธมงคล  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๑๒๙

เด็กหญิงกชพร คำทัศน์
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปรือ พุทธมงคล  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๑๓๐

เด็กหญิงกิติญา ม่วงคำ
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปรือ พุทธมงคล  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๑๓๑

เด็กหญิงดวงกมล สายสังข์
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปรือ พุทธมงคล  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๑๓๒

เด็กหญิงนิสากร ปาสวนสัก

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปรือ พุทธมงคล  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๑๓๓

เด็กหญิงปริมยาวีร์ สาคร
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปรือ พุทธมงคล  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๑๓๔

เด็กหญิงวิกานดา โพธิพันธุ์อ้น

์

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปรือ พุทธมงคล  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๑๓๕

เด็กหญิงช่อทิพ เผือกวงษ์
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ สารภี  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๑๓๖

เด็กชายสุทธิราช อ่อนละมุน
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ สารภี  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๑๓๗

เด็กชายหงษา หลำแสงกุล
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ สารภี  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๑๓๘

เด็กชายพีรวัส มีชาวนา
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ สารภี  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๑๓๙

เด็กชายศุภชัย จันทร์หอมกุล
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ สารภี  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๑๔๐

เด็กหญิงส้ม ชาวพม่า
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ สารภี  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๑๔๑

เด็กชายเจนภูมิ คำทัศน์
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ สารภี  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๑๔๒

เด็กชายณัฐวุฒิ นิลไทร
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ สารภี  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๑๔๓

เด็กชายปยโชค เสือวงศ์
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ สารภี  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๑๔๔

เด็กชายภาสกร จ้อยดี
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ สารภี  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๑๔๕

เด็กชายภูผา นาคสุวรรณ์
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ สารภี  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๑๔๖

เด็กชายรัฐพล พุ่มทอง

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ สารภี  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๑๔๗

เด็กชายรัฐภูมิ จุลมุสิก
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ สารภี  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๑๔๘

เด็กชายรัฐภูมิ บุญมาอ้น

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ สารภี  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๑๔๙

เด็กชายฤทธิณรงค์

์

ดำรงธรรม
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ สารภี  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๑๕๐

เด็กชายวรวุฒิ พงษ์ศรี
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ สารภี  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๑๕๑

เด็กชายวีรภาพ โพธิแสนสุข

์

๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ สารภี  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๑๕๒

เด็กชายวีระยุทธ สุขสวัสดิ

์

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ สารภี  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๑๕๓

เด็กชายสนทธยา สนธิเณร
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ สารภี  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๑๕๔

เด็กชายสายฟา อุ่นวงษ์
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ สารภี  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๑๕๕

เด็กชายสิทธิกร จันทร์เพ็ญ
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ สารภี  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๑๕๖

เด็กชายอภิรักษ์ ภู่คงพันธุ์
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ สารภี  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๑๕๗

เด็กหญิงกชกร นาคคุ้ม

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ สารภี  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๑๕๘

เด็กหญิงกนกวรรณ วงษ์เพ็ง

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ สารภี  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๑๕๙

เด็กหญิงกัญญารัตน์ แซ่เอียว

้

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ สารภี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๖๒ / ๓๑๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๒๑๖๐

เด็กหญิงกาญจนาพร ภูครองหิน
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ สารภี  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๑๖๑

เด็กหญิงจงดี นาคโชติ
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ สารภี  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๑๖๒

เด็กหญิงจิรัชญา มหาสาร

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ สารภี  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๑๖๓

เด็กหญิงจิราพร สอนกา
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ สารภี  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๑๖๔

เด็กหญิงจุฑามาศ นิลใส
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ สารภี  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๑๖๕

เด็กหญิงจุไรรัตน์ พูลกำลัง
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ สารภี  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๑๖๖

เด็กหญิงตวงทรัพย์ ประกอบธรรม
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ สารภี  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๑๖๗

เด็กหญิงธนัชชา เผือกวงษ์
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ สารภี  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๑๖๘

เด็กหญิงนพวรรณ ไชยนันท์
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ สารภี  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๑๖๙

เด็กหญิงนันณท์นภัส ปล้องในวงษ์
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ สารภี  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๑๗๐

เด็กหญิงบุษญามาศ แก้วศรี
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ สารภี  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๑๗๑

เด็กหญิงปณิดา แสงทอง
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ สารภี  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๑๗๒

เด็กหญิงปริยฉัตร สุขเต็ง
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ สารภี  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๑๗๓

เด็กหญิงพรสวรรค์ หอมชืน

่

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ สารภี  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๑๗๔

เด็กหญิงภัทรวดี รอดสุภาสิทธิ

์

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ สารภี  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๑๗๕

เด็กหญิงมุฑิตา เสียงดัง
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ สารภี  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๑๗๖

เด็กหญิงวนิดา คุ้มพร
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ สารภี  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๑๗๗

เด็กหญิงวรพรรณ โสดจันทึก

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ สารภี  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๑๗๘

เด็กหญิงวราภรณ์ ฮวบเอม
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ สารภี  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๑๗๙

เด็กหญิงวาสนา ไอยรารัตน์
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ สารภี  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๑๘๐

เด็กหญิงวิภาวี หนูวรรณะ
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ สารภี  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๑๘๑

เด็กหญิงวิภาสิริ อิมสวัสดิ

่ ์

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ สารภี  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๑๘๒

เด็กหญิงสุกัญญา เมืองแก
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ สารภี  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๑๘๓

เด็กหญิงอริศรา ฮวบคล้าย

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ สารภี  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๑๘๔

เด็กหญิงอลิสา ใจน่าน
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ สารภี  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๑๘๕

เด็กหญิงอาภัสรา สงสุวงษ์
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ สารภี  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๑๘๖

เด็กหญิงอารยา กรับทอง
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ สารภี  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๑๘๗

เด็กชายกรวิชญ์ นาคสมพันธ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๑๘๘

เด็กชายกรวิชิต ท้าวลา
๑๐/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๑๘๙

เด็กชายคุณานนท์ มากขนอน
๑๗/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๑๙๐

เด็กชายจิรพงษ์ สินทรโก
๐๗/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๑๙๑

เด็กชายเจษฎา พงษ์เผือก
๑๒/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๑๙๒

เด็กชายเจษฎาพร แสงเพลิง
๐๒/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๑๙๓

เด็กชายชัชนันท์ พูลกำลัง
๐๖/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๑๙๔

เด็กชายณพวิทย์ กำเนิดทรัพย์
๒๙/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๖๓ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๒๑๙๕

เด็กชายณัฐนนท์ สุขเผือก
๐๖/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๑๙๖

เด็กชายณัฐนนท์ อุ่นอารมย์เลิศ
๐๙/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๑๙๗

เด็กชายณัฐากร โพธิศรีศาสตร์

์

๓๐/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๑๙๘

เด็กชายธิติพล ฉัตรนภารัตน์
๑๐/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๑๙๙

เด็กชายธีร์วรา สว่างเหมือน
๐๔/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๒๐๐

เด็กชายประพัณฐ์ สุริยันต์
๑๘/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๒๐๑

เด็กชายปริวัตร เชือสกล

้

๒๒/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๒๐๒

เด็กชายพนมกร ไพรสันต์
๑๐/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๒๐๓

เด็กชายพรภวิษย์ เลิศวไลพงศ์
๑๒/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๒๐๔

เด็กชายภูริ อารยวัฒนาพงษ์
๐๒/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๒๐๕

เด็กชายภูวดล สาระถิน
๑๕/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๒๐๖

เด็กชายรวีโรจน์ คณาจรัสโรจน์
๐๑/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๒๐๗

เด็กชายรัชพงศ์ วงษ์งาม
๓๐/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๒๐๘

เด็กชายศรัณยู ปติเขต
๒๑/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๒๐๙

เด็กชายสาธิต อักษรสาร

๒๗/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๒๑๐

เด็กหญิงกมลรัตน์ กิจไพศาล
๓๐/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๒๑๑

เด็กหญิงกมลลักษณ์ มะลิเสือ
๑๒/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๒๑๒

เด็กหญิงจิราภรณ์ เรืองขจร
๑๘/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๒๑๓

เด็กหญิงชนกพรรณ มะเจียกจร

๑๖/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๒๑๔

เด็กหญิงชรินพัชร พูลกำลัง
๒๒/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๒๑๕

เด็กหญิงบุษกร ทรัพย์สืบ
๐๕/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๒๑๖

เด็กหญิงเบญจพร เมืองช้าง
๐๓/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๒๑๗

เด็กหญิงพัชรีพร ทรัพย์ประเสริฐ

๓๑/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๒๑๘

เด็กหญิงเพ็ญประภา วรโภชน์
๑๒/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๒๑๙

เด็กหญิงภัทรภร คล้ายบรรจง
๒๘/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๒๒๐

เด็กหญิงรัตนาพร ชำนิปน

๒๗/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๒๒๑

เด็กหญิงวนิชา นันตา
๐๓/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๒๒๒

เด็กหญิงวรรษิดา ผิวทอง
๐๘/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๒๒๓

เด็กหญิงวิชิตา กลันเอียม

่ ่

๐๕/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๒๒๔

เด็กหญิงศลิษา หงษ์เวียงจันทร์
๑๓/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๒๒๕

เด็กหญิงศิริประภา ม่วงน้อย
๑๕/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๒๒๖

เด็กหญิงศิวพร บุญรอด
๒๒/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๒๒๗

เด็กหญิงสุพัชชา เกิดสมบูรณ์
๒๘/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๒๒๘

เด็กชายกฤตภาส วงษ์บัณฑิต
๒๑/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๒๒๙

นายกษิดิศ
ปรัชญาเกรียงไกร

๒๓/๐๑/๒๕๔๒ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดสำปะซิว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๖๔ / ๓๑๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๒๒๓๐

เด็กชายกิตตินันท์ ไพรวัลย์
๐๕/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๒๓๑

เด็กชายกิตติพิพัชร์

์

กิจไพศาล
๑๐/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๒๓๒

เด็กชายเจริญสิน ชาภู่พวง
๐๗/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๒๓๓

เด็กชายชาญศักดิ

์

อารยะนรากูล
๑๐/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๒๓๔

เด็กชายชุติวัต บวรชาติ
๑๗/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๒๓๕

เด็กชายฐานันดร์ จันทนาคา
๑๐/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๒๓๖

เด็กชายณฐพัชร แจ่มใจหาญ
๑๙/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๒๓๗

เด็กชายณภัทร สินไพบูลย์ผล
๒๙/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๒๓๘

เด็กชายณัฐกมล ผิวเกลียง

้

๑๔/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๒๓๙

เด็กชายณัฐดนัย สุขหทัยธรรม
๐๑/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๒๔๐

เด็กชายธราเทพ สง่าแสง
๒๓/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๒๔๑

เด็กชายธีรโรจน์ ร่วมรักบุญ
๓๑/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๒๔๒

เด็กชายบูรณาการ แก้วมีศรี

๑๘/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๒๔๓

เด็กชายปฏิภาณ ยงพิศาลภพ

๑๗/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๒๔๔

เด็กชายรัญชน์ รัตน์นุ่มน้อย
๑๗/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๒๔๕

เด็กชายรัฐพล รุ่งเรือง
๐๑/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๒๔๖

เด็กชายศักดิระพี

์

แสนบูราณ
๒๕/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๒๔๗

เด็กชายศุภวัฒน์ ใจมา
๒๙/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๒๔๘

เด็กชายศุภวิชญ์ อรุณแสงศิลป
๑๔/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๒๔๙

เด็กชายสหรัฐ บุญหนัก
๑๕/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๒๕๐

เด็กชายสุทธิวิทย์ สิงหาวิจารณ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๒๕๑

เด็กชายอชิตพัทธ์ ปลาทอง
๑๒/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๒๕๒

เด็กหญิงกรพินธุ์ บำรุงรักษา
๑๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๒๕๓

เด็กหญิงจันทร์จิรา เวชสุวรรณ์
๒๙/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๒๕๔

เด็กหญิงจารุวรรณ ธาระนิธิ
๐๗/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๒๕๕

เด็กหญิงจินตนา ลาภอุไรเลิศ
๑๖/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๒๕๖

เด็กหญิงชคภร ไม้เลียง

้

๒๙/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๒๕๗

เด็กหญิงชนาภรณ์ ชาวบ้านกร่าง
๒๓/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๒๕๘

เด็กหญิงณัฐนิชา อยู่สม
๒๒/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๒๕๙

เด็กหญิงณัฐพร กล่อมฤกษ์
๐๕/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๒๖๐

เด็กหญิงณัฐพร ร้อยแก้ว
๐๗/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๒๖๑

เด็กหญิงณัทนัน สุนทรคงตระกูล
๒๑/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๒๖๒

เด็กหญิงธนวรรณ บัวศรี
๒๑/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๒๖๓

เด็กหญิงธิติมา เปรมปรี
๒๓/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๒๖๔

เด็กหญิงนลัทพร ตะเพียนทอง
๑๕/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๖๕ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๒๒๖๕

เด็กหญิงนันทิชา จันทร์วิบูลย์
๑๓/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๒๖๖

เด็กหญิงนาตยา ฤาชา
๐๗/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๒๖๗

เด็กหญิงเนตรดาว พลสักขวา

๑๙/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๒๖๘

เด็กหญิงบัณฑิตา บัวศรี
๐๑/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๒๖๙

เด็กหญิงปภาวรินทร์ หลำโต
๐๙/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๒๗๐

เด็กหญิงประภาสิริ กุณฑโชติ
๒๘/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๒๗๑

เด็กหญิงปริยาภัทร ชูศรีเอียม

่

๓๐/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๒๗๒

เด็กหญิงปยธิดา งามสอาด
๐๔/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๒๗๓

เด็กหญิงพนิดา อักษรพิทักษ์
๒๖/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๒๗๔

เด็กหญิงพรรณจาภา คำนาค

๒๕/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๒๗๕

เด็กหญิงภรณี ธีระธำรงชัยกุล
๒๓/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๒๗๖

เด็กหญิงภัณฑิรา เช้าโพทอง
๓๐/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๒๗๗

เด็กหญิงภัทรนันท์ เณวิลัย

๑๗/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๒๗๘

เด็กหญิงมินตรา เนตรวิจิตร
๐๒/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๒๗๙

เด็กหญิงรมณียา ศรีทาคง
๒๑/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๒๘๐

เด็กหญิงลลิตา แสงเพ็ญอ่อน
๐๖/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๒๘๑

เด็กหญิงวิรดา สนธิศรี
๐๘/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๒๘๒

เด็กหญิงศศิวิมล เหลืองวัฒนวิไล
๓๐/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๒๘๓

เด็กหญิงศิริลักษณ์ เจริญผล
๑๙/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๒๘๔

เด็กหญิงสมฤทัย สีหะวงศ์
๒๕/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๒๘๕

เด็กหญิงสุจิรา สุริย์แสง
๐๑/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๒๘๖

เด็กหญิงสุภัคจิรา มงคลธง
๑๑/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๒๘๗

เด็กหญิงอภิชญา โพธิงาม

์

๐๙/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๒๘๘

เด็กหญิงอภิสรา สุขจินดา
๑๙/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วัดหน่อพุทธางกูร  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๒๘๙

นายกิจติพงษ์ ธรรมวิชิต
๐๔/๐๗/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๒๙๐

นายเกรียงศักดิ

์

ปานทอง
๐๘/๐๙/๒๕๔๐

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๒๙๑

นายโกศล จงประจันต์
๐๑/๐๔/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๒๙๒

นายเขมรินทร์ พูลสวัสดิ

์

๐๑/๐๗/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๒๙๓

นายชรัตน์ ทวีสุข
๑๖/๐๘/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๒๙๔

นายชัยมงคล คำจันทร์ศรี
๐๕/๐๕/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๒๙๕

นายณรงค์เดช พุ่มห้อย
๐๑/๐๓/๒๕๔๐

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๒๙๖

นายณรงค์เดช อู่สุวรรณ
๐๑/๑๑/๒๕๒๐

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๒๙๗

นายดิเรก ศรีเหรา

๒๒/๑๒/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๒๙๘

นายทัศศิย ศรีเดช
๒๘/๐๑/๒๕๔๐

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๒๙๙

นายธนพล ศรีนวล
๐๑/๐๑/๒๕๑๑

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๖๖ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๒๓๐๐

นายนพพร แพพิพัฒน์
๒๑/๐๖/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๓๐๑

นายนิคม มณีอินทร์
๒๖/๑๐/๒๕๒๐

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๓๐๒

นายนิรุต บุญลือพันธุ์
๐๒/๐๖/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๓๐๓

นายบี แซ่เตีย
๒๐/๑๒/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๓๐๔

นายบุญเจริญ สีทอง

๑๖/๑๒/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๓๐๕

นายเบียร์ หลักนาลาว
๐๑/๑๑/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๓๐๖

นายประพัตร ชาวบางงาม
๑๐/๐๘/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๓๐๗

นายปรีชา ศิริพันธ์

๑๒/๑๑/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๓๐๘

นายพัชรพงษ์ นิมไพบูลย์

่

๐๓/๑๑/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๓๐๙

นายพิษณุ ขุนอินทร์
๒๑/๐๗/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๓๑๐

นายไพโรจน์ สีถัน
๒๖/๐๔/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๓๑๑

นายมนต์ชัย ผัดแสน

๑๘/๑๑/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๓๑๒

นายรุ่งเรือง ผิวเผือก
๑๔/๑๒/๒๕๔๐

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๓๑๓

นายรุ่งโรจน์ กิจทีพึง

่ ่

๐๑/๐๑/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๓๑๔

นายลำพอง เจตนะเสน
๑๕/๑๐/๒๕๒๐

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๓๑๕

นายวิรัตน์ พานทอง

๒๔/๑๒/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๓๑๖

นายสมพงษ์ ไชยราช
๐๖/๐๒/๒๕๑๘

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๓๑๗

นายสัมพันธ์ เจริญวรรณ

๒๑/๑๑/๒๔๙๖

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๓๑๘

นายสุทธิชัย บุตรลบ
๐๑/๐๘/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๓๑๙

นายสุทธิภรณ์ เข็มแดง
๒๑/๐๙/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๓๒๐

นายสุริยา จีนอ่วม

๑๑/๑๒/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๓๒๑

นายสุวิทย์ แซ่ท้าว
๐๙/๐๙/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๓๒๒

นายอธินันทร์ แง่พรหม

๒๗/๑๒/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๓๒๓

นายอนุชา กาฬภักดี
๒๒/๐๘/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๓๒๔

นายอนุชา จันเรืองศรี
๐๔/๐๖/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๓๒๕

นายอนุศักดิ

์

เลพล
๐๙/๐๙/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๓๒๖

นายอานนท์ แง่พรหม
๒๕/๐๒/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๓๒๗

นายอิทธิพล พลรักษา
๐๖/๐๒/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๓๒๘

นายเอกยุทธ์ มณีอินทร์
๓๐/๐๘/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๓๒๙

นางสมพิศ แก้ววิชิต
๑๕/๐๘/๒๕๑๓

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๓๓๐

นางสาวกรรกมล ปานเมฆ
๓๐/๑๐/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๓๓๑

นางสาวกรรณิการ์ อินตา
๓๑/๐๘/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๓๓๒

นางสาวจันทร สาททอง

๒๒/๑๒/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๓๓๓

นางสาวจิรนันท์ กลัดเพ็ชร
๐๘/๐๗/๒๕๔๐

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๓๓๔

นางสาวจุฬาลักษณ์ ศิลาดี
๑๘/๐๔/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๖๗ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๒๓๓๕

นางสาวฉันทนา บุญธรรม
๑๕/๐๖/๒๕๑๔

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๓๓๖

นางสาวชลธิชา แร่เพ็ชร
๓๐/๐๔/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๓๓๗

นางสาวญาสิริ อัดโถ

๓๑/๑๑/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๓๓๘

นางสาวณัฐสุดา เปรมมณี
๐๔/๑๑/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๓๓๙

นางสาวเด่นนภา สุวรรณมุข

๑๔/๑๒/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๓๔๐

นางสาวทวีพร กลินพุฒซ้อน

่

๐๕/๑๑/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๓๔๑

นางสาวธาริกา ลำเลิศ
๑๐/๐๑/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๓๔๒

นางสาวนภาพร เรือนใหม่
๒๐/๑๑/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๓๔๓

นางสาวนวพร สุขสำราญ
๑๕/๑๐/๒๕๑๘

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๓๔๔

นางสาวน้องนุช แผนสมบูรณ์
๑๙/๐๙/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๓๔๕

นางสาวนำนวล คงเจริญ
๐๑/๐๗/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๓๔๖

นางสาวนำผึง

้

บุญศรี
๐๕/๐๑/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๓๔๗

นางสาวนำผึง

้

ยวงเพชร

๒๑/๑๑/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๓๔๘

นางสาวนำผึง

้

ศรีชมภู
๐๘/๑๑/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๓๔๙

นางสาวบุบผา ออมสิน
๐๖/๐๒/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๓๕๐

นางสาวเบญจวรรณ เด็ดดวง
๐๖/๑๐/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๓๕๑

นางสาวปยะพร โตแย้ม
๓๐/๑๒/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๓๕๒

นางสาวพรรณวิภา โตทัพ
๒๑/๐๙/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๓๕๓

นางสาวภารดี โสภา
๒๓/๐๗/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๓๕๔

นางสาวมณีรัตน์ เกษมณี
๐๒/๐๒/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๓๕๕

นางสาวมลฤดี สุขมาก
๐๑/๐๑/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๓๕๖

นางสาวมัพธาย ฉิมมารักษ์
๐๓/๐๙/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๓๕๗

นางสาวรัศมี วงษ์ทอง
๐๓/๐๓/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๓๕๘

นางสาวรำพึง สายสม
๒๓/๐๙/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๓๕๙

นางสาววลาสิณี โรจน์บุญถึง
๐๖/๑๐/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๓๖๐

นางสาววันทนา มาลัยทอง
๒๒/๐๔/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๓๖๑

นางสาววิริยา พิพัดกุล
๐๑/๐๒/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๓๖๒

นางสาวศรีไพรรินทร์ ศรีสุขใส
๐๔/๐๙/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๓๖๓

นางสาวศัณษนีย์ นิลสนธิ
๐๑/๐๑/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๓๖๔

นางสาวศิรินภา ทองสร้อย
๑๖/๐๖/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๓๖๕

นางสาวศิริรัตน์ พ่วงพันธุ์
๒๓/๐๕/๒๕๔๐

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๓๖๖

นางสาวสุจิตรา ผลศิริ
๑๓/๐๖/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๓๖๗

นางสาวสุชาดา โพธิทอง

์

๒๒/๐๙/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๓๖๘

นางสาวสุชาดา สุขโพลง
๐๓/๑๑/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๓๖๙

นางสาวสุธาทิพย์ มณีวงษ์
๐๕/๑๐/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๖๘ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๒๓๗๐

นางสาวสุพรรษา แจ้งเณร
๑๘/๐๗/๒๕๔๐

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๓๗๑

นางสาวสุพัตรา ทองมาเอง
๑๘/๐๗/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๓๗๒

นางสาวอำพร สุพรรณ
๑๔/๑๑/๒๕๒๐

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๓๗๓

นางสาวอำไพ เพ็งสมบูรณ์
๐๖/๐๓/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๓๗๔

นางสาวอุษา หะรีเมา
๓๑/๐๕/๒๕๑๐

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี สุวรรณภูมิ  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๓๗๕

นายชัยรัตน์ ไกรกลิน

่

๒๔/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี แค  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๓๗๖

นายพงษ์กรณ์ ภาษิต
๑๖/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี แค  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๓๗๗

นายธนากร อยันตภูมิ
๒๖/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี แค  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๓๗๘

นายอนุวัฒน์ มาตวงศ์
๑๕/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี แค  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๓๗๙

นางสาวจตุพร จันทร์คร้าม
๐๕/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี แค  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๓๘๐

นางสาวชรินรัตน์ รอดชีวิต
๐๖/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี แค  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๓๘๑

เด็กหญิงขนิษฐา สืบสาย
๑๘/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี แค  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๓๘๒

เด็กหญิงเจนจิรา แก้วจินดา
๐๗/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี แค  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๓๘๓

เด็กหญิงสุภาพร หนูทอง
๑๘/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี แค  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๓๘๔

นางสาวตวรรณ พลอยนัด
๒๖/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี แค  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๓๘๕

เด็กชายฐานันดร ฮวบเอม
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี แค  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๓๘๖

เด็กชายทัศนัย สมบุญ
๐๓/๐๕/๒๕๔๕

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี แค  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๓๘๗

เด็กชายพงศธร ศิรอนุกุลพงศ์
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี แค  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๓๘๘

เด็กชายภูมิกร รอดเชียงลำ
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี แค  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๓๘๙

เด็กชายเมษาษิณ สงคพันธุ์
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี แค  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๓๙๐

เด็กชายธัชชัย พงศ์สงค์
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี แค  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๓๙๑

เด็กชายอรพล สุของค์ตานนท์
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี แค  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๓๙๒

เด็กหญิงกรกนก พิพัฒน์อรรณพ
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี แค  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๓๙๓

เด็กหญิงกลินแก้ว

่

กิงคล้ายกัน

่

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี แค  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๓๙๔

เด็กหญิงกัลย์สุดา สุดใจ
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี แค  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๓๙๕

เด็กหญิงเจนจิรา สมิงปราบ
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี แค  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๓๙๖

เด็กหญิงฐิติรัตน์ แสงทอง

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี แค  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๓๙๗

เด็กหญิงณัฐชา คำดี
๐๖/๐๘/๒๕๔๕

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี แค  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๓๙๘

เด็กหญิงณัฐนรี คล้ายสินธ์
๐๕/๐๕/๒๕๔๕

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี แค  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๓๙๙

เด็กหญิงธนัญญา สืบวงศ์รอด
๐๕/๐๑/๒๕๔๖

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี แค  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๔๐๐

เด็กหญิงธัญรัตน์ กิติชัยวงศ์
๐๒/๐๖/๒๕๔๕

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี แค  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๔๐๑

เด็กหญิงธารหทัย สุธีวัชรกุล

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี แค  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๔๐๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ สราคำ
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี แค  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๔๐๓

เด็กหญิงเบญจวรรณ ละออเอียม

่

๐๘/๐๔/๒๕๔๖

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี แค  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๔๐๔

เด็กหญิงพรชนก ศรีสมบูรณ์
๐๖/๑๐/๒๕๔๕

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี แค  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๖๙ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๒๔๐๕

เด็กหญิงภิญญดา โพธิกุล
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี แค  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๔๐๖

เด็กหญิงศุภิสรา ปณฑศิริ
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี แค  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๔๐๗

เด็กหญิงสุพรีม คำสาสินธ์
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี แค  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๔๐๘

เด็กหญิงอนัญญา อ่อนสด

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี แค  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๔๐๙

เด็กหญิงอาทิตย์ตญา ศรีทอง
๐๙/๐๖/๒๕๔๕

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี แค  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๔๑๐

เด็กชายชโลธร นามวงษ์บุญ
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี แค  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๔๑๑

เด็กชายนันทนัช อ่อนศรี
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี แค  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๔๑๒

เด็กชายสุวรรณรัตน์ ทองอินทร์
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี แค  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๔๑๓

เด็กหญิงกนกวรรณ ชาวโพธิทูล

์

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี แค  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๔๑๔

เด็กหญิงกมลชนก มะลิโชติ
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี แค  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๔๑๕

เด็กหญิงกมลชนก สวัสดิวงค์

์

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี แค  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๔๑๖

เด็กหญิงกัญญาวีร์ ทองคำดี
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี แค  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๔๑๗

เด็กหญิงเกษมณี แสงอินทร์
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี แค  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๔๑๘

เด็กหญิงฐิติมา ภูพลอย
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี แค  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๔๑๙

เด็กหญิงณัฐชา เพ็ชรพยัพ
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี แค  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๔๒๐

เด็กหญิงณัฐฐธิดา พิมพัสนิท
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี แค  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๔๒๑

เด็กหญิงนำฝน ธัญญเจริญ
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี แค  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๔๒๒

เด็กหญิงบัวชมพู เปยมเอม
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี แค  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๔๒๓

เด็กหญิงปภัสสนันท์ มีศรี
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี แค  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๔๒๔

เด็กหญิงพรธิชา นิลทการ
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี แค  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๔๒๕

เด็กหญิงพัชชยา นรสิงห์
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี แค  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๔๒๖

เด็กหญิงภัทรวาริน เยาวรัตน์
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี แค  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๔๒๗

เด็กหญิงภัสสร แซ่ฉัว

่

๑๓/๐๘/๒๕๔๕

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี แค  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๔๒๘

เด็กหญิงวิภาดา จันทร์งาม
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี แค  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๔๒๙

เด็กหญิงสุภาวตรี อู่เงิน
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี แค  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๔๓๐

เด็กหญิงอารดา คนใหญ่
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี แค  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๔๓๑

เด็กชายธีรพล ทุ่งพรหมศรี
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนกลาง ดอนกลาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๔๓๒

เด็กชายธีรพันธุ์ มันบุญสม

่

๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนกลาง ดอนกลาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๔๓๓

เด็กชายเทพนิมิต ขำเรือง
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนกลาง ดอนกลาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๔๓๔

เด็กชายนภัทร ศรียา
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนกลาง ดอนกลาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๔๓๕

เด็กหญิงเขมจิรา มูลพันธ์
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนกลาง ดอนกลาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๔๓๖

เด็กหญิงพนิดา ศรีรักษ์สัตย์
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนกลาง ดอนกลาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๔๓๗

เด็กชายชัยวัฒน์ โพธิปน

์

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนกลาง ดอนกลาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๔๓๘

เด็กชายธนัช พลายมาส
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนกลาง ดอนกลาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๔๓๙

เด็กชายวงศกร ประเสริฐ

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนกลาง ดอนกลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๗๐ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๒๔๔๐

เด็กชายวิศรุต เปยบุญมี
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนกลาง ดอนกลาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๔๔๑

เด็กชายวีรเดช บุญโต
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนกลาง ดอนกลาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๔๔๒

เด็กหญิงนลินทิพย์ คงสวัสดิ

์

๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนกลาง ดอนกลาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๔๔๓

เด็กหญิงวรกาญจน์ นิสสัยสะอาด
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนกลาง ดอนกลาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๔๔๔

เด็กหญิงสุพรรณษา บุญโต
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนกลาง ดอนกลาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๔๔๕

เด็กชายธวัชชัย งามขำ
๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนโพ วัดพระลอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๔๔๖

เด็กชายรัชชานนท์ เอียมสกุล

่

๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนโพ วัดพระลอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๔๔๗

เด็กหญิงสุภาพร ยิงอินทร์

่

๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนโพ วัดพระลอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๔๔๘

เด็กชายเขมชาติ ดาวล้อม
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนโพ วัดพระลอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๔๔๙

เด็กชายชัยชนะ ศรีสุขสันต์
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนโพ วัดพระลอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๔๕๐

เด็กชายธีรพงษ์ วงษ์รักษ์
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนโพ วัดพระลอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๔๕๑

เด็กชายพงศ์ภัทร เดชอ่อนพันธ์
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนโพ วัดพระลอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๔๕๒

เด็กชายศุภวิชญ์ ชมภูนุช
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนโพ วัดพระลอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๔๕๓

เด็กชายสิทธิมงคล พฤกษาวณิชกุล
๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนโพ วัดพระลอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๔๕๔

เด็กชายเอกราช เทพสมบูรณ์
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนโพ วัดพระลอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๔๕๕

เด็กหญิงอณิสรา มากดี
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนโพ วัดพระลอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๔๕๖

เด็กชายวรพล ปตตาเคนัง
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนโพ วัดพระลอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๔๕๗

เด็กชายคงกฤษ สุขสมพงษ์
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนโพ วัดพระลอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๔๕๘

เด็กชายชูเดช จงรอบคอบ
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนโพ วัดพระลอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๔๕๙

เด็กชายณัฐวุฒิ มูลธรรม
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนโพ วัดพระลอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๔๖๐

เด็กชายณัฐพงษ์ เดชอ่อนพันธ์

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนโพ วัดพระลอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๔๖๑

เด็กชายธนพล สุขสมพงษ์
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนโพ วัดพระลอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๔๖๒

เด็กชายธีรพงษ์ เทียมเจริญพงษ์
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนโพ วัดพระลอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๔๖๓

เด็กชายพงษ์ทิพย์ กลันใจ

่

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนโพ วัดพระลอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๔๖๔

เด็กชายภูวริต เถลิงสุข

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนโพ วัดพระลอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๔๖๕

เด็กชายลัตวัน เพ็งรุ่ง
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนโพ วัดพระลอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๔๖๖

เด็กชายศิริวุฒิดิ

์

ทิมรอด
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนโพ วัดพระลอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๔๖๗

เด็กชายสถาพร พวงผะกา
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนโพ วัดพระลอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๔๖๘

เด็กชายเอกภพ เทพสมบูรณ์

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนโพ วัดพระลอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๔๖๙

เด็กหญิงเกตน์สิรี เหมือนสังขดี
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนโพ วัดพระลอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๔๗๐

เด็กหญิงเกศรา นิลนำคำ
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนโพ วัดพระลอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๔๗๑

เด็กหญิงชลิตา มีจันทอง

่

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนโพ วัดพระลอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๔๗๒

เด็กหญิงธนพร ขุนสังวาลย์
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนโพ วัดพระลอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๔๗๓

เด็กหญิงปาริชาติ ปรีคง
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนโพ วัดพระลอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๔๗๔

เด็กหญิงพิไลวรรณ ศรีสว่าง
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนโพ วัดพระลอย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๗๑ / ๓๑๘

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๒๔๗๕

เด็กหญิงมยุรี วงษ์ศรีอินทร์
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนโพ วัดพระลอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๔๗๖

เด็กหญิงมาริศา จันทร์น่วม

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนโพ วัดพระลอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๔๗๗

เด็กหญิงวรรณเพ็ญ ปนสกุล
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนโพ วัดพระลอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๔๗๘

เด็กหญิงวรัญญา อุทาพรห์ม
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนโพ วัดพระลอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๔๗๙

เด็กหญิงวรางคณา เพ็งคล้าย
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนโพ วัดพระลอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๔๘๐

เด็กหญิงวารุณีย์ ไพชะระ
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนโพ วัดพระลอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๔๘๑

เด็กหญิงสหฤทัย ฝายตระกูล
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนโพ วัดพระลอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๔๘๒

เด็กหญิงสุพรรษา ศาลยาชีวิน
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนโพ วัดพระลอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๔๘๓

เด็กหญิงอรปรียา บุญสนอง
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนโพ วัดพระลอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๔๘๔

เด็กชายณัฐพล จำปาทอง
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมเหยงคณ์ มเหยงคณ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๔๘๕

เด็กหญิงโสรยา พิมใจใส
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมเหยงคณ์ มเหยงคณ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๔๘๖
เด็กหญิงอาสาฬวรรณ

จันทชัย
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมเหยงคณ์ มเหยงคณ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๔๘๗

เด็กชายกิตติศักดิ

์

หงษ์เวียงจันทร์
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมเหยงคณ์ มเหยงคณ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๔๘๘

เด็กชายเกรียงไกร บุญประเสริฐ
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมเหยงคณ์ มเหยงคณ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๔๘๙

เด็กชายธาดา ชาวสวนแตง
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมเหยงคณ์ มเหยงคณ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๔๙๐

เด็กชายวงษ์กร สุขรัตน์
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมเหยงคณ์ มเหยงคณ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๔๙๑

เด็กชายสรวิชญ์ โคเซียน
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมเหยงคณ์ มเหยงคณ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๔๙๒

เด็กหญิงเกศมณี ขำวงษ์
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมเหยงคณ์ มเหยงคณ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๔๙๓

เด็กหญิงรัชนก กระจายศรี
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมเหยงคณ์ มเหยงคณ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๔๙๔

เด็กชายชนะชล วิริยะดุษณี
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมเหยงคณ์ มเหยงคณ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๔๙๕

เด็กชายธิติกร สังครัตน์

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมเหยงคณ์ มเหยงคณ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๔๙๖

เด็กชายภูวดล เงางาม
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมเหยงคณ์ มเหยงคณ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๔๙๗

เด็กชายเมทัส บุตรแสงดี
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมเหยงคณ์ มเหยงคณ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๔๙๘

เด็กชายสาธิต แสงขาว
๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมเหยงคณ์ มเหยงคณ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๔๙๙

เด็กหญิงจิราภรณ์ โคเซียน
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมเหยงคณ์ มเหยงคณ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๕๐๐

เด็กหญิงบุษยมาศ ศรีวัย
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมเหยงคณ์ มเหยงคณ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๕๐๑

เด็กหญิงไหมแก้ว อ้อมทอง
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมเหยงคณ์ มเหยงคณ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๕๐๒

เด็กหญิงอภิษรา มันคง

่

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมเหยงคณ์ มเหยงคณ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๕๐๓

เด็กชายสายชล จิวเดช

๋

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิหารแดง สว่างอารมณ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๕๐๔

เด็กหญิงนุชบา สนทะวง
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพิหารแดง สว่างอารมณ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๕๐๕

เด็กชายปฐพี
ช่างประดิษฐ์ทอง

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิหารแดง สว่างอารมณ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๕๐๖

เด็กหญิงฑาริตา อภิเดช
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิหารแดง สว่างอารมณ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๕๐๗

เด็กหญิงศศิพร วุ่น
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิหารแดง สว่างอารมณ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๕๐๘

เด็กชายกฤษตนัย มันคง

่

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดพิหารแดง สว่างอารมณ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๕๐๙

เด็กชายจิรวัฒน์ สังข์เสือโพธิ

์

๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิหารแดง สว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๗๒ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๒๕๑๐

เด็กชายธนาคาร บัวอุไร
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิหารแดง สว่างอารมณ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๕๑๑

เด็กชายธีรภัทร แก้วลอยฟา
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิหารแดง สว่างอารมณ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๕๑๒

เด็กชายภัควัฒน์ ใจมัน

่

๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิหารแดง สว่างอารมณ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๕๑๓

เด็กชายศุภกร ทองมี
๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพิหารแดง สว่างอารมณ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๕๑๔

เด็กชายเอกภาพ มะชรา
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิหารแดง สว่างอารมณ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๕๑๕

เด็กหญิงดวงกมล เพ็ญสุวรรณกุล
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพิหารแดง สว่างอารมณ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๕๑๖

เด็กหญิงวรรณวิษา จิตต์ใจฉำ
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิหารแดง สว่างอารมณ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๕๑๗

เด็กหญิงศดานันท์ บัวขำ
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิหารแดง สว่างอารมณ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๕๑๘

เด็กหญิงศศิภา มาประยูร
๐๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพิหารแดง สว่างอารมณ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๕๑๙

เด็กหญิงศุภลักษณ์ ศรีวัดปาน
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิหารแดง สว่างอารมณ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๕๒๐

เด็กชายธงชัย เหว่าด้วง
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๕๒๑

เด็กชายธีรภัทร ข้องม่วง
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๕๒๒

เด็กชายธีรวุฒิ ดิษฐวุฒิ
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๕๒๓

เด็กชายพีระภัทร์ ปานจันทร์
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๕๒๔

เด็กชายยศพัทธ์ เนินทราย
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๕๒๕

เด็กชายรชต อ่วยสุข
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๕๒๖

เด็กหญิงทรัพย์ศิริ กันกุล
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๕๒๗

เด็กหญิงรัชดาภรณ์ นาเอียม

่

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๕๒๘

เด็กหญิงสุนิสา ชุ่มสุวรรณ
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๕๒๙

เด็กชายชำนาญ แปนแจ้ง
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๕๓๐

เด็กชายธนาธิป เผือกนิม

่

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๕๓๑

เด็กชายวิทยา กัณหรัตน์
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๕๓๒

เด็กหญิงกชกร น้อยประภา
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๕๓๓

เด็กหญิงณัฐณิชา จำปาทอง
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๕๓๔

เด็กหญิงนภาภรณ์ เกิดสกุล
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๕๓๕

เด็กหญิงภิฤดี เอียมสกุล

่

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๕๓๖

เด็กหญิงรดาภัค เกตุมณี
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๕๓๗

เด็กหญิงศศิธร ธิตัง
๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๕๓๘

เด็กหญิงสุจิตรา ชุ่มสุวรรณ
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๕๓๙

เด็กหญิงสุชาดา พานเงิน
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๕๔๐

เด็กชายแสงสุรีย์ เกิดหนุนวงศ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนกลาง ดอนกลาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๕๔๑

เด็กชายธันวา มีชนะ
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระกระโจม สระกระโจม  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๕๔๒

เด็กชายนเรนธรณ์ หาดอ่อน

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระกระโจม สระกระโจม  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๕๔๓

เด็กชายภานุพงศ์ เตียบฉายพันธ์

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระกระโจม สระกระโจม  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๕๔๔

เด็กชายโลดทะนง แก้วตา
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระกระโจม สระกระโจม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๗๓ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๒๕๔๕

เด็กหญิงวราพร รอดสนใจ
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระกระโจม สระกระโจม  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๕๔๖

เด็กหญิงดวงเดือน เทียมทัด
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระกระโจม สระกระโจม  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๕๔๗

เด็กหญิงธิฆัมพร เกตุคง
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระกระโจม สระกระโจม  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๕๔๘

เด็กหญิงรัตนพร สาลีผล
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระกระโจม สระกระโจม  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๕๔๙

เด็กหญิงณัฐตะวัน สาวีรัตน์
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระกระโจม สระกระโจม  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๕๕๐

เด็กหญิงชุติมา จันทรเกตุ
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระกระโจม สระกระโจม  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๕๕๑

เด็กหญิงชลธิชา มามีสุข
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระกระโจม สระกระโจม  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๕๕๒

เด็กชายณัฐพงษ์ สามทอง
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระกระโจม สระกระโจม  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๕๕๓

เด็กชายนิพนธ์ มีชนะ
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระกระโจม สระกระโจม  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๕๕๔

เด็กชายพงศกร หนูทอง
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระกระโจม สระกระโจม  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๕๕๕

เด็กชายวรากร สุดแก้ว
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระกระโจม สระกระโจม  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๕๕๖

เด็กชายวรินทร คำทับทิม
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระกระโจม สระกระโจม  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๕๕๗

เด็กชายอธินันท์ บู่สามสาย
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระกระโจม สระกระโจม  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๕๕๘

เด็กชายภาณุพงษ์ อุปแดง
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระกระโจม สระกระโจม  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๕๕๙

เด็กชายธนวัฒน์ นาเอียม

่

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระกระโจม สระกระโจม  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๕๖๐

เด็กชายวรยศ ศรีบุญทิม
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระกระโจม สระกระโจม  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๕๖๑

เด็กหญิงกรวรรณ ฟอนพันธ์

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระกระโจม สระกระโจม  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๕๖๒

เด็กหญิงนภัส ศรีลาโคตร์
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระกระโจม สระกระโจม  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๕๖๓

เด็กหญิงชลลดา มังคุด
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระกระโจม สระกระโจม  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๕๖๔

เด็กหญิงฐิติชญาน์ เวชวิฐาน
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระกระโจม สระกระโจม  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๕๖๕

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ลมูลจิตต์
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระกระโจม สระกระโจม  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๕๖๖

เด็กหญิงสุมิตรา โฉมตระการ
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระกระโจม สระกระโจม  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๕๖๗

เด็กชายธนวัฒน์ ดิษฐ์กระจัน
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระกระโจม สระกระโจม  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๕๖๘

เด็กชายธีรสิทธิ

์

คชาชัย
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระกระโจม สระกระโจม  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๕๖๙

เด็กชายชุติเดช เทพประสิทธิ

์

๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระกระโจม สระกระโจม  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๕๗๐

เด็กหญิงกนกวรรณ กงกำปน
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระกระโจม สระกระโจม  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๕๗๑

เด็กหญิงปารวีย์ เขียวชะอุ่ม
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระกระโจม สระกระโจม  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๕๗๒

เด็กหญิงอัญชลี บ่อหนา
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระกระโจม สระกระโจม  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๕๗๓

เด็กหญิงพชรมน มงคลโพธิ
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระกระโจม สระกระโจม  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๕๗๔

เด็กหญิงแอน บุตรเงิน
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี
หนองโกสูง  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๕๗๕

เด็กชายณัฐพล สีจันทร์ขำ
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี
หนองโกสูง  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๕๗๖

เด็กหญิงทิพวรรณ สาเปา
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี
หนองโกสูง  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๕๗๗

เด็กหญิงชนนิกานต์ พลเสน
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี
หนองโกสูง  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๕๗๘

เด็กชายอภิสิทธิ

์

พากเพียร
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี
หนองโกสูง  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๕๗๙

เด็กหญิงอังค์วรา บุตะเคียน
๐๕/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี

หนองโกสูง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๗๔ / ๓๑๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๒๕๘๐

เด็กหญิงธันยชนก แย้มผกา
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี
หนองโกสูง  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๕๘๑

เด็กหญิงรุ่งนภา สาทอง
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสลัดได หนองสลักได  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๕๘๒

เด็กหญิงศรัญญา แปนทอง
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสลัดได หนองสลักได  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๕๘๓

เด็กหญิงแสงเดือน เสร็จกิจ

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยมเบือ หนองเสาธง  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๕๘๔

เด็กหญิงศิรินทร์ ภูเวียง
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยมเบือ หนองเสาธง  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๕๘๕

เด็กชายศรัณย์ แช่มช้อย
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยมเบือ หนองเสาธง  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๕๘๖

เด็กหญิงศิริวรรณ แก้วลอบฟา
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดธัญญวารี ธัญญวารี  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๕๘๗

เด็กหญิงภรณีชนก ดาศรี
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชีธาราม วัดชีธาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๕๘๘

เด็กชายอธิพงศ์ จำปเรือง
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชีธาราม วัดชีธาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๕๘๙

เด็กชายวีรภัทร จำปานิล
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๕๙๐

เด็กหญิงณัฐฐินันท์ ลักษณะพรมราช
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๕๙๑

เด็กหญิงโนราห์ จำปาสัก
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๕๙๒

เด็กหญิงนิมาพร วงษ์จันทร์
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๕๙๓

เด็กหญิงฐิติพร สีนำเงิน
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๕๙๔

เด็กหญิงอภิสรา ลือบรรเลง

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๕๙๕

เด็กชายอลงกรณ์ เจนประเสริฐ
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระศรีเจริญ วัดราษฎร์บำรุง  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๕๙๖

เด็กชายมงคลชัย ศรีวิเชียร
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระศรีเจริญ วัดสระศรีเจริญ  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๕๙๗

เด็กหญิงวิภาวี ปานแสงเพ็ชร
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระศรีเจริญ วัดสระศรีเจริญ  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๕๙๘

เด็กหญิงวรัญญา ไทยศรี
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระศรีเจริญ วัดสระศรีเจริญ  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๕๙๙

เด็กชายจักรพงษ์ ทองเหลือ
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระศรีเจริญ วัดสระศรีเจริญ  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๖๐๐

เด็กหญิงสาธิตา เจนประเสริฐ
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระศรีเจริญ วัดสระศรีเจริญ  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๖๐๑

เด็กชายฏรินทร์ ทองเพ็ชร
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระศรีเจริญ วัดสระศรีเจริญ  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๖๐๒

เด็กหญิงศศิกานต์ ศรีชมพู
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระศรีเจริญ วัดสระศรีเจริญ  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๖๐๓

เด็กชายพลวัต มารศรี
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระศรีเจริญ วัดสระศรีเจริญ  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๖๐๔

เด็กหญิงสิริลักษณ์ จำปเรือง
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองแจง วัดสระพระยา  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๖๐๕

เด็กชายกีรติ เสาสุดใจ
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า วัดจิกรากข่า  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๖๐๖

เด็กชายพรชัย ชาวบ้านกร่าง
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า วัดจิกรากข่า  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๖๐๗

เด็กชายอภิวัฒน์ ใจแก้ว
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า วัดจิกรากข่า  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๖๐๘

เด็กชายจิตรภาณุ เย็นใจ

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า วัดจิกรากข่า  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๖๐๙

เด็กหญิงกฤตยา ม่วงทวี
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า วัดจิกรากข่า  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๖๑๐

เด็กหญิงณาตยา แก้วประเสริฐ
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า วัดจิกรากข่า  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๖๑๑

เด็กหญิงฐิติรัตน์ แช่มช้อย
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า วัดจิกรากข่า  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๖๑๒

เด็กหญิงพัชราภา นิมนวล

่

๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า วัดจิกรากข่า  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๖๑๓

เด็กหญิงศศิประภา ภู่น้อย
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า วัดจิกรากข่า  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๖๑๔

เด็กหญิงภคมน ศิริพลับ
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า วัดจิกรากข่า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๗๕ / ๓๑๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๒๖๑๕

เด็กหญิงฟารุ่ง ชาวดอนคา
๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า วัดจิกรากข่า  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๖๑๖

เด็กหญิงวราภรณ์ กุทาพันธ์
๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า วัดจิกรากข่า  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๖๑๗

เด็กหญิงสายธาร เผ่าพงษ์คล้าย
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า วัดจิกรากข่า  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๖๑๘

เด็กชายณัฏฐพล ระเวกโสม
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า วัดจิกรากข่า  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๖๑๙

เด็กชายณัฐวุฒิ พันธุ์เอก
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า วัดจิกรากข่า  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๖๒๐

เด็กชายณัฐวุฒิ คงเอียม

่

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า วัดจิกรากข่า  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๖๒๑

เด็กชายเสกสรร แก้วสวัสดิ

์

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า วัดจิกรากข่า  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๖๒๒

เด็กหญิงวรรณวิสา พิลาวุฒิ
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า วัดจิกรากข่า  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๖๒๓

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

คนเพียร
๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า วัดจิกรากข่า  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๖๒๔

เด็กชายธีรพล รูปงาม
๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า วัดจิกรากข่า  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๖๒๕

เด็กชายยศวีร์ จันทวาท

๒๘/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

ดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๖๒๖

เด็กชายธวัชชัย บุญเรืองรอด
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

ดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๖๒๗

เด็กหญิงธัญรดา ใครเครือ
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

ดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๖๒๘

เด็กหญิงนคปภา ทรงศรีสวัสดิ

์

๐๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

ดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๖๒๙

เด็กหญิงนิศาชล โสมโสดา
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

ดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๖๓๐

เด็กหญิงบุญญิการ์ บุญเขียว
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

ดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๖๓๑

เด็กหญิงอภิญญา สุดแก้ว

๒๗/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

ดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๖๓๒

เด็กหญิงพชรมนต์ พรชรสกุล

๑๘/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

ดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๖๓๓

เด็กหญิงอลิชา ชัยเกตุ
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

ดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๖๓๔

เด็กหญิงนภสร ยิมละม้าย

้

๒๗/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

ดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๖๓๕

เด็กหญิงจิณตมัย สอนคุณ
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

ดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๖๓๖

เด็กชายธีรพงศ์ โพธิสิงห์

์

๒๔/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

ดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๖๓๗

เด็กหญิงขวัญใจ ชาวบ้านคอย
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

ดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๖๓๘

เด็กหญิงพัชริน ร่วมสุข
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

ดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๖๓๙

เด็กหญิงอาภัสรา คล้ายปลืม

้

๒๔/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

ดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๖๔๐

เด็กหญิงปนัดดา สุขชืน

่

๑๙/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

ดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๖๔๑

เด็กหญิงสุพรรษา สร้างนอก
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

ดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๖๔๒

เด็กชายชลสิทธิ

์

พันธ์โตดี

๑๕/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

ดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๖๔๓

เด็กชายธนกฤต หาญกล้า
๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

ดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๖๔๔

เด็กชายศุภโชติ ดอกไม้ขาว
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

ดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๖๔๕

เด็กชายนภสินธุ์ โต๊ะฉิม
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

ดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๖๔๖

เด็กชายปฏิพัทธ์ วงษ์สุวรรณ
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

ดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๖๔๗

เด็กชายปุณณภพ รักการดี
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

ดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๖๔๘

เด็กชายสิรภพ ช่อมะม่วง
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

ดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๖๔๙

เด็กชายสุวิทย์ สุดแก้ว

๒๘/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

ดอนเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๗๖ / ๓๑๘

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๒๖๕๐

เด็กชายภีรพัทร ชินวงษ์จันทร์
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

ดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๖๕๑

เด็กชายจักรภัทร ขันติสถาพร
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

ดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๖๕๒

เด็กชายจักรชัย ฮอ
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

ดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๖๕๓

เด็กชายณัฐพล ศรีบุญธรรม
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

ดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๖๕๔

เด็กชายปรมัตถ์ จันทร์เหลือง
๒๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

ดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๖๕๕

เด็กชายชุติพนธ์ สุวรรณโชติ
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

ดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๖๕๖

เด็กหญิงกรวรรณ พูลกำลัง

๒๒/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

ดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๖๕๗

เด็กหญิงจิราวรรณ ดวงมณี
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

ดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๖๕๘

เด็กหญิงชยาภรณ์ วุฒิกุล
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

ดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๖๕๙

เด็กหญิงปุญชรัสมิ

์

คำดี
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

ดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๖๖๐

เด็กหญิงณัฐกานต์ แพกุญชร
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

ดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๖๖๑

เด็กหญิงณิชากมล เดชเขมวันต์
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

ดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๖๖๒

เด็กหญิงธนิสรา ชูเชิด
๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

ดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๖๖๓

เด็กหญิงธัญชนก พุ่มจันทร์
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

ดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๖๖๔

เด็กหญิงนพรัตน์ นามโชติ
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

ดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๖๖๕

เด็กหญิงปยุตา ชาวเมืองทอง
๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

ดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๖๖๖

เด็กหญิงรมิดา พุ่มพวง
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

ดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๖๖๗

เด็กหญิงวรรณพร พลายละหาร
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

ดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๖๖๘

เด็กหญิงวริศรา จ้อยสว่าง
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

ดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๖๖๙

เด็กหญิงอรพิชญา อุเทศนันท์
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

ดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๖๗๐

เด็กหญิงสุพิชา อินสว่าง

๒๑/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

ดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๖๗๑

เด็กหญิงสุภาวิตา รุ่งวารินทร์
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

ดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๖๗๒

เด็กหญิงสุวรรณา แก้วศรี
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

ดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๖๗๓

เด็กหญิงอัญชลีพร ศรีสวัสดิ

์

๐๑/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

ดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๖๗๔

เด็กหญิงดากานดา พุทธา
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

ดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๖๗๕

เด็กหญิงระพีพัฒน์ ศรีวิเชียร
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

ดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๖๗๖

เด็กหญิงพัชราภา บุญลอด
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

ดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๖๗๗

เด็กหญิงชวาลณี เชาวโนทัย
๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

ดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๖๗๘

เด็กหญิงจตุพร แก้วเรือนทอง
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

ดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๖๗๙

เด็กหญิงจิดาภา เปยสวน
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

ดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๖๘๐

เด็กชายเจนวิทย์ แสงสว่าง
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

ดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๖๘๑

เด็กชายณัฐกฤต พันธุ์มาตร
๐๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

ดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๖๘๒

เด็กหญิงกัณฐิกา สมดี
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

ดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๖๘๓

เด็กหญิงปณฑารีย์ ปจศรี
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

ดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๖๘๔

เด็กชายชาญชัย สุขเจริญนุกูล

๒๙/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

ดอนเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๗๗ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๒๖๘๕

เด็กชายปองปราชญ์ ปูทอง
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

ดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๖๘๖

เด็กชายพงศภัค เอียมสกุล

่

๑๑/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

ดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๖๘๗

เด็กชายลิมิลัน หมืนราม

่

๐๕/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

ดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๖๘๘

เด็กชายกันตภณ สุขม่วง
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

ดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๖๘๙

เด็กชายพัสกร ดวงจันทร์
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

ดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๖๙๐

เด็กชายสหรัฐ บูรณะจารุ
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

ดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๖๙๑

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

แสงหิรัญ

๑๓/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

ดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๖๙๒

เด็กชายธีรวัฒน์ ยอดปราง
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

ดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๖๙๓

เด็กชายวิศรุต ชาวลุ่มบัว
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

ดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๖๙๔

เด็กชายรัฐพงษ์ บัวบังใบ
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

ดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๖๙๕

เด็กชายภาคภูมิ เริงฤทธิ

์

๒๒/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

ดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๖๙๖

เด็กชายนนทพัทธ์ ปนศิริ
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

ดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๖๙๗

เด็กชายวชิรวิทย์ ฮอ
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

ดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๖๙๘

เด็กหญิงกนกพร ศรีวิเชียร
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

ดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๖๙๙

เด็กหญิงจรรยา ขุนทอง
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

ดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๗๐๐

เด็กหญิงณัฐรดา อาจคงหาญ
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

ดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๗๐๑

เด็กหญิงนวรัตน์ ชูสุข
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

ดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๗๐๒

เด็กหญิงนภัส ปนศิริ

๒๕/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

ดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๗๐๓

เด็กหญิงเบญญทิพย์ สว่างวงษ์
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

ดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๗๐๔

เด็กหญิงปริยากร ยาสุกแสง
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

ดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๗๐๕

เด็กหญิงพรทิพย์ บำรุงเพชร
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

ดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๗๐๖

เด็กหญิงพีรดา บัวเขียว
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

ดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๗๐๗

เด็กหญิงภัทรชรียา อุทัศน์
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

ดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๗๐๘

เด็กหญิงวชิรญาณ์ ลีสุพรรณ

้

๑๒/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

ดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๗๐๙

เด็กหญิงวรัญญา เหมราย์
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

ดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๗๑๐

เด็กหญิงสวิตรี สินธุรักษ์
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

ดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๗๑๑

เด็กหญิงหิรัญญา ไกรทองสุข
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

ดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๗๑๒

เด็กหญิงจุฑาทอง ทองพิกุล
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

ดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๗๑๓

เด็กหญิงอสินากร ปรัชญาวณิชย์
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

ดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๗๑๔

เด็กหญิงกนกพิชญ์ ภิรมยา
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

ดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๗๑๕

เด็กหญิงกัญญ์วรา เภาเสน
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

ดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๗๑๖

เด็กหญิงธัญสมร รสมณี
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

ดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๗๑๗

เด็กหญิงอชิรดา พรมแก้ว

๒๓/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

ดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๗๑๘

เด็กหญิงซัลมา โสะเบ็ญอาหลี
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

ดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๗๑๙

เด็กหญิงทิพย์สุดา มาเม่น
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

ดอนเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๗๘ / ๓๑๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๒๗๒๐

เด็กหญิงขจารินทร์ สว่างศรี
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

ดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๗๒๑

เด็กหญิงทิพรดา ว่องเชิงค้า
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

ดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๗๒๒

เด็กชายกันตพงศ์ สุขม่วง
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

ดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๗๒๓

เด็กชายเขมวัฒน์ นาเอียม

่

๒๗/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

ดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๗๒๔

เด็กหญิงกนกวรรณ นุ่มจันทร์
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

ดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๗๒๕

เด็กชายรชต ผิวแดง
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

ดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๗๒๖

เด็กชายรัฐศาสตร์ ชูเจริญ
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

ดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๗๒๗

เด็กชายสถาพร อุเทศนันท์
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

ดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๗๒๘

เด็กชายวายุ เสียงก้อง
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

ดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๗๒๙

เด็กชายนพนันท์ ไทยเจริญกิจการ
๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

ดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๗๓๐

เด็กหญิงกฤตพร พลายโถ
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

ดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๗๓๑

เด็กหญิงสุพิชชา ภูมิอาวาส
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

ดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๗๓๒

เด็กหญิงชาพิศา ลิมนุชสวาท

้

๒๗/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

ดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๗๓๓

เด็กหญิงนริศรา ศรีเจริญ
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

ดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๗๓๔

เด็กหญิงอาภัสรา มณีวงษ์
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

ดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๗๓๕

เด็กหญิงศรัณย์พร เถิงเฟอง

่

๐๗/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

ดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๗๓๖

เด็กหญิงทัตพิชา คงอ่อน

๑๒/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

ดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๗๓๗

เด็กชายธนกฤต ภูฆัง
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

ดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๗๓๘

เด็กชายนพพล เกตุสุวงษ์
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

ดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๗๓๙

เด็กหญิงสิริปรียา ตนสารี
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

ดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๗๔๐

เด็กหญิงกนกพร ใจสุข
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

ดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๗๔๑

เด็กหญิงวันวาห์ พิพัฒน์กุลชัย
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

ดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๗๔๒

เด็กหญิงตวงทิพย์ สังเวียน
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

ดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๗๔๓

เด็กหญิงกมลชนก ขำวงษ์
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

ดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๗๔๔

เด็กหญิงทิพปภา มามาตร์
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

ดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๗๔๕

เด็กหญิงมุทิตานา นาสมใจ
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

ดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๗๔๖

เด็กหญิงนิสา ประเสริฐ

๒๓/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

ดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๗๔๗

เด็กหญิงสุวรรณี อินตรา
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

ดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๗๔๘

เด็กชายธณภัส นิลวงษ์
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

ดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๗๔๙

เด็กชายณัฐนนท์ ขุมคำ
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

ดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๗๕๐

เด็กชายวีรพงษ์ บัวบังใบ
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

ดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๗๕๑

เด็กชายกฤษฎา ชนสูงเนิน
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

ดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๗๕๒

เด็กชายสมภพ ปนทศิริ
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

ดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๗๕๓

เด็กหญิงอัญชลี กลินโฉม

่

๑๙/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

ดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๗๕๔

เด็กหญิงธิญาดา พานทอง
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

ดอนเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๗๙ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๒๗๕๕

เด็กหญิงธิดารัตน์ เจริญวิพัฒน์
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

ดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๗๕๖

เด็กหญิงเบญญทิพย์ จำปาเงิน
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

ดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๗๕๗

เด็กหญิงศศิกานต์ หอมสมบัติ
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

ดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๗๕๘

เด็กชายสุวรรณศร พุ่มเข็ม
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

ดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๗๕๙

เด็กหญิงกนกวรรณ เกิดสมนึก
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

ดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๗๖๐

เด็กหญิงวรนุช โอสุคนธ์ทิพย์
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

ดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๗๖๑

เด็กหญิงภัทรพร ศรีเทียง

่

๒๔/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

ดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๗๖๒

เด็กหญิงกนกวรรณ สุพรรณคง
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

ดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๗๖๓

เด็กหญิงณัฐธยาน์ ล้อมวงษ์
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

ดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๗๖๔

เด็กหญิงธันยพร สิกิจพาณิชย์
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

ดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๗๖๕

เด็กหญิงอสมา ผลจรัญ
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

ดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๗๖๖

เด็กชายณัฐวุฒิ แปนสุวรรณ
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

ดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๗๖๗

เด็กหญิงตรีสรา สิงห์บุตร
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

ดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๗๖๘

เด็กหญิงศิริพร นาคใหม่

๒๔/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

ดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๗๖๙

เด็กหญิงพิมสุดา ศรีบุญเรือง
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

ดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๗๗๐

เด็กหญิงณัชกร เสือพรหม
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

ดอนเจดีย์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๗๗๑

เด็กชายจิณณวัตร ชาวลุ่มบัว
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา วัดธัญญวารี  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๗๗๒

เด็กชายเจษฎาพร มาน้อย
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา วัดธัญญวารี  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๗๗๓

เด็กชายพงษ์เพชร ตู้แก้ว
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา วัดธัญญวารี  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๗๗๔

เด็กชายพิพัฒนชัย สุขชืน

่

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา วัดธัญญวารี  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๗๗๕

เด็กชายวุฒิพงษ์ พลายละหาร
๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา วัดธัญญวารี  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๗๗๖

เด็กชายรุ่งทวี กองจันทร์ดี
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา

วัดบ้านลวดสามัคคีธรรม

 

สพ ๒๔๕๙/๐๒๗๗๗

เด็กชายสมหมาย อู่อรุณ
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา

วัดบ้านลวดสามัคคีธรรม

 

สพ ๒๔๕๙/๐๒๗๗๘

เด็กหญิงพลอยชมพู เผือกพันธุ์มุก
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา

วัดบ้านลวดสามัคคีธรรม

 

สพ ๒๔๕๙/๐๒๗๗๙

เด็กหญิงสุภาวิดา ไทยศรี
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา วัดสวนไทรวนาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๗๘๐

เด็กชายจตุพล มีสม

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา วัดสวนไทรวนาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๗๘๑

เด็กชายชลสิทธิ

์

ไชยศุข
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา วัดสวนไทรวนาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๗๘๒

เด็กชายธรรมรัตน์ ปนแก้ว
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา วัดสวนไทรวนาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๗๘๓

เด็กชายธีระภัทร พันธุ
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา วัดสวนไทรวนาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๗๘๔

เด็กชายนภัสรพี หอมสุก
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา วัดสวนไทรวนาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๗๘๕

เด็กชายพีรพัฒน์ รักสี
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา วัดสวนไทรวนาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๗๘๖

เด็กชายภาคภูมิ มณีวงษ์
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา วัดสวนไทรวนาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๗๘๗

เด็กชายภาณุ ชาวลุ่มบัว
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา วัดหนองกะมาน  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๗๘๘

เด็กชายสหรัฐ สุกใส
๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา วัดหนองกะมาน  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๗๘๙

เด็กชายกิจติพันธ์ ดอกลำภู
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา วัดหนองกะมาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๘๐ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๒๗๙๐

เด็กหญิงอริศรา ปนเหน่งเพ็ชร
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา วัดหนองขุม  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๗๙๑

เด็กชายชวกร มาลัย

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา วัดหนองขุม  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๗๙๒

เด็กชายพนารัตน์ ทองงาม
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา วัดหนองขุม  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๗๙๓

เด็กชายภาคภูมิ หนุนภักดี
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา วัดหนองขุม  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๗๙๔

เด็กชายภูมินทร์ พุทธวงศ์
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา วัดหนองขุม  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๗๙๕

เด็กชายภูริภัทร์ ดวงจินดา
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา วัดหนองขุม  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๗๙๖

เด็กหญิงกัลยารัตน์ จินดานิล
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา วัดหนองขุม  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๗๙๗

เด็กหญิงโศธิตา โคษา
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา วัดหนองขุม  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๗๙๘

เด็กหญิงอาภาภัทร ไกรหา

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา วัดหนองขุม  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๗๙๙

เด็กชายชานนท์ ทัพวงษ์
๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา วัดหนองขุม  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๘๐๐

เด็กชายไตรภูมิ พลายละหาร
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา วัดหนองขุม  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๘๐๑

เด็กหญิงรสสุคนธ์ เพิมทวีทรัพย์

่

๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา วัดหนองบุญเกิด  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๘๐๒

เด็กหญิงเกศรา โพธิทอง

์

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา วัดหนองสาหร่าย  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๘๐๓

เด็กหญิงธารทิพย์ กัวนามน

้

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา วัดหนองสาหร่าย  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๘๐๔

เด็กหญิงเพ็ญนภา พุ่มพวง
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา วัดหนองสาหร่าย  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๘๐๕

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ วงษ์จันทร์
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา วัดหนองสาหร่าย  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๘๐๖

เด็กหญิงวรรณรัตน์ วงละคร
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา วัดหนองสาหร่าย  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๘๐๗

เด็กชายโชคชัย เจริญสุข
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา วัดหนองสาหร่าย  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๘๐๘

เด็กชายพงศกร สาทอน
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา วัดหนองสาหร่าย  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๘๐๙

เด็กชายพัฒนพงษ์ มีลาภ
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา วัดหนองสาหร่าย  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๘๑๐

เด็กชายอาทิตย์ กลินเกษร

่

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา วัดห้วยวันดี  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๘๑๑

เด็กชายธนดล เถือนเฉย

่

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา วัดห้วยวันดี  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๘๑๒

เด็กชายชัยวิวัฒ หอมตลบ
๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา วัดอรุณธรรมเจดีย์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๘๑๓

เด็กหญิงจันทนิภา อัคฮาด
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา วัดอรุณธรรมเจดีย์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๘๑๔

เด็กหญิงอรรัตน์ แก้วเจริญ
๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา วัดอรุณธรรมเจดีย์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๘๑๕

เด็กหญิงจารุชา อ่อนสร้อย
๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา วัดอรุณธรรมเจดีย์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๘๑๖

นางสาวประกายการ ระมี

๑๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา วัดอรุณธรรมเจดีย์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๘๑๗

นายชลธาร ศักดิเจริญชัยกุล

์

๒๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา วัดอรุณธรรมเจดีย์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๘๑๘

นายอัมรินทร์ พันธุ์เรือง
๒๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา วัดอรุณธรรมเจดีย์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๘๑๙

นายวัชรพล โสภาสุวพันธุ์
๑๘/๐๑/๒๕๓๙

โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา วัดอรุณธรรมเจดีย์  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๘๒๐

เด็กชายธีระเวทษ์ ดีดวง
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกหม้อ

วัดโคกหม้อสุวรรณประทีป

 

สพ ๒๔๕๙/๐๒๘๒๑

เด็กชายธีรภัทร โทชาติ
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกหม้อ

วัดโคกหม้อสุวรรณประทีป

 

สพ ๒๔๕๙/๐๒๘๒๒

เด็กชายณัฐพล แตงอ่อน
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกหม้อ

วัดโคกหม้อสุวรรณประทีป

 

สพ ๒๔๕๙/๐๒๘๒๓

เด็กชายณัฐกรณ์ สารวงษ์
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกหม้อ

วัดโคกหม้อสุวรรณประทีป

 

สพ ๒๔๕๙/๐๒๘๒๔

เด็กหญิงอรทัย ดอกลำเจียก
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกหม้อ

วัดโคกหม้อสุวรรณประทีป

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๘๑ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๒๘๒๕

เด็กหญิงภาณุมาศ เมทศาล
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกหม้อ

วัดโคกหม้อสุวรรณประทีป

 

สพ ๒๔๕๙/๐๒๘๒๖

เด็กชายสาธร หนองบอน
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่ากุ่ม วัดท่ากุ่ม  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๘๒๗

เด็กชายณัฐกร เจริญสุข
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่ากุ่ม วัดท่ากุ่ม  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๘๒๘

เด็กหญิงณัฐริกา แดงจันที
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่ากุ่ม วัดท่ากุ่ม  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๘๒๙

เด็กหญิงบุษกร ศรีนิล
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่ากุ่ม วัดท่ากุ่ม  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๘๓๐

เด็กชายพงษกร เรียนกสินธิ

์

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านกรวด วัดบ้านกรวด  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๘๓๑

เด็กหญิงอารีรัตน์ ศรีเกตุสุข
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านกรวด วัดบ้านกรวด  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๘๓๒

เด็กหญิงปริณตา ประชาฉาย
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านกรวด วัดบ้านกรวด  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๘๓๓

เด็กหญิงรัตนา เรียนกสินธิ

์

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านกรวด วัดบ้านกรวด  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๘๓๔

เด็กชายอนิรุธ หอมไม่หาย
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระด่าน วัดสระด่าน  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๘๓๕

เด็กชายบุรัสกร หอมไม่หาย
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระด่าน วัดสระด่าน  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๘๓๖

เด็กชายภานุพงศ์ อ่วมเสือ
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระด่าน วัดสระด่าน  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๘๓๗

เด็กชายเมธา พลายละหาร
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระด่าน วัดสระด่าน  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๘๓๘

เด็กหญิงวาสนา กิงคะจร

่

๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสระด่าน วัดสระด่าน  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๘๓๙

เด็กหญิงเหมือนฝน เธียรทอง
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระด่าน วัดสระด่าน  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๘๔๐

เด็กหญิงเด่นนภา อู่อรุณ
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระด่าน วัดสระด่าน  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๘๔๑

เด็กหญิงอรณิชา บุตรนำเพ็ชร

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระด่าน วัดสระด่าน  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๘๔๒

เด็กหญิงกัลยา อู่อรุณ
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระด่าน วัดสระด่าน  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๘๔๓

เด็กหญิงยาวีณา มูลยะ
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระด่าน วัดสระด่าน  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๘๔๔

เด็กหญิงญานิศา ดียิง

่

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระด่าน วัดสระด่าน  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๘๔๕

เด็กหญิงกนกกร แจ่มแจ้ง

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระด่าน วัดสระด่าน  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๘๔๖

เด็กหญิงวรรณวิษา ยศศักดิศรี

์

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระด่าน วัดสระด่าน  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๘๔๗

เด็กหญิงนำทิพย์ พลายละหาร
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระด่าน วัดสระด่าน  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๘๔๘

เด็กหญิงวาสนา ล้อมวงษ์
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระด่าน วัดสระด่าน  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๘๔๙

เด็กหญิงวันใส หอมไม่หาย
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระด่าน วัดสระด่าน  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๘๕๐

เด็กหญิงอภิญญา นูมหันต์
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระด่าน วัดสระด่าน  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๘๕๑

เด็กหญิงอัจฉรา สุ่นสา
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระด่าน วัดสระด่าน  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๘๕๒

เด็กหญิงฐานิตา นูมหันต์
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระด่าน วัดสระด่าน  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๘๕๓

เด็กหญิงชฎาพร เข็มทอง
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระด่าน วัดสระด่าน  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๘๕๔

เด็กหญิงสุธิตา ดอกลำพู
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระด่าน วัดสระด่าน  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๘๕๕

เด็กหญิงอัญญดา ลิมตระกูล

้

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระด่าน วัดสระด่าน  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๘๕๖

เด็กหญิงศิริพร วงษ์สุวรรณ
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระด่าน วัดสระด่าน  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๘๕๗

เด็กหญิงอภิชญา หอมไม่หาย

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระด่าน วัดสระด่าน  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๘๕๘

เด็กหญิงชลนภา อ่อนหวาน
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระด่าน วัดสระด่าน  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๘๕๙

เด็กหญิงนิศามณีย์ จิรรัชต์โภคิน
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระด่าน วัดสระด่าน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๘๒ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๒๘๖๐

เด็กหญิงนำผึง

้

แก้วเขียว
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระด่าน วัดสระด่าน  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๘๖๑

เด็กหญิงกนกอร อู่อรุณ
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระด่าน วัดสระด่าน  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๘๖๒

เด็กหญิงทิวาพร ปานคำ
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสานแตร หนองสานแตร  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๘๖๓

เด็กชายภาคิน เปลียนอ่วม

่

๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสานแตร หนองสานแตร  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๘๖๔

เด็กชายไกรศร ทองเศรษฐี
๒๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสานแตร หนองสานแตร  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๘๖๕

เด็กหญิงกฤษณา มณฑา
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสานแตร หนองสานแตร  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๘๖๖

เด็กหญิงนำอิง แก้วกียูร
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสานแตร หนองสานแตร  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๘๖๗

เด็กหญิงนิภา หระพันธ์
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสานแตร หนองสานแตร  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๘๖๘

เด็กชายวชิรวิทย์ ใจซือ

่

๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสานแตร หนองสานแตร  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๘๖๙

เด็กชายอชิรวัฒน์ ศรีเพ็ชร
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสานแตร หนองสานแตร  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๘๗๐

เด็กชายวัชรพล แปนยิม

้

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสานแตร หนองสานแตร  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๘๗๑

เด็กชายอิทธิพล สมจิตร์

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสานแตร หนองสานแตร  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๘๗๒

เด็กหญิงสุปราณี คชาชัย
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสานแตร หนองสานแตร  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๘๗๓

เด็กชายบุญเสริม ปานหว่าง
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสานแตร หนองสานแตร  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๘๗๔

เด็กชายธนวัฒน์ ดิษวัตร

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสานแตร หนองสานแตร  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๘๗๕

เด็กหญิงวิลาสินี วงศ์วิบูลย์
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสานแตร หนองสานแตร  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๘๗๖

เด็กชายวราการ ชัยเกตุ
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสานแตร หนองสานแตร  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๘๗๗

เด็กชายเปนเอก วงศ์ศรี
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสานแตร หนองสานแตร  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๘๗๘
เด็กหญิงธัญญาลักษณ์

ดาวเรือง
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสานแตร หนองสานแตร  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๘๗๙

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ซือคง

่

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสานแตร หนองสานแตร  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๘๘๐

เด็กหญิงสุนิสา ชิววงษ์

้

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสานแตร หนองสานแตร  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๘๘๑

เด็กชายธนกฤต แสนเมือง
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสานแตร หนองสานแตร  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๘๘๒

เด็กหญิงวรากร นพนงค์
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสานแตร หนองสานแตร  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๘๘๓

เด็กชายกฤษฏา แยบค่าย
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสานแตร หนองสานแตร  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๘๘๔

เด็กชายพงศกร เกตุคง
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสานแตร หนองสานแตร  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๘๘๕

เด็กหญิงณิชากร จีนกระจันทร์

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสานแตร หนองสานแตร  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๘๘๖

เด็กชายจิตรทิวา ยศศักดิศรี

์

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสานแตร หนองสานแตร  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๘๘๗

เด็กหญิงธินานันช์ จาดพันธ์อินทร์
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสานแตร หนองสานแตร  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๘๘๘

เด็กหญิงธิติพร เกษมสุข

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสานแตร หนองสานแตร  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๘๘๙

เด็กชายธีรนัย ทองงาม
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสานแตร หนองสานแตร  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๘๙๐

เด็กชายธนกฤต แก้วเขียว
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสานแตร หนองสานแตร  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๘๙๑

เด็กหญิงโยษิตา ศรีบุญธรรม
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสานแตร หนองสานแตร  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๘๙๒

เด็กชายณัฐวัฒน์ แก่นเชือชัย

้

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสานแตร หนองสานแตร  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๘๙๓

เด็กชายกฤษณพล เจริญทัศน์
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสานแตร หนองสานแตร  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๘๙๔

เด็กชายประเสริฐ คงสุวรรณ
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองสานแตร หนองสานแตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๘๓ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๒๘๙๕

เด็กชายพงศกร ทองนารถ
๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนเรศ นเรศสุวรรณาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๘๙๖

เด็กหญิงสุพัตรา กลีบไธสง
๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนเรศ นเรศสุวรรณาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๘๙๗

เด็กหญิงสุดารัตน์ ด้วงละม้าย
๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนเรศ นเรศสุวรรณาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๘๙๘

เด็กหญิงปยะณัฐ ขวัญเมือง

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนเรศ นเรศสุวรรณาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๘๙๙

เด็กชายธนพล หอมไม่หาย
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนเรศ นเรศสุวรรณาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๙๐๐

เด็กชายวิทยา พุ่มพันธ์
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนเรศ นเรศสุวรรณาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๙๐๑

เด็กชายภูสิทธิ

์

พุ่มจันทร์
๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนเรศ นเรศสุวรรณาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๙๐๒

เด็กหญิงวิไพลิน ดอกลำเจียก
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนเรศ นเรศสุวรรณาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๙๐๓

เด็กชายปริวัฒน์ เหรียญทอง
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนเรศ นเรศสุวรรณาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๙๐๔

เด็กชายเมทัส นุชสวาท
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนเรศ นเรศสุวรรณาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๙๐๕

เด็กชายพิบูลย์ สังฆพันธุ์
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนเรศ นเรศสุวรรณาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๙๐๖

เด็กชายพงศ์พิพัฒน์ เก็มประโคน
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนเรศ นเรศสุวรรณาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๙๐๗

เด็กชายวิเชียร ใจสี

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนเรศ นเรศสุวรรณาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๙๐๘

เด็กหญิงนรินทา ใหญ่เจริญ
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนเรศ นเรศสุวรรณาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๙๐๙

เด็กหญิงสุนิสา แก้วศรี
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนเรศ นเรศสุวรรณาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๙๑๐

เด็กหญิงสุภาภรณ์ วัฒนไกร
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนเรศ นเรศสุวรรณาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๙๑๑

เด็กหญิงกังสดาล ไกรทอง
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนเรศ นเรศสุวรรณาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๙๑๒

เด็กหญิงรัญชิดา คำนุช
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนเรศ นเรศสุวรรณาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๙๑๓

เด็กหญิงณิชา สมศรี
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนเรศ นเรศสุวรรณาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๙๑๔

เด็กชายพงศกร แก้วพันหา
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนเรศ นเรศสุวรรณาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๙๑๕

เด็กชายนภัส สอิงทอง

้

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนเรศ นเรศสุวรรณาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๙๑๖

เด็กหญิงนัฐกาญ ภูฆัง
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนเรศ นเรศสุวรรณาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๙๑๗

เด็กชายสรศักดิ

์

บัวลา
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนเรศ นเรศสุวรรณาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๙๑๘

เด็กชายชัยวัฒน์ เดชวิชิต
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองหลอด วัดหนองหลอด  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๙๑๙

เด็กชายณัฐพงษ์ ยีสุ่น

่

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองหลอด วัดหนองหลอด  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๙๒๐

เด็กหญิงเนตรดาว เติมชีพ
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองหลอด วัดหนองหลอด  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๙๒๑

เด็กหญิงสุธิดา มะลิซ้อน

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองหลอด วัดหนองหลอด  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๙๒๒

เด็กหญิงอมร กลันกลาง

่

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองหลอด วัดหนองหลอด  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๙๒๓

เด็กหญิงพิชามญชุ์ พลอินทร์
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองหลอด วัดหนองหลอด  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๙๒๔

เด็กหญิงณัฐมล ตู้แก้ว
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองหลอด วัดหนองหลอด  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๙๒๕

เด็กหญิงพนิดา กรสุข
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองหลอด วัดหนองหลอด  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๙๒๖

เด็กหญิงภาวินี ปอมสกุล
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองหลอด วัดหนองหลอด  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๙๒๗

เด็กหญิงเกษรา แย้มวงษ์
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองหลอด วัดหนองหลอด  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๙๒๘

เด็กหญิงเสาวรักษ์ มะลิซ้อน
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองหลอด วัดหนองหลอด  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๙๒๙

เด็กหญิงพัสตราภรณ์ บุญช่วย
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองหลอด วัดหนองหลอด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๘๔ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๒๙๓๐

เด็กหญิงพัชรนิดา ไทยถนอม

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองฝาย หนองกะดวง  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๙๓๑

เด็กชายวัชรินทร์ ปกแสง
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองฝาย หนองกะดวง  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๙๓๒

เด็กชายปภพ ศรีเพชร

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดคลองสิบหก  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๙๓๓

เด็กชายจตุทิพย์ กสิกิจพาณิชย์
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดคลองสิบหก  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๙๓๔

เด็กหญิงนันทวัฒน์ เมือจันทร์
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดคลองสิบหก  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๙๓๕

เด็กชายกฤษณพงษ์ วงษ์ศรีเพ็ง
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดดงกะเชา  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๙๓๖

เด็กหญิงดุสิตา แสงเฉวตร
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดดงกะเชา  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๙๓๗

เด็กหญิงปวริศา ยุติธรรม
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดดงกะเชา  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๙๓๘

เด็กหญิงสุกัญญา มณีวงษ์
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดดงกะเชา  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๙๓๙

เด็กชายณัฐพงษ์ คำโท
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดดงกะเชา  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๙๔๐

เด็กชายจิรายุส จำปาเทศ
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดดงกะเชา  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๙๔๑

เด็กชายนฤชิต อาจหาญ
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดธัญญวารี  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๙๔๒

เด็กหญิงนพรัตน์ อินทวงษ์
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดธัญญวารี  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๙๔๓

เด็กชายธีรภัทร โกสุม
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดธัญญวารี  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๙๔๔

เด็กชายสหชาติ หอมสอาด
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดธัญญวารี  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๙๔๕

เด็กชายอนุสรณ์ แสนสุภา
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดธัญญวารี  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๙๔๖

เด็กหญิงชนิกานต์ ขวัญงาม
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดธัญญวารี  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๙๔๗

เด็กหญิงเมษา สุดนาลาว
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดธัญญวารี  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๙๔๘

เด็กหญิงศศิกานต์ กรับทอง
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดธัญญวารี  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๙๔๙

เด็กชายเนติพัฒน์ เจือจุ้ย
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดธัญญวารี  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๙๕๐

เด็กชายอำนาจ จิวจู

๋

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดธัญญวารี  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๙๕๑

เด็กหญิงสุพรรณษา วงษ์สุวรรณ
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดธัญญวารี  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๙๕๒

เด็กหญิงพรธิดา วงษ์สุวรรณ
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดธัญญวารี  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๙๕๓

เด็กหญิงกมลวรรณ สามาทอง
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดธัญญวารี  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๙๕๔

เด็กหญิงยุกานดา บุญศรี
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดธัญญวารี  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๙๕๕

เด็กหญิงนิตยาทิพย์ ขันสิงห์
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดธัญญวารี  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๙๕๖

เด็กชายธนภัทร เจริญพจน์
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดธัญญวารี  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๙๕๗

เด็กชายธีรเดช ช้างโต
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดธัญญวารี  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๙๕๘

เด็กชายเงินศพัศ บุตรตะสินธ์
๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดธัญญวารี  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๙๕๙

เด็กชายพงษ์พัฒน์ สังอ่วม

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดธัญญวารี  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๙๖๐

เด็กหญิงธัญญกร ศิริจันทร์
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดธัญญวารี  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๙๖๑

เด็กชายเจษฎา ดอกตาลยงค์
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดธัญญวารี  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๙๖๒

เด็กหญิงกมลรัตน์ กำธรสาลี
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดธัญญวารี  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๙๖๓

เด็กหญิงจิดาภา เขียวหวาน
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดธัญญวารี  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๙๖๔

เด็กหญิงบุญธิดา นิมนวล

่

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดธัญญวารี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๘๕ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๒๙๖๕

เด็กหญิงสุทัตตา โพธิกลิน

์ ่

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดธัญญวารี  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๙๖๖

เด็กหญิงณัฎฐธิดา พูลธนสวัสดิ

์

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดไร่รถ  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๙๖๗

เด็กหญิงพรสุดา วงษ์สุวรรณ
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดไร่รถ  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๙๖๘

เด็กหญิงอชิรญา พลพิพัฒน์
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดไร่รถ  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๙๖๙

เด็กชายอัษฎา อินทวงษ์

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดไร่รถ  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๙๗๐

เด็กชายเสกสรร มะนาวหวาน
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดไร่รถ  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๙๗๑

เด็กหญิงสุเบญจา อิมสวัสดิ

่ ์

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดไร่รถ  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๙๗๒

เด็กหญิงวิชญาพร รุ่งสว่าง
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดไร่รถ  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๙๗๓

เด็กชายพฤฒิพล ง่วนกิม
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดไร่รถ  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๙๗๔

เด็กหญิงศิรประภา ท้าวโกษา
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดไร่รถ  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๙๗๕

เด็กหญิงมณีรัตน์ เพิมทวี

่

๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดไร่รถ  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๙๗๖

เด็กหญิงกรรณิกา ปทุมสูตร
๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดไร่รถ  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๙๗๗

เด็กหญิงเนตรทราย สายบุรี
๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 วัดไร่รถ  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๙๗๘

เด็กชายณัฐธกรณ์ ทองนิล
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม ชีธาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๙๗๙

เด็กชายภัควัฒน์ เกิดศิริ

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม ชีธาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๙๘๐

เด็กชายจตุภัทร ศูนย์สิทธิ

์

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม ชีธาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๙๘๑

เด็กชายพงศกร มงคลทอง

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม ชีธาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๙๘๒

เด็กชายกฤชตฤณ
โค้วอุดมประเสริฐ

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม ชีธาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๙๘๓

เด็กหญิงสรัลรัตน์ เอียมสอาด

่

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม ชีธาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๙๘๔

เด็กหญิงกิตติยากร เผ่าพันธุ์
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม ชีธาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๙๘๕

เด็กหญิงนารีรัตน์ ปนไว
๑๒/๓/๒๕๔๙ช

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม ชีธาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๙๘๖

เด็กหญิงชนม์นิภา จาดช้าง
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม ชีธาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๙๘๗

เด็กหญิงกมลธิตา รูปสม
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม ชีธาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๙๘๘

เด็กหญิงนพมาศ โฉมตระการ

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม ชีธาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๙๘๙

เด็กหญิงกชกร จีนขี
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม ชีธาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๙๙๐

เด็กหญิงนรารัตน์ หริมฉำ

่

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม ชีธาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๙๙๑

เด็กชายสุวิจักข์ โพธิพิมลวัฒนะ

์

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม ชีธาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๙๙๒

เด็กชายวุฒิกร กะลำพัก

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม ชีธาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๙๙๓

เด็กชายภูธรัชญ์ ดวงรัตน์
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม ชีธาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๙๙๔

เด็กชายวัทธิกร หนองนำขาว
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม ชีธาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๙๙๕

เด็กชายกฤษกร ศิริละ
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม ชีธาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๙๙๖

เด็กชายคิมหันต์ พลายละหาร
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม ชีธาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๙๙๗

เด็กหญิงวริศรา ใจมัน

่

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม ชีธาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๙๙๘

เด็กหญิงณัฏฐณิชา เจนสิริเมธา
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม ชีธาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๒๙๙๙

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ศรีวงษ์อยู่
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม ชีธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๘๖ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๓๐๐๐

เด็กหญิงพลอยชมพู ภู่สิทธิศักดิ

์

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม ชีธาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๐๐๑

เด็กหญิงธิดา ดอกลำภู
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม ชีธาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๐๐๒

เด็กหญิงกัลยกร ศรีสม

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม ชีธาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๐๐๓

เด็กหญิงรำไพพรรณ ทองอ่วมใหญ่
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม ชีธาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๐๐๔

เด็กหญิงศิริรัตน์ แก้วดี
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม ชีธาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๐๐๕

เด็กหญิงบงกช ปานโพธิศรี

์

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม ชีธาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๐๐๖

เด็กหญิงเนธิญาภาสิ

์

ศรีวฤธิศาสตรี
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม ชีธาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๐๐๗

เด็กหญิงอิงครัตน์
วัฒนชีวโนปกรณ์

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม ชีธาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๐๐๘

เด็กหญิงญาณัจฉรา มาจา
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม ชีธาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๐๐๙

เด็กหญิงธนัชญา ร่วมวินัย
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม ชีธาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๐๑๐

เด็กหญิงอรเทพิน ท้วมเสมา
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม ชีธาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๐๑๑

เด็กหญิงพรรณิภา ขุมทอง
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม ชีธาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๐๑๒

เด็กหญิงพุธธิดา ฉิมพันธ์
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม ชีธาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๐๑๓

เด็กหญิงชญาดา คชินทร์

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม ชีธาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๐๑๔

เด็กหญิงชลธิชา เพ็งรุ่ง
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม ชีธาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๐๑๕

เด็กหญิงปลายฟา ไชยปญญา
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม ชีธาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๐๑๖

เด็กหญิงสุกัญญา พลดงนอก
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม ชีธาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๐๑๗

เด็กชายปุญญพัฒน์ ฉินทกานันท์
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม ชีธาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๐๑๘

เด็กชายอุกกฤษฎ์ จงเจริญ
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม ชีธาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๐๑๙

เด็กชายเดชาธร พลดงนอก
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม ชีธาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๐๒๐

เด็กชายธนภัทร ขาวสะอัด
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม ชีธาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๐๒๑

เด็กชายชาตรี ชาวดอนคูณ
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม ชีธาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๐๒๒

เด็กชายชลิต พ่วงพรหม
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม ชีธาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๐๒๓

เด็กหญิงภัทรชริดา มะลิอ่อง
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม ชีธาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๐๒๔

เด็กหญิงณัฐธิดา เจียเรืองสาคร

่

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม ชีธาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๐๒๕

เด็กหญิงวันใส เทพวงษ์
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม ชีธาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๐๒๖

เด็กหญิงสุมลฑา รอดเขียว
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม ชีธาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๐๒๗

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ชูชืนบุญ

่

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม ชีธาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๐๒๘

เด็กหญิงทิฆัมพร หลันเจริญ

่

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม ชีธาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๐๒๙

เด็กชายภัทรพล ดวงเทียง

่

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม ชีธาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๐๓๐

เด็กชายพัชรพล นาคเถือน

่

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม ชีธาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๐๓๑

เด็กชายกมล เถาพันธุ์
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม ชีธาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๐๓๒

เด็กชายฐิตินันต์ คุ่ยครอง
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม ชีธาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๐๓๓

เด็กชายวรเมธ บุญดี
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม ชีธาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๐๓๔

เด็กชายภาสศวิชญ์ ลาโพธิ

์

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม ชีธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๘๗ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๓๐๓๕

เด็กชายอติเทพ ขุนจันทร์ดี
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม ชีธาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๐๓๖

เด็กชายภัทรพล เล้าศิลปศาล ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม ชีธาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๐๓๗

เด็กชายปวริศร์ ศรีวิพัฒครุฑ
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม ชีธาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๐๓๘

เด็กชายธนกฤต ไกรทอง

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม ชีธาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๐๓๙

เด็กชายรวินท์ โรจนรัตน์

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม ชีธาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๐๔๐

เด็กชายเกริกยศ โกลากุล
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม ชีธาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๐๔๑

เด็กหญิงพนารัตน์ ผลวงษ์
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม ชีธาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๐๔๒

เด็กหญิงรักษ์ตะวัน ศรีวันนา
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม ชีธาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๐๔๓

เด็กหญิงอมรรัตน์ พันธุ์ซาว

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม ชีธาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๐๔๔

เด็กชายณพวิทย์ เบญจวรรณ
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม ชีธาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๐๔๕

เด็กชายนฤบดินทร์ สุดสายตา
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม ชีธาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๐๔๖

เด็กชายปยพัทธ์ ทองสุข
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม ชีธาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๐๔๗

เด็กหญิงวชิรญาณ์ บุญเพ็ง

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม ชีธาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๐๔๘

เด็กหญิงปุญญิศา รัตนโพธิทอง

์

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม ชีธาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๐๔๙

เด็กหญิงนวพรรณ ท้าวบุญชู
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม ชีธาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๐๕๐

เด็กหญิงพิชามญชุ์ บุตรดาวงษ์
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม ชีธาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๐๕๑

เด็กหญิงกัญญารัตน์ จันทดวง
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม ชีธาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๐๕๒

เด็กหญิงวรัญญา เกิดสมนึก
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม ชีธาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๐๕๓

เด็กชายธิติเมธี เจริญธรรมศิริ
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม ชีธาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๐๕๔

เด็กชายจิรวัฒน์ กลมเกลียง

้

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม ชีธาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๐๕๕

เด็กชายธนพล ศรีสว่าง
๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม ชีธาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๐๕๖

เด็กหญิงสุกฤตา กำลังแพทย์

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม ชีธาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๐๕๗

เด็กชายอัครวินท์ บุญนิธิรักษ์
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดคลองสิบหก  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๐๕๘

เด็กชายปภังกร ชาวบ้านกร่าง
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดคลองสิบหก  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๐๕๙

เด็กชายอภิวัฒน์ กรตุ้ม
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดคลองสิบหก  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๐๖๐

เด็กชายกิตติธัช กลันแจ้ง

่

๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดคลองสิบหก  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๐๖๑

เด็กชายชิติพัทธิ

์

ศรีนำเงิน
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดคลองสิบหก  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๐๖๒

เด็กชายณัฐนนท์ ลิมตระกูล

้

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดคลองสิบหก  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๐๖๓

เด็กชายธีรพัฒน์ ศรีศักดา
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดคลองสิบหก  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๐๖๔

เด็กชายธนดล ศิริคำ
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดคลองสิบหก  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๐๖๕

เด็กชายเมธิวัฒน์ ล้อมวงษ์
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดคลองสิบหก  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๐๖๖

เด็กชายอนันตชัย เลิศนิพัฒน์
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดคลองสิบหก  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๐๖๗

เด็กชายฐิติพงศ์ สนธิเณร
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดคลองสิบหก  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๐๖๘

เด็กชายธนวัฒน์ มลคลำ
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดคลองสิบหก  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๐๖๙

เด็กชายณัฐพล กลินจุ่น

่

๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดคลองสิบหก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๘๘ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๓๐๗๐

เด็กหญิงสุจิตรา บัวไตร
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดคลองสิบหก  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๐๗๑

เด็กหญิงมณีรัตน์ คชสารทอง
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดคลองสิบหก  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๐๗๒

เด็กหญิงอรัชพร เอียมเมือง

่

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดคลองสิบหก  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๐๗๓

เด็กหญิงสุภัทรา กลินเกตุ

่

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดคลองสิบหก  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๐๗๔

เด็กหญิงมยุรี เถาพันธุ์
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดคลองสิบหก  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๐๗๕

เด็กหญิงนิภาพร เคหะนาถ
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดคลองสิบหก  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๐๗๖

เด็กหญิงจุฑามาศ ไทยงามศิลป
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดคลองสิบหก  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๐๗๗

เด็กหญิงภัคจิรา สว่างศรี
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดคลองสิบหก  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๐๗๘

เด็กหญิงอริสรา อังเปรม

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดคลองสิบหก  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๐๗๙

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ เหมือนแก้ว
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดคลองสิบหก  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๐๘๐

เด็กหญิงวิภาดา มหาพล
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดคลองสิบหก  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๐๘๑

เด็กหญิงนริศรา เกตุเพ็ชร
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดคลองสิบหก  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๐๘๒

เด็กชายพีรวิชญ์ เชาว์วิเศษ
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดคลองสิบหก  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๐๘๓

เด็กชายพิสิษฐ์พงศ์ รัสมีแก้ว
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดคลองสิบหก  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๐๘๔

เด็กชายศุภณัฐ ดวงใจดี
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม วัดคลองสิบหก  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๐๘๕

เด็กหญิงรัตนา ข่มใจ
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทะเลบก ทะเลบก  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๐๘๖

เด็กชายชัยภัทร เมฆเคลือน

่

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทะเลบก ทะเลบก  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๐๘๗

เด็กชายวรพล จำเริญลาภ
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทะเลบก ทะเลบก  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๐๘๘

เด็กชายธนภรณ์ สังข์เพชร
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทะเลบก ทะเลบก  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๐๘๙

เด็กหญิงสวรินทร์ เถาเบา
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทะเลบก ทะเลบก  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๐๙๐

เด็กหญิงเกสร กองม่วง
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทะเลบก ทะเลบก  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๐๙๑

เด็กชายภูวรัฐ ศรีเทียงตรง

่

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทะเลบก ทะเลบก  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๐๙๒

เด็กชายไพรรัฐ มะลิทอง
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทะเลบก ทะเลบก  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๐๙๓

เด็กชายนันทวัฒน์ เกิดผสม
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทะเลบก ทะเลบก  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๐๙๔

เด็กชายรัฐภูมิ แตงโต
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทะเลบก ทะเลบก  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๐๙๕
เด็กชายประเสริฐจักร

แปนทอง
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทะเลบก ทะเลบก  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๐๙๖

เด็กชายณัฐชัย สุขแสง
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทะเลบก ทะเลบก  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๐๙๗

เด็กชายจิรายุ มณีวงษ์
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทะเลบก ทะเลบก  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๐๙๘

เด็กหญิงวนิดา สังข์ดี
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทะเลบก ทะเลบก  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๐๙๙

เด็กหญิงวาสนา เทพภักดี
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทะเลบก ทะเลบก  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๑๐๐

เด็กหญิงลักษิกา บางเอียม

่

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทะเลบก ทะเลบก  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๑๐๑

เด็กหญิงศิริพร วงษ์สุวรรณ
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทะเลบก ทะเลบก  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๑๐๒

เด็กหญิงลักษิกา สุภาผล
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทะเลบก ทะเลบก  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๑๐๓

เด็กหญิงลลนา ดอนคอน
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทะเลบก ทะเลบก  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๑๐๔

เด็กหญิงภัทรวดี สังข์เพ็ชร

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทะเลบก ทะเลบก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๘๙ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๓๑๐๕

เด็กชายณัฐพัฒน์ ไทยเจริญ
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทะเลบก ทะเลบก  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๑๐๖

เด็กหญิงพัชรกร หวานฉำ
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทะเลบก ทะเลบก  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๑๐๗

เด็กหญิงข้าวโพด น้อยเวช
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทะเลบก ทะเลบก  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๑๐๘

เด็กหญิงพรธิดา กาหลง

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทะเลบก ทะเลบก  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๑๐๙
เด็กหญิงอาริยาวรรณ ศิริกลุนิธิภรณ์

๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อสำราญ บ่อสำราญ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๑๑๐

เด็กหญิงศิริพร ใจโอบอ้อม
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อสำราญ บ่อสำราญ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๑๑๑

เด็กหญิงกมลชนก ด้วงละม้าย
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อสำราญ บ่อสำราญ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๑๑๒

เด็กหญิงโกลัญญา อยู่สุขดี
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อสำราญ บ่อสำราญ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๑๑๓

เด็กหญิงบุญญิศา อู่สุวรรณ

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อสำราญ บ่อสำราญ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๑๑๔

เด็กชายวัชรินทร์ วงษ์สุวรรณ
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อสำราญ บ่อสำราญ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๑๑๕

เด็กหญิงวราภรณ์ กลัดแก้ว
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อสำราญ บ่อสำราญ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๑๑๖

เด็กหญิงอารีรัตน์ ภู่วารี
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อสำราญ บ่อสำราญ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๑๑๗

เด็กชายชลัมพล สิงห์พราย
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อสำราญ บ่อสำราญ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๑๑๘

เด็กชายวสันต์ ชาวบ้านสิงห์
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อสำราญ บ่อสำราญ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๑๑๙

เด็กหญิงสุนิตา อ่อนอาจ
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อสำราญ บ่อสำราญ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๑๒๐

เด็กหญิงนรีกานต์ อ่อนอาจ
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อสำราญ บ่อสำราญ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๑๒๑

เด็กหญิงนาขวัญ เขียวหวาน
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระหลวง สระหลวง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๑๒๒

เด็กหญิงจิราพร สนธิเณร

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระหลวง สระหลวง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๑๒๓

เด็กชายผาภูมิ ชนะอุดม
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระหลวง สระหลวง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๑๒๔

เด็กหญิงฐิติยา ช่างเรือนกุล
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระหลวง สระหลวง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๑๒๕

เด็กชายอภิรักษ์ ดอกเบญจมาศ
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระหลวง สระหลวง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๑๒๖

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ผดาวัลย์
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระหลวง สระหลวง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๑๒๗

เด็กหญิงณัฐพร เขียวหวาน
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระหลวง สระหลวง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๑๒๘

เด็กชายชัตชนะ ศรีวิโรจน์
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระหลวง สระหลวง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๑๒๙

เด็กหญิงนฤกมล จงเจริญ
๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแขม หนองแขมพัฒนา  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๑๓๐

เด็กหญิงสุธิดา เนืองอุทัย

่

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแขม หนองแขมพัฒนา  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๑๓๑

เด็กหญิงวรัญญา แสงภู่

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแขม หนองแขมพัฒนา  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๑๓๒

เด็กชายณัฐกานต์ มะลิอ่อง
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแขม หนองแขมพัฒนา  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๑๓๓

เด็กหญิงวัชรภรณ์ แดงหิรัญ
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแขม หนองแขมพัฒนา  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๑๓๔
เด็กหญิงณัฐชฏาภรณ์

หวังกุ่ม
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแขม หนองแขมพัฒนา  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๑๓๕

เด็กหญิงวิชชุดา สร้อยสน
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแขม หนองแขมพัฒนา  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๑๓๖

เด็กหญิงอริยา หอมไม่หาย
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยม้าลอย ห้วยม้าลอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๑๓๗

เด็กชายวีรยุทธ มงคลเปยม
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยม้าลอย ห้วยม้าลอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๑๓๘

เด็กชายกัมปนาท มณีวงษ์
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยม้าลอย ห้วยม้าลอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๑๓๙

เด็กหญิงสันต์ฤทัย วงษ์สุวรรณ
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยม้าลอย ห้วยม้าลอย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๙๐ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๓๑๔๐

เด็กหญิงวรรณธิดา หอมไม่หาย
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยม้าลอย ห้วยม้าลอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๑๔๑

เด็กหญิงนุจรินทร์ จูกลิน

่

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยม้าลอย ห้วยม้าลอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๑๔๒

เด็กหญิงสุพรรษา หอมไม่หาย
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยม้าลอย ห้วยม้าลอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๑๔๓

เด็กชายนวพล รูปสม
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยม้าลอย ห้วยม้าลอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๑๔๔

เด็กชายเจษฏา ผ่อนยา
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกกเต็น วัดกกเต็น  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๑๔๕

เด็กหญิงวริศรา ภาษิต
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกกเต็น วัดกกเต็น  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๑๔๖

เด็กชายธีรภัทร์ ศรีสวัสดิ

์

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกกเต็น วัดกกเต็น  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๑๔๗

เด็กหญิงอารัณญา บุญเดช
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกกเต็น วัดกกเต็น  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๑๔๘

เด็กหญิงอริสา บุตรโชติ
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกกเต็น วัดกกเต็น  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๑๔๙

เด็กหญิงพิมชนก อินทรครุฑ

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกกเต็น วัดกกเต็น  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๑๕๐

เด็กหญิงกุลนันทน์ ขุนณรงค์
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกกเต็น วัดกกเต็น  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๑๕๑

เด็กหญิงกัลยรัตน์ ขุนณรงค์
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกกเต็น วัดกกเต็น  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๑๕๒

เด็กหญิงสุภณิดา รุ่งเรือง
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกกเต็น วัดกกเต็น  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๑๕๓

เด็กหญิงศิริวรรณ งามขำ
๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกกเต็น วัดกกเต็น  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๑๕๔

เด็กชายณัฐดนัย ทับทิม
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกกเต็น วัดกกเต็น  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๑๕๕

เด็กชายพรพิพัฒน์ กฤษดี
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกกเต็น วัดกกเต็น  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๑๕๖

เด็กหญิงปภาดา พุ่มนาค
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกกเต็น วัดกกเต็น  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๑๕๗

เด็กหญิงทิวาพร ด้วงมา
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกกเต็น วัดกกเต็น  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๑๕๘

เด็กชายณัฐพงษ์ กาฬภักดี
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกกเต็น วัดกกเต็น  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๑๕๙

เด็กหญิงนลปรียา ขุนณรงค์
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกกเต็น วัดกกเต็น  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๑๖๐

เด็กชายยุทธภูมิ รอดนวล
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกกเต็น วัดกกเต็น  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๑๖๑

เด็กชายศักการินทร์ แก้วงษา
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกกเต็น วัดกกเต็น  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๑๖๒

เด็กชายชายเล็ก งามยิง

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกกเต็น วัดกกเต็น  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๑๖๓

เด็กหญิงณัฐนิชา มณีอินทร์
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกกเต็น วัดกกเต็น  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๑๖๔

เด็กหญิงกัญญารัตน์ อุ่นทรัพย์
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกกเต็น วัดกกเต็น  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๑๖๕

เด็กหญิงวรัญญา แห้วเพชร
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกกเต็น วัดกกเต็น  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๑๖๖

เด็กหญิงศศิวิมล แตงโสภา

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกกเต็น วัดกกเต็น  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๑๖๗

เด็กหญิงญาดา นามสมบูรณ์
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกกเต็น วัดกกเต็น  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๑๖๘

เด็กหญิงสุดารัตน์ จันทร์ไตรรัตน์
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกกเต็น วัดกกเต็น  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๑๖๙

เด็กหญิงชลินทิพย์ ทับทิม
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกกเต็น วัดกกเต็น  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๑๗๐

เด็กหญิงอธิตติยา นรสิงห์
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกกเต็น วัดกกเต็น  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๑๗๑

เด็กหญิงวัชรา อุ่นทรัพย์
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกกเต็น วัดกกเต็น  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๑๗๒

เด็กหญิงวศิรา นาคกระจ่าง
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกกเต็น วัดกกเต็น  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๑๗๓

เด็กหญิงอรธิชา จำปาเทศ
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกกเต็น วัดกกเต็น  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๑๗๔

เด็กหญิงพรรณรายณ์ ทรัพย์พรหม
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกกเต็น วัดกกเต็น  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๙๑ / ๓๑๘

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๓๑๗๕

เด็กหญิงอรกมล สีสมุทร
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกกเต็น วัดกกเต็น  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๑๗๖

เด็กหญิงศศิมณีย์ ศรีแสง
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกกเต็น วัดกกเต็น  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๑๗๗

เด็กชายอาทิตย์ ทองอินทร์
๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกกเต็น วัดกกเต็น  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๑๗๘

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ วงวิน
๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกกเต็น วัดกกเต็น  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๑๗๙

เด็กชายธนากรณ์ สมคณะ
๒๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดกกเต็น วัดกกเต็น  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๑๘๐

เด็กหญิงทัศวรรณ ธัญญเจริญ
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดหนองยาว  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๑๘๑

เด็กชายมานพ จันทร์เสวก
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดหนองยาว  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๑๘๒

เด็กชายศฤยุทธ ช้างเขียว
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดหนองยาว  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๑๘๓

เด็กชายศิขรินทร์ รุ่งเรือง

่

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดหนองยาว  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๑๘๔

เด็กชายอนันตชัย พรมเพชร
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดหนองยาว  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๑๘๕

เด็กหญิงชฎาพร บุญเอียม

่

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดหนองยาว  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๑๘๖
เด็กหญิงณัฏฐณิชาพร

นาแข็ง
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดหนองยาว  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๑๘๗

เด็กหญิงดวงกมล ชืนเอียม

่ ่

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดหนองยาว  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๑๘๘

เด็กหญิงนฤมล พรมมาสิทธิ

์

๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดหนองยาว  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๑๘๙

เด็กหญิงวันวิสา ทองดี
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดหนองยาว  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๑๙๐

เด็กหญิงวาสนา จันทะคู่
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดหนองยาว  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๑๙๑

เด็กหญิงศรัญพร กาฬภักดี
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดหนองยาว  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๑๙๒

เด็กหญิงสิตานันท์ ละมูลมี
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดหนองยาว  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๑๙๓

เด็กหญิงมณีรัตน์ เงินมี
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดหนองยาว  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๑๙๔

เด็กหญิงสุจิตรา เณรเทียน
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยาว วัดหนองยาว  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๑๙๕

เด็กหญิงญาณี นาแข็ง
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกกเชียง วัดเขาตะเภาทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๑๙๖

เด็กชายวัฒนชัย ศิลปหัสดี
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกกเชียง วัดเขาตะเภาทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๑๙๗

เด็กชายณัฐพงษ์ แสนเงิน
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกกเชียง วัดเขาตะเภาทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๑๙๘

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ขุนณรงค์
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกกเชียง วัดเขาตะเภาทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๑๙๙

นางสาวเพ็ญนภา ศิลปหัสดี
๑๖/๐๒/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านกกเชียง วัดเขาตะเภาทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๒๐๐

นางสาวภรกมล สุขสวัสดิ

์

๑๒/๐๙/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านกกเชียง วัดเขาตะเภาทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๒๐๑

เด็กหญิงเบญจวรรณ พรมมา
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุบ่องปาขี วัดบ้านทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๒๐๒

เด็กชายโกมินทร์ ธัญญเจริญ
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุบ่องปาขี วัดบ้านทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๒๐๓

เด็กชายชาติกล้า ทรดี
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุบ่องปาขี วัดบ้านทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๒๐๔

เด็กหญิงนิรามัย สายคำกอง
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพุบ่องปาขี วัดบ้านทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๒๐๕

เด็กหญิงไหมแก้ว ช่อดารา
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุบ่องปาขี วัดบ้านทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๒๐๖

เด็กหญิงนารีรัตน์ สิงห์ขอน
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพุบ่องปาขี วัดบ้านทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๒๐๗

เด็กชายวัฏพร สะราคำ
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกกตาด วัดบ้านทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๒๐๘

เด็กหญิงสวลักษณ์ คำอุด
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกกตาด วัดบ้านทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๒๐๙

เด็กหญิงอันทิภา กัญยา
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกกตาด วัดบ้านทุ่ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๙๒ / ๓๑๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๓๒๑๐

เด็กหญิงวราภรณ์ อ่อนจันทร์
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกกตาด วัดบ้านทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๒๑๑

เด็กชายชนชาติ ราศรีเกตุ
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกกตาด วัดบ้านทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๒๑๒

เด็กหญิงชนัญชิดา สุขสำราญ
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกกตาด วัดบ้านทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๒๑๓

เด็กหญิงพิมพิศา คำอุด
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกกตาด วัดบ้านทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๒๑๔

เด็กหญิงวันวิสา จิตพิมพ์
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกกตาด วัดบ้านทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๒๑๕

เด็กหญิงณัฐริกา เสาวรส
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกกตาด วัดบ้านทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๒๑๖

เด็กหญิงณัฐรดา ธิติธรรมกุุล
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกกตาด วัดบ้านทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๒๑๗

เด็กหญิงอุรัสยา ขุนณรงค์
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกกตาด วัดบ้านทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๒๑๘

เด็กหญิงกรรณิการ์ ไชยเภรี
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกกตาด วัดบ้านทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๒๑๙

เด็กหญิงอโณทัย ทองพรม
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกกตาด วัดบ้านทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๒๒๐

เด็กหญิงสิริญญา ทีปะลา

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกกตาด วัดบ้านทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๒๒๑

เด็กหญิงจุฑามาศ เข็มเพ็ชร
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกกตาด วัดบ้านทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๒๒๒

เด็กหญิงเพชรดา จันทร์ดี
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกกตาด วัดบ้านทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๒๒๓

เด็กหญิงสุทินา เจตเขตการณ์
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกกตาด วัดบ้านทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๒๒๔

เด็กหญิงวิไลวรรณ อินทร์อุ่นโชติ

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกกตาด วัดบ้านทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๒๒๕

เด็กหญิงศศิวิมล กาฬภักดี
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกกตาด วัดบ้านทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๒๒๖

เด็กชายศรนารายณ์ แก้วเขียว

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกกตาด วัดบ้านทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๒๒๗

เด็กชายอนุสรณ์ สอนสุวรรณ
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกกตาด วัดบ้านทุ่ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๒๒๘

เด็กชายธีรชัย กองแก
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๒๒๙

เด็กชายวรพัณณัฐ เรือนปนแก้ว
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๒๓๐

เด็กชายเมธี พรมมา
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๒๓๑

เด็กชายอำนวย ทรดี
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๒๓๒

เด็กชายไพโรจน์ งามยิง

่

๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๒๓๓

เด็กชายวันชัย -
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๒๓๔

เด็กชายวีรวัฒน์ อุปการะ
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๒๓๕

เด็กชายวันชัย ประสิทธ
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๒๓๖

เด็กชายพีระพรรณ งามงอน
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๒๓๗

เด็กชายสุชาติ ศรีบัวสด
๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๒๓๘

เด็กชายราณศ เกรียงไกร
๐๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๒๓๙

เด็กชายดนุพร อ้ายเซียะ

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๒๔๐

เด็กชายสุพจน์ งามยิง

่

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๒๔๑

เด็กชายวศิน องค์พระ
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๒๔๒

เด็กชายชาติชาย งามยิง

่

๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๒๔๓

เด็กหญิงณขะตา งามยิง

่

๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๒๔๔

เด็กหญิงอาภาพัทร แก้วการไร่
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๙๓ / ๓๑๘

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๓๒๔๕

เด็กหญิงณิชา ประสิทธ
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๒๔๖

เด็กหญิงวิภาวี รูปสม
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๒๔๗

เด็กหญิงสุกฤตา สมจันทร์
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๒๔๘

เด็กหญิงพรรณวดี พุวงค์
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๒๔๙

เด็กหญิงก้อย อ่อนแก้ว
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๒๕๐

เด็กหญิงนราพร กระแหน่
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๒๕๑

เด็กหญิงรัญชิดา งามยิง

่

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๒๕๒

เด็กหญิงนันทิยา งามยิง

่

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๒๕๓

เด็กชายพุทธชาด ปูวงศ์
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๒๕๔

เด็กชายนันทวัฒน์ งามยิง

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๒๕๕

เด็กชายปวัตร งามยิง

่

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๒๕๖

เด็กชายธนวัฒน์ กองแก
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๒๕๗

เด็กชายวรากร อุ่นโชคดี
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๒๕๘

เด็กชายบุญโชค งามยิง

่

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๒๕๙

เด็กชายวีระ งามยิง

่

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๒๖๐

เด็กหญิงพิรดา จันทา
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๒๖๑

เด็กหญิงศรีชนก กะโพ้
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๒๖๒

เด็กหญิงกรกนก เปงจา
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๒๖๓

เด็กหญิงธัญพิมล อุปการะ
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๒๖๔

เด็กหญิงสุนิสา งามยิง

่

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๒๖๕

เด็กหญิงพิมวิไล งามยิง

่

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๒๖๖

เด็กชายวรรณชัย พรมมา
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๒๖๗

เด็กชายชลทิศ จันทา
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๒๖๘

เด็กชายสุรวิทย์ กระแหน่
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๒๖๙

เด็กชายแกล่งนคร เขียวมีชัย

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๒๗๐

เด็กหญิงทิพย์พร งามยิง

่

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๒๗๑

เด็กชายสุพรรณ รังสีบุตร
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยหินดำ วัดม่วงฆะ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๒๗๒

เด็กชายณัฐภูมิ สะราคำ
๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยหินดำ วัดม่วงฆะ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๒๗๓

เด็กชายเสกสรร เพ็ชรบังเกิด
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยหินดำ วัดม่วงฆะ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๒๗๔

เด็กชายอนุชิต ทิมทอง
๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยหินดำ วัดม่วงฆะ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๒๗๕

เด็กชายชัยมงคล แก้วสุกใส
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยหินดำ วัดม่วงฆะ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๒๗๖

เด็กหญิงศิรภา อิมจันทร์

่

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยหินดำ วัดม่วงฆะ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๒๗๗

เด็กหญิงอนุศรา งามยิง

่

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยหินดำ วัดม่วงฆะ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๒๗๘

เด็กหญิงนันท์ธิญา นามะนู
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยหินดำ วัดม่วงฆะ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๒๗๙

เด็กหญิงนิภาพร สร้อยสุวรรณ
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยหินดำ วัดม่วงฆะ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๙๔ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๓๒๘๐

เด็กหญิงอรพิน บุกลอ
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยหินดำ วัดม่วงฆะ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๒๘๑

เด็กหญิงศิริพร งามยิง

่

๐๕/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยหินดำ วัดม่วงฆะ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๒๘๒

เด็กชายเฉลิมชัย รักษี

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยหินดำ วัดม่วงฆะ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๒๘๓

เด็กชายเดชากร ศรีอำดี
๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยหินดำ วัดม่วงฆะ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๒๘๔

เด็กหญิงชลสา เอียมสะอาด

่

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยหินดำ วัดม่วงฆะ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๒๘๕

เด็กชายณัฐภูมิ พัดเพชร
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยหินดำ วัดม่วงฆะ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๒๘๖

เด็กชายชัยวิวัฒน์ แตงโสภา
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยหินดำ วัดม่วงฆะ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๒๘๗

เด็กชายกิตติศักดิ

์

เยือกเย็น
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย วัดละว้าวังควาย  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๒๘๘

เด็กชายกิตติศักดิ

์

กุลศึก
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย วัดละว้าวังควาย  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๒๘๙

เด็กชายชนะฉาย กาฬภักดี
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย วัดละว้าวังควาย  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๒๙๐

เด็กชายอภิรักษ์ เทียนดำ
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย วัดละว้าวังควาย  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๒๙๑

เด็กชายอโณชา แสนบัวโพธิ

์

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย วัดละว้าวังควาย  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๒๙๒

เด็กชายสถิต สีหานู
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย วัดละว้าวังควาย  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๒๙๓

เด็กชายชนวีร์ สุดสังข์
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย วัดละว้าวังควาย  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๒๙๔

เด็กชายจักรพงษ์ จันตรา
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย วัดละว้าวังควาย  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๒๙๕

เด็กชายภคินทร์ จบศรี
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย วัดละว้าวังควาย  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๒๙๖

เด็กหญิงสิริวิมล มาช่วย
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย วัดละว้าวังควาย  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๒๙๗

เด็กหญิงวรรณนิษา เจริญกุล
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย วัดละว้าวังควาย  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๒๙๘

เด็กหญิงภัทรภรณ์ จำปาเทศ
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย วัดละว้าวังควาย  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๒๙๙

เด็กหญิงพรชิตา จำปาเทศ
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย วัดละว้าวังควาย  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๓๐๐

เด็กหญิงชลธิชา จำปาเทศ
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย วัดละว้าวังควาย  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๓๐๑

เด็กหญิงเนตรนารี บูชา
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย วัดละว้าวังควาย  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๓๐๒

เด็กหญิงพรพิมล ธรรมนิยม
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย วัดละว้าวังควาย  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๓๐๓

เด็กหญิงกมลวรรณ คำสุข
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย วัดละว้าวังควาย  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๓๐๔

เด็กชายชัยสิทธิ

์

ชาญสูงเนิน
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดวังยาว  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๓๐๕

เด็กชายณัฐพล แสนคำ
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดวังยาว  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๓๐๖

เด็กชายศุภกฤต จันทร์เครือยิม

้

๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดวังยาว  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๓๐๗

เด็กชายศุภวิชญ์ โสทรสิริบุตร
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดวังยาว  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๓๐๘

เด็กหญิงจีรนันท์ ธุระชัย
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดวังยาว  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๓๐๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ ปนปล้อง
๑๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดวังยาว  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๓๑๐

เด็กหญิงยุวดี นำพุ
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดวังยาว  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๓๑๑

เด็กหญิงวิชาญวรรณ กาฬภักดี
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดวังยาว  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๓๑๒

เด็กหญิงวิมลพรรณ แสนชู
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดวังยาว  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๓๑๓

เด็กหญิงสุดารัตน์ สละทอง
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดวังยาว  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๓๑๔

เด็กชายธนวินท์ จีนก๊ก
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดวังยาว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๙๕ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๓๓๑๕

เด็กชายธนาธิป จันทลุน
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดวังยาว  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๓๑๖

เด็กชายแสงตะวัน เงินมา
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดวังยาว  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๓๑๗

เด็กหญิงรัชนก แก้วไทรดวง

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดวังยาว  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๓๑๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ แสงงาม
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดวังยาว  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๓๑๙

เด็กชายถิรวัฒน์ งามยิง

่

๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก วัดองค์พระ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๓๒๐

เด็กชายอดิศร อินทำ
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก วัดองค์พระ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๓๒๑

เด็กชายชนะพล ยืนทน

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก วัดองค์พระ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๓๒๒

เด็กหญิงกรณิศ ขุนอินร์
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก วัดองค์พระ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๓๒๓

เด็กหญิงปทิตตา ใจเฉย
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก วัดองค์พระ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๓๒๔

เด็กหญิงปุญญิศา เสริมศรี
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก วัดองค์พระ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๓๒๕

เด็กหญิงพรสวรรค์ วงค์เวช

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก วัดองค์พระ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๓๒๖

เด็กชายดำริ งามยิง

่

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก วัดองค์พระ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๓๒๗

เด็กชายพรพิพัฒน์ ขุนอิน
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก วัดองค์พระ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๓๒๘

เด็กหญิงทิพย์จุฬา ปานนาค
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก วัดองค์พระ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๓๒๙

เด็กหญิงพรหมพร อำไพจิตร
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก วัดองค์พระ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๓๓๐

เด็กหญิงภัทราวดี สุขโข
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก วัดองค์พระ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๓๓๑

เด็กหญิงอรวรรณ งามยิง

่

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก วัดองค์พระ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๓๓๒

เด็กหญิงเพ็ญนภาพร คุ่ยสยใจ
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไผ่สีทอง วัดองค์พระ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๓๓๓

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ เทียงแท้

่

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไผ่สีทอง วัดองค์พระ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๓๓๔

เด็กชายวุฒิเดช สระหงษ์ทอง

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคอกช้าง วัดองค์พระ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๓๓๕

เด็กชายอภิวัฒน์ สืบแย้ม
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคอกช้าง วัดองค์พระ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๓๓๖

เด็กชายธนวัฒน์ จ่ายเพ็ง
๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคอกช้าง วัดองค์พระ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๓๓๗

เด็กหญิงลัดดาพร มอญเจริญ
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคอกช้าง วัดองค์พระ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๓๓๘

เด็กชายก้องยศ ทองคงหาญ
๑๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดคอกช้าง วัดองค์พระ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๓๓๙

เด็กชายกิตติศักดิ

์

พานิชชา
๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคอกช้าง วัดองค์พระ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๓๔๐

เด็กชายวรวุฒิ นาคทัง

่

๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคอกช้าง วัดองค์พระ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๓๔๑

เด็กหญิงภูภิชญา สระหงษ์ทอง
๓๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคอกช้าง วัดองค์พระ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๓๔๒

เด็กหญิงภัทรธิดา รอดจตุรัส

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคอกช้าง วัดองค์พระ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๓๔๓

เด็กชายณัฐวุฒิ เทพบุตร
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเสลา วัดดงเสลา  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๓๔๔

เด็กชายธวัช บุญฤทธิ

์

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเสลา วัดดงเสลา  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๓๔๕

เด็กหญิงกิติชัย บุญเกิด
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเสลา วัดดงเสลา  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๓๔๖

เด็กชายกิตติพงษ์ อุทัยฤกษ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเสลา วัดดงเสลา  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๓๔๗

เด็กชายเดชา ปาลนิล
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเสลา วัดดงเสลา  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๓๔๘

เด็กชายศราวุธ ศรีเนาวรัตน์
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเสลา วัดดงเสลา  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๓๔๙

เด็กชายสุชาติ เอียมสอาด

่

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเสลา วัดดงเสลา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๙๖ / ๓๑๘

้
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สพ ๒๔๕๙/๐๓๓๕๐

เด็กชายอาณพ คชเดช
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเสลา วัดดงเสลา  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๓๕๑

เด็กชายเอกรินทร์ อุทัศน์
๐๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงเสลา วัดดงเสลา  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๓๕๒

เด็กชายอัครเดช ทองอินทร์
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเสลา วัดดงเสลา  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๓๕๓

เด็กชายนฤเบศ พรมมาจะโย
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงเสลา วัดดงเสลา  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๓๕๔

เด็กชายวิษณุ อนุศรี
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเสลา วัดดงเสลา  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๓๕๕

เด็กหญิงกันต์ธร นำใจอดทน
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเสลา วัดดงเสลา  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๓๕๖

เด็กหญิงทิพรดา จันทร์สุวรรณ
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเสลา วัดดงเสลา  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๓๕๗

เด็กหญิงทีมาพร ทรัพย์พันธุ์
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงเสลา วัดดงเสลา  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๓๕๘

เด็กหญิงนัชนน ทรัพย์พันธ์
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเสลา วัดดงเสลา  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๓๕๙

เด็กหญิงปราณีต ชูสี
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเสลา วัดดงเสลา  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๓๖๐

เด็กหญิงปารวัณ ทองสุข
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเสลา วัดดงเสลา  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๓๖๑

เด็กหญิงปาริฉัตร ทองสุข
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเสลา วัดดงเสลา  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๓๖๒

เด็กหญิงเปมนีย์ เลียมเพชร

่

๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเสลา วัดดงเสลา  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๓๖๓

เด็กหญิงพุทธารัก พันธุ์รัตน์

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเสลา วัดดงเสลา  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๓๖๔

เด็กหญิงเพชรไพลิน มีรอด
๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงเสลา วัดดงเสลา  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๓๖๕

เด็กหญิงแพรไพลิน มีรอด
๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงเสลา วัดดงเสลา  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๓๖๖

เด็กหญิงวรรณกร กำแหงคุมพล
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงเสลา วัดดงเสลา  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๓๖๗

เด็กหญิงสายไหม ทองคำ
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเสลา วัดดงเสลา  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๓๖๘

เด็กหญิงอภิญญา ธรรมปาน
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเสลา วัดดงเสลา  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๓๖๙

เด็กหญิงชนม์นิภา บังอาจ
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเสลา วัดดงเสลา  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๓๗๐

เด็กชายจิรสิน การะวิง

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเสลา วัดดงเสลา  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๓๗๑

เด็กหญิงกันต์กมล บุญมีช่วย

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเสลา วัดดงเสลา  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๓๗๒

เด็กชายอภิวัฒน์ หนูทอง
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงเสลา วัดดงเสลา  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๓๗๓

เด็กหญิงนันทิชา ทองคำ
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงเสลา วัดดงเสลา  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๓๗๔

เด็กชายธนพัฒน์ บุญเปลียนใจ

่

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเสลา วัดดงเสลา  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๓๗๕

เด็กชายสุทธิเดช อ่อนดิษฐ
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเสลา วัดดงเสลา  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๓๗๖

เด็กชายบดินท์ บุญมี
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเสลา วัดดงเสลา  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๓๗๗

เด็กชายนพพนธ์ สิงสร้าง
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเสลา วัดดงเสลา  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๓๗๘

เด็กชายภีมเดช วิไลประเสริฐ
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเสลา วัดดงเสลา  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๓๗๙

เด็กหญิงธิดารัตน์
เกียรติกุลการุณย์

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเสลา วัดดงเสลา  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๓๘๐

เด็กหญิงเนตรนภา แจ่มวงษ์
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเสลา วัดดงเสลา  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๓๘๑

เด็กหญิงสิริกัญญา น้อยแก้ว
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเสลา วัดดงเสลา  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๓๘๒

เด็กหญิงอารยา วรแสน
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงเสลา วัดดงเสลา  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๓๘๓

เด็กหญิงนำเพชร พันล้อม
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเสลา วัดดงเสลา  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๓๘๔

เด็กหญิงจันทิมา เปก้า
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงเสลา วัดดงเสลา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๙๗ / ๓๑๘

้
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สพ ๒๔๕๙/๐๓๓๘๕

เด็กหญิงจิรนันท์ เซียงเจว

่

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงเสลา วัดดงเสลา  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๓๘๖

เด็กหญิงศิริพร หมวดผา
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงเสลา วัดดงเสลา  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๓๘๗

เด็กหญิงปยวรรณ ผิวผาด
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงเสลา วัดดงเสลา  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๓๘๘

เด็กชายเจษฎา สังข์วรรณะ
๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังนำเขียว วัดดงเสลา  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๓๘๙

เด็กหญิงชดาพร หมวดผา
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังนำเขียว วัดดงเสลา  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๓๙๐

เด็กหญิงอาทิตยา รัตนะ
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังนำเขียว วัดดงเสลา  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๓๙๑

เด็กชายแดนไพร ขำคล้าย
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังนำเขียว วัดดงเสลา  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๓๙๒

เด็กชายณัฐภูมิ สีนำเงิน
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังนำเขียว วัดดงเสลา  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๓๙๓

เด็กชายภรัญยู สุทธิรักษ์
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังนำเขียว วัดดงเสลา  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๓๙๔

เด็กชายณัฐวุฒิ หมวดผา
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังนำเขียว วัดดงเสลา  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๓๙๕

เด็กหญิงสุกัญญา พานิช
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังนำเขียว วัดดงเสลา  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๓๙๖

เด็กหญิงวรดา ขันดี
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังนำเขียว วัดดงเสลา  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๓๙๗

เด็กชายพุทธชาติ เจียมสกุล
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังนำเขียว วัดดงเสลา  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๓๙๘

เด็กชายสิทธิชัย อุ่นทร
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังนำเขียว วัดดงเสลา  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๓๙๙

เด็กชายศิลปชัย อู่อรุณ
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังนำเขียว วัดดงเสลา  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๔๐๐

เด็กชายพิเชษฐ์ พันธ์ยุโดด
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังนำเขียว วัดดงเสลา  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๔๐๑

เด็กชายพีรดนย์ สว่างศรี
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังนำเขียว วัดดงเสลา  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๔๐๒

เด็กหญิงฉันทนา บุญลาม
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังนำเขียว วัดดงเสลา  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๔๐๓

เด็กหญิงสุภาพร อู่อรุณ
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังนำเขียว วัดดงเสลา  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๔๐๔

เด็กหญิงกนกธร อุทัยฉาย
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังนำเขียว วัดดงเสลา  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๔๐๕

เด็กหญิงหัสสดี ทวีสุข
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังนำเขียว วัดดงเสลา  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๔๐๖

เด็กหญิงนัฐธิดา ศรีสำราญ
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังนำเขียว วัดดงเสลา  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๔๐๗

เด็กหญิงพัชราภร ขำคล้าย
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังนำเขียว วัดดงเสลา  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๔๐๘

เด็กหญิงอรอุมา บุตรดาวงษ์
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังนำเขียว วัดดงเสลา  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๔๐๙

เด็กชายกมลชัย แก้ววิเชียร
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๔๑๐

เด็กชายกมลทรัพย์ แก้ววิเชียร
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๔๑๑

เด็กชายกฤษณะ พงษ์เพ็ง
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๔๑๒

เด็กชายกฤษดา เดชะ

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๔๑๓

เด็กชายคเณศ จีนกระจันทร์
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๔๑๔

เด็กชายจตุพงษ์ ศรีชมชืน

่

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๔๑๕

เด็กชายจำเริญ เรือนงาม
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๔๑๖

เด็กชายเจริญ รุ่งเรือง
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๔๑๗

เด็กชายไชยวัฒน์ กุญชรกิตติคุณ
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๔๑๘

เด็กชายไชยา หงษ์เวียงจันทร์
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๔๑๙

เด็กชายญาณาธร สุขสำราญ
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๙๘ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๓๔๒๐

เด็กชายณรงค์กร วงษ์เสือ
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๔๒๑

เด็กชายณัฐกิตติ

์

สุขสำราญ
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๔๒๒

เด็กชายณัฐวุฒิ ไฝเมตตา
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๔๒๓

เด็กชายต่อศักดิ

์

เสาวรส
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๔๒๔

เด็กชายเตชะปญญา ยะมะคุปย์
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๔๒๕

เด็กชายทัศน์พล ยอดไพอินทร์

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๔๒๖

เด็กชายธนกิตติ

์

สีหานอก
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๔๒๗

เด็กชายธีรพัฒน์ พรานนก
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๔๒๘

เด็กชายธีรภัทร ดีสุขแสง
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๔๒๙

เด็กชายนวกิจ รังษีบุตร
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๔๓๐

เด็กชายบวรทัต เชียงทอง

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๔๓๑

เด็กชายปฏิภัทร สุริยพงศ์สกุล
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๔๓๒

เด็กชายภาณุวัฒน์ ปานทะสูตร
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๔๓๓

เด็กชายศศิศ พงศ์เกษตร
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๔๓๔

เด็กชายเสกสรร ทองสุข
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๔๓๕

เด็กหญิงกัญญาวีร์ แตงหวาน
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๔๓๖

เด็กหญิงกาญจนา แสงกระจ่าง
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๔๓๗

เด็กหญิงชฎาพร พิมพขันธ์

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๔๓๘

เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์ สุขประเสริฐ
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๔๓๙

เด็กหญิงชาลิสา เชือทอง

้

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๔๔๐

เด็กหญิงณัฎฐิตา พูลสวน
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๔๔๑

เด็กหญิงธิดาพร ชัยพนัส
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๔๔๒

เด็กหญิงเบญจวรรณ สุรีวงษ์
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๔๔๓

เด็กหญิงประภัสสร แขหินตัง

้

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๔๔๔

เด็กหญิงพลอยไพลิน เสือน้อย
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๔๔๕

เด็กหญิงฟา แสนมัน

่

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๔๔๖

เด็กหญิงภัทรวรรณ กอระพันธ์
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๔๔๗

เด็กหญิงมลตรา วัฒนะโภคา
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๔๔๘
เด็กหญิงวรรณพรรธน์

ชำนาญศิลป
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๔๔๙

เด็กหญิงวาสนา วงษ์สุวรรณ
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๔๕๐

เด็กหญิงสุปาณี กาฬภักดี
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๔๕๑

เด็กหญิงอริสา ดอกพุฒซ้อน
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๔๕๒

เด็กชายกชกร ฉวีหุลมหันต์
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๔๕๓

เด็กชายขวัญชัย คำเบ้าเมือง
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๔๕๔

เด็กชายฐนัสพงษ์ ชืนใจดี

่

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๙๙ / ๓๑๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๓๔๕๕

เด็กชายทศพล ดวงจันทร์
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๔๕๖

เด็กชายธีรภัทร์ หมวดผา
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๔๕๗

เด็กชายธีรภัทร ราชวงค์
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๔๕๘

เด็กชายธุวพัส การะเวก
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๔๕๙

เด็กชายนพรัตน์ จีนเมือง
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๔๖๐

เด็กชายนวพันธ์ เชิดฉัน
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๔๖๑

เด็กชายบดินทร์ ดวงแก้ว

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๔๖๒

เด็กชายปรเมษฐ์ ปนทวงค์
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๔๖๓

เด็กชายปติพงค์ ขาวเงิน
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๔๖๔

เด็กชายปติภัทร์ อิวอำพันธ์

้

๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๔๖๕

เด็กชายปยณัฐ เสือกูล
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๔๖๖

เด็กชายพุทธิพงค์ ขุนณรงค์
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๔๖๗

เด็กชายภัทรพล พันธุ์เมือง
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๔๖๘

เด็กชายภูริภัทร มาลัยทอง
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๔๖๙

เด็กชายรัชพล ลูกฟก
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๔๗๐

เด็กชายรัฐพล เกตุแก้ว
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๔๗๑

เด็กชายวรพล ทองดี
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๔๗๒

เด็กชายวสันต์ พิมพขันธ์
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๔๗๓

เด็กชายวิศิฐธ์ วงษ์ทอง
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๔๗๔

เด็กชายวุฒิศรา มังคุด
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๔๗๕

เด็กชายศักดา วงษ์สุวรรณ
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๔๗๖

เด็กชายศุภวัฒน์ ธรรมศร
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๔๗๗

เด็กชายสนธยา มีทองคำ
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๔๗๘

เด็กชายสิรภพ จิวเจริญ

๋

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๔๗๙

เด็กชายสุทธิชาติ เฆ่ดี
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๔๘๐

เด็กชายสุรบดินทร์ วงษ์ดี
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๔๘๑

เด็กชายเสกสรร สิงห์ฤกษ์
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๔๘๒

เด็กชายอภิลักษณ์ เชือคำสอน

้

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๔๘๓

เด็กหญิงกนก มุ่งก่ายกลาง
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๔๘๔

เด็กหญิงกนกพร ภาวนา
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๔๘๕

เด็กหญิงกมลพรรณ ดวงจันทร์
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๔๘๖

เด็กหญิงเกวริน คำด้วง
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๔๘๗

เด็กหญิงเกศรินทร์ มะลิทอง
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๔๘๘

เด็กหญิงจารุวรรณ สายรัตนี
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๔๘๙

เด็กหญิงจิราพร ใฝเมตตา
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๐๐ / ๓๑๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๓๔๙๐

เด็กหญิงชนกนันท์ แตงทอง
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๔๙๑

เด็กหญิงชริดา สวนมะลิ
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๔๙๒

เด็กหญิงชุติมา กุมพิโล

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๔๙๓

เด็กหญิงญาณิญท์ มาตรนอก
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๔๙๔

เด็กหญิงญาณิฐา นรสิงห์
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๔๙๕

เด็กหญิงฐิติกานต์ รังษีบุตร
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๔๙๖

เด็กหญิงดาราวดี อิเพชร
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๔๙๗

เด็กหญิงธนาภรณ์ โตพันธุ์ดี
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๔๙๘

เด็กหญิงบุญญิสา สุขสำราญ
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๔๙๙

เด็กหญิงปริมล วงษ์สมบัติ
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๕๐๐

เด็กหญิงปณณพร แซ่พัง

้

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๕๐๑

เด็กหญิงพรนภา พิมพ์โยธา
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๕๐๒

เด็กหญิงภควดี วงษ์จันทร์
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๕๐๓

เด็กหญิงภัทรจาริน ฉายอรุณ
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๕๐๔

เด็กหญิงมนกานต์ คำภารัตน์
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๕๐๕

เด็กหญิงรินญ์ลดา แสงธรรม

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๕๐๖

เด็กหญิงศศิมล สืบสงัด
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๕๐๗

เด็กหญิงสาวิณี สุทธิ
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๕๐๘

เด็กหญิงเสาวรส ศรีคำ
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๕๐๙

เด็กหญิงหทัยรัตน์ ลำเทียน

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๕๑๐

เด็กหญิงอาภัสรา ภาวนา
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๕๑๑

เด็กหญิงอารยา ศรแก้ว
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๕๑๒

เด็กหญิงอารีรัตน์ ร้อยแก้ว
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๕๑๓

เด็กชายชญานนท์ อยู่วงษ์อัน

๋

๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งนาตาปน วัดทุ่งนาตาปน  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๕๑๔

เด็กชายมัทธิว ใจกล้า
๑๘/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งนาตาปน วัดทุ่งนาตาปน  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๕๑๕

เด็กชายสุริโย นำทิพย์ ๓๐/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านทุ่งนาตาปน วัดทุ่งนาตาปน  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๕๑๖

เด็กชายอิสยาห์ เข็มทอง
๑๓/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งนาตาปน วัดทุ่งนาตาปน  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๕๑๗

เด็กชายพงศกร ศรีเมือง
๒๖/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งนาตาปน วัดทุ่งนาตาปน  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๕๑๘

เด็กชายวันชนะ ปดปอภาร
๒๕/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งนาตาปน วัดทุ่งนาตาปน  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๕๑๙

เด็กชายณัฐพงศ์ เนือแก้ว

้

๘/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทุ่งนาตาปน วัดทุ่งนาตาปน  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๕๒๐

เด็กหญิงปลิตฏา สีหะบุตร
๒๖/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งนาตาปน วัดทุ่งนาตาปน  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๕๒๑

เด็กหญิงสุพรรษา มีอิสระ
๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งนาตาปน วัดทุ่งนาตาปน  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๕๒๒

เด็กหญิงอาริสา พิทักษ์ ๖/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านทุ่งนาตาปน วัดทุ่งนาตาปน  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๕๒๓

เด็กหญิงสุมิทรา สีนำเงิน
๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งนาตาปน วัดทุ่งนาตาปน  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๕๒๔

เด็กหญิงจิตตรา อินทร์ชำนาญ
๒๖/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งนาตาปน วัดทุ่งนาตาปน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๐๑ / ๓๑๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๓๕๒๕

เด็กหญิงเกวลิน พลเสน ๑/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านทุ่งนาตาปน วัดทุ่งนาตาปน  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๕๒๖

เด็กหญิงธีสุดา พัดไธสงค์
๓๑/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งนาตาปน วัดทุ่งนาตาปน  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๕๒๗

เด็กชายรุ่งโรจน์ คล้ายสงคราม
๒๔/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งนาตาปน วัดทุ่งนาตาปน  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๕๒๘

เด็กหญิงกชกร แต๊เอียว

๊

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งนาตาปน วัดทุ่งนาตาปน  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๕๒๙

เด็กชายยอดธง เมืองแก
๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทุ่งนาตาปน วัดทุ่งนาตาปน  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๕๓๐

เด็กชายธนพัฒน์ เปลืองทุกข์

้

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งนาตาปน วัดทุ่งนาตาปน  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๕๓๑

เด็กชายฑิยธรรม โพธิชะนัง

์

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพุนำร้อน วัดพุนำร้อน  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๕๓๒

เด็กชายณัฐพงษ์ ธรรมศร
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุนำร้อน วัดพุนำร้อน  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๕๓๓

เด็กชายพิชิตชัย แสนคำ
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุนำร้อน วัดพุนำร้อน  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๕๓๔

เด็กชายภาณุวัฒน์ มาลัย
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพุนำร้อน วัดพุนำร้อน  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๕๓๕

เด็กชายภูตะวัน คงวิเชียร
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุนำร้อน วัดพุนำร้อน  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๕๓๖

เด็กชายคมศักดิ

์

ทิวาเนียม
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพุนำร้อน วัดพุนำร้อน  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๕๓๗

เด็กชายณัฐวัฒน์ นามมุงคุณ
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุนำร้อน วัดพุนำร้อน  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๕๓๘

เด็กชายกิตติพร มาสีปา
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพุนำร้อน วัดพุนำร้อน  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๕๓๙

เด็กชายโรจกร ขอนรัก
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพุนำร้อน วัดพุนำร้อน  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๕๔๐

เด็กหญิงดาราทิพย์ เฟองฟุง
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุนำร้อน วัดพุนำร้อน  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๕๔๑

เด็กหญิงสิริวิมล แสนชู
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุนำร้อน วัดพุนำร้อน  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๕๔๒

เด็กหญิงจิรวรรณ เพ็งสวย
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพุนำร้อน วัดพุนำร้อน  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๕๔๓

เด็กหญิงปยนุช ประดับทอง
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพุนำร้อน วัดพุนำร้อน  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๕๔๔

เด็กหญิงปริยาภรณ์ แสนคำ
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพุนำร้อน วัดพุนำร้อน  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๕๔๕

เด็กหญิงอินทิรา เสนสาย
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพุนำร้อน วัดพุนำร้อน  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๕๔๖

เด็กหญิงจารุวรรณ สุวรรณสอน
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพุนำร้อน วัดพุนำร้อน  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๕๔๗

เด็กชายพีรพัฒน์ ธัญญเจริญ
๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านพุนำร้อน วัดพุนำร้อน  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๕๔๘

เด็กชายภาณุพงษ์ ศรีสมบูรณ์
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพุนำร้อน วัดพุนำร้อน  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๕๔๙

นายปอบอาย หมีสวง

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านพุนำร้อน วัดพุนำร้อน  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๕๕๐

เด็กชายชลธิศ กาฬภักดี
๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านพุนำร้อน วัดพุนำร้อน  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๕๕๑

เด็กชายธวัชชัย ทองดี
๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านพุนำร้อน วัดพุนำร้อน  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๕๕๒

เด็กหญิงพัชรี ชูเลิศ
๑๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านพุนำร้อน วัดพุนำร้อน  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๕๕๓

เด็กหญิงดวงนภา ใจดี
๑๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านพุนำร้อน วัดพุนำร้อน  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๕๕๔

นางจริยา สังข์สิญจน์
๒๑/๐๖/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านพุนำร้อน วัดพุนำร้อน  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๕๕๕

นางดวงพร สกนธ์รวีนาท
๒๐/๑๑/๒๔๙๙

โรงเรียนบ้านพุนำร้อน วัดพุนำร้อน  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๕๕๖

นางจรูญ ถาวงษ์กลาง
๒๔/๐๑/๒๕๑๐

โรงเรียนบ้านพุนำร้อน วัดพุนำร้อน  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๕๕๗

นางสาวมัตติกา แสนคำ
๒๖/๐๙/๒๕๑๑

โรงเรียนบ้านพุนำร้อน วัดพุนำร้อน  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๕๕๘

นางสาวมนตรา สังฆ์ศิญจน์
๐๙/๐๓/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านพุนำร้อน วัดพุนำร้อน  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๕๕๙

นางสาวชุติมา บุญน่วม
๒๗/๐๔/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านพุนำร้อน วัดพุนำร้อน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๐๒ / ๓๑๘

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๓๕๖๐

นางสาวปรียาภรณ์ คำแผง
๐๑/๑๐/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านพุนำร้อน วัดพุนำร้อน  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๕๖๑

นางสาววิไลวรรณ เสาร์อินทร์
๑๙/๐๙/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านพุนำร้อน วัดพุนำร้อน  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๕๖๒

นายอิศเรศ หงษ์โต
๐๔/๐๘/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านพุนำร้อน วัดพุนำร้อน  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๕๖๓

เด็กหญิงวชิราภรณ์ นาคศาลา
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดกกซาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๕๖๔

เด็กหญิงวินดา โพธิจักร

์

๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดกกซาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๕๖๕

เด็กหญิงสุนิตรา สุนนำเทียง

่

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดกกซาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๕๖๖

เด็กหญิงอาทิตยา นิยมทรัพย์
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดกกซาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๕๖๗

เด็กชายกันตพงศ์ นำแก้ว
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดกกซาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๕๖๘

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

เล็กซุง
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดกกซาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๕๖๙

เด็กชายชัชพงศ์ กุลนะที
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดกกซาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๕๗๐

เด็กชายธนพล ดวงแก้ว
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดกกซาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๕๗๑

เด็กชายธนพัฒน์ แจ่มอำพร
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดกกซาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๕๗๒

เด็กชายปยวัช เชิงชัน

้

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดกกซาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๕๗๓

เด็กชายปยังกูร วัยเจริญ
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดกกซาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๕๗๔

เด็กชายภานุพัฒน์ เลยหยุด
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดกกซาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๕๗๕

เด็กชายวีรภัทร ปนปล้อง
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดกกซาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๕๗๖

เด็กชายอนุกูล จันทร์กลิน

่

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดกกซาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๕๗๗

เด็กชายอรรถพล ศรีคำ
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดกกซาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๕๗๘

เด็กหญิงกมลรส แก้วเจริญ
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดกกซาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๕๗๙

เด็กชายนรากร สว่างศรี
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดเขาช่องคับ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๕๘๐

เด็กชายนฤบดี พิมพขันธ์
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดเขาช่องคับ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๕๘๑

เด็กชายปณณธร พึงนา

่

๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดเขาช่องคับ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๕๘๒

เด็กหญิงกชมน อาทิตย์
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดเขาช่องคับ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๕๘๓

เด็กหญิงขวัญพิชชา ขวัญแพร

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดเขาช่องคับ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๕๘๔

เด็กชายธีรภัทร แสงทองดี

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดเขาสวรรค์  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๕๘๕

เด็กชายนันทวัฒน์ ทองแย้ม
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดเขาสวรรค์  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๕๘๖

เด็กชายปารณัช ธัญญเจริญ
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดเขาสวรรค์  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๕๘๗

เด็กชายภาคภูมิ ภูฆัง
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดเขาสวรรค์  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๕๘๘

เด็กหญิงกุณฑิกา แหลมชืน

่

๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดเขาสวรรค์  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๕๘๙

เด็กหญิงธนกาญจน์ อุ่นปรี
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดเขาสวรรค์  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๕๙๐

เด็กหญิงปณัฐชนก สว่างศรี
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดเขาสวรรค์  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๕๙๑

เด็กชายคุณานนต์ วงศ์ประกรณ์
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดเขาใหญ่  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๕๙๒

เด็กชายชนะชัย กร่างปรีชา
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดเขาใหญ่  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๕๙๓

เด็กชายไตรภพ ทีปะลา
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดเขาใหญ่  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๕๙๔

เด็กชายนิพิฐคุณ จันทร์เพ็ญ
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดเขาใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๐๓ / ๓๑๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๓๕๙๕

เด็กชายพงศธร ริบมี
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดเขาใหญ่  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๕๙๖

เด็กชายพรพรรธน์ นุชยะบุตร
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดเขาใหญ่  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๕๙๗

เด็กชายมนัสชนก โพธิสุวรรณ

์

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดเขาใหญ่  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๕๙๘

เด็กชายสีหนาท คำสังข์
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดเขาใหญ่  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๕๙๙

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ทวีชัย
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดเขาใหญ่  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๖๐๐

เด็กหญิงชญานิศ สร้อยคำ
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดเขาใหญ่  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๖๐๑

เด็กหญิงญดาพร สนธิเณร
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดเขาใหญ่  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๖๐๒

เด็กหญิงณัฎฐณิชา ภูฆัง
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดเขาใหญ่  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๖๐๓

เด็กหญิงธนวรรณ ทองโสภา
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดเขาใหญ่  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๖๐๔

เด็กหญิงนภัสสร วงศ์สกุลดี
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดเขาใหญ่  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๖๐๕

เด็กหญิงปริชาติ แดงจัด
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดเขาใหญ่  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๖๐๖

เด็กหญิงปาริชาติ หิรัญวงษ์
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดเขาใหญ่  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๖๐๗

เด็กหญิงปยะวรรณ คงอยู่
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดเขาใหญ่  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๖๐๘

เด็กหญิงมนทิราลัย ทองคำน้อย
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดเขาใหญ่  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๖๐๙

เด็กหญิงมุทิตา จันทร์เอียม

่

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดเขาใหญ่  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๖๑๐

เด็กหญิงรังสิมา สร้อยระย้า
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดเขาใหญ่  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๖๑๑

เด็กหญิงอลิสา บัพพา
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดเขาใหญ่  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๖๑๒

เด็กชายจิรายุส มีสุข
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดคอกช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๖๑๓

เด็กชายณรงค์ชัย อ่อนวิมล
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดคอกช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๖๑๔

เด็กชายเทพพิทักษ์ แจ่มใส

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดคอกช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๖๑๕

เด็กชายธีรวุฒิ ทรัพย์อุดมมาก
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดคอกช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๖๑๖

เด็กชายรัฐสภา นภาศิริโรจน์

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดคอกช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๖๑๗

เด็กชายวัชรพล พละพงศ์

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดคอกช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๖๑๘

เด็กชายเศรษฐพล ลิมตระกูล

้

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดคอกช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๖๑๙

เด็กหญิงเกวลิน สาพิทักษ์
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดคอกช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๖๒๐

เด็กหญิงจิตลดา แก้วสันเทียะ
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดคอกช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๖๒๑

เด็กหญิงชมภูนุช ทองคำ
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดคอกช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๖๒๒

เด็กหญิงชลนิชา อินเนย
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดคอกช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๖๒๓

เด็กหญิงกัลยา สิทธิเดช
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดดงอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๖๒๔

เด็กหญิงจารุตา โภคสัมบัติ
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดดงอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๖๒๕

เด็กหญิงดุษดี รัศมี
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดดงอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๖๒๖

เด็กหญิงสุพรรษา ทิพย์สุข
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดดงอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๖๒๗

เด็กหญิงสุภานัน มีนา
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดดงอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๖๒๘

เด็กชายเขมพัฒน์ ขำพลับ
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดดงอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๖๒๙

เด็กชายณัฐพล คงทรัพย์
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดดงอู่ทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๐๔ / ๓๑๘

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๓๖๓๐

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ภู่มาลา
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดทับละคร  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๖๓๑

เด็กหญิงเกวลิน สุมูลเวช
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดทับละคร  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๖๓๒

เด็กหญิงชลธิชา สุขสำราญ
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดทับละคร  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๖๓๓

เด็กหญิงณัฎฐา เมธาวี
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดทับละคร  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๖๓๔

เด็กหญิงณัฐฑิตา ดีหร่าย
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดทับละคร  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๖๓๕

เด็กหญิงเบญจพลอย แก้วระย้า
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดทับละคร  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๖๓๖

เด็กหญิงปยวรรณ ภาสดา
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดทับละคร  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๖๓๗

เด็กหญิงปุญญิศา ธัญญเจริญ
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดทับละคร  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๖๓๘

เด็กหญิงพรลภัส เขือนจันทร์

่

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดทับละคร  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๖๓๙

เด็กหญิงพิจิตรา หาญมนตรี
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดทับละคร  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๖๔๐

เด็กหญิงมลฑิตา มานะกูล
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดทับละคร  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๖๔๑

เด็กหญิงวิไลวรรณ กาฬภักดี
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดทับละคร  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๖๔๒

เด็กหญิงสุธาทิพย์ ทัดเกษร
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดทับละคร  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๖๔๓

เด็กหญิงอารยา เสร็จกิจ
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดทับละคร  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๖๔๔

เด็กหญิงมณีรัตน์ โพธิสุวรรณ

์

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดทุ่งดินดำ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๖๔๕

เด็กหญิงรุ่งนภา ศรีสุข
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดทุ่งดินดำ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๖๔๖

เด็กหญิงวรกมล นรสิงห์
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดทุ่งดินดำ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๖๔๗

เด็กชายชนภูมิ กาฬภักดี
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดทุ่งดินดำ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๖๔๘

เด็กชายธนวินท์ แก้วแสง

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดทุ่งดินดำ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๖๔๙

เด็กชายธวัชชัย ศรีเจริญ
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดทุ่งดินดำ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๖๕๐

เด็กชายอัมรินทร์ แย้มวงษ์

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดบ้านน้อยปาแฝก  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๖๕๑

เด็กหญิงกรองแก้ว ดียิง

่

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดบ้านน้อยปาแฝก  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๖๕๒

เด็กหญิงขวัญจิรา พุทธชงค์
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดบ้านน้อยปาแฝก  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๖๕๓

เด็กหญิงขวัญพิชชา อินตะ
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดบ้านน้อยปาแฝก  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๖๕๔

เด็กหญิงชนกนันท์ เสือรอด
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดบ้านน้อยปาแฝก  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๖๕๕

เด็กหญิงชนิศรา มากวิก
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดบ้านน้อยปาแฝก  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๖๕๖

เด็กหญิงโชติรส สิงห์ใจชืน

่

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดบ้านน้อยปาแฝก  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๖๕๗

เด็กหญิงนงนภัส อ้นนา
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดบ้านน้อยปาแฝก  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๖๕๘

เด็กหญิงนรินทิพย์ แตงโสภา
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดบ้านน้อยปาแฝก  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๖๕๙

เด็กหญิงใบเฟร์น น้อยกุล
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดบ้านน้อยปาแฝก  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๖๖๐

เด็กหญิงพรชนก อุตมกุล
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดบ้านน้อยปาแฝก  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๖๖๑

เด็กหญิงพิมพ์สุภาว์ ยิมย่อง

้

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดบ้านน้อยปาแฝก  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๖๖๒

เด็กหญิงมนัสนันท์ สอนมี
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดบ้านน้อยปาแฝก  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๖๖๓

เด็กหญิงมิงขวัญ

่

พูลสวัสดิ

์

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดบ้านน้อยปาแฝก  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๖๖๔

เด็กหญิงวัลลภา กาฬภักดี
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดบ้านน้อยปาแฝก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๐๕ / ๓๑๘

้
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สพ ๒๔๕๙/๐๓๖๖๕

เด็กหญิงนฤมล ตรงดี
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดปาขี  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๖๖๖

เด็กหญิงเบญจมาศ เนตรลา

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดปาขี  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๖๖๗

เด็กหญิงปนัดดา สารีวงษ์
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดปาขี  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๖๖๘

เด็กหญิงพรรถษา เริมลึก

่

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดปาขี  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๖๖๙

เด็กหญิงแพรวา ธัญญเจริญ
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดปาขี  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๖๗๐

เด็กหญิงแพรวา จูประเสริฐ
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดปาขี  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๖๗๑

เด็กหญิงภัทราพร กาฬภักดี
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดปาขี  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๖๗๒

เด็กหญิงวนัชนันท์ คงสิริ
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดปาขี  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๖๗๓

เด็กหญิงศรันย์ลักษณ์
ตันประเสริฐ

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดปาขี  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๖๗๔

เด็กหญิงศิริวรรณ มอญแตง
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดปาขี  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๖๗๕

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ สุรพล
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดปาขี  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๖๗๖

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ จำปาเทศ
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดปาขี  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๖๗๗

เด็กชายธนญชัย พึงกลัด

่

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดปาขี  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๖๗๘

เด็กชายธีระภัทร รถมณี
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดปาขี  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๖๗๙

เด็กชายปฐมพงษ์ เรียบเรียง

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดปาขี  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๖๘๐

เด็กหญิงบุษกร แซ่เล้า
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดวังหน่อไม้  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๖๘๑

เด็กหญิงปรานิศา เกตุทอง

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดวังหน่อไม้  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๖๘๒

เด็กหญิงศศิกานต์ วงค์ขัน
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดวังหน่อไม้  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๖๘๓

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ศรีสวัสดิ

์

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดวังหน่อไม้  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๖๘๔

เด็กหญิงสาวิตรี ชาวปลายนา
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดวังหน่อไม้  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๖๘๕

เด็กหญิงสุชาดา แก้วปรางค์
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดวังหน่อไม้  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๖๘๖

เด็กชายกฤตกร เจษเกศกร
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดวังหน่อไม้  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๖๘๗

เด็กชายจตุพล ชำนาญศิลป

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดวังหน่อไม้  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๖๘๘

เด็กชายชัยวิรัช พรมรักษา
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดวังหน่อไม้  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๖๘๙

เด็กชายติณณภพ สกุลสร้าง
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดวังหน่อไม้  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๖๙๐

เด็กชายศุภชัย จันทร์ใหม่มูล
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดหนองม่วง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๖๙๑

เด็กชายอรรถพร เนียมหอม
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดหนองม่วง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๖๙๒

เด็กชายอิทธิ การภักดี
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดหนองม่วง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๖๙๓

เด็กหญิงจุฑามาศ เกตุแก้ว
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดหนองม่วง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๖๙๔

เด็กหญิงธัญญารัตน์ ว่องไววิริยะกิจ
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดหนองม่วง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๖๙๕

เด็กหญิงบุษรารัตน์ ทวนเงิน
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดหนองม่วง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๖๙๖

เด็กหญิงปณิตา บุญประเสริฐ
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดหนองม่วง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๖๙๗

เด็กหญิงพิชญา ใจมัน

่

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดหนองม่วง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๖๙๘

เด็กชายเจษฎากร ทวีสุข
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดใหม่ฉายหิรัญ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๖๙๙

เด็กชายชินวัตร นาโพธิ

์

๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดใหม่ฉายหิรัญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๐๖ / ๓๑๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๓๗๐๐

เด็กชายณัฐพงศ์ อินโต
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดใหม่ฉายหิรัญ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๗๐๑

เด็กชายณัฐวุฒิ กาฬภักดี
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดใหม่ฉายหิรัญ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๗๐๒

เด็กชายต้นกล้า มิตรเอือสกุล

้

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดใหม่ฉายหิรัญ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๗๐๓

เด็กชายธนวัฒน์ ชำนาญวาด
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดใหม่ฉายหิรัญ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๗๐๔

เด็กชายภานุวัฒน์ พ่อค้า
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 วัดใหม่ฉายหิรัญ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๗๐๕

เด็กหญิงเปมิกา ทิมเทศ
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสวนปาองค์พระ วัดเวฬุวันคีรีวงศ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๗๐๖

เด็กชายนพรัตน์ ประเทศ
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสวนปาองค์พระ วัดเวฬุวันคีรีวงศ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๗๐๗

เด็กชายเทพอัศวิน สะราคำ
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสวนปาองค์พระ วัดเวฬุวันคีรีวงศ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๗๐๘

เด็กชายกิตติธาดร สายทอง
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนสวนปาองค์พระ วัดเวฬุวันคีรีวงศ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๗๐๙

เด็กชายอภิรักษ์ ดวงแก้ว
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสวนปาองค์พระ วัดเวฬุวันคีรีวงศ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๗๑๐

เด็กชายอดิเทพ อ้นอิม

่

๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสวนปาองค์พระ วัดเวฬุวันคีรีวงศ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๗๑๑

เด็กหญิงอังคณาพร สุขณรงค์
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสวนปาองค์พระ วัดเวฬุวันคีรีวงศ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๗๑๒

เด็กหญิงสุนิสา ม่วงทอง
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนปาองค์พระ วัดเวฬุวันคีรีวงศ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๗๑๓

เด็กชายณัฐวุฒิ ธัญญเจริญ
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดหนองผือ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๗๑๔

เด็กชายศักดิชัย

์

เกิดแก้ว
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดหนองผือ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๗๑๕

เด็กชายกฤตพล บูรณะสุธีวงษ์
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดหนองผือ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๗๑๖

เด็กชายธีรธรรม อำอ่อน
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดหนองผือ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๗๑๗

เด็กชายวารุต ธรรมศร
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดหนองผือ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๗๑๘

เด็กชายศุภกิตต์ เนียมมอน
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดหนองผือ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๗๑๙

เด็กชายปฐมพร กาฬภักดี
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดหนองผือ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๗๒๐

เด็กชายภูเบศ นีละวงค์
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดหนองผือ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๗๒๑

เด็กชายภัทรพล ฉัตรปญญาพัฒน์
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดหนองผือ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๗๒๒

เด็กหญิงกษมา ศาลานนท์
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดหนองผือ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๗๒๓

เด็กหญิงเกศินี กาฬภักดี
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดหนองผือ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๗๒๔

เด็กหญิงแก้วเจ้าจอม จิตตสิงห์
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดหนองผือ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๗๒๕

เด็กหญิงธีราภรณ์ คนบุญ
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดหนองผือ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๗๒๖

เด็กหญิงปาริฉัตร จันทร์มอญ
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดหนองผือ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๗๒๗

เด็กหญิงปนสุดา อำอ่อน
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดหนองผือ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๗๒๘

เด็กหญิงปยาภัทร จีนพันธ์
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดหนองผือ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๗๒๙

เด็กหญิงภัณฑิรา ฉัตรคำ
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดหนองผือ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๗๓๐

เด็กหญิงรุ่งนภา แผนสมบูรณ์
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดหนองผือ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๗๓๑

เด็กหญิงอาภารัตน์ ตัวแก้ว
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดหนองผือ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๗๓๒

เด็กชายภาคภูมิ พลอยดี
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดหนองผือ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๗๓๓

เด็กชายวชิรพล ทรัพย์สิน
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดหนองผือ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๗๓๔

เด็กหญิงกมลชนก อำอ่อน
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดหนองผือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๐๗ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๓๗๓๕

เด็กหญิงกวินนาถ ท้าวสุวรรณ
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดหนองผือ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๗๓๖

เด็กหญิงสาวิตรี นาโพธิ

์

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดหนองผือ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๗๓๗

เด็กหญิงสุภาพร กาฬภักดี
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดหนองผือ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๗๓๘

เด็กหญิงจรัสพร ทองสายใจ

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดหนองผือ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๗๓๙

เด็กชายกมลวิช จูประเสริฐ
๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนปญญาประเสริฐวิทยา ด่านช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๗๔๐

เด็กชายกฤตย์ ศรีรักษ์
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนปญญาประเสริฐวิทยา ด่านช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๗๔๑

เด็กชายกิตติพัฒน์ พันธุวงค์
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปญญาประเสริฐวิทยา ด่านช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๗๔๒

เด็กชายจีรพัฒน์ สระทองเคน
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนปญญาประเสริฐวิทยา ด่านช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๗๔๓

เด็กชายณภัทรพงศ์ หงส์วิไลย์
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนปญญาประเสริฐวิทยา ด่านช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๗๔๔

เด็กชายพงษ์พัฒน์ ทองบางหลวง
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปญญาประเสริฐวิทยา ด่านช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๗๔๕

เด็กชายพีราพัฒน์ ดวงแก้ว

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปญญาประเสริฐวิทยา ด่านช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๗๔๖

เด็กชายรชานนท์ ลำดวล
๐๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนปญญาประเสริฐวิทยา ด่านช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๗๔๗

เด็กชายศักรินทร์ ราตรี
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนปญญาประเสริฐวิทยา ด่านช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๗๔๘

เด็กชายศุภกร ภูฆัง
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนปญญาประเสริฐวิทยา ด่านช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๗๔๙

เด็กหญิงกานต์ธิดา แตงทอง
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนปญญาประเสริฐวิทยา ด่านช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๗๕๐

เด็กหญิงณัฐกมล เทพสถิตย์
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนปญญาประเสริฐวิทยา ด่านช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๗๕๑

เด็กหญิงวิชุดา ช้างโก
๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนปญญาประเสริฐวิทยา ด่านช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๗๕๒

เด็กหญิงสุธาริณี ใจดี
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนปญญาประเสริฐวิทยา ด่านช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๗๕๓

เด็กชายกิตติพัฒน์ ละมุน
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนปญญาประเสริฐวิทยา ด่านช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๗๕๔

เด็กชายฐิติพงศ์ หลวงวิเศษ
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปญญาประเสริฐวิทยา ด่านช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๗๕๕

เด็กหญิงมุกดา ใจมัน

่

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปญญาประเสริฐวิทยา ด่านช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๗๕๖

เด็กชายปริมณฑล กึงการจร

้

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๗๕๗

เด็กชายโรจน์ศักดิ

์

ศรสุวรรณ

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๗๕๘

เด็กชายอภิชาต จินตนา
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๗๕๙

เด็กหญิงกรกนก ศรีวงษ์
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๗๖๐

เด็กหญิงกิตติกาญจน์ ขุนณรงค์
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๗๖๑

เด็กหญิงเกศินี ปทุมสูตร
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๗๖๒

เด็กหญิงจีรพัฒน์ จักรายุทธ
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๗๖๓

เด็กหญิงจุฑามาศ สุขใจ

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๗๖๔

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ศรีนาค
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๗๖๕

เด็กหญิงดาริกา ช่างเหลา
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๗๖๖

เด็กหญิงตรีเนตร ปูจ้าย
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๗๖๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ หมวดผา
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๗๖๘

เด็กหญิงนภสร จำปาเทศ
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๗๖๙

เด็กหญิงนรินทิพย์ ทวีโกวิท
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๐๘ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๓๗๗๐

เด็กหญิงปาริชาติ แห้วเพ็รช
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๗๗๑

เด็กหญิงพรรพษา จันทร์เรือง
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๗๗๒

เด็กหญิงพิจิตรา ขุนอินทร์
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๗๗๓
เด็กหญิงเพลงอักษรณ์

ศรีภุมมา
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๗๗๔

เด็กหญิงภัคจิรา พระนอนข้าม
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๗๗๕

เด็กหญิงภัคจีรา จันทร์ฉาย
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๗๗๖

เด็กหญิงมุกมณี แสวงวิทย์
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๗๗๗

เด็กหญิงรจนา จำปา
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๗๗๘

เด็กหญิงรัตนาวลี รัตตะประทุม
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๗๗๙

เด็กหญิงรุ่งทิวา วงษ์สุวรรณ
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๗๘๐

เด็กหญิงลลานา เหล่าคูณ

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๗๘๑

เด็กหญิงวรรณนิสา สมบูรณ์ดี
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๗๘๒
เด็กหญิงวันญาลักษณ์

เพียวสามพราน
๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๗๘๓

เด็กหญิงวิภารัตน์ เขียวเซ็น
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๗๘๔

เด็กหญิงศิริประภา ขุนณรงค์
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๗๘๕

เด็กหญิงสุพรรณนิกา ภมรกูล
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๗๘๖

เด็กหญิงสุวรรณี ขุนอินทร์
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๗๘๗

เด็กหญิงอจิรวดี ผลศิริ
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๗๘๘

เด็กหญิงอรพรรณ จำปาเทศ
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๗๘๙

เด็กชายกฤษณะ เกษสาคร
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๗๙๐

เด็กชายจตุพล อ้อยพรมมา
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๗๙๑

เด็กชายณัฐวุฒิ ผึงงาม

้

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๗๙๒

เด็กชายธนกฤต เกมกลาง
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๗๙๓

เด็กชายธนพงษ์ เกมกลาง
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๗๙๔

เด็กชายธรรมนิตย์ ดีปญญา
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๗๙๕

เด็กชายธรรมรัตน์ สามงามจุ้ย
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๗๙๖

เด็กชายธันวา สามบุญคล้า
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๗๙๗

เด็กชายธีระภัทร มะลิทอง
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๗๙๘

เด็กชายบุญฤทธิ

์

ไพรสิทธิ
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๗๙๙

เด็กชายปฐกร ศรีโพธิงาม

์

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๘๐๐

เด็กชายพรวิษณุ ประยูรเจริญ
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๘๐๑

เด็กชายพิชิตพงษ์ งามดี
๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๘๐๒

เด็กชายภัทรกร ดุลยพินิจนันท์

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๘๐๓

เด็กชายภาคภูมิ สามง่ามไกร
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๘๐๔

เด็กชายภานุวัฒน์ พลแก้ว
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๐๙ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๓๘๐๕

เด็กชายภุชงค์ เลิศเวช
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๘๐๖

เด็กชายภูมิพัฒน์ แก่นเพชร
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๘๐๗

เด็กชายอนุพงษ์ แก้วสถิตย์
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๘๐๘

เด็กหญิงจิรวรรณ ขุนณรงค์
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๘๐๙

เด็กหญิงจิราพร นาเจริญ
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๘๑๐

เด็กหญิงชุติมา นรสิงห์

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๘๑๑

เด็กหญิงณฐิกา พิมพขันธ์
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๘๑๒

เด็กหญิงณฐิณี พิมพขันธ์
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๘๑๓

เด็กหญิงธนวรรณ เหมืองจำลอง
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๘๑๔

เด็กหญิงธัญรักษณ์ ฤทธิสิงห์

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๘๑๕

เด็กหญิงนฤกมล คำภานิล
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๘๑๖

เด็กหญิงนันทิกานต์ ศิริปมา
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๘๑๗

เด็กหญิงปรัชญา สุวรรณประทีป
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๘๑๘

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ โพธินำซับ

์

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๘๑๙

เด็กหญิงเลิศลักษณ์ งามดี
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๘๒๐

เด็กหญิงวณิชชา แสนเงิน
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๘๒๑

เด็กหญิงสโรชา แสนเงิน
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๘๒๒

เด็กหญิงอธิมาตร คงหล้า
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๘๒๓

เด็กหญิงไอรดา โนจิตร
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๘๒๔

เด็กชายกิตติธัช แอมพิมาย
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๘๒๕

เด็กชายเกริกเกียรติ แจ้งใจดี
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๘๒๖

เด็กชายไกรภพ สำราญ
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๘๒๗

เด็กชายคชภูมิ สุขขุม
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๘๒๘

เด็กชายเฉลิมวุฒิ สว่างเนตร
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๘๒๙

เด็กชายชนินทร์ ทับทิมดี
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๘๓๐

เด็กชายณัฐวุฒิ อินทร์สว่าง
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๘๓๑

เด็กชายเดชาธร ปานทสูตร
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๘๓๒

เด็กชายทัศนัย ศรีบุญเพ็ง
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๘๓๓

เด็กชายธีรภัทร โพธิพล

์

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๘๓๔

เด็กชายธีรภัทร วิลุนละทัย
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๘๓๕

เด็กชายนที เรือนก้อน

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๘๓๖

เด็กชายนฤนาท แสนโพธิ

์

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๘๓๗

เด็กชายธนพล แสนเงิน
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๘๓๘

เด็กชายภราดร ประเวศจรรยา
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๘๓๙

เด็กชายภารดร ราชวงศ์
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๑๐ / ๓๑๘

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๓๘๔๐

เด็กชายยศกร ปาละยา
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๘๔๑

เด็กชายวงศกร จันทร
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๘๔๒

เด็กชายวุฒิภัทร เพ็งสมญา
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๘๔๓

เด็กชายศุภกร สะราคำ

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๘๔๔

เด็กชายอาคเนย์ ภูฆัง
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๘๔๕

เด็กหญิงกัญจนพัชร ศรีนวลชาติ
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๘๔๖

เด็กหญิงฑิราวรรณ สระทองยา
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๘๔๗

เด็กหญิงธัญญาเรศ แก้วสุกียูร
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๘๔๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ แซ่จันทร์

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๘๔๙

เด็กหญิงนลิน อินทร์สัน
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๘๕๐

เด็กหญิงนิราภร ขุนณรงค์
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๘๕๑

เด็กหญิงปริศนา อำภวา

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๘๕๒

เด็กหญิงรัตนาวดี พุทธา
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๘๕๓

เด็กหญิงวรรณิษา เทพจิตร
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๘๕๔

เด็กหญิงสรณ์สิริ โถลายทอง
๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๘๕๕

เด็กหญิงสุวพัชร รังสีบุตร
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๘๕๖

เด็กหญิงสุกัลยา วงษ์สุวรรณ

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๘๕๗

เด็กหญิงสุทธิดา จำปาเทศ
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๘๕๘

เด็กหญิงสุภาพร พรมมา
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๘๕๙

เด็กชายอนุชา ทองคำภา
๓๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๘๖๐

เด็กชายกิตติพงษ์ ขุนณรงค์
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๘๖๑

เด็กชายชัย เอียมศรี

่

๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๘๖๒

เด็กหญิงอภิญญา ชาวปา

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๘๖๓

เด็กหญิงพรวันเพ็ญ วิลาลักษณ์
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๘๖๔

เด็กชายฉัตรดนัย พรน้อย
๐๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านช้างวิทยา วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๘๖๕

เด็กหญิงอรุโณทัย จันทร์พลับ

๒๗/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 2

วัดบ้านกกจาน  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๘๖๖

เด็กหญิงธนวัฒน์ เรืองศรี
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 2
วัดบ้านกกจาน  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๘๖๗

เด็กชายอิทธิชัย ซ่อนกลิน

่

๑๔/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 วัดพระธาตุมหาพรหม

 

สพ ๒๔๕๙/๐๓๘๖๘

เด็กชายกิตติพร คำเสียง
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 วัดพระธาตุมหาพรหม
 

สพ ๒๔๕๙/๐๓๘๖๙

เด็กชายจิรภัทร แซ่อึง

้

๑๑/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 วัดพระธาตุมหาพรหม

 

สพ ๒๔๕๙/๐๓๘๗๐

เด็กชายธีรพันธ์ สว่างเนตร
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 วัดพระธาตุมหาพรหม
 

สพ ๒๔๕๙/๐๓๘๗๑

เด็กชายกิตตินันท์ ไชยคำหอม
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 วัดพระธาตุมหาพรหม
 

สพ ๒๔๕๙/๐๓๘๗๒

เด็กชายจักรรินทร์ พึงเครือ

่

๑๙/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 วัดพระธาตุมหาพรหม

 

สพ ๒๔๕๙/๐๓๘๗๓

เด็กชายเตชิต พิมพขันธ์
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 วัดพระธาตุมหาพรหม
 

สพ ๒๔๕๙/๐๓๘๗๔

เด็กชายณัฐภูมิ ปูจ้าย
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 วัดพระธาตุมหาพรหม
 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๑๑ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๓๘๗๕

เด็กชายอนุกูล พิมพขันธ์
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 วัดพระธาตุมหาพรหม
 

สพ ๒๔๕๙/๐๓๘๗๖

เด็กชายอภิวุฒิ หมวดผา
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 วัดพระธาตุมหาพรหม
 

สพ ๒๔๕๙/๐๓๘๗๗

เด็กชายทินภัทร ภูฆัง
๐๘/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 วัดพระธาตุมหาพรหม

 

สพ ๒๔๕๙/๐๓๘๗๘

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

ประยูรเจริญ
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 วัดพระธาตุมหาพรหม
 

สพ ๒๔๕๙/๐๓๘๗๙

เด็กชายไชยา หมวดผา

๒๘/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 วัดพระธาตุมหาพรหม

 

สพ ๒๔๕๙/๐๓๘๘๐

เด็กชายภรางกูล โพธิศรีทอง

์

๐๙/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 วัดพระธาตุมหาพรหม

 

สพ ๒๔๕๙/๐๓๘๘๑

เด็กชายพินิจ ทองโสภา

๑๖/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 วัดพระธาตุมหาพรหม

 

สพ ๒๔๕๙/๐๓๘๘๒

เด็กชายศิรศักดิ

์

พิมพขันธ์
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 วัดพระธาตุมหาพรหม
 

สพ ๒๔๕๙/๐๓๘๘๓

เด็กชายธวัชชัย กาฬภักดี
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 วัดพระธาตุมหาพรหม
 

สพ ๒๔๕๙/๐๓๘๘๔

เด็กชายมนต์มนัส กาฬภักดี
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 วัดพระธาตุมหาพรหม
 

สพ ๒๔๕๙/๐๓๘๘๕

เด็กชายวัจน์กร ศรีบุญเพ็ง
๐๑/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 วัดพระธาตุมหาพรหม

 

สพ ๒๔๕๙/๐๓๘๘๖

เด็กชายเศรฐพงศ์ ภูฆัง
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 วัดพระธาตุมหาพรหม
 

สพ ๒๔๕๙/๐๓๘๘๗

เด็กชายเจษฎา พลายระหาร
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 วัดพระธาตุมหาพรหม
 

สพ ๒๔๕๙/๐๓๘๘๘

เด็กชายจิรวัฒน์ สายสินธุ์
๐๔/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 วัดพระธาตุมหาพรหม

 

สพ ๒๔๕๙/๐๓๘๘๙

เด็กชายพสุชา จำปาเทศ

๑๕/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 วัดพระธาตุมหาพรหม

 

สพ ๒๔๕๙/๐๓๘๙๐

เด็กชายกิตติพรษ์ หมวดผา
๐๔/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 วัดพระธาตุมหาพรหม

 

สพ ๒๔๕๙/๐๓๘๙๑

เด็กชายวสันต์ คำแก้ว
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 วัดพระธาตุมหาพรหม
 

สพ ๒๔๕๙/๐๓๘๙๒

เด็กหญิงกมลวรรณ อินทพันธ์
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 วัดพระธาตุมหาพรหม
 

สพ ๒๔๕๙/๐๓๘๙๓

เด็กหญิงชัชณิฎา สง่าไกร
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 วัดพระธาตุมหาพรหม
 

สพ ๒๔๕๙/๐๓๘๙๔

เด็กหญิงเณรัญญา คำด่าน
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 วัดพระธาตุมหาพรหม
 

สพ ๒๔๕๙/๐๓๘๙๕

เด็กหญิงปวีณา สง่าไกร

๑๙/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 วัดพระธาตุมหาพรหม

 

สพ ๒๔๕๙/๐๓๘๙๖

เด็กหญิงสุดาสิริญย์ ศรีสุวรรณ
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 วัดพระธาตุมหาพรหม
 

สพ ๒๔๕๙/๐๓๘๙๗

เด็กหญิงพัชราภา หีบทอง
๐๖/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 วัดพระธาตุมหาพรหม

 

สพ ๒๔๕๙/๐๓๘๙๘

เด็กหญิงศศมน ดอกไม้ศรีจันทร์
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 วัดพระธาตุมหาพรหม
 

สพ ๒๔๕๙/๐๓๘๙๙

เด็กหญิงลภัสรดา ประยูรเจริญ

๑๘/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 วัดพระธาตุมหาพรหม

 

สพ ๒๔๕๙/๐๓๙๐๐

เด็กหญิงศิรินทรา มูลพันธ์
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 วัดพระธาตุมหาพรหม
 

สพ ๒๔๕๙/๐๓๙๐๑

เด็กหญิงใบเฟร์น ทองสินธุ์
๐๔/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 วัดพระธาตุมหาพรหม

 

สพ ๒๔๕๙/๐๓๙๐๒

เด็กหญิงสิตานัน สุวรรณศร
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 วัดพระธาตุมหาพรหม
 

สพ ๒๔๕๙/๐๓๙๐๓

เด็กหญิงสุชาดา ขุนณรงค์

๑๖/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 วัดพระธาตุมหาพรหม

 

สพ ๒๔๕๙/๐๓๙๐๔

เด็กหญิงณัฎฐณิชา มีปน
๐๔/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 วัดพระธาตุมหาพรหม

 

สพ ๒๔๕๙/๐๓๙๐๕

เด็กหญิงวิลาวัลย์ วงศ์เวช
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 วัดพระธาตุมหาพรหม
 

สพ ๒๔๕๙/๐๓๙๐๖

เด็กหญิงอรชร ศรีวงษ์
๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 วัดพระธาตุมหาพรหม
 

สพ ๒๔๕๙/๐๓๙๐๗

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

ทวีศรี
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 วัดพระธาตุมหาพรหม
 

สพ ๒๔๕๙/๐๓๙๐๘

เด็กชายอุดมศักดิ

์

อินทนันท์
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 วัดพระธาตุมหาพรหม
 

สพ ๒๔๕๙/๐๓๙๐๙

เด็กชายพัสกร คุณชมภู
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 วัดพระธาตุมหาพรหม
 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๑๒ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๓๙๑๐

เด็กชายธีรภัทร กาฬภักดี
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 วัดพระธาตุมหาพรหม
 

สพ ๒๔๕๙/๐๓๙๑๑

เด็กชายธนากร รุ่งเรือง
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 วัดพระธาตุมหาพรหม
 

สพ ๒๔๕๙/๐๓๙๑๒

เด็กชายปยศักดิ

์

คุณบำรุง
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 วัดพระธาตุมหาพรหม
 

สพ ๒๔๕๙/๐๓๙๑๓

เด็กชายพีรพงษ์ เอียมสะอาด

่

๐๖/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 วัดพระธาตุมหาพรหม

 

สพ ๒๔๕๙/๐๓๙๑๔

เด็กชายอุดมการณ์ จันทร
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 วัดพระธาตุมหาพรหม
 

สพ ๒๔๕๙/๐๓๙๑๕

เด็กหญิงกมลวรรณ สุวรรณปรีชา
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 วัดพระธาตุมหาพรหม
 

สพ ๒๔๕๙/๐๓๙๑๖

เด็กหญิงจุฑามาศ ใยประดิษฐ์
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 วัดพระธาตุมหาพรหม
 

สพ ๒๔๕๙/๐๓๙๑๗

เด็กหญิงดวงใจ อ่อนคำสี
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 วัดพระธาตุมหาพรหม
 

สพ ๒๔๕๙/๐๓๙๑๘

เด็กหญิงวิรัชญาภรณ์ พลเสน
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 วัดพระธาตุมหาพรหม
 

สพ ๒๔๕๙/๐๓๙๑๙

เด็กหญิงโสภาวรรณ แก้วคำหอม
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 วัดพระธาตุมหาพรหม
 

สพ ๒๔๕๙/๐๓๙๒๐

เด็กหญิงอัญชลี คำแสน
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 วัดพระธาตุมหาพรหม
 

สพ ๒๔๕๙/๐๓๙๒๑

เด็กหญิงนริศรา บุญมา
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 วัดพระธาตุมหาพรหม
 

สพ ๒๔๕๙/๐๓๙๒๒

เด็กหญิงณัฐรัตน์ ฉินสกุลวงษ์
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 วัดพระธาตุมหาพรหม
 

สพ ๒๔๕๙/๐๓๙๒๓

เด็กหญิงณิชากร จันทิมา
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 วัดพระธาตุมหาพรหม
 

สพ ๒๔๕๙/๐๓๙๒๔

เด็กหญิงทองกมล ตันไธสง
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 วัดพระธาตุมหาพรหม
 

สพ ๒๔๕๙/๐๓๙๒๕

เด็กหญิงนลินทิพย์ ปนโก
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 วัดพระธาตุมหาพรหม
 

สพ ๒๔๕๙/๐๓๙๒๖

เด็กหญิงศิริภัทรา ธนสารสถาพร
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 วัดพระธาตุมหาพรหม
 

สพ ๒๔๕๙/๐๓๙๒๗

เด็กหญิงใจรัก ด่านแพ
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 วัดพระธาตุมหาพรหม
 

สพ ๒๔๕๙/๐๓๙๒๘

เด็กหญิงชนันภรณ์ บาลนคร
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 วัดพระธาตุมหาพรหม
 

สพ ๒๔๕๙/๐๓๙๒๙

เด็กหญิงวิภาภรณ์ ทับนาโคก
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 วัดพระธาตุมหาพรหม
 

สพ ๒๔๕๙/๐๓๙๓๐

เด็กหญิงเยาวเรศ ลาภบังเกิด
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 วัดพระธาตุมหาพรหม
 

สพ ๒๔๕๙/๐๓๙๓๑

เด็กชายชิษณุชา โชคกิจ
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 วัดพระธาตุมหาพรหม
 

สพ ๒๔๕๙/๐๓๙๓๒

เด็กชายณัฐวุฒิ สมบัติ
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 วัดพระธาตุมหาพรหม
 

สพ ๒๔๕๙/๐๓๙๓๓

เด็กชายรัชภูมิ แตงนิม

่

๐๑/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 วัดพระธาตุมหาพรหม

 

สพ ๒๔๕๙/๐๓๙๓๔

เด็กชายสุวรรณภูมิ เพชรไทย

๑๘/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 วัดพระธาตุมหาพรหม

 

สพ ๒๔๕๙/๐๓๙๓๕

เด็กชายอรรถวรรษ จันทร
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 วัดพระธาตุมหาพรหม
 

สพ ๒๔๕๙/๐๓๙๓๖

เด็กชายกิตติพงศ์ ภูฆัง
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 วัดพระธาตุมหาพรหม
 

สพ ๒๔๕๙/๐๓๙๓๗

เด็กชายณัฐวัฒน์ พุทธกูล
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 วัดพระธาตุมหาพรหม
 

สพ ๒๔๕๙/๐๓๙๓๘

เด็กชายธนพงศ์ แสนหล้า
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 วัดพระธาตุมหาพรหม
 

สพ ๒๔๕๙/๐๓๙๓๙

เด็กชายนันทวุฒิ ธนอนุดิษฐ์
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 วัดพระธาตุมหาพรหม
 

สพ ๒๔๕๙/๐๓๙๔๐

เด็กชายปรศิลป อยู่นันต์
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 วัดพระธาตุมหาพรหม
 

สพ ๒๔๕๙/๐๓๙๔๑

เด็กชายสิทธิชัย กาฬภักดี
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 วัดพระธาตุมหาพรหม
 

สพ ๒๔๕๙/๐๓๙๔๒

เด็กชายนครินทร์ ทับนาโคก

๑๓/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 วัดพระธาตุมหาพรหม

 

สพ ๒๔๕๙/๐๓๙๔๓

เด็กชายวีระศักดิ

์

แก้วจันทร์
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 วัดพระธาตุมหาพรหม
 

สพ ๒๔๕๙/๐๓๙๔๔

เด็กชายยศนนท์ ปรีชา
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 วัดพระธาตุมหาพรหม
 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๑๓ / ๓๑๘
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๓๙๔๕

เด็กชายอภิวัฒน์ ช่างเหลา
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 วัดพระธาตุมหาพรหม
 

สพ ๒๔๕๙/๐๓๙๔๖

เด็กหญิงธัญวรรณ ประสงค์โก

๑๕/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 วัดพระธาตุมหาพรหม

 

สพ ๒๔๕๙/๐๓๙๔๗

เด็กหญิงไอรดา โพธิศรีทอง

์

๓๑/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 วัดพระธาตุมหาพรหม

 

สพ ๒๔๕๙/๐๓๙๔๘

เด็กหญิงปทมา จุ้ยขำ
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 วัดพระธาตุมหาพรหม
 

สพ ๒๔๕๙/๐๓๙๔๙

เด็กหญิงกฤติยาณี เพ็ชรทอง
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 วัดพระธาตุมหาพรหม
 

สพ ๒๔๕๙/๐๓๙๕๐

เด็กหญิงชลชินี นานูน
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 วัดพระธาตุมหาพรหม
 

สพ ๒๔๕๙/๐๓๙๕๑

เด็กหญิงชไมพร เปรมปรีดา
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 วัดพระธาตุมหาพรหม
 

สพ ๒๔๕๙/๐๓๙๕๒

เด็กหญิงปยานุช พลเสน
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 วัดพระธาตุมหาพรหม
 

สพ ๒๔๕๙/๐๓๙๕๓

เด็กหญิงพีรยา จำปาเทศ
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 วัดพระธาตุมหาพรหม
 

สพ ๒๔๕๙/๐๓๙๕๔

เด็กหญิงรัตติยา สว่างศรี

๒๙/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 วัดพระธาตุมหาพรหม

 

สพ ๒๔๕๙/๐๓๙๕๕

เด็กหญิงวิจิตรา เข็มเพ็ชร
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 วัดพระธาตุมหาพรหม
 

สพ ๒๔๕๙/๐๓๙๕๖

เด็กหญิงอาภัสรา ชัยอำนาจ
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 วัดพระธาตุมหาพรหม
 

สพ ๒๔๕๙/๐๓๙๕๗

เด็กหญิงจิรนันท์ หอมยามเย็น
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 วัดพระธาตุมหาพรหม
 

สพ ๒๔๕๙/๐๓๙๕๘

เด็กหญิงปารีณา สว่างศรี

๒๓/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 วัดพระธาตุมหาพรหม

 

สพ ๒๔๕๙/๐๓๙๕๙

เด็กหญิงยมลพร ปรีชา
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 วัดพระธาตุมหาพรหม
 

สพ ๒๔๕๙/๐๓๙๖๐

เด็กหญิงนารีรัตน์ เหมเกิด

๑๗/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 วัดพระธาตุมหาพรหม

 

สพ ๒๔๕๙/๐๓๙๖๑

นางสาวจันทร์แรม ทิมธรรม
๑๘/๐๓/๒๕๒๐

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 วัดพระธาตุมหาพรหม
 

สพ ๒๔๕๙/๐๓๙๖๒

นางอรพันธ์ มณีวงษ์
๐๔/๐๗/๒๕๐๔ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 วัดพระธาตุมหาพรหม

 

สพ ๒๔๕๙/๐๓๙๖๓

นางสาววรางคนาง เวสสุวรรณ
๓๐/๐๕/๒๕๓๕

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 วัดพระธาตุมหาพรหม
 

สพ ๒๔๕๙/๐๓๙๖๔

นางสาวประวีนุช ขุมทองธนนันท์
๒๑/๐๒/๒๕๓๖

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 วัดพระธาตุมหาพรหม
 

สพ ๒๔๕๙/๐๓๙๖๕

นางสาวพัชริญา พิมศร
๐๒/๐๙/๒๕๒๓

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 วัดพระธาตุมหาพรหม
 

สพ ๒๔๕๙/๐๓๙๖๖

นางสาวนันทิวา เชียวชาญ

่

๑๖/๐๕/๒๕๓๓
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 วัดพระธาตุมหาพรหม

 

สพ ๒๔๕๙/๐๓๙๖๗

นางสาวหทัยทัด กาฬภักดี
๒๔/๐๕/๒๕๒๐

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 วัดพระธาตุมหาพรหม
 

สพ ๒๔๕๙/๐๓๙๖๘

เด็กหญิงโสภิตา อินสว่าง
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 2 วัดพระธาตุมหาพรหม
 

สพ ๒๔๕๙/๐๓๙๖๙

เด็กหญิงโยษิตา ประเวศจรรยา
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 2 วัดพระธาตุมหาพรหม
 

สพ ๒๔๕๙/๐๓๙๗๐

เด็กหญิงกชามาส ปานทองคำ
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 2 วัดพระธาตุมหาพรหม
 

สพ ๒๔๕๙/๐๓๙๗๑

เด็กหญิงวรรณิกา จันทร
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 2 วัดพระธาตุมหาพรหม
 

สพ ๒๔๕๙/๐๓๙๗๒

เด็กหญิงกนกวรรณ แสงจันทร์อ่อน
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 2 วัดพระธาตุมหาพรหม
 

สพ ๒๔๕๙/๐๓๙๗๓

เด็กชายกฤษณ สีสุข
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 2 วัดพระธาตุมหาพรหม
 

สพ ๒๔๕๙/๐๓๙๗๔

เด็กชายธีรพงษ์ ทองเฟอง
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 2 วัดพระธาตุมหาพรหม
 

สพ ๒๔๕๙/๐๓๙๗๕

เด็กหญิงวรรณิสา หมวดผา
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 2 วัดพระธาตุมหาพรหม
 

สพ ๒๔๕๙/๐๓๙๗๖

เด็กหญิงมณทิรา เอกปจชา
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 2 วัดพระธาตุมหาพรหม
 

สพ ๒๔๕๙/๐๓๙๗๗

เด็กหญิงชลธิชา สุวิโร
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 2 วัดพระธาตุมหาพรหม
 

สพ ๒๔๕๙/๐๓๙๗๘

เด็กหญิงวิภวานี ชูจันทร์
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 2 วัดพระธาตุมหาพรหม
 

สพ ๒๔๕๙/๐๓๙๗๙

เด็กหญิงนุชจรี คำลือ
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 2 วัดพระธาตุมหาพรหม
 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๑๔ / ๓๑๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๓๙๘๐

เด็กหญิงประภัสสร จำปาเทศ
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 2 วัดพระธาตุมหาพรหม
 

สพ ๒๔๕๙/๐๓๙๘๑

เด็กหญิงดวงหทัย ทับทิม
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 2 วัดพระธาตุมหาพรหม
 

สพ ๒๔๕๙/๐๓๙๘๒

เด็กหญิงณัฐชา ตู้เจริญ
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 2 วัดพระธาตุมหาพรหม
 

สพ ๒๔๕๙/๐๓๙๘๓

เด็กหญิงนิโลมล ปนนะ
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 2 วัดพระธาตุมหาพรหม
 

สพ ๒๔๕๙/๐๓๙๘๔
เด็กหญิงวรรณัฐสรินทร์

กองเงิน
๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 2 วัดพระธาตุมหาพรหม
 

สพ ๒๔๕๙/๐๓๙๘๕

เด็กชายณัฐวุฒิ ธิพาสี

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทับกระดาษ วัดทับกระดาษ  

สพ ๒๔๕๙/๐๓๙๘๖

เด็กชายธีรภัทร วงษ์สุวรรณ ๓/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองกระดี

่

วัดหนองปลากระดี

่

 

สพ ๒๔๕๙/๐๓๙๘๗

เด็กชายศิรสิทธิ

์

ปาละพันธ์
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกระดี

่

วัดหนองปลากระดี

่

 

สพ ๒๔๕๙/๐๓๙๘๘

เด็กชายธวัชชัย ปุณประวัติ

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกระดี

่

วัดหนองปลากระดี

่

 

สพ ๒๔๕๙/๐๓๙๘๙

เด็กชายศุภกฤติ สุทนต์
๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกระดี

่

วัดหนองปลากระดี

่

 

สพ ๒๔๕๙/๐๓๙๙๐

เด็กชายพงศธร ผิวอ่อนดี
๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกระดี

่

วัดหนองปลากระดี

่

 

สพ ๒๔๕๙/๐๓๙๙๑

เด็กหญิงกุลจิรา บาลนคร
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกระดี

่

วัดหนองปลากระดี

่

 

สพ ๒๔๕๙/๐๓๙๙๒

เด็กหญิงจิดาภา น่วมโพธิ

์

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกระดี

่

วัดหนองปลากระดี

่

 

สพ ๒๔๕๙/๐๓๙๙๓

เด็กหญิงทรรศนีมาส ศิริหลวง
๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกระดี

่

วัดหนองปลากระดี

่

 

สพ ๒๔๕๙/๐๓๙๙๔

เด็กหญิงณภัทร อุปพงค์

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกระดี

่

วัดหนองปลากระดี

่

 

สพ ๒๔๕๙/๐๓๙๙๕

เด็กหญิงวิลาสินี ขุนช่วย
๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกระดี

่

วัดหนองปลากระดี

่

 

สพ ๒๔๕๙/๐๓๙๙๖

เด็กหญิงปวริศา บ้านด่าน
๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกระดี

่

วัดหนองปลากระดี

่

 

สพ ๒๔๕๙/๐๓๙๙๗

เด็กหญิงกุลณัฐ ทองเชือ

้

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกระดี

่

วัดหนองปลากระดี

่

 

สพ ๒๔๕๙/๐๓๙๙๘

เด็กหญิงชญานนท์ เทพณรงค์
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกระดี

่

วัดหนองปลากระดี

่

 

สพ ๒๔๕๙/๐๓๙๙๙

เด็กหญิงภัทรวดี พลายระหาร
๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกระดี

่

วัดหนองปลากระดี

่

 

สพ ๒๔๕๙/๐๔๐๐๐

เด็กหญิงกมลชนก ศรีภุมมา
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกระดี

่

วัดหนองปลากระดี

่

 

สพ ๒๔๕๙/๐๔๐๐๑

เด็กชายภูเบศ รังษีบุตร
๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกระดี

่

วัดหนองปลากระดี

่

 

สพ ๒๔๕๙/๐๔๐๐๒

เด็กชายพิชญะ แก้วสถิตย์
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกระดี

่

วัดหนองปลากระดี

่

 

สพ ๒๔๕๙/๐๔๐๐๓

เด็กชายสุรเดช วงษ์สุวรรณ
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกระดี

่

วัดหนองปลากระดี

่

 

สพ ๒๔๕๙/๐๔๐๐๔

เด็กหญิงอภิญญา จำปา
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกระดี

่

วัดหนองปลากระดี

่

 

สพ ๒๔๕๙/๐๔๐๐๕

เด็กหญิงกรรณิกา ผ่องแผ้ว
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกระดี

่

วัดหนองปลากระดี

่

 

สพ ๒๔๕๙/๐๔๐๐๖

เด็กชายศิรา เทียมแก้ว
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกระดี

่

วัดหนองปลากระดี

่

 

สพ ๒๔๕๙/๐๔๐๐๗

เด็กหญิงนุชจิรา ก้านเกตุ
๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกระดี

่

วัดหนองปลากระดี

่

 

สพ ๒๔๕๙/๐๔๐๐๘

เด็กชายวีระวัฒน์ แซ่ล้อ

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกระดี

่

วัดหนองปลากระดี

่

 

สพ ๒๔๕๙/๐๔๐๐๙

เด็กชายปรมินทร์ รังสีบุตร
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกระดี

่

วัดหนองปลากระดี

่

 

สพ ๒๔๕๙/๐๔๐๑๐

เด็กชายนันทภพ ไชยชาติ
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่กิโล 8 ดงปอ  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๐๑๑

เด็กชายพิชิตชัย ขอผึง

้

๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่กิโล 8 ดงปอ  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๐๑๒

เด็กชายวัชระ อู่อรุณ
๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่กิโล 8 ดงปอ  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๐๑๓

เด็กหญิงจินดารัตน์ เทียงเจริญ

่

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่กิโล 8 ดงปอ  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๐๑๔

เด็กหญิงทิพย์สุดา โชสนับ
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่กิโล 8 ดงปอ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๑๕ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๔๐๑๕

เด็กหญิงพัชญาภา แซ่ฉัว

่

๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่กิโล 8 ดงปอ  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๐๑๖

เด็กหญิงวิภาดา พูลสวัสดิ

์

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่กิโล 8 ดงปอ  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๐๑๗

เด็กหญิงเสาวณี เปรมทอง
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่กิโล 8 ดงปอ  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๐๑๘

เด็กหญิงอุมาพร ขาวเงิน
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่กิโล 8 ดงปอ  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๐๑๙

เด็กชายณวัฒน์ วรินทรางกูร
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนประดู่ วัดดอนประดู่  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๐๒๐

เด็กชายศักดินรินทร์

์

มาลัย

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนประดู่ วัดดอนประดู่  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๐๒๑

เด็กชายณัฐวุฒิ กาฬภักดี
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนประดู่ วัดดอนประดู่  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๐๒๒

เด็กชายเสกสรร แสนกล้า
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนประดู่ วัดดอนประดู่  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๐๒๓

เด็กหญิงพิมพ์ใจ ขุมทอง

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนประดู่ วัดดอนประดู่  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๐๒๔

เด็กหญิงพิมผกา ขุมทอง

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนประดู่ วัดดอนประดู่  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๐๒๕

เด็กหญิงนันท์นภัส ขุนสุวรรณ์
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนประดู่ วัดดอนประดู่  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๐๒๖

เด็กหญิงนันทกานท์ สังข์ทอง
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนประดู่ วัดดอนประดู่  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๐๒๗

เด็กหญิงปณิชา นิธิศุภชาติ
๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนประดู่ วัดดอนประดู่  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๐๒๘

เด็กชายศุภโชติ บุญส่ง
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่กิโล 8 วัดหนองแจ้ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๐๒๙

เด็กหญิงณัฐกมล ศิริโสภา
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่กิโล 8 วัดหนองแจ้ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๐๓๐

เด็กชายฐิราชัย จิตต์มันคง

่

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่กิโล 8 วัดหนองแจ้ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๐๓๑

เด็กชายกฤษณะ โพธิหอม

์

๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่กิโล 8 วัดหนองแจ้ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๐๓๒

เด็กชายกองทัพ นาเอก
๑๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่กิโล 8 วัดหนองแจ้ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๐๓๓

เด็กชายณัฐพงษ์ จันทร์ประเทศ

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่กิโล 8 วัดหนองแจ้ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๐๓๔

เด็กชายนรินทร์ นงค์สันเทียะ
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่กิโล 8 วัดหนองแจ้ง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๐๓๕

เด็กชายกฤษณะ ยอดดำเนิน

๑๔/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง)

วัดดอนแย้  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๐๓๖

เด็กชายญาณพัฒน์ ปานอำพันธ์
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง)

วัดดอนแย้  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๐๓๗

เด็กชายทรงโปรด นรสิงห์
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง)

วัดดอนแย้  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๐๓๘

เด็กชายธนวัฒน์ โกมิน
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง)

วัดดอนแย้  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๐๓๙

เด็กชายธนากร ฉายอรุณ
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง)

วัดดอนแย้  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๐๔๐

เด็กชายนภนต์ บุญจันทร์
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง)

วัดดอนแย้  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๐๔๑

เด็กชายนวพงษ์ คำภิระแปง
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง)

วัดดอนแย้  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๐๔๒

เด็กชายศุภกรณ์ มณีอินทร์
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง)

วัดดอนแย้  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๐๔๓

เด็กชายอภิวัฒน์ สะราคำ
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง)

วัดดอนแย้  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๐๔๔

เด็กหญิงกรกช รถมณี
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง)

วัดดอนแย้  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๐๔๕

เด็กหญิงกรรณิการ์ จำนงค์วัฒน์
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง)

วัดดอนแย้  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๐๔๖

เด็กหญิงกัญญาณัฐ อ่อนศรี
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง)

วัดดอนแย้  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๐๔๗

เด็กหญิงจริยา ปานทอง
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง)

วัดดอนแย้  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๐๔๘

เด็กหญิงจารุวรรณ บุญเหลือ

๒๕/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง)

วัดดอนแย้  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๐๔๙

เด็กหญิงนันธิดา อุไพมา
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง)

วัดดอนแย้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๑๖ / ๓๑๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๔๐๕๐
เด็กหญิงแพรวพรรณ พลเสน

๐๗/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง)

วัดดอนแย้  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๐๕๑

เด็กหญิงฟาใส ชัยรอด
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง)

วัดดอนแย้  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๐๕๒

เด็กหญิงวิยะฏา กลัดเฟอง
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง)

วัดดอนแย้  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๐๕๓

เด็กหญิงสุพรรณษา สดคมขำ
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง)

วัดดอนแย้  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๐๕๔

เด็กหญิงอนุสรา จำเริญ

๑๗/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง)

วัดดอนแย้  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๐๕๕

เด็กหญิงอุมากร ลีเอือ

้

๑๙/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง)

วัดดอนแย้  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๐๕๖

เด็กชายชัยรรงค์ ยอดดอนไพร
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง)

วัดหนองมะค่าโมง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๐๕๗

เด็กชายดนุนัย นิลพัฒน์
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง)

วัดหนองมะค่าโมง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๐๕๘

เด็กชายธีรพัฒน์ คำตาเพชร
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง)

วัดหนองมะค่าโมง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๐๕๙

เด็กชายพงศกร ขยันขาย
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง)

วัดหนองมะค่าโมง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๐๖๐

เด็กชายพฤทธิ

์

กาฬภักดี
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง)

วัดหนองมะค่าโมง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๐๖๑

เด็กชายพิพัฒน์ เกศมณี
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง)

วัดหนองมะค่าโมง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๐๖๒

เด็กชายเหมกร รืนภาคบุตร

่

๒๘/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง)

วัดหนองมะค่าโมง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๐๖๓

เด็กหญิงกนวรรณ อิมสวัสดิ

่ ์

๐๙/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง)

วัดหนองมะค่าโมง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๐๖๔

เด็กหญิงฑิฆัมพร วัฒนากุล
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง)

วัดหนองมะค่าโมง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๐๖๕

เด็กหญิงพรทิพย์ คำดี
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง)

วัดหนองมะค่าโมง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๐๖๖

เด็กหญิงมนัสวี จันทา
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง)

วัดหนองมะค่าโมง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๐๖๗

เด็กหญิงวรรณิสา ภูฆัง

๒๗/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง)

วัดหนองมะค่าโมง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๐๖๘

เด็กหญิงวรัญญา งามขำ
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง)

วัดหนองมะค่าโมง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๐๖๙

เด็กหญิงศิริวิมล สดคมขำ
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง)

วัดหนองมะค่าโมง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๐๗๐

เด็กหญิงสิริรักษ์ แซ่ลี

้

๑๗/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง)

วัดหนองมะค่าโมง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๐๗๑

เด็กหญิงสุธาสินี พูลสวัสดิ

์

๑๑/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง)

วัดหนองมะค่าโมง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๐๗๒

เด็กหญิงสุพัตรา ญารักษา
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง)

วัดหนองมะค่าโมง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๐๗๓

เด็กชายนิรุต คงเพ็ชร
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง)

วัดหนองมะค่าโมง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๐๗๔

เด็กชายนนทวี พรมบุญศรี
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง)

วัดหนองมะค่าโมง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๐๗๕

เด็กชายพีรเทพ รอดเจริญ

๑๔/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง)

วัดหนองมะค่าโมง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๐๗๖

เด็กชายอรรถพร คงจ้อย
๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง)

วัดหนองมะค่าโมง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๐๗๗

เด็กชายกิตติภพ ดีสัตตัน
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง)

วัดหนองมะค่าโมง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๐๗๘

เด็กหญิงวรรณษา ธัญญผล
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง)

วัดหนองมะค่าโมง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๐๗๙

เด็กชายพีระกร ขำพลับ
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง)

วัดหนองมะค่าโมง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๐๘๐

เด็กชายธวัชชัย น้อมระวี

๑๗/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง)

วัดหนองมะค่าโมง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๐๘๑

เด็กชายธีระพล เผือกทอง
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง)

วัดหนองมะค่าโมง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๐๘๒

เด็กชายนพกร ดวงแก้ว
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง)

วัดหนองมะค่าโมง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๐๘๓

เด็กชายนราเทพ แตงโสภา
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง)

วัดหนองมะค่าโมง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๐๘๔

เด็กชายปฏิภาณ สุวรรณอ่อน
๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง)

วัดหนองมะค่าโมง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๑๗ / ๓๑๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๔๐๘๕

เด็กชายพัชรพล ศรีทองสุข
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง)

วัดหนองมะค่าโมง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๐๘๖

เด็กชายพุฒิพงศ์ เสาวรส
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง)

วัดหนองมะค่าโมง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๐๘๗

เด็กหญิงนิศารัตน์ บุญเหลือ
๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง)

วัดหนองมะค่าโมง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๐๘๘

เด็กหญิงนภัทวรรณ ดวงแก้ว
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอุโลก วัดหนองอุโลก  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๐๘๙

เด็กชายศุภกิตต์ รุ่งโรจน์
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองอุโลก วัดหนองอุโลก  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๐๙๐

เด็กชายธนภัทร นำทิพย์
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระบัวกำ วัดสระบัวกำ  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๐๙๑

เด็กชายภานุวัฒน์ อาษาวิเศษ
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระบัวกำ วัดสระบัวกำ  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๐๙๒

เด็กชายศุภกร อินมณี
๑๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสระบัวกำ วัดสระบัวกำ  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๐๙๓

เด็กชายอภินันท์ ไทยวังชัย
๐๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระบัวกำ วัดสระบัวกำ  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๐๙๔

เด็กชายชนภัทร ชำนาญผล
๐๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระบัวกำ วัดสระบัวกำ  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๐๙๕

เด็กชายเตชิน ธนโชคชินภาส
๒๑/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสระบัวกำ วัดสระบัวกำ  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๐๙๖

เด็กชายณัฐพล ทองไพรวรรณ
๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระบัวกำ วัดสระบัวกำ  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๐๙๗

เด็กชายพิพัฒน์ บูรณะสุธีวงษ์
๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระบัวกำ วัดสระบัวกำ  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๐๙๘

เด็กหญิงขนิษฐา สายสิม
๐๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระบัวกำ วัดสระบัวกำ  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๐๙๙

เด็กหญิงชลธิชา มาลัย
๑๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสระบัวกำ วัดสระบัวกำ  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๑๐๐

เด็กหญิงพลอยไพลิน เมืองแก
๒๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสระบัวกำ วัดสระบัวกำ  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๑๐๑

เด็กชายอาทิตย์ มลิทอง
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระบัวกำ วัดสระบัวกำ  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๑๐๒

เด็กหญิงสุภาวี กาฬภักดี

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระบัวกำ วัดสระบัวกำ  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๑๐๓

เด็กหญิงดากานดา ธรรมจักร
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระบัวกำ วัดสระบัวกำ  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๑๐๔

เด็กหญิงลูกนำ ฉำสดใส
๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสระบัวกำ วัดสระบัวกำ  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๑๐๕

นางสาวดรุพร วงษ์นาคเพ็ชร์
๑๔/๗/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านสระบัวกำ วัดสระบัวกำ  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๑๐๖

นางสาวจารุณี ภูฆัง
๑๖/๓/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านสระบัวกำ วัดสระบัวกำ  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๑๐๗

นายวีระพงษ์ ถาวงษ์กลาง ๗/๕/๒๕๐๙ โรงเรียนบ้านสระบัวกำ วัดสระบัวกำ  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๑๐๘

เด็กชายสิทธิพร เถือนแอ้น

่

๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทับผึงน้อย

้

วัดทับผึง

้

 

สพ ๒๔๕๙/๐๔๑๐๙

เด็กชายภีรพงศ์ ศรีบ้านแฮด
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทับผึงน้อย

้

วัดทับผึง

้

 

สพ ๒๔๕๙/๐๔๑๑๐

เด็กชายอนุภัทร ดาหม
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทับผึงน้อย

้

วัดทับผึง

้

 

สพ ๒๔๕๙/๐๔๑๑๑

เด็กชายคณาธิป ทีปะลา
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทับผึงน้อย

้

วัดทับผึง

้

 

สพ ๒๔๕๙/๐๔๑๑๒

เด็กชายสนฉัตร อุ่นใจ
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทับผึงน้อย

้

วัดทับผึง

้

 

สพ ๒๔๕๙/๐๔๑๑๓

เด็กชายพีรพัฒน์ ทรดี
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทับผึงน้อย

้

วัดทับผึง

้

 

สพ ๒๔๕๙/๐๔๑๑๔

เด็กชายศุภชัย นิมอนันต์

่

๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทับผึงน้อย

้

วัดทับผึง

้

 

สพ ๒๔๕๙/๐๔๑๑๕

เด็กชายธนชัย ทรดี
๐๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทับผึงน้อย

้

วัดทับผึง

้

 

สพ ๒๔๕๙/๐๔๑๑๖

เด็กชายพัทฒิยะ จันทร์เปง
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทับผึงน้อย

้

วัดทับผึง

้

 

สพ ๒๔๕๙/๐๔๑๑๗

เด็กชายพีรพัฒน์ หมีกลัด
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทับผึงน้อย

้

วัดทับผึง

้

 

สพ ๒๔๕๙/๐๔๑๑๘

เด็กชายวีระทรัพย์ กาฬภักดี
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทับผึงน้อย

้

วัดทับผึง

้

 

สพ ๒๔๕๙/๐๔๑๑๙

เด็กชายธนภัทร ทรดี
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทับผึงน้อย

้

วัดทับผึง

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๑๘ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๔๑๒๐

เด็กหญิงรัญชิดา นรสาร
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทับผึงน้อย

้

วัดทับผึง

้

 

สพ ๒๔๕๙/๐๔๑๒๑

เด็กหญิงอาริสา อินธรรม

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทับผึงน้อย

้

วัดทับผึง

้

 

สพ ๒๔๕๙/๐๔๑๒๒

เด็กหญิงอาภัสรา เพ็งสวย
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทับผึงน้อย

้

วัดทับผึง

้

 

สพ ๒๔๕๙/๐๔๑๒๓

เด็กหญิงภัทรสุดา จ่ายเพ็ง

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทับผึงน้อย

้

วัดทับผึง

้

 

สพ ๒๔๕๙/๐๔๑๒๔

เด็กหญิงทิพรัตน์ ภูฆัง
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทับผึงน้อย

้

วัดทับผึง

้

 

สพ ๒๔๕๙/๐๔๑๒๕

เด็กหญิงวาสนา การภักดี
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทับผึงน้อย

้

วัดทับผึง

้

 

สพ ๒๔๕๙/๐๔๑๒๖

เด็กหญิงกัณฐิกา ทองจันทร์
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทับผึงน้อย

้

วัดทับผึง

้

 

สพ ๒๔๕๙/๐๔๑๒๗

เด็กหญิงนิภาวรรณ เนินชัด
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทับผึงน้อย

้

วัดทับผึง

้

 

สพ ๒๔๕๙/๐๔๑๒๘

เด็กหญิงพุทธรักษา ปานมุณี
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทับผึงน้อย

้

วัดทับผึง

้

 

สพ ๒๔๕๙/๐๔๑๒๙

เด็กหญิงกัญญารัตน์ คุณเจริญ
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทับผึงน้อย

้

วัดทับผึง

้

 

สพ ๒๔๕๙/๐๔๑๓๐

เด็กหญิงภิญญดา บัญชานิธิการ
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทับผึงน้อย

้

วัดทับผึง

้

 

สพ ๒๔๕๙/๐๔๑๓๑

เด็กหญิงนภัสสร กาฬภักดี
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทับผึงน้อย

้

วัดทับผึง

้

 

สพ ๒๔๕๙/๐๔๑๓๒

เด็กชายพิมพ์ลภัส ศรีจันทร์
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทับผึงน้อย

้

วัดทับผึง

้

 

สพ ๒๔๕๙/๐๔๑๓๓

เด็กชายส่งเสริม ดวงจันทร์
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทับผึงน้อย

้

วัดทับผึง

้

 

สพ ๒๔๕๙/๐๔๑๓๔

เด็กชายสุขสันต์ ดวงจันทร์
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทับผึงน้อย

้

วัดทับผึง

้

 

สพ ๒๔๕๙/๐๔๑๓๕

เด็กชายณัฐพงษ์ ปอมคำ
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทับผึงน้อย

้

วัดทับผึง

้

 

สพ ๒๔๕๙/๐๔๑๓๖

เด็กชายธีรเดช ทรดี
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทับผึงน้อย

้

วัดทับผึง

้

 

สพ ๒๔๕๙/๐๔๑๓๗

เด็กหญิงสุพิชญา ศรีเรือน
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทับผึงน้อย

้

วัดทับผึง

้

 

สพ ๒๔๕๙/๐๔๑๓๘

เด็กหญิงสุจาริณี อิมสมบัติ

่

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทับผึงน้อย

้

วัดทับผึง

้

 

สพ ๒๔๕๙/๐๔๑๓๙

เด็กชายชัชนันท์ บุญเรือง
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทับผึงน้อย

้

วัดทับผึง

้

 

สพ ๒๔๕๙/๐๔๑๔๐

เด็กชายณัฐพล ลับโกษา
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทับผึงน้อย

้

วัดทับผึง

้

 

สพ ๒๔๕๙/๐๔๑๔๑

เด็กชายอลงกต สุวรรณโชติ
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังคัน วัดทับผึง

้

 

สพ ๒๔๕๙/๐๔๑๔๒

เด็กหญิงโยษิตา คัชฌากร
๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 7 เขาแสงสว่าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๑๔๓

เด็กหญิงสิราพร บุญประมา
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 7 ท่านางเริง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๑๔๔

เด็กชายประวิตร สุ่มสวย
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 7 นางบวช  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๑๔๕

เด็กหญิงจิราภา คงเรืองศรี
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 7 นางบวช  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๑๔๖

เด็กหญิงชุติมา แตงทอง
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 7 นางบวช  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๑๔๗

เด็กหญิงมนัสนันท์ ภัทรเพ็ชรกิจ
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 7 นางบวช  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๑๔๘

เด็กหญิงศุภวรรณ หาญพุฒ
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 7 นางบวช  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๑๔๙

เด็กหญิงสุภาพร เรืองศรี
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 7 นางบวช  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๑๕๐

เด็กชายชัยวัฒน์ มีชัย
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 7 นางบวช  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๑๕๑

เด็กชายนันทกร ศิลปะชัย
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 7 นางบวช  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๑๕๒

เด็กชายบุญยกร พุฒริว

้

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 7 นางบวช  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๑๕๓

เด็กชายพงศกร จันทนา
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 7 นางบวช  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๑๕๔

เด็กชายพชร คล้ายหิรัญ

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 7 นางบวช  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๑๙ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๔๑๕๕

นางสาวกัญญารัตน์ ทับศฤงฆรา

๒๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 7 นางบวช  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๑๕๖

นางสาวเพชรลดา รุ่งเรือง

๒๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 7 นางบวช  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๑๕๗

นายอภิสิทธิ

์

น้อยศรี
๐๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 7 นางบวช  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๑๕๘

นางสาวณิชาภัทร แซ่ลี

้

๐๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 7 นางบวช  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๑๕๙

นางสาวสลิตา รัศมี
๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 7 นางบวช  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๑๖๐

นางสาวนุชนาฏ เพชรสิทธิ

์

๒๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 7 นางบวช  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๑๖๑

เด็กชายนิธิชัย อำโนนไพร
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางบวช นางบวช  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๑๖๒

เด็กชายพีรพัฒน์ ขำอ่อน
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนางบวช นางบวช  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๑๖๓

เด็กชายนครินทร์ ดาทอง
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนางบวช นางบวช  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๑๖๔

เด็กชายวัลลภ โพธิทอง

์

๐๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดนางบวช นางบวช  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๑๖๕

เด็กชายณัฐดนัย ยาที
๐๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนางบวช นางบวช  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๑๖๖

เด็กชายนคเรศ ดาทอง
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางบวช นางบวช  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๑๖๗

เด็กชายธีรัช ปนะเล

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางบวช นางบวช  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๑๖๘

เด็กชายชนะชัย พุฒซ้อน
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางบวช นางบวช  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๑๖๙

เด็กหญิงฐิตาภา จันทร์ศา
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางบวช นางบวช  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๑๗๐

เด็กหญิงปนัดดา นิลน้อย
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางบวช นางบวช  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๑๗๑

เด็กหญิงธิดาญา นิลน้อย
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางบวช นางบวช  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๑๗๒

เด็กชายณัฐวุฒิ ดวงแก้ว
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางบวช นางบวช  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๑๗๓

เด็กชายธีรศักดิ

์

สุขหาญ
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางบวช นางบวช  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๑๗๔

เด็กชายสมพงษ์ ขุมทอง
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางบวช นางบวช  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๑๗๕

เด็กชายเมธัส เกียงเถิน

๋

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางบวช นางบวช  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๑๗๖

เด็กชายชัยวัฒน์ คชคง
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังสำเภาล่ม วังสำเภาล่ม  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๑๗๗

เด็กชายทัตธาดา อิงคะวะระ

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังสำเภาล่ม วังสำเภาล่ม  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๑๗๘

เด็กชายชาคริต คชคง ๗/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดวังสำเภาล่ม วังสำเภาล่ม  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๑๗๙

เด็กชายสรพัศ เรือนทอง
๒๔/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังสำเภาล่ม วังสำเภาล่ม  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๑๘๐

เด็กชายเอกราช เชิดฉันท์ ๓/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดวังสำเภาล่ม วังสำเภาล่ม  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๑๘๑

เด็กชายพงศ์ธารินทร์ ทวีผล ๔/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดวังสำเภาล่ม วังสำเภาล่ม  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๑๘๒

เด็กชายวิศรุต คำนึง
๒๔/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังสำเภาล่ม วังสำเภาล่ม  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๑๘๓

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

มะลิทอง
๒๐/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังสำเภาล่ม วังสำเภาล่ม  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๑๘๔

เด็กหญิงภัคจิรา ทิวาวงษ์ ๒๐/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดวังสำเภาล่ม วังสำเภาล่ม  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๑๘๕

เด็กหญิงฐิติกานต์ ภู่แพร
๒๔/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังสำเภาล่ม วังสำเภาล่ม  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๑๘๖

เด็กหญิงธนภรณ์ รุ่งเรือง ๙/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดวังสำเภาล่ม วังสำเภาล่ม  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๑๘๗

เด็กหญิงชนกนันท์ พุทธศรี ๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดวังสำเภาล่ม วังสำเภาล่ม  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๑๘๘

เด็กหญิงเกสรา จันทร์เรือง
๑๖/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังสำเภาล่ม วังสำเภาล่ม  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๑๘๙

เด็กชายอานุภาพ อิงคะวะระ
๒๖/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังสำเภาล่ม วังสำเภาล่ม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๒๐ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๔๑๙๐

เด็กชายกิตติชัย มิคร้าม
๑๔/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังสำเภาล่ม วังสำเภาล่ม  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๑๙๑

เด็กชายรดมยด์ อิงคะวะระ
๓๐/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังสำเภาล่ม วังสำเภาล่ม  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๑๙๒

เด็กชายยศกร รอดย้อย
๑๕/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังสำเภาล่ม วังสำเภาล่ม  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๑๙๓

เด็กหญิงปฐมาวดี นำแก้ว
๑๕/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังสำเภาล่ม วังสำเภาล่ม  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๑๙๔

เด็กหญิงศันสนีย์ เทพวงษ์

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังสำเภาล่ม วังสำเภาล่ม  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๑๙๕

เด็กหญิงเปรมสินี นาคเถือน

่

๒๔/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดวังสำเภาล่ม วังสำเภาล่ม  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๑๙๖

เด็กชายชนันธร แสนอินทร์
๒๕/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังสำเภาล่ม วังสำเภาล่ม  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๑๙๗

เด็กชายสุรศักดิ

์

คำนึง ๘/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดวังสำเภาล่ม วังสำเภาล่ม  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๑๙๘

เด็กชายปรินทร ปองฉิม
๒๑/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังสำเภาล่ม วังสำเภาล่ม  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๑๙๙

เด็กชายศิวกร รัตนวงษ์
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดงพิกุล วัดดงพิกุล  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๒๐๐

เด็กหญิงกาญจนา จำลองสิล
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยางนอน วัดยางนอน  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๒๐๑

เด็กชายกิตติพันธ์ เจริญศรี
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยางนอน วัดยางนอน  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๒๐๒

เด็กหญิงณัฐณิชา สงคราม
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยางนอน วัดยางนอน  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๒๐๓

เด็กชายณัฐพัชร แสงขำ
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยางนอน วัดยางนอน  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๒๐๔

เด็กชายณัฐภูมิ ปานทอง
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยางนอน วัดยางนอน  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๒๐๕

เด็กชายธนชัย แจ่มจันทร์
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดยางนอน วัดยางนอน  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๒๐๖

เด็กชายปฏิภัทร สุขนิรันดร์
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยางนอน วัดยางนอน  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๒๐๗

เด็กหญิงปารณี จงชาณสิทโธ
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยางนอน วัดยางนอน  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๒๐๘

เด็กหญิงพิชชาพร ชุมพล
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยางนอน วัดยางนอน  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๒๐๙

เด็กชายวรัญู มาลา
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยางนอน วัดยางนอน  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๒๑๐

เด็กชายศุภณัฐ พูลสวัสดิ

์

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยางนอน วัดยางนอน  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๒๑๑

เด็กชายสราวุธ จุลเกตุ
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยางนอน วัดยางนอน  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๒๑๒

เด็กหญิงสุธาสินี พรรณภักดิ

์

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยางนอน วัดยางนอน  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๒๑๓

เด็กชายอนุสรณ์ สิงห์ทอง

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดยางนอน วัดยางนอน  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๒๑๔

เด็กหญิงกมลวรรณ ปุนนุช
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามเอก วัดสามเอก  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๒๑๕

เด็กหญิงดาหวัน โตแย้ม
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามเอก วัดสามเอก  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๒๑๖

เด็กหญิงธนัชญา นาเอก
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสามเอก วัดสามเอก  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๒๑๗

เด็กหญิงธัญวรัตน์ สวัสดี
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามเอก วัดสามเอก  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๒๑๘

เด็กหญิงพัชราภา ปานเพชร
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามเอก วัดสามเอก  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๒๑๙

เด็กหญิงมลุลี มณีแสง
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสามเอก วัดสามเอก  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๒๒๐

เด็กหญิงวนัสนันท์ พลอยมุข
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามเอก วัดสามเอก  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๒๒๑

เด็กชายวิชวิทย์ บุญกลาง
๐๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสามเอก วัดสามเอก  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๒๒๒

เด็กหญิงสตรีรัตน์ อุณาวรรณ์
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสามเอก วัดสามเอก  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๒๒๓

เด็กชายสิรดนัย นาเอก
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามเอก วัดสามเอก  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๒๒๔

เด็กหญิงอภิชญา วัดจนา
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสามเอก วัดสามเอก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๒๑ / ๓๑๘

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๔๒๒๕

เด็กชายเจษฎา สว่างแจ้ง
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกาบบัว กาบบัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๒๒๖

เด็กชายชัยภัทร สุขประเสริฐ
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกาบบัว กาบบัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๒๒๗

เด็กชายสรวิชญ์ มีทองคำ
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกาบบัว กาบบัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๒๒๘

เด็กชายปาณชัย ทองดี
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกาบบัว กาบบัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๒๒๙

เด็กหญิงปรายมาศ พูลอนันต์
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกาบบัว กาบบัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๒๓๐

เด็กหญิงสุพรรษา บุญรักษา
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกาบบัว กาบบัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๒๓๑

เด็กหญิงญาณิศา ศรีสุข
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกาบบัว กาบบัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๒๓๒

เด็กหญิงกชกร สบายดี
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกาบบัว กาบบัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๒๓๓

เด็กหญิงสโรชา สุขกระบิล
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกาบบัว กาบบัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๒๓๔

เด็กหญิงลักษมณ ทวีผลอุดมสิน
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกาบบัว กาบบัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๒๓๕

เด็กหญิงธารนำ มงคลภักดิ

์

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกาบบัว กาบบัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๒๓๖

เด็กหญิงสุธาวัลย์ เครือแก้ว
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกาบบัว กาบบัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๒๓๗

เด็กหญิงพรไพลิน รอบรู้
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกาบบัว กาบบัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๒๓๘

เด็กหญิงพรทิพา นะรอนรัมย์
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกาบบัว กาบบัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๒๓๙

เด็กหญิงกัญญารัตน์ แสนเสริม

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกาบบัว กาบบัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๒๔๐

เด็กชายมณีวงษ์ สว่างแจ้ง
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกาบบัว กาบบัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๒๔๑

เด็กชายจิราเวช ปลูกงาม
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกาบบัว กาบบัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๒๔๒

เด็กหญิงพิมพ์วิภา บุญต่อ
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกาบบัว กาบบัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๒๔๓

เด็กหญิงฐิดาพร สระประทุมมาศ
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกาบบัว กาบบัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๒๔๔

เด็กหญิงภัทรลดา พรมมา
๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกาบบัว กาบบัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๒๔๕

เด็กหญิงปภัสวรรณ พูลสวัสดิ

์

๐๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดกาบบัว กาบบัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๒๔๖

เด็กหญิงมณฑกาล ศรีโพธิงาม

์

๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกาบบัว กาบบัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๒๔๗

เด็กหญิงวาสินี อุตมาภรณ์
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกาบบัว กาบบัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๒๔๘

เด็กชายนันทโชติ มังคะลา
๒๓/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาดิน เขาดิน  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๒๔๙

เด็กหญิงจิดาภา ขาวพันธุ์ ๒/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเขาดิน เขาดิน  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๒๕๐

เด็กหญิงโศระดา มังคะลา
๑๕/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาดิน เขาดิน  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๒๕๑

เด็กหญิงราตรี วงษ์ศรีจันทร์
๒๖/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาดิน เขาดิน  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๒๕๒

เด็กชายจิรศักดิ

์

นิลทับ

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประชุมสงฆ์ เขาดิน  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๒๕๓

เด็กชายฐาปกรณ์ จันทร์นุ่ม
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดประชุมสงฆ์ เขาดิน  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๒๕๔

เด็กชายณฐนนท์ สุคันธตุล
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประชุมสงฆ์ เขาดิน  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๒๕๕

เด็กหญิงณิชนันท์ จันทร์นุ่ม
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประชุมสงฆ์ เขาดิน  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๒๕๖

เด็กหญิงรุจิราภา บุญสังข์
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดประชุมสงฆ์ เขาดิน  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๒๕๗

เด็กหญิงอรพรรณ แช่มช้อย
๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประชุมสงฆ์ เขาดิน  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๒๕๘

เด็กหญิงสุพรรณษา เข็มเงิน
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประชุมสงฆ์ เขาดิน  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๒๕๙

เด็กหญิงบายพาส วะสะติ

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประชุมสงฆ์ เขาดิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๒๒ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๔๒๖๐

เด็กชายวรวิช นะหนองคาย
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปากดงท่าศาล ปากดงท่าศาล  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๒๖๑

เด็กชายเมธาวี แก่นจ้าย
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปากดงท่าศาล ปากดงท่าศาล  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๒๖๒

เด็กชายวีรภัทร แถมนา
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปากดงท่าศาล ปากดงท่าศาล  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๒๖๓

เด็กชายจีรวัฒน์ ผลจันทร์
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปากดงท่าศาล ปากดงท่าศาล  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๒๖๔

เด็กชายณัฐวุฒิ จันทนา
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปากดงท่าศาล ปากดงท่าศาล  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๒๖๕

เด็กชายปรวีร์ อินทรศักดิ

์

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปากดงท่าศาล ปากดงท่าศาล  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๒๖๖

เด็กชายมินบวร แย้มบู่
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปากดงท่าศาล ปากดงท่าศาล  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๒๖๗

เด็กชายรัฐภูมิ คำมี
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปากดงท่าศาล ปากดงท่าศาล  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๒๖๘

เด็กชายสิทธิพร อินอุไร
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปากดงท่าศาล ปากดงท่าศาล  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๒๖๙

เด็กชายสิริพัช เหมือนจันทร์
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปากดงท่าศาล ปากดงท่าศาล  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๒๗๐

เด็กชายอายุธ รัตนารักษ์
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปากดงท่าศาล ปากดงท่าศาล  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๒๗๑

เด็กชายอิทธิพัทธ์ ทับทิม
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปากดงท่าศาล ปากดงท่าศาล  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๒๗๒

เด็กชายชนากานณ์ โทมัส
๐๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปากดงท่าศาล ปากดงท่าศาล  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๒๗๓

เด็กชายณัช นิมนากร
๐๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปากดงท่าศาล ปากดงท่าศาล  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๒๗๔

เด็กชายนิชนันท์ เย็นเกษม
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปากดงท่าศาล ปากดงท่าศาล  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๒๗๕

เด็กชายเอกวรรณ ผลนาค
๐๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปากดงท่าศาล ปากดงท่าศาล  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๒๗๖

เด็กหญิงกมลพรรณ ผลจันทร์
๐๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปากดงท่าศาล ปากดงท่าศาล  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๒๗๗

เด็กหญิงจีรนันท์ ทองโอภาส
๐๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปากดงท่าศาล ปากดงท่าศาล  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๒๗๘

เด็กหญิงธนพร จันทร์ไพโรจน์
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปากดงท่าศาล ปากดงท่าศาล  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๒๗๙

เด็กหญิงภาสินี สืบจากคล้าย
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปากดงท่าศาล ปากดงท่าศาล  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๒๘๐

เด็กหญิงศรัณย์ภัทร อู่ทอง
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปากดงท่าศาล ปากดงท่าศาล  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๒๘๑

เด็กหญิงกัลยรัตน์ สุขประเสริฐ
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปากดงท่าศาล ปากดงท่าศาล  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๒๘๒

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ยิมแย้ม

้

๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปากดงท่าศาล ปากดงท่าศาล  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๒๘๓

เด็กหญิงชาลิสา ปูทอง
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปากดงท่าศาล ปากดงท่าศาล  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๒๘๔

เด็กหญิงใบเฟริน์ ราตรี
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปากดงท่าศาล ปากดงท่าศาล  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๒๘๕

เด็กหญิงปพิชญา เจริญจัน

่

๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปากดงท่าศาล ปากดงท่าศาล  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๒๘๖

เด็กหญิงภรัณยา ศรีโสภา
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปากดงท่าศาล ปากดงท่าศาล  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๒๘๗

เด็กหญิงภาวินี ร่วมรักษ์
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปากดงท่าศาล ปากดงท่าศาล  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๒๘๘

เด็กหญิงรักเกล้า ปนแก้ว
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปากดงท่าศาล ปากดงท่าศาล  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๒๘๙

เด็กหญิงวนัชพร ลึกวิลัย
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปากดงท่าศาล ปากดงท่าศาล  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๒๙๐

เด็กหญิงวาสิตา ทองคำ
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปากดงท่าศาล ปากดงท่าศาล  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๒๙๑

เด็กหญิงชาลิสา วังกรานต์
๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปากดงท่าศาล ปากดงท่าศาล  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๒๙๒

เด็กหญิงณิชชยา ปรึกษา
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปากดงท่าศาล ปากดงท่าศาล  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๒๙๓

เด็กหญิงธนกาญจน์ กาฬภักดี
๐๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดทุ่งกฐิน ทุ่งกฐิน  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๒๙๔

เด็กหญิงวิสุดา อุ่มแสง
๓๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทุ่งกฐิน ทุ่งกฐิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๒๓ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๔๒๙๕

เด็กชายศุภชัย กาฬภักดี
๑๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดทุ่งกฐิน ทุ่งกฐิน  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๒๙๖

นางกรองทิพย์ พึงสุข

่

๐๘/๐๘/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง หนองกระทุ่ม  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๒๙๗

เด็กชายกฤษดา กาฬษร
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง หนองกระทุ่ม  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๒๙๘

เด็กหญิงเกสรา กาฬภักดี
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง หนองกระทุ่ม  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๒๙๙

เด็กชายฐิรพรรษ ภูสังข์
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง หนองกระทุ่ม  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๓๐๐

เด็กชายณัฐพาด นามกิง

่

๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง หนองกระทุ่ม  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๓๐๑

เด็กหญิงดวงหทัย กาฬษร
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง หนองกระทุ่ม  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๓๐๒

เด็กชายเดชา เกตุรัตน์

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง หนองกระทุ่ม  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๓๐๓

เด็กหญิงพรนิภา จันเปลียน

่ ่

๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง หนองกระทุ่ม  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๓๐๔

เด็กหญิงเพ็ญยุภา เจตนเสน
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง หนองกระทุ่ม  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๓๐๕

เด็กหญิงมณฑิรา จันทร
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง หนองกระทุ่ม  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๓๐๖

เด็กชายยศกร จันทร
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง หนองกระทุ่ม  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๓๐๗

เด็กชายศฐา กาฬภักดี
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง หนองกระทุ่ม  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๓๐๘

เด็กหญิงสุภนัช เอกอำพล
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง หนองกระทุ่ม  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๓๐๙

เด็กชายอรรถพล กลินเกษร

่

๐๕/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง หนองกระทุ่ม  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๓๑๐

เด็กหญิงอัมฑิตา อิมสวัสดิ

่ ์

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง หนองกระทุ่ม  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๓๑๑

เด็กชายจิรภัทร ขาวเงิน
๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม หนองกระทุ่ม  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๓๑๒

เด็กชายณัฐพล สุขแสง

๒๘/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม หนองกระทุ่ม  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๓๑๓

เด็กหญิงณัฐสินี สว่างศรี
๑๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม หนองกระทุ่ม  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๓๑๔

เด็กหญิงธันวาพร แสงสว่าง
๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม หนองกระทุ่ม  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๓๑๕

เด็กหญิงนภัสสร สีสมงาม
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม หนองกระทุ่ม  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๓๑๖

เด็กชายปรเมศร์ สว่างศรี
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม หนองกระทุ่ม  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๓๑๗

เด็กหญิงพัชราภา ภูฆัง
๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม หนองกระทุ่ม  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๓๑๘

เด็กหญิงมณฑิตา นกทอง
๐๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม หนองกระทุ่ม  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๓๑๙

เด็กหญิงวันทนีย์ จันฑา
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม หนองกระทุ่ม  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๓๒๐

เด็กหญิงสรารัตน์ นรสิงห์
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม หนองกระทุ่ม  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๓๒๑

เด็กชายอภิรักษ์ กาฬภักดี
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม หนองกระทุ่ม  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๓๒๒

เด็กหญิงกรพิน สวนดอกไม้
๐๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองนา ใหม่หนองนา  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๓๒๓

เด็กหญิงกุลนิดา มะหิงสา
๐๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองนา ใหม่หนองนา  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๓๒๔

เด็กหญิงเบญจมินทร์ โพธิพันธุ์

์

๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองนา ใหม่หนองนา  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๓๒๕

เด็กหญิงพิมพิกา เสมาชัย
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนา ใหม่หนองนา  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๓๒๖

เด็กหญิงภักจิรา มงคลดว
๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองนา ใหม่หนองนา  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๓๒๗

เด็กหญิงภาณิศา บุตรสิงห์
๐๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองนา ใหม่หนองนา  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๓๒๘

เด็กชายรัชพล แซ่กัง
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนา ใหม่หนองนา  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๓๒๙

เด็กชายรัชภูมิ ศรีศักดิดา

์

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนา ใหม่หนองนา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๒๔ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๔๓๓๐

เด็กหญิงวรรณิสา วงศ์วิทยาภิรมณ์
๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนา ใหม่หนองนา  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๓๓๑

เด็กหญิงสมิหลา สิทธิน้อย
๓๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองนา ใหม่หนองนา  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๓๓๒

เด็กหญิงกนกวรรณ บัวปรอด
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๓๓๓

เด็กหญิงกมลชนก มณีวงษ์
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๓๓๔

เด็กชายกฤษณะ โพนพรรณา

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๓๓๕

เด็กชายกษิดิศ จันทร

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๓๓๖

เด็กชายกิจการ ขอเชือกลาง

้

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๓๓๗

เด็กชายกิตติชัย ทองสว่าง
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๓๓๘

เด็กชายกิตติพงศ์ เรทะณู
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๓๓๙

เด็กชายกิตติศักดิ

์

แผนสมบุญ
๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๓๔๐

เด็กชายเกริกเกียรติ พวงมาลี
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๓๔๑

เด็กหญิงครองขวัญ แสงอินทร์
๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๓๔๒

เด็กชายจักรพรรณ มังคะลา
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๓๔๓

เด็กหญิงจันทิมา ทองไพรวรรณ
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๓๔๔

เด็กหญิงจิดาภา ประทีปพรศักดิ

์

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๓๔๕

เด็กหญิงจินตนา สมิงวรรณ
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๓๔๖

เด็กชายจิรดนัย จันทร
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๓๔๗

เด็กชายจิรเดช บัวผัน
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๓๔๘

เด็กชายจิรพัส รุ่งโรจน์ธีระ

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๓๔๙

เด็กหญิงจุฑารัตน์ วรศรี
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๓๕๐

เด็กชายเจษฎาภรณ์ ได้ด้วยเพียร
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๓๕๑

เด็กหญิงชญานี เอียมพงษ์

่

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๓๕๒

เด็กชายชนาธิป กุลวงค์
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๓๕๓

เด็กหญิงชนิกานต์ พิชัยโรจน์วงศ์
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๓๕๔

เด็กหญิงชนิภรณ์ เพ็ชร์วงษ์
๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๓๕๕

เด็กชายชยุตพงศ์ สมณา
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๓๕๖

เด็กชายชวัล ขุมทอง

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๓๕๗

เด็กชายชาคร เฉิดไธสง
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๓๕๘

เด็กชายชาคริต อุ่นทรัพย์
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๓๕๙

เด็กหญิงโชติมา ล้อมลาย
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๓๖๐

เด็กชายฐิติวัฒน์ แปนการ
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๓๖๑

เด็กชายณฐกร จันทร์ลอย
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๓๖๒

เด็กหญิงณภัทร ปนเกตุ
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๓๖๓

เด็กชายณัฐพล ศรประจักร์ชัย
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๓๖๔

เด็กชายณัฐวุฒิ นำแก้ว
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ท่าช้าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๒๕ / ๓๑๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๔๓๖๕

เด็กชายณัฐวุฒิ ศีลธรรม
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๓๖๖

เด็กชายดุลยวัต กฤษณา

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๓๖๗

เด็กชายทรีย์ สว่างศรี
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๓๖๘

เด็กชายธนพล ดวงแก้ว
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๓๖๙

เด็กชายธนัช รุ่งเรือง
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๓๗๐

เด็กหญิงธันยา เสียงแจ่ม
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๓๗๑

เด็กหญิงธาราทิพย์ วงค์หรีด
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๓๗๒

เด็กหญิงธิตินันนท์ รถมณี
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๓๗๓

เด็กหญิงธิติมา เพาะปลูก

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๓๗๔

เด็กชายธีรนัย ขุมทอง
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๓๗๕

เด็กชายธีรภัทร ระโหฐาน
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๓๗๖

เด็กชายธีระยุทธ์ อินทนะ
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๓๗๗

เด็กชายธีระศักดิ

์

เจตนเสน
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๓๗๘

เด็กชายนครินทร์ ธนธรรมมงคล
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๓๗๙

เด็กหญิงนพมาศ ลอยอากาศ
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๓๘๐

เด็กชายนรกมล สกนธ์รวีนาท
๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๓๘๑

เด็กชายนราธิป วงษ์เกิด
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๓๘๒

เด็กชายนฤพล ขาวเงิน
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๓๘๓

เด็กหญิงนฤมล รุ่งเรือง
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๓๘๔

เด็กชายนัฐวุติ อยู่ศรี
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๓๘๕

เด็กหญิงนัทศรณ์ นาคทอง
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๓๘๖

เด็กหญิงเบญจวรรณ กาฬภักดี
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๓๘๗

เด็กชายปฏิพล ประสงค์เงิน

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๓๘๘

เด็กชายปฐมพงศ์ กินิพันธ์

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๓๘๙

เด็กหญิงปณฑารีย์ ทวีเดช
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๓๙๐

เด็กหญิงพนิดา รุ่งเรือง
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๓๙๑

เด็กชายพรชัย เข็มเงิน
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๓๙๒

เด็กหญิงพรพรรณ ปรึกษา
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๓๙๓

เด็กหญิงพัชราภรณ์ สวนดอกไม้
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๓๙๔

เด็กชายพัฒนพงษ์ เข็มเงิน
๑๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๓๙๕

เด็กหญิงพิมพ์วิมล ทวีสุข

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๓๙๖

เด็กหญิงพิมลวรรณ กำจาย
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๓๙๗

เด็กชายพีรณัฐ นุ่มดี
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๓๙๘

เด็กชายพีรวิชญ์ เพ็งทอง
๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๓๙๙

เด็กหญิงเพ็ญนิภา จิตต์ผ่อง
๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ท่าช้าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๒๖ / ๓๑๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๔๔๐๐

เด็กชายภราดร สมศรี

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๔๐๑

เด็กชายภัทรพล บุญรวม
๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๔๐๒

เด็กชายภัทรภณ ศรีวิเชียร
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๔๐๓

เด็กชายภาณุวัฒน์ ปานเงิน
๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๔๐๔

เด็กชายภาณุวัฒน์ โสขุมา

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๔๐๕

เด็กชายภูชิต ศรีทอง
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๔๐๖

เด็กชายภูมิภัตร ใสแสง
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๔๐๗

เด็กหญิงมาลินี ศรีโมรา
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๔๐๘

เด็กหญิงยุพารัตน์ ตัวไธสง
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๔๐๙

เด็กชายรณภพ สังวาลย์แก้ว
๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๔๑๐

เด็กหญิงลลิดา มะนาวหวาน
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๔๑๑

เด็กชายวงศกร แก้วเรือง
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๔๑๒

เด็กชายวทัญู เตียสุวรรณ์
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๔๑๓

เด็กชายวรธน แก้วเรือง
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๔๑๔

เด็กหญิงวรรณฤดี สุชล
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๔๑๕

เด็กหญิงวรรณิกา ม่วงมูล
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๔๑๖

เด็กชายวรวิทย์ ช่างยา

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๔๑๗

เด็กหญิงวราภรณ์ ปานเงิน
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๔๑๘

เด็กหญิงวริศรา แก้วม่วง

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๔๑๙

เด็กหญิงวริศรา ไชยพฤกษ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๔๒๐

เด็กชายวัชพล ห้าวเหิม
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๔๒๑

เด็กชายวัชรากร สีสำแดง
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๔๒๒

เด็กหญิงวิรัญญา ชูปรารมย์
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๔๒๓

เด็กหญิงวีนัส แตรสังข์

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๔๒๔

เด็กชายวุฒิชัย เขียวเกิด

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๔๒๕

เด็กชายศรราม ชนะปกษ์
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๔๒๖

เด็กชายศรัณย์ พัฒนศรี
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๔๒๗

เด็กชายศราวุธ พิศวง
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๔๒๘

เด็กหญิงศรุตยา ทองไทย
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๔๒๙

เด็กหญิงศศิกานต์ อินทรวิเชียร
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๔๓๐

เด็กหญิงศศินิภา จันทร
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๔๓๑

เด็กชายศศิวงศ์ คชกูล
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๔๓๒

เด็กหญิงศิรภัสสร ไชยอินทร์
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๔๓๓

เด็กหญิงศุทธินี สุขเจริญ
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๔๓๔

เด็กชายสถาพร ศรีดำ

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ท่าช้าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๒๗ / ๓๑๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๔๔๓๕

เด็กหญิงสภัชชา พิมพขันธ์
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๔๓๖

เด็กชายสราวุธ นามทอง
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๔๓๗

เด็กหญิงสาวิตรี นาเอก
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๔๓๘

เด็กหญิงสิริธร โลมสนธิ
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๔๓๙

เด็กหญิงสุนิสา ดามี
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๔๔๐

เด็กหญิงสุนิสา เฉลียงหงษ์
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๔๔๑

เด็กหญิงสุภัชชา ธัญญเจริญ
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๔๔๒

เด็กหญิงสุภัสสรา ชุ่มแสง
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๔๔๓

เด็กหญิงสุภาพร ขำทับ
๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๔๔๔

เด็กชายสุรเกียรติ

์

แจ่มจำรัส
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๔๔๕

เด็กหญิงสุวรรณี สำเภา
๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๔๔๖

เด็กชายโสภณัฐ ปลูกงาม
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๔๔๗

เด็กชายอนพัทธ์ ยาประเสริฐ
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๔๔๘

เด็กชายอนพัทย์ สวนดอกไม้
๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๔๔๙

เด็กชายอนุวัฒน์ กอแก้ว
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๔๕๐

เด็กหญิงอภัสสร เถือนสวัสดิ

่ ์

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๔๕๑

เด็กหญิงอรณิชา อินเอม
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๔๕๒

เด็กหญิงอรวรรณ ทองไพรวรรณ
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๔๕๓

เด็กหญิงอรุณกมล ธัญญเจริญ
๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๔๕๔

เด็กชายอัฏสรา ใยอ่อน
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๔๕๕

เด็กหญิงอัมพร หาดขุนทด
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๔๕๖

เด็กชายอิทธิมนต์ สังข์แก้ว
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๔๕๗

เด็กหญิงฉัตรดาภรณ์ สะราคำ
๐๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกำมะเชียร วัดกำมะเชียร  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๔๕๘

เด็กชายภัทรพล ธาหนองบัว
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกำมะเชียร วัดกำมะเชียร  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๔๕๙

เด็กชายวรชิต คล้ายนาค
๒๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกำมะเชียร วัดกำมะเชียร  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๔๖๐

เด็กหญิงวราภรณ์ เคลือบเจาะ

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกำมะเชียร วัดกำมะเชียร  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๔๖๑

เด็กชายอนันต์ นำทิพย์

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกำมะเชียร วัดกำมะเชียร  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๔๖๒

เด็กชายอรรถพร ฉายผึง

่

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกำมะเชียร วัดกำมะเชียร  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๔๖๓

เด็กชายอัครพล ชุ่มชืน

่

๒๔/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดกำมะเชียร วัดกำมะเชียร  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๔๖๔

เด็กชายยศพันธ์ โกษา
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาพระ วัดเขาพระ  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๔๖๕

เด็กหญิงสาธิตา พลายระหาร
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาพระ วัดเขาพระ  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๔๖๖

เด็กชายภควรรณ จันทร์เงิน

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาพระ วัดเขาพระ  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๔๖๗

เด็กชายภูริณัฐ อรชร
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาพระ วัดเขาพระ  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๔๖๘

เด็กชายณัฐดนัย ขาวจันทร์
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาพระ วัดเขาพระ  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๔๖๙

เด็กหญิงธนัทพร สุริยวงศ์กล่อม
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาพระ วัดเขาพระ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๒๘ / ๓๑๘

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๔๔๗๐

เด็กหญิงเพชรลดา แซ่อึง

้

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาพระ วัดเขาพระ  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๔๗๑

เด็กชายกฤศธัช เปรมทอง
๑๒/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๔๗๒

เด็กชายกฤษกร ชนะสินธุ์
๒๘/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๔๗๓

เด็กชายกฤษกร พยอมหอม

๒๙/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๔๗๔

เด็กชายก้องภพ กัณหสินวัฒนา
๐๘/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๔๗๕

เด็กหญิงกัณฐิกา ช้างวงศ์
๐๖/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๔๗๖

เด็กชายกิตติธัช เกิดโต
๐๑/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๔๗๗

เด็กชายกิตติธัช กาฬษร
๐๒/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๔๗๘

เด็กชายกิตตินันท์ เจริญศรี
๑๐/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๔๗๙

เด็กชายกิตตินันท์ ศรีสุข
๐๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๔๘๐

เด็กชายกิตติวัฒน์ หอมรส

๑๕/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๔๘๑

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ปนเกิด
๑๒/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๔๘๒

เด็กชายไกรวิชญ์ แซ่อิว

๋

๒๖/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๔๘๓

เด็กหญิงขวัญชนก วงษ์จันทร์

๑๓/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๔๘๔

เด็กหญิงจิตตวัฒนา ขันทอง
๒๑/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๔๘๕

เด็กชายจิรกฤต ธัญญเจริญ
๑๒/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๔๘๖

เด็กหญิงเจนจิรา อินทนะ
๒๓/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๔๘๗

เด็กหญิงชนนิกานต์ ศรีสุข
๐๘/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๔๘๘

เด็กชายชนินทร์ พร้อมมูล

๑๒/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๔๘๙

เด็กหญิงชลธิชา เข็มเพชร
๐๘/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๔๙๐

เด็กหญิงชัยพร ทะสา

๒๗/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๔๙๑

เด็กหญิงชาลาดา ทองรอด
๐๘/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๔๙๒

เด็กหญิงชาลิสา ขุมทอง
๑๓/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๔๙๓

เด็กชายณํฐวัฒน์ ดัชถุยาวัตร
๓๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๔๙๔

เด็กชายณภัทร อยู่สถาพร
๑๓/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๔๙๕

เด็กหญิงณัชชา เกตุแก้ว
๒๘/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๔๙๖

เด็กหญิงณัฐกาญจน์ ทองประศรี
๒๔/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๔๙๗

เด็กหญิงณัฐฌา ข้องหลิม
๓๐/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๔๙๘

เด็กชายณัฐดนัย ดีเสมอ
๐๒/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๔๙๙

เด็กชายณัฐธวัช เจตนเสน
๒๘/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๕๐๐

เด็กชายณัฐพงศ์ จันทร์ลอย

๒๒/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๕๐๑

เด็กชายณัฐพงษ์ พรรณบัว

๑๙/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๕๐๒

เด็กหญิงณัฐพร สร้างนา
๒๙/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๕๐๓

เด็กหญิงณัฐภัสสร โตจำนงค์
๒๘/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๕๐๔

เด็กชายณัฐภูมิ คำชนะ
๐๕/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๒๙ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๔๕๐๕

เด็กชายณัฐรัตน์ จิอู๋
๑๓/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๕๐๖

เด็กชายณัฐวัฒน์ สระแก้ว
๐๓/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๕๐๗

เด็กชายดวิษ ปญญาวราคุณ
๑๑/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๕๐๘

เด็กชายไตรภพ สะราคำ
๑๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๕๐๙

เด็กชายธนกร จักรมณี
๑๒/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๕๑๐

เด็กชายธนพนธ์ ตีระเกียรติพิศาล
๑๑/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๕๑๑

เด็กชายธนภัทร พุมมา
๒๕/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๕๑๒

เด็กชายธนภัทร รักสุข
๐๕/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๕๑๓

เด็กชายธนวัฒน์ ศรีโมรา
๐๗/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๕๑๔

เด็กหญิงธนัญชนก ศรีนาค
๒๑/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๕๑๕

เด็กชายธาวิน บัวผ่อง
๐๕/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๕๑๖

เด็กชายธิติวุฒิ วัฒนใย
๑๕/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๕๑๗

เด็กหญิงธิติสุดา พิกุล

๑๙/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๕๑๘

เด็กชายธีเดช ศรีพงษ์
๑๖/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๕๑๙

เด็กชายธีรภัทร พันธ์พรม

๒๕/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๕๒๐

เด็กหญิงนภัสรา วุ่นคง
๐๙/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๕๒๑

เด็กชายนฤพล แย้มสกุลณา
๑๓/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๕๒๒

เด็กชายนาทณรงค์ มิตรสัมพันธ์
๑๙/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๕๒๓

เด็กหญิงนิกัลยา มากบุญ
๐๑/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๕๒๔

เด็กชายนิธิกร ชะนะวงษ์
๒๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๕๒๕

เด็กหญิงเบญจพร เจริญทรัพย์

๑๗/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๕๒๖

เด็กหญิงปฏิมา เข็มกลัด
๐๙/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๕๒๗

เด็กชายปภาวิชญ์ สัตบุต
๑๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๕๒๘

เด็กชายปรเมศ แอ้นชัยภูมิ
๐๑/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๕๒๙

เด็กหญิงปริยกร แววศรี
๓๐/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๕๓๐

เด็กชายปวริศร์ ฉิมพาลี

๒๖/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๕๓๑

เด็กชายปฐถวิกร มะลิซ้อน
๐๓/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๕๓๒
เด็กหญิงปนมณีย์วรรณ

นำทิพย์
๒๐/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๕๓๓

เด็กหญิงปยะวรรณ นิวงาม

้

๒๔/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๕๓๔

เด็กชายพงศกร ธีระพันธุ์
๒๑/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๕๓๕

เด็กชายพงศกร พูลสวัสดิ

์

๒๗/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๕๓๖

เด็กหญิงพรปวีณ์ วรรธนเวโรจน์
๑๐/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๕๓๗

เด็กหญิงพรพิมล ยิงศักดาทรัพย์

่

๒๓/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๕๓๘

เด็กหญิงพรรนิภา ถินวงศ์อินทร์

่

๒๖/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๕๓๙

เด็กหญิงพรสวรรค์ ปรางค์เทียน
๐๖/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๓๐ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๔๕๔๐

เด็กชายพฤษภา พรสุรัตน์
๑๒/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๕๔๑

เด็กหญิงพวงผกา แตงอ่อน
๐๙/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๕๔๒

เด็กหญิงพสุชา อ่อนดี
๐๗/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๕๔๓

เด็กชายพัชรพล เมืองช้าง
๒๒/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๕๔๔

เด็กหญิงพัชรพันธ์ เอกอำพน
๒๔/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๕๔๕

เด็กหญิงพัชรพิมล เทพบุตร
๑๖/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๕๔๖

เด็กชายพีรพัฒน์ ขุมทอง
๐๙/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๕๔๗

เด็กหญิงภรภัทร ทัพพ์นิต
๑๒/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๕๔๘

เด็กหญิงภัทรวดี อำทอง
๒๕/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๕๔๙

เด็กชายภากร บุญส่ง
๑๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๕๕๐

เด็กชายภาณุวัฒน์ ดำรงค์สกุลชัย
๑๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๕๕๑

เด็กชายภูผา กิริวรรณา
๐๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๕๕๒

เด็กหญิงมณฑิตา ขาวจันทร์
๐๙/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๕๕๓

เด็กชายยุทธนา ริลา

๒๒/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๕๕๔

เด็กหญิงยุพาภรณ์ โตยอ
๓๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๕๕๕

เด็กหญิงรมัณยา ปนตระกูล
๐๗/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๕๕๖
เด็กหญิงรักษ์สกุลคณาง

คำแผง

๒๔/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๕๕๗

เด็กหญิงลลิตา เจริญพูล
๑๕/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๕๕๘

เด็กชายวรพจน์ นิมนวล

่

๒๒/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๕๕๙

เด็กชายวรพต วงษ์ทองดี
๒๓/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๕๖๐

เด็กหญิงวรรณภา แตงโสภา
๐๕/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๕๖๑

เด็กหญิงวรสิริ พานิชพงษ์
๐๓/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๕๖๒

เด็กชายวรัญู นาเอก
๒๘/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๕๖๓

เด็กชายวัชรธร ศีลาเจริญ
๒๓/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๕๖๔

เด็กชายวันชนะ
โรจน์ประเสริฐพร ๐๔/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๕๖๕

เด็กชายวันชัย -
๑๕/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๕๖๖

เด็กชายวีรากร โสขุมา
๑๗/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๕๖๗

เด็กหญิงศศิวรรณ เขาแก้ว
๒๔/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๕๖๘

เด็กหญิงศศิวิมล รุ่งแสง
๐๒/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๕๖๙

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

สุขสอาด
๐๕/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๕๗๐

เด็กหญิงศิริฉัตร เนียมคำ
๐๕/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๕๗๑

เด็กหญิงศิริพร แก่นลา
๒๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๕๗๒

เด็กหญิงศิริยาพร ดอนเหนือ
๒๐/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๕๗๓

เด็กหญิงศุภิสรา สุปญญานุกูลกิจ
๒๑/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๕๗๔

เด็กชายสัญทวุธ ปนทอง
๓๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๓๑ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๔๕๗๕

เด็กชายสัภยา สมตัว
๓๐/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๕๗๖

เด็กชายสิทธิชัย แดงเปย
๑๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๕๗๗

เด็กชายสิทธินนท์ สุขสิริ

๑๑/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๕๗๘

เด็กหญิงสิริกร มนทองหลาง
๑๖/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๕๗๙

เด็กหญิงสิริธร คชภูติ

๑๓/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๕๘๐

เด็กหญิงสิริภา แก่นแก้ว
๒๗/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๕๘๑

เด็กหญิงสุทัตตา มันคง

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๕๘๒

เด็กชายสุภเวฃ โล่สุวรรณ
๐๕/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๕๘๓

เด็กหญิงอณัฐชา ธูปแจ้ง
๑๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๕๘๔

เด็กชายอดิรุจ ชูทอง
๒๒/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๕๘๕

เด็กหญิงอติณันย์ สุภาพล
๐๙/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๕๘๖

เด็กชายอธิป ศรีทองสุข
๑๒/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๕๘๗

เด็กชายอนุสรณ์ บุญยืน
๒๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๕๘๘

เด็กชายอภินันท์ กฤษวงศ์
๐๒/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๕๘๙

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ดอกตันยง
๑๑/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๕๙๐

เด็กหญิงอรกานต์ มิงแก้ว

่

๐๑/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๕๙๑

เด็กชายอรรถพล หาดขุนทด
๒๗/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๕๙๒

เด็กหญิงอริสรา สามี

๑๖/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๕๙๓

เด็กหญิงอริสา ขุมทอง
๐๒/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๕๙๔

เด็กหญิงอัญชลีภา คำตัน
๒๖/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๕๙๕

เด็กหญิงอารีย์รัตน์ ม้าทอง
๑๒/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๕๙๖

เด็กหญิงอินทิรา ดวงจินดา
๒๒/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)

วัดท่าช้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๕๙๗

เด็กชายจักรินทร์ รุ่งสังข์
๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังกุลา วัดวังกุลา  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๕๙๘

เด็กชายทรงพล คล้ายนาค
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังกุลา วัดวังกุลา  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๕๙๙

เด็กหญิงเบญญาภา สุภาษี
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังกุลา วัดวังกุลา  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๖๐๐

เด็กหญิงปาณิสรา ศรีสุข
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังกุลา วัดวังกุลา  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๖๐๑

เด็กหญิงพัชรภรณ์ ปานทอง
๒๒/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังกุลา วัดวังกุลา  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๖๐๒

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ก้อนคำตัน
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังกุลา วัดวังกุลา  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๖๐๓

เด็กชายภูวดล สร้อยทอง
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังกุลา วัดวังกุลา  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๖๐๔

เด็กหญิงวรลักษณ์ โรจนกีรติกานต์
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังกุลา วัดวังกุลา  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๖๐๕

เด็กชายสนธยา สุขเจริญ
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังกุลา วัดวังกุลา  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๖๐๖

เด็กหญิงสุพัตรา กาฬภักดี
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังกุลา วัดวังกุลา  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๖๐๗

เด็กชายอนันตชัย โพธิสุวรรณ

์

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังกุลา วัดวังกุลา  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๖๐๘

เด็กชายชิษณุพงศ์ นำทิพย์
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหัวเขา วัดหัวเขา  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๖๐๙

เด็กชายพงศ์เทพ คนเสงียม

่

๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหัวเขา วัดหัวเขา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๓๒ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๔๖๑๐

เด็กชายพิพัฒน์ อามาตย์พล
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหัวเขา วัดหัวเขา  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๖๑๑

เด็กหญิงปริฉัตร เรณูแย้ม
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหัวเขา วัดหัวเขา  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๖๑๒

เด็กหญิงสุพรรณษา บัวแก้ว
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหัวเขา วัดหัวเขา  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๖๑๓

เด็กหญิงนันทกาญ ม่วงพันธ์
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหัวเขา วัดหัวเขา  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๖๑๔

เด็กชายปรณัย จันทร์ลอย
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหัวเขา วัดหัวเขา  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๖๑๕

เด็กหญิงเบญจทรัพย์ พวงงาม
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหัวเขา วัดหัวเขา  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๖๑๖

เด็กหญิงจันทิมา คำหลอด
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหัวเขา วัดหัวเขา  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๖๑๗

เด็กชายชัยวัฒน์ สูงปานเขา
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหัวเขา วัดหัวเขา  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๖๑๘

เด็กหญิงปรียาภรณ์ พุกพันธ์จันทร์
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหัวเขา วัดหัวเขา  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๖๑๙

เด็กหญิงอัญชลีพร บุญศรี
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหัวเขา วัดหัวเขา  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๖๒๐

เด็กหญิงธารารินทร์ เหล็กเพชร
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหัวเขา วัดหัวเขา  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๖๒๑

เด็กชายธนพล วิจารณ์ปรีชา
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา กุ่มโคก  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๖๒๒

เด็กชายธีรภัทร พิมพ์บุญ
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา กุ่มโคก  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๖๒๓

เด็กชายนเรศ ศรีรอด
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา กุ่มโคก  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๖๒๔

เด็กชายนันทยศ ยิมจันทร์

้

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา กุ่มโคก  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๖๒๕

เด็กชายบวรพจน์ จันหนู

่

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา กุ่มโคก  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๖๒๖

เด็กชายศิวดล บุญธรรม
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา กุ่มโคก  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๖๒๗

เด็กชายคงเดช ทรัพย์สม
๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา กุ่มโคก  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๖๒๘

เด็กชายอินมานะ คงนา
๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา กุ่มโคก  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๖๒๙

นายอาทิตย์ ม่วงแก้ว
๑๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา กุ่มโคก  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๖๓๐

เด็กหญิงเกษกนก อินทร์นิม

่

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา กุ่มโคก  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๖๓๑

เด็กหญิงจิตรลดา คล้ายทอง
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา กุ่มโคก  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๖๓๒

เด็กหญิงภักตร์พิมล ธนันต์พรนิธิ
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา กุ่มโคก  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๖๓๓

เด็กหญิงพิยดา ศุภลักษณ์
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา กุ่มโคก  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๖๓๔

เด็กชายฉัตรมงคล สดคมขำ
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกุ่มโคก กุ่มโคก  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๖๓๕

เด็กชายพีรพัฒน์ สิงสงวน

่

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกุ่มโคก กุ่มโคก  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๖๓๖

เด็กชายนวพล ภุมรินทร์
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกุ่มโคก กุ่มโคก  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๖๓๗

เด็กชายศุภกิตติ

์

วันศาลา
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกุ่มโคก กุ่มโคก  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๖๓๘

เด็กชายพฤศจิกา พูลสวัสดิ

์

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกุ่มโคก กุ่มโคก  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๖๓๙

เด็กหญิงวันนา รุ่งเรือง
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกุ่มโคก กุ่มโคก  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๖๔๐

เด็กชายพงศกร มีรักษ์
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว วัดหนองตาแก้ว  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๖๔๑

เด็กชายจักริน โพธิสด

์

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว วัดหนองตาแก้ว  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๖๔๒

เด็กชายฤทธิกร

์

สุขนิล
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว วัดหนองตาแก้ว  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๖๔๓

เด็กชายเกือกูล

้

เณรแตง
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว วัดหนองตาแก้ว  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๖๔๔

เด็กชายเจษฎาภรณ์ อุ่นนา
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว วัดหนองตาแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๓๓ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๔๖๔๕

เด็กชายนราธิป ศุภลักษณ์
๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว วัดหนองตาแก้ว  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๖๔๖

เด็กชายพัฒนพงษ์ เพ็ชรรัตน์
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว วัดหนองตาแก้ว  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๖๔๗

เด็กหญิงวชิรญาณ์ รุ่งเรือง
๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว วัดหนองตาแก้ว  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๖๔๘

เด็กหญิงปฑิตตา เข็มอ่อน
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว วัดหนองตาแก้ว  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๖๔๙

เด็กหญิงจิดาภา ยิมจันทร์

้

๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว วัดหนองตาแก้ว  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๖๕๐

เด็กหญิงนิธยาภรณ์ ม่วงสังข์
๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว วัดหนองตาแก้ว  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๖๕๑

เด็กหญิงบุญญิสา ไปงาม
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว วัดหนองตาแก้ว  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๖๕๒

เด็กหญิงปญจพร ทองศรี
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว วัดหนองตาแก้ว  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๖๕๓

เด็กชายจักรินทร์ คำโสภา
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวุ้งสุทธาวาส วุ้งสุทธาวาส  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๖๕๔

เด็กหญิงฟาริดา น่วมปาน
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวุ้งสุทธาวาส วุ้งสุทธาวาส  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๖๕๕

เด็กหญิงวริษา เทียนแดง
๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวุ้งสุทธาวาส วุ้งสุทธาวาส  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๖๕๖

เด็กชายอัษฎาวุธ หอมยิง

่

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูเมือง ใหม่คูเมือง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๖๕๗

เด็กชายสงกรานต์ สมบัติวงษ์
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูเมือง ใหม่คูเมือง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๖๕๘

เด็กชายวรากร รอดเปรียว

้

๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูเมือง ใหม่คูเมือง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๖๕๙

เด็กชายสุทธิภัทร ฟกสุข
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูเมือง ใหม่คูเมือง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๖๖๐

เด็กชายสุวิจักขณ์ อินทรศักดิ

์

๐๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคูเมือง ใหม่คูเมือง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๖๖๑

เด็กชายณัชชานนท์ มาดี
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูเมือง ใหม่คูเมือง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๖๖๒

เด็กหญิงรุ่งรุจี พลัง
๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคูเมือง ใหม่คูเมือง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๖๖๓

เด็กหญิงสุริโย พลัง
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคูเมือง ใหม่คูเมือง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๖๖๔

เด็กหญิงฟาใส แย้มบู่
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคูเมือง ใหม่คูเมือง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๖๖๕

เด็กหญิงสุวรรณา ฉลาดเล่น
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคูเมือง ใหม่คูเมือง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๖๖๖

เด็กหญิงจิราภรณ์ เพ็ชรักษ์
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคูเมือง ใหม่คูเมือง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๖๖๗

เด็กชายชณัฐธนพรต สร้อยพวงนาค
๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแหลมสะแก เดิมบาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๖๖๘

เด็กชายจิรันตย์ บริสุทธิ

์

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแหลมสะแก เดิมบาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๖๖๙

เด็กชายธันวา สุขสวัสดิ

์

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแหลมสะแก เดิมบาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๖๗๐

เด็กชายธีรภัทร ละอองแก้ว
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแหลมสะแก เดิมบาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๖๗๑

เด็กชายนิรุช ขันสิน
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแหลมสะแก เดิมบาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๖๗๒

เด็กชายภาคภูมิ โทเสริฐ
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแหลมสะแก เดิมบาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๖๗๓

เด็กชายวิชยา ศิริเลิศ
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแหลมสะแก เดิมบาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๖๗๔

เด็กชายศักดิชัย

์

จาดผิว
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแหลมสะแก เดิมบาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๖๗๕

เด็กชายสราวุฒิ หมืนกล้า

่

๐๙/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแหลมสะแก เดิมบาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๖๗๖

เด็กหญิงปวันรัตน์ จำปาเงิน
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแหลมสะแก เดิมบาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๖๗๗

เด็กหญิงกัญญาณัฐ นำจันทร์
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแหลมสะแก เดิมบาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๖๗๘

เด็กหญิงภาวินี ดุลย์สอน
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแหลมสะแก เดิมบาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๖๗๙

เด็กหญิงศศิวิมล ทิพย์สิงห์
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแหลมสะแก เดิมบาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๓๔ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๔๖๘๐

เด็กหญิงสิดาพร เข็มเงิน
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแหลมสะแก เดิมบาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๖๘๑

เด็กหญิงรุ่งธิวา หอมยามเย็น
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแหลมสะแก เดิมบาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๖๘๒

เด็กหญิงรุจีรัตน์ สุโข
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแหลมสะแก เดิมบาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๖๘๓

เด็กหญิงธนัญญา ผึงผาย

่

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแหลมสะแก เดิมบาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๖๘๔

เด็กหญิงวรัทยา อุณหสถิตธรรม
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแหลมสะแก เดิมบาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๖๘๕

เด็กหญิงพิชญาภา พูลสวัสดิ

์

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแหลมสะแก เดิมบาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๖๘๖

นางงามตา เพชรคอน
๑๐/๐๖/๒๕๐๑

โรงเรียนบ้านแหลมสะแก เดิมบาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๖๘๗

นางศศิรัศมิ

์

ดวงแก้ว
๑๓/๑๒/๒๕๐๑

โรงเรียนบ้านแหลมสะแก เดิมบาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๖๘๘

นางจันทนี คูณคำ
๐๓/๐๘/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านแหลมสะแก เดิมบาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๖๘๙

เด็กชายกลวัชร พูลเพิม

่

๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเดิมบาง เดิมบาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๖๙๐

เด็กชายพิชิต นรสิงห์
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเดิมบาง เดิมบาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๖๙๑

เด็กชายวรากร จิตราศรี
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเดิมบาง เดิมบาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๖๙๒

เด็กชายอนิวัต จันทร์นุ่ม
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเดิมบาง เดิมบาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๖๙๓

เด็กชายนันทพงษ์ คล้ายนาค
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเดิมบาง เดิมบาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๖๙๔

เด็กชายธนกฤต โพธิรัง

์

๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเดิมบาง เดิมบาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๖๙๕

เด็กชายธัญเทพ คล้ายนาค
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเดิมบาง เดิมบาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๖๙๖

เด็กชายธนกฤต เอมกริช
๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเดิมบาง เดิมบาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๖๙๗

เด็กหญิงปรียาภัส หนูเหล็ง
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเดิมบาง เดิมบาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๖๙๘

เด็กหญิงธิมาพร ทับเงิน
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเดิมบาง เดิมบาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๖๙๙

เด็กหญิงนภสร อ้อมแก้ว
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเดิมบาง เดิมบาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๗๐๐

เด็กหญิงฐิดาภา นาคชัย
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเดิมบาง เดิมบาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๗๐๑

เด็กหญิงจุฑามาศ แล่เอีย

๋

๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเดิมบาง เดิมบาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๗๐๒

เด็กหญิงอารียา สรหงษ์
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเดิมบาง เดิมบาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๗๐๓

เด็กชายรพีพัฒน์ สมิทธาพิพัฒน์
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม เดิมบาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๗๐๔

เด็กชายพีรวิชญ์ อินโต
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม เดิมบาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๗๐๕

เด็กชายจิรดนัย ไชยรัตน์
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม เดิมบาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๗๐๖

เด็กชายจิรวัฒน์ ลำเทียน
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม เดิมบาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๗๐๗

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

ขุมทอง
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม เดิมบาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๗๐๘

เด็กชายณชพงศ์ คำแผง

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม เดิมบาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๗๐๙

เด็กชายนนทพัทธ์ แก้วภักดี
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม เดิมบาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๗๑๐

เด็กชายภาวินท์ เอียมสำอาง

่

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม เดิมบาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๗๑๑

เด็กชายพงศกร สราคำ
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม เดิมบาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๗๑๒

เด็กชายพัลลภ ธรรมรัตนพฤกษ์
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม เดิมบาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๗๑๓

เด็กชายวทัญู อารีย์ชม
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม เดิมบาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๗๑๔

เด็กชายปาณชัย มหาชัย
๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม เดิมบาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๓๕ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๔๗๑๕

เด็กชายติณณ์ ภิรมย์
๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม เดิมบาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๗๑๖

เด็กชายกาณฑ์ ยอดเกวียน
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม เดิมบาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๗๑๗

เด็กชายกรรณสูตรษ์ สดคมขำ
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม เดิมบาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๗๑๘

เด็กชายสิริชัย จิตรดา
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม เดิมบาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๗๑๙

เด็กชายภูรินท์ ใจแสน
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม เดิมบาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๗๒๐

เด็กชายกิตติกร นุชนารถ
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม เดิมบาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๗๒๑

เด็กชายกิติพร มีทองคำ
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม เดิมบาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๗๒๒

เด็กชายจักรกฤษ โมรา

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม เดิมบาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๗๒๓

เด็กชายณัฐชานนท์ สุขสวัสดิ

์

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม เดิมบาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๗๒๔

เด็กชายณัฐพงษ์ เรียนทับ
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม เดิมบาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๗๒๕

เด็กชายธนพัชร์ บัวชืน

่

๓๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม เดิมบาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๗๒๖

เด็กชายพฤทธชาต ดำนิล
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม เดิมบาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๗๒๗

เด็กชายภัทรกฤช ภาคินหิรัญ
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม เดิมบาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๗๒๘

เด็กชายภานุสรณ์ มามาตร
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม เดิมบาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๗๒๙

เด็กชายสุรวัศ ทองอ่อน
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม เดิมบาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๗๓๐

เด็กชายหาญกล้า จริตดี
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม เดิมบาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๗๓๑

เด็กชายอภิชัย นุ่มนวล
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม เดิมบาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๗๓๒

เด็กชายกฤตณัฐ รุ่งเรือง
๒๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม เดิมบาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๗๓๓

เด็กชายฐปนวัฒน์ ริศนันท์
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม เดิมบาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๗๓๔

เด็กชายณภัทร สิงห์สถิตย์
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม เดิมบาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๗๓๕

เด็กชายณัฐพงษ์ ชักนำ
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม เดิมบาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๗๓๖

เด็กชายดำรงศักดิ

์

ร่วมรัก
๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม เดิมบาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๗๓๗

เด็กชายธนดล กุลฑลรัตน์
๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม เดิมบาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๗๓๘

เด็กชายธนวัฒน์ จ้อยชะรัตน์
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม เดิมบาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๗๓๙

เด็กชายบุณยวีร์ ภูณรงค์
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม เดิมบาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๗๔๐

เด็กชายพสิษฐ์ ภูษิต
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม เดิมบาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๗๔๑

เด็กชายพีรณัฐ พระคุณมงคล
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม เดิมบาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๗๔๒

เด็กชายโรจนสิทธิ

์

คงมัน

่

๐๒/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม เดิมบาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๗๔๓

เด็กชายวิศว โพธิดี

์

๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม เดิมบาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๗๔๔

เด็กชายศุภกิตติ

์

วัชรินทร์พร
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม เดิมบาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๗๔๕

เด็กชายอนุสรณ์ แช่มช้อย
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม เดิมบาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๗๔๖

เด็กชายอลงกรณ์ ภูนุภา
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม เดิมบาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๗๔๗

เด็กชายจารึก ทองดี

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม เดิมบาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๗๔๘

เด็กชายณัฐพล ปานเพชร
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม เดิมบาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๗๔๙

เด็กชายดรัณภพ ละม้าย
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม เดิมบาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๓๖ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๔๗๕๐

เด็กชายเดชา ถาเชียง
๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม เดิมบาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๗๕๑

เด็กชายตรีรัตน์ เลียงลำ

้

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม เดิมบาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๗๕๒

เด็กชายธนภัทร ศิริเดชาสวัสดิ

์

๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม เดิมบาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๗๕๓

เด็กชายธนากรณ์ คล้ายนาค
๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม เดิมบาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๗๕๔

เด็กชายธนาพล นำแก้ว
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม เดิมบาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๗๕๕

เด็กชายปภังท์กร คล้ายดี
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม เดิมบาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๗๕๖

เด็กชายพรพิพัฒน์ บุญรวม
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม เดิมบาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๗๕๗

เด็กชายภาคภูมิ กลำดี
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม เดิมบาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๗๕๘

เด็กชายรักษ์พงษ์ ไทยสนธิ
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม เดิมบาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๗๕๙

เด็กชายวายุ สุวรรณรัตน์
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม เดิมบาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๗๖๐

เด็กชายวิศเวศ ช่ออังชัญ

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม เดิมบาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๗๖๑

เด็กชายศุภชัย เหมือนจันทร์

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม เดิมบาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๗๖๒

เด็กชายเหมวิทย์ ทองคำ
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม เดิมบาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๗๖๓

เด็กชายเอกลักษณ์ หอมสุก
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม เดิมบาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๗๖๔

เด็กชายณัฐนนท์ อินทนะ
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม เดิมบาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๗๖๕

เด็กชายวีรภัทร แบสิว

่

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม เดิมบาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๗๖๖

เด็กชายปยังกร ดวงรัตนเอกชัย
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม เดิมบาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๗๖๗

เด็กชายธวัชชัย หอมยามเย็น
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม เดิมบาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๗๖๘

เด็กหญิงปุณยภรณ์ กิงแก้ว

่

๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม เดิมบาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๗๖๙

เด็กหญิงฐานิตา ดาวเรือง
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม เดิมบาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๗๗๐

เด็กหญิงกมลลักษณ์ แช่มช้อย
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม เดิมบาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๗๗๑

เด็กหญิงกุลกันยา เตียสุวรรณ์
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม เดิมบาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๗๗๒

เด็กหญิงธนพร ประทุมเกตุ
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม เดิมบาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๗๗๓

เด็กหญิงอชิรญา ดวงแก้ว

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม เดิมบาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๗๗๔

เด็กหญิงสุธาดา โฆษะโก
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม เดิมบาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๗๗๕

เด็กหญิงรินรดา ตีชืน

๋ ่

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม เดิมบาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๗๗๖

เด็กหญิงวริศรา รุ่งเรือง
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม เดิมบาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๗๗๗

เด็กหญิงภัคจิรา คงประเสริฐ
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม เดิมบาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๗๗๘

เด็กหญิงรวิสรา สุริยะธำรงกุล
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม เดิมบาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๗๗๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ คชกูล

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม เดิมบาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๗๘๐

เด็กหญิงอัญมณี อร่ามสวัสดิวงษ์

์

๐๓/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม เดิมบาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๗๘๑

เด็กหญิงญาดา วรวัฒนานนท์
๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม เดิมบาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๗๘๒

เด็กหญิงเพ็ญนภาพร นุกานนท์
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม เดิมบาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๗๘๓

เด็กหญิงกวิสรา อุ่นเมือง
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม เดิมบาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๗๘๔

เด็กหญิงภัทรมน รักวงษ์
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม เดิมบาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๓๗ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๔๗๘๕

เด็กหญิงวริศรา อินโต
๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม เดิมบาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๗๘๖

เด็กหญิงมลฑณากร แก้วศรีงาม

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม เดิมบาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๗๘๗

เด็กหญิงไอยลดา กลมเกลียง

้

๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม เดิมบาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๗๘๘

เด็กหญิงอัญชัน เดชมา
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม เดิมบาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๗๘๙

เด็กหญิงกชพร ชาวบางพระ
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม เดิมบาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๗๙๐

เด็กหญิงกัญญาวีร์ จันทร์ดำ
๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม เดิมบาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๗๙๑

เด็กหญิงกัลยกร ลำเทียน

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม เดิมบาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๗๙๒

เด็กหญิงจรัสรวี โปแก้ว
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม เดิมบาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๗๙๓

เด็กหญิงจันทร์ทนา แสงอัมพรรุ่ง
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม เดิมบาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๗๙๔

เด็กหญิงจิดาภา รักษ์ขาว
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม เดิมบาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๗๙๕

เด็กหญิงญาณิน ราตรี

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม เดิมบาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๗๙๖

เด็กหญิงณภัทร์พร กลินจันทร์

่

๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม เดิมบาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๗๙๗

เด็กหญิงณัชชพัสวี เอียมสำอางค์

่

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม เดิมบาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๗๙๘

เด็กหญิงนภัสกร คงบุรี
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม เดิมบาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๗๙๙

เด็กหญิงนิภาวัลย์ บัวเพชร
๐๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม เดิมบาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๘๐๐

เด็กหญิงเบญจวรรณ ขาวจันทร์
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม เดิมบาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๘๐๑

เด็กหญิงปานตะวัน จินตเศรณี
๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม เดิมบาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๘๐๒

เด็กหญิงพัตรพิมล ปานทอง
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม เดิมบาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๘๐๓

เด็กหญิงเพชรดา สิงหนาท
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม เดิมบาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๘๐๔

เด็กหญิงภัศราภรณ์ ถือชัย
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม เดิมบาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๘๐๕

เด็กหญิงมัณฑิตา ลุมพล
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม เดิมบาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๘๐๖

เด็กหญิงศรัณยา พุดทรัพย์
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม เดิมบาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๘๐๗

เด็กหญิงศิริประภา ภูณรงค์

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม เดิมบาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๘๐๘

เด็กหญิงสุพรทิพย์ ขำเพ็ง
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม เดิมบาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๘๐๙

เด็กหญิงสุพิชญา เหล็กสูงเนิน
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม เดิมบาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๘๑๐

เด็กหญิงอภิณัฐสรา เอียมสำอางค์

่

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม เดิมบาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๘๑๑

เด็กหญิงกชกร ก๋งด้วง
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม เดิมบาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๘๑๒

เด็กหญิงกนิษฐา หอมยามเย็น
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม เดิมบาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๘๑๓

เด็กหญิงจิรัชญา บัวผ่อง
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม เดิมบาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๘๑๔

เด็กหญิงจิราภรณ์ มาศิริ
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม เดิมบาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๘๑๕

เด็กหญิงชลิตาภรณ์ นุ่มดี
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม เดิมบาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๘๑๖

เด็กหญิงฐานิดา เข็มเงิน
๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม เดิมบาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๘๑๗

เด็กหญิงณัฏฐ์นลิน จันทร์สวาท
๒๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม เดิมบาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๘๑๘
เด็กหญิงทองธรรมชาต

วิศวธีรานนท์
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม เดิมบาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๘๑๙

เด็กหญิงนวรัตน์ ทองคำ
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม เดิมบาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๓๘ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๔๘๒๐

เด็กหญิงพิชญธิดา ดีเสมอ
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม เดิมบาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๘๒๑

เด็กหญิงภัทราวดี ขุมพิมาย
๒๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม เดิมบาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๘๒๒

เด็กหญิงมินตรา อินโต
๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม เดิมบาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๘๒๓

เด็กหญิงวรกานต์ พันธุ์แตง
๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม เดิมบาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๘๒๔

เด็กหญิงสุภลักษณ์ วงษ์ถาวรเรือง
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม เดิมบาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๘๒๕

เด็กหญิงอภิรฎา ธัญญเจริญ
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม เดิมบาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๘๒๖

เด็กหญิงอริสรา เกิดอรุณ
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม เดิมบาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๘๒๗

เด็กหญิงอริสรา ปนเนตร
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม เดิมบาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๘๒๘

เด็กหญิงกรรัก คงทัต
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม เดิมบาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๘๒๙

เด็กหญิงกัญญาวีร์ เกตุทิม
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม เดิมบาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๘๓๐

เด็กหญิงเกสรา สวนดอกไม้
๐๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม เดิมบาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๘๓๑

เด็กหญิงชนาภา บุญเรืองรอด
๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม เดิมบาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๘๓๒

เด็กหญิงถิรัชนันท์ บุญมี
๐๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม เดิมบาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๘๓๓

เด็กหญิงธนาพร การภักดี
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม เดิมบาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๘๓๔

เด็กหญิงปรียาภรณ์ ทรัพย์เจริญ
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม เดิมบาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๘๓๕

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ภู่งาม
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม เดิมบาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๘๓๖

เด็กหญิงเอวิสา สุขสำราญ

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม เดิมบาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๘๓๗

เด็กหญิงณฤดี ราตรี
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม เดิมบาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๘๓๘

เด็กหญิงฐิติรัตน์ คชคง
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม เดิมบาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๘๓๙

เด็กหญิงชาลิสา อยู่ยืนเปนสุข
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม เดิมบาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๘๔๐

เด็กหญิงชุดาวรรณ นำจันทร์
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม เดิมบาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๘๔๑

เด็กหญิงญาณิศา ลำเทียน

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม เดิมบาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๘๔๒

เด็กหญิงชนิชา กวินศุภวรา
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม เดิมบาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๘๔๓

เด็กหญิงจินตภัทร ยอดเผือก
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม เดิมบาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๘๔๔

เด็กหญิงเขมินทรา โกมณหิรัญ
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม เดิมบาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๘๔๕

เด็กหญิงเกศรา แก้วมีสี
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม เดิมบาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๘๔๖

เด็กหญิงกัญญาพัชร ตาบดี

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม เดิมบาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๘๔๗

เด็กหญิงกัญญาวีร์ จารุทรรศน์
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม เดิมบาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๘๔๘

เด็กหญิงกฤตพร นำเพชร
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม เดิมบาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๘๔๙

เด็กหญิงกฤติมา ทวีผล
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม เดิมบาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๘๕๐

เด็กชาย . กิตติพงศ์ อู่ทอง
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าเตียน ท่าเตียน  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๘๕๑

เด็กชายณัฐภัทร มาลุน
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าเตียน ท่าเตียน  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๘๕๒

เด็กชายกิตติทัต อุ่มแสง
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าเตียน ท่าเตียน  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๘๕๓

เด็กชายฐิติพงศ์ บุปผา
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าเตียน ท่าเตียน  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๘๕๔

เด็กชายปวิณ บุญรอด
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าเตียน ท่าเตียน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๓๙ / ๓๑๘
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๔๘๕๕

เด็กหญิงภัณฑ์ธิมา มัณยานนท์
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าเตียน ท่าเตียน  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๘๕๖

เด็กหญิงอริษา วงษ์สุวรรณ
๐๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าเตียน ท่าเตียน  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๘๕๗

เด็กหญิงเสาวนีย์ หอมยามเย็น
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าเตียน ท่าเตียน  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๘๕๘

เด็กหญิงกานต์ธิดา เอียมอารมณ์

่

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าเตียน ท่าเตียน  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๘๕๙

เด็กหญิงชลธิชา จันทร์อ่อน
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าเตียน ท่าเตียน  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๘๖๐

เด็กชายกิตติธัช ปองฉิม
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าทอง ท่าทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๘๖๑

เด็กชายทรงพล หมวกทอง
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าทอง ท่าทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๘๖๒

เด็กชายวรนนท์ ผาสุก
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าทอง ท่าทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๘๖๓

เด็กชายชัยชนะ ศรีวิเชียร
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าทอง ท่าทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๘๖๔

เด็กชายศิวะ ศรีโลทก
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าทอง ท่าทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๘๖๕

เด็กชายเจษฎา แปนสุวรรณ
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าทอง ท่าทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๘๖๖

เด็กชายพีรพัฒน์ เอียมสอาด

่

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าทอง ท่าทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๘๖๗

เด็กหญิงพิไลวรรณ ขำเพ็ง
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าทอง ท่าทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๘๖๘

เด็กหญิงหยกฟา บุญวาส
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าทอง ท่าทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๘๖๙

เด็กหญิงพิมลภา นรสิงห์
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าทอง ท่าทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๘๗๐

เด็กหญิงระพีพรรณ เอมวงษ์
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าทอง ท่าทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๘๗๑

เด็กหญิงสุนิษา เข็มเงิน
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าทอง ท่าทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๘๗๒

เด็กหญิงกมลรัตน์ ผิวสุข

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าทอง ท่าทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๘๗๓

เด็กชายธนธรน์ กาลาม
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนพัฒนาปากนำ ปากนำ  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๘๗๔

เด็กชายวันเฉลิม จันทร์หนู
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนพัฒนาปากนำ ปากนำ  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๘๗๕

เด็กชายยศกร คงเกิด
๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนพัฒนาปากนำ ปากนำ  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๘๗๖

เด็กชายยุทธภูมิ นำจันทร์
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนพัฒนาปากนำ ปากนำ  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๘๗๗

เด็กชายสุรพล รุ่งแสง
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนพัฒนาปากนำ ปากนำ  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๘๗๘

เด็กชายกมลเทพ ทองเทพ
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนพัฒนาปากนำ ปากนำ  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๘๗๙

เด็กชายทัชสุนันท์ แย้มหลง
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนพัฒนาปากนำ ปากนำ  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๘๘๐

เด็กชายอิโดอาโด สินธุ
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒนาปากนำ ปากนำ  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๘๘๑

เด็กหญิงพุทธรักษา ภูฆัง
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนพัฒนาปากนำ ปากนำ  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๘๘๒

เด็กหญิงกนก รุ่งเรือง

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพัฒนาปากนำ ปากนำ  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๘๘๓

เด็กหญิงสุญานิศา แสงแก้ว
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนพัฒนาปากนำ ปากนำ  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๘๘๔

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ขำแผลง
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนพัฒนาปากนำ ปากนำ  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๘๘๕

เด็กหญิงภัทรมน นำจันทร์

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพัฒนาปากนำ ปากนำ  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๘๘๖

เด็กหญิงกฤติยา นำจันทร์
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนพัฒนาปากนำ ปากนำ  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๘๘๗

เด็กหญิงสิริวิมล ศรีคชไกร

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒนาปากนำ ปากนำ  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๘๘๘

เด็กหญิงจันทนา ภูผา
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปากนำ ปากนำ  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๘๘๙

เด็กหญิงจิราภรณ์ นุ่มดี
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปากนำ ปากนำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๔๐ / ๓๑๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๔๘๙๐

เด็กหญิงจิราภา นุ่มดี
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปากนำ ปากนำ  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๘๙๑

เด็กชายกลวัชร นาเอก
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปากนำ ปากนำ  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๘๙๒

เด็กหญิงหยงหยง มายัน
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปากนำ ปากนำ  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๘๙๓

เด็กชายศราวุฒิ ถนอมกล่อม
๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปากนำ ปากนำ  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๘๙๔

เด็กหญิงศราวุฒิ นำจันทร์
๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดปากนำ ปากนำ  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๘๙๕

เด็กหญิงอนุชา แยกผิวผ่อง
๑๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดปากนำ ปากนำ  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๘๙๖

เด็กชายเชาว์วัฒน์ ผาสุก
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดฉวาก วัดฉวาก  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๘๙๗

เด็กหญิงกาญจนา เมฆฉาย
๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดฉวาก วัดฉวาก  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๘๙๘

เด็กหญิงศิริอรยา ทาคำผา
๐๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดฉวาก วัดฉวาก  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๘๙๙

เด็กหญิงพรชนก แก้วเนตร
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดฉวาก วัดฉวาก  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๙๐๐

เด็กชายวรรณรักษ์ ฉิมพลี
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดฉวาก วัดฉวาก  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๙๐๑

เด็กชายวรัญทัต ธัญญเจริญ
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดฉวาก วัดฉวาก  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๙๐๒

เด็กชายนภสินธุ์ นรสิงห์
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดฉวาก วัดฉวาก  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๙๐๓

เด็กหญิงฐิดาภา สร้อยสนธิ

์

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดฉวาก วัดฉวาก  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๙๐๔

เด็กชายวรุตม์ แจ้งประจักษ์
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดฉวาก วัดฉวาก  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๙๐๕

นางกำไร โชติจรุง

๒๑/๑๑/๒๕๑๖

โรงเรียนวัดฉวาก วัดฉวาก  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๙๐๖

นางวาทินี เทพจันทร์
๐๓/๑๐/๒๕๑๙

โรงเรียนวัดฉวาก วัดฉวาก  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๙๐๗

นางอรุณ โพธิสุวรรณ

์

๒๘/๐๗/๒๕๑๑

โรงเรียนวัดฉวาก วัดฉวาก  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๙๐๘

เด็กชายไกรวิชญ์ ศิลาเลิศ
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุ  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๙๐๙

เด็กหญิงจตุพร ศรีเดช
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุ  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๙๑๐

เด็กหญิงปพิชญา ใจมัน

่

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุ  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๙๑๑

เด็กชายชัยอนันต์ เกิดโภคา
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุ  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๙๑๒

เด็กชายณัฐวุฒิ ชุ่มแสง
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุ  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๙๑๓

เด็กชายธนกฤต อู่สุวรรณ
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุ  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๙๑๔

เด็กชายธรพงษ์ ธัญญเจริญ
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุ  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๙๑๕

เด็กชายธิติวุฒิ พวงมาลี

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุ  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๙๑๖

เด็กชายธีรธร ธัญญเจริญ
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุ  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๙๑๗

เด็กชายธีรภัทร สุขแก้ว
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุ  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๙๑๘

เด็กชายวัชราช นาฏเรือง
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุ  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๙๑๙

เด็กชายวีระพล รังผึง

้

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุ  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๙๒๐

เด็กชายศริพัฒน์ เพชรกุล
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุ  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๙๒๑

เด็กชายพงศ์เทพ ใจเย็น
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุ  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๙๒๒

เด็กหญิงพลอยไพลิน นำทิพย์
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุ  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๙๒๓

เด็กชายพัทธพล บุญมี
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุ  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๙๒๔

เด็กชายพิพัฒน์ ใจเย็น
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๔๑ / ๓๑๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๔๙๒๕

เด็กชายภาคิน ทองคำ

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุ  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๙๒๖

เด็กชายภูชนะ ขุมทอง
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุ  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๙๒๗

เด็กหญิงรุ่งทิวา ศรีโมรา
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุ  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๙๒๘

เด็กชายกฤษณะ เอกวงษ์
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุ  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๙๒๙

เด็กชายดิชพล นำแก้ว
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุ  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๙๓๐

เด็กชายดนัยณัฐ กาฬภักดี
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุ  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๙๓๑

เด็กชายธีรภัทร อินพันธ์คำ
๐๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุ  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๙๓๒

เด็กชายพัชรพล เสาวรส
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุ  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๙๓๓

เด็กชายพงศกร กินิพันธ์
๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุ  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๙๓๔

เด็กชายภูวดล ปทวงค์
๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุ  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๙๓๕

เด็กชายมนัสวี ลำปาน

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุ  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๙๓๖

เด็กชายรัฐภูมิ มณีอินทร์
๐๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุ  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๙๓๗

เด็กชายฐิติพันธ์ สุขโข
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุ  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๙๓๘

เด็กหญิงจอมขวัญ สังข์งาม
๐๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุ  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๙๓๙

เด็กหญิงจารุวรรณ จันทร์เปล่ง
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุ  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๙๔๐

เด็กหญิงณิชารีย์ เมฆฉาย
๐๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุ  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๙๔๑

เด็กหญิงณัฐธิตา ทรดี
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุ  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๙๔๒

เด็กหญิงนุชนารถ ฉิงเงิน

่

๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุ  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๙๔๓

เด็กหญิงภัทรธิดา เพิมเกษตรวิทย์

่

๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุ  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๙๔๔

เด็กหญิงสุพรรณิกา สดคมขำ
๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุ  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๙๔๕

เด็กหญิงสุพรรณิษา สดคมขำ
๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุ  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๙๔๖

เด็กหญิงชนิตา เกตุสุทธิ
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุ  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๙๔๗

เด็กหญิงธิติยา เจริญสินธ์
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุ  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๙๔๘

เด็กหญิงธัญชนก สะราคำ
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุ  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๙๔๙

เด็กชายชนทิน ผิวขาว
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุ  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๙๕๐

เด็กชายศุภชัย ดำเลิศ
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหัวนา วัดหัวนา  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๙๕๑

เด็กชายนันท์นภัส ชัยเชษฐ์บัณฑิต
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหัวนา วัดหัวนา  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๙๕๒

เด็กชายเตรียมพล กินิพันธ์
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหัวนา วัดหัวนา  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๙๕๓

เด็กชายณัฐวุฒิ นรสิงห์
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหัวนา วัดหัวนา  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๙๕๔

เด็กชายวชิรวิทย์ สุขสมบูรณ์
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหัวนา วัดหัวนา  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๙๕๕

เด็กชายสนธยา เพียรเงิน
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหัวนา วัดหัวนา  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๙๕๖

เด็กชายจิรายุส สะราคำ
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหัวนา วัดหัวนา  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๙๕๗

เด็กชายดุสิต ภูผา
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหัวนา วัดหัวนา  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๙๕๘

เด็กชายจักรภัทร ดวงแก้ว
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหัวนา วัดหัวนา  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๙๕๙

เด็กหญิงเสาวภา ใจมัน

่

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหัวนา วัดหัวนา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๔๒ / ๓๑๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๔๙๖๐

เด็กชายพีรพัฒน์ พุมมา
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหัวนา วัดหัวนา  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๙๖๑

เด็กชายกิตินัทธ์ ดวงจินดา

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหัวนา วัดหัวนา  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๙๖๒

เด็กหญิงสุนิษา ดวงจินดา
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหัวนา วัดหัวนา  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๙๖๓

เด็กชายธิติวุฒิ ดอกพุด
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอู่ตะเภา วัดอู่ตะเภา  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๙๖๔

เด็กชายนาวิน มังคุด
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอู่ตะเภา วัดอู่ตะเภา  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๙๖๕

เด็กชายพงศธร กาฬษร
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอู่ตะเภา วัดอู่ตะเภา  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๙๖๖

เด็กชายจักริน ก๋งด้วง

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอู่ตะเภา วัดอู่ตะเภา  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๙๖๗

เด็กชายจาตุรันต์ ปรึกษา
๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดอู่ตะเภา วัดอู่ตะเภา  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๙๖๘

เด็กชายจิรันตน์ เปยมสิน
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอู่ตะเภา วัดอู่ตะเภา  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๙๖๙

เด็กหญิงเกษรา ภูผา
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอู่ตะเภา วัดอู่ตะเภา  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๙๗๐

เด็กหญิงนุชรี บุราณคุณ
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอู่ตะเภา วัดอู่ตะเภา  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๙๗๑

เด็กหญิงปริยากร ต่อแก้ว
๐๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดอู่ตะเภา วัดอู่ตะเภา  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๙๗๒

เด็กหญิงศิรินภา กาฬษร

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอู่ตะเภา วัดอู่ตะเภา  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๙๗๓

เด็กหญิงสุภัค มิงแม้น

่

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอู่ตะเภา วัดอู่ตะเภา  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๙๗๔

เด็กหญิงอติพร แก้วจันทร์
๑๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดอู่ตะเภา วัดอู่ตะเภา  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๙๗๕

เด็กหญิงรณพร ปานสุวรรณ
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอู่ตะเภา วัดอู่ตะเภา  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๙๗๖

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ดวงจันทร์
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอู่ตะเภา วัดอู่ตะเภา  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๙๗๗

เด็กชายอนัญ อินทรโชติ
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอู่ตะเภา วัดอู่ตะเภา  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๙๗๘

เด็กชายดนุโรจ กาฬษร
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอู่ตะเภา วัดอู่ตะเภา  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๙๗๙

เด็กชายพิรภพ ดีเสมอ
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอู่ตะเภา วัดอู่ตะเภา  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๙๘๐

เด็กชายธีรพงษ์ พอกพูน

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอู่ตะเภา วัดอู่ตะเภา  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๙๘๑

เด็กชายวิศิษฎ์ ต่อแก้ว
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอู่ตะเภา วัดอู่ตะเภา  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๙๘๒

เด็กชายศุภกร เลิศภิทยยิงกุล

่

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอู่ตะเภา วัดอู่ตะเภา  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๙๘๓

เด็กหญิงชลิดา เกตุรัตน์

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอู่ตะเภา วัดอู่ตะเภา  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๙๘๔

เด็กหญิงชนัญญา สุขสวัสดิ

์

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอู่ตะเภา วัดอู่ตะเภา  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๙๘๕

เด็กหญิงสุพัตรา คงถนอม
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอู่ตะเภา วัดอู่ตะเภา  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๙๘๖

เด็กหญิงณัฎฐ์ชญา เขียวเซ็น
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอู่ตะเภา วัดอู่ตะเภา  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๙๘๗

เด็กชายวันเฉลิม ทวีสุข
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอู่ตะเภา วัดอู่ตะเภา  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๙๘๘

เด็กชายสายฟา หอมยามเย็น
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอู่ตะเภา วัดอู่ตะเภา  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๙๘๙

เด็กหญิงบุษกร เชียวชาญ

่

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดอู่ตะเภา วัดอู่ตะเภา  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๙๙๐

เด็กชายเมธี ศรีพราห์มน้อย
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนขาด วัดดอนขาด  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๙๙๑

เด็กชายชนาธิป ตุ้มมาก
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนขาด วัดดอนขาด  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๙๙๒

เด็กชายนิภัทร์ คงปน
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนขาด วัดดอนขาด  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๙๙๓

เด็กหญิงสุนิษา เปยมสุข
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนขาด วัดดอนขาด  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๙๙๔

เด็กหญิงวนิดา หอมอ่อน
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนไข่เต่า วัดดอนยอ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๔๓ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๔๙๙๕

เด็กหญิงณัฐพร กลินโฉม

่

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนไข่เต่า วัดดอนยอ  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๙๙๖

เด็กชายณรงค์ชัย ศรีโปฎก

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนไข่เต่า วัดดอนยอ  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๙๙๗

เด็กหญิงเบญจวรรณ ทิวาลัย
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนไข่เต่า วัดดอนยอ  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๙๙๘

เด็กชายธีรวัฒน์ ฉิมวัย
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนไข่เต่า วัดดอนยอ  

สพ ๒๔๕๙/๐๔๙๙๙

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

สุขสมสิน
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนไข่เต่า วัดดอนยอ  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๐๐๐

เด็กชายรพีพัฒน์ กุลมุติ
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนไข่เต่า วัดดอนยอ  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๐๐๑

เด็กชายณัฐวุฒิ จันทร์ดิษฐ์
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนไข่เต่า วัดดอนยอ  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๐๐๒

เด็กหญิงวรพรรณ ทิวาลัย
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนไข่เต่า วัดดอนยอ  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๐๐๓

เด็กชายธีรพงศ์ สาตศิลป
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนไข่เต่า วัดดอนยอ  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๐๐๔

เด็กหญิงณัฐวรรณ ทิวาลัย
๐๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนไข่เต่า วัดดอนยอ  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๐๐๕

เด็กหญิงรมิตา ผิวตาลดี
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่มุ้ง วัดดอนยอ  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๐๐๖

เด็กหญิงอนุธิดา ทองอ่วมใหญ่
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่มุ้ง วัดดอนยอ  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๐๐๗

เด็กหญิงกัญญาณัฐ แอสมจิตต์
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่มุ้ง วัดดอนยอ  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๐๐๘

เด็กชายทรงพล สุวรรณพรรณ
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังนำเย็น วัดดอนยอ  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๐๐๙

เด็กชายชัยวัฒน์ พุ่มมะลิ
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังนำเย็น วัดดอนยอ  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๐๑๐

เด็กชายภัทรพงษ์ พีระพงษ์
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังนำเย็น วัดดอนยอ  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๐๑๑

เด็กชายปวริศ สิงห์จุ้ย
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังนำเย็น วัดดอนยอ  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๐๑๒

เด็กหญิงหทัยภัทร อ่องวงศ์
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังนำเย็น วัดดอนยอ  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๐๑๓

เด็กชายสิทธิภาคย์ ก้อนทอง
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังนำเย็น วัดดอนยอ  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๐๑๔

เด็กหญิงมณีรัตน์ ทองนวม
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังนำเย็น วัดดอนยอ  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๐๑๕

เด็กชายวรโชค ทองนวม
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังนำเย็น วัดดอนยอ  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๐๑๖

เด็กชายสุภัทร สกุณี
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังนำเย็น วัดดอนยอ  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๐๑๗

เด็กหญิงปทมา ขวัญเรือน
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังนำเย็น วัดดอนยอ  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๐๑๘

เด็กชายนัฏฐวัฒน์ สีสัมพันธ์
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังนำเย็น วัดดอนยอ  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๐๑๙

เด็กหญิงรัตน์ติกาล พุ่มมะลิ
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังนำเย็น วัดดอนยอ  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๐๒๐

เด็กชายสิทธิชัย กัลพงษ์
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังนำเย็น วัดดอนยอ  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๐๒๑

เด็กชายพสิษฐ์ แสงวงศ์
๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังนำเย็น วัดดอนยอ  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๐๒๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ กิงแก้ว

่

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตปะโยคาราม วัดตปะโยคาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๐๒๓

เด็กชายพงศกร พระเสวก
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตปะโยคาราม วัดตปะโยคาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๐๒๔

เด็กชายภูธนา สุทธิอภิวัฒน์
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตะลุ่ม วัดตะลุ่ม  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๐๒๕

เด็กชายณธพล สมใจ
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตะลุ่ม วัดตะลุ่ม  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๐๒๖

เด็กหญิงวรรณษา สุวรรณศรี
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตะลุ่ม วัดตะลุ่ม  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๐๒๗

เด็กหญิงนฤมล หอมสุวรรณ
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตะลุ่ม วัดตะลุ่ม  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๐๒๘

เด็กหญิงสตรีรัตน์ อิมเพ็ง

่

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตะลุ่ม วัดตะลุ่ม  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๐๒๙

เด็กหญิงรุจิษยา สุขสมจิตร
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตะลุ่ม วัดตะลุ่ม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๔๔ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๕๐๓๐

นายอนันต์ เทพแก้ว
๒๗/๐๒/๒๕๐๗

โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 วัดตะลุ่ม  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๐๓๑

นางสาวศิวรักษ์ ชูศรีเอียม

่

๑๐/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 วัดตะลุ่ม  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๐๓๒

นางสาวชลธิชา หยุยพันธุ์
๐๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 วัดตะลุ่ม  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๐๓๓

นางสาวอรวรรณ จ้อยคำ
๑๙/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 วัดตะลุ่ม  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๐๓๔

นางสาวอัจฉรา เทียงพุ่ม

่

๑๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 วัดตะลุ่ม  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๐๓๕

เด็กชายฉัตรดนัย แอสมรัง
๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 วัดตะลุ่ม  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๐๓๖

เด็กชายทัตพงศ์ ชัยยิง

่

๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 วัดตะลุ่ม  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๐๓๗

เด็กชายกิตติพงศ์ ทองประเสริฐ
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางจิก วัดบางจิก  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๐๓๘

เด็กชายวรวิทย์ คุ้มมณี
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางจิก วัดบางจิก  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๐๓๙

เด็กชายศตายุ เขียววิราช
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางจิก วัดบางจิก  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๐๔๐

เด็กหญิงวราภรณ์ ขันธ์มัน

่

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางจิก วัดบางจิก  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๐๔๑

เด็กชายภาคภูมิ วงษ์แปน
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางจิก วัดบางจิก  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๐๔๒

เด็กชายพงษ์ภูริช จุ้ยพันธุ์
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางจิก วัดบางจิก  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๐๔๓

เด็กหญิงนฤนาท อำพันทอง

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางจิก วัดบางจิก  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๐๔๔

เด็กหญิงชลรดา โพธิสระ

์

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางจิก วัดบางจิก  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๐๔๕

เด็กชายพงษธร ใจตรง
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางจิก วัดบางจิก  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๐๔๖

เด็กชายศุภชัย บัวบังใบ
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางจิก วัดบางจิก  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๐๔๗

เด็กชายสงกรานต์ แซ่ลิม

้

๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางจิก วัดบางจิก  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๐๔๘

เด็กหญิงปาริฉัตต์ ดำรงค์ภักดี
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางจิก วัดบางจิก  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๐๔๙

เด็กหญิงภัทรากร ทองประเสริฐ
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางจิก วัดบางจิก  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๐๕๐

เด็กหญิงพิมพ์มาดา พระมาลัย

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบางจิก วัดบางจิก  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๐๕๑

เด็กหญิงสุธีธิดา สายเนตร
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๐๕๒

เด็กชายวิษณุ บุญมี
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๐๕๓

เด็กหญิงสุนิตา สาครดี
๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๐๕๔

เด็กหญิงสุนิสา สายเนตร
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๐๕๕

เด็กหญิงสุภาวดี ชาริโท
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๐๕๖

เด็กหญิงปทิตตา แสงพันธุ์ตา
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๐๕๗

เด็กหญิงจิรพรรณ ฉิมวงษ์
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๐๕๘

เด็กชายธนกฤต โสมภีร์
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๐๕๙

เด็กชายปฏิพล แซ่วี
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๐๖๐

เด็กชายปฏิภาณ แซ่วี
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๐๖๑

เด็กหญิงพัชรี หอมสุวรรณ
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๐๖๒

เด็กชายภัทรพงศ์ ทองมา

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๐๖๓

เด็กชายภาณุวัฒน์ วงษ์พันธุ์
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๐๖๔

เด็กหญิงสโรชา จันบางม่วง

่

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๔๕ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๕๐๖๕

เด็กชายอภิรักษ์ ดิษสวน
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่เดียว

่

วัดไผ่เดียว

่

 

สพ ๒๔๕๙/๐๕๐๖๖

เด็กชายจิรานุวัฒน์ ปางระพัน

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่เดียว

่

วัดไผ่เดียว

่

 

สพ ๒๔๕๙/๐๕๐๖๗

เด็กชายจิรวัฒน์ บัวบังใบ
๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่เดียว

่

วัดไผ่เดียว

่

 

สพ ๒๔๕๙/๐๕๐๖๘

เด็กหญิงปวีณ์ธิดา ยอดอานนท์
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุขเกษม วัดสุขเกษม  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๐๖๙

เด็กหญิงอุบลวรรณ เกตุคง
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุขเกษม วัดสุขเกษม  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๐๗๐

เด็กหญิงทิพธัญญา ศรีดี
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุขเกษม วัดสุขเกษม  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๐๗๑

เด็กหญิงชุติมา กุณามาก
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุขเกษม วัดสุขเกษม  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๐๗๒

เด็กชายธนภูมิ บุญชู

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองโมง วัดคลองโมง  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๐๗๓

เด็กชายณัฐวัฒน์ มงคลธง
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองโมง วัดคลองโมง  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๐๗๔

เด็กชายธวัชชัย มงคลธง
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองโมง วัดคลองโมง  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๐๗๕

เด็กชายวรากร อภิเดช
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองโมง วัดคลองโมง  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๐๗๖

เด็กชายศราวุฒิ สังข์สุวรรณ
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองโมง วัดคลองโมง  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๐๗๗

เด็กชายเกรียงไกร หมืนพล

่

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองโมง วัดคลองโมง  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๐๗๘

เด็กหญิงฐานิต จำปาวงศ์

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองโมง วัดคลองโมง  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๐๗๙

เด็กหญิงวริศรา เหมือนด้วง
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองโมง วัดคลองโมง  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๐๘๐

เด็กหญิงพรสวรรค์ ธุภา
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองโมง วัดคลองโมง  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๐๘๑

เด็กหญิงชลดา รอดเสียงลำ
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองโมง วัดคลองโมง  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๐๘๒

เด็กชายศุภชัย สุดสงวน
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองโมง วัดคลองโมง  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๐๘๓

เด็กชายพรสถิตย์ พูนกิมแก้ว

่

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองโมง วัดคลองโมง  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๐๘๔

เด็กหญิงอรวรรณ สุขประเสริฐ
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองโมง วัดคลองโมง  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๐๘๕

เด็กหญิงสิรินภา ปานอุทัย
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองโมง วัดคลองโมง  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๐๘๖

เด็กหญิงศุภรัตน์ สุดสงวน
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองโมง วัดคลองโมง  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๐๘๗

เด็กหญิงณภัทร นาคชัยยะ
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองโมง วัดคลองโมง  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๐๘๘

เด็กชายกีรติ จำปาวงศ์
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองโมง วัดคลองโมง  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๐๘๙

เด็กชายเฉลิมพงษ์ ฉิมพาลี
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองโมง วัดคลองโมง  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๐๙๐

เด็กชายเจษฎากร ทองประเสริฐ
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองโมง วัดคลองโมง  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๐๙๑

เด็กหญิงอรจิรา มีสีสุข
๐๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคลองโมง วัดคลองโมง  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๐๙๒

เด็กหญิงกชกร จันทร์เลิศฟา
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคลองโมง วัดคลองโมง  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๐๙๓

เด็กหญิงอัญญาณี โนรี
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองโมง วัดคลองโมง  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๐๙๔

เด็กหญิงธรธร ดีสมจิตร
๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคลองโมง วัดคลองโมง  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๐๙๕

เด็กหญิงสาวิตรี ยิมละมัย

้

๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคลองโมง วัดคลองโมง  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๐๙๖

เด็กหญิงมัลลิกา อังกาพย์
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองโมง วัดคลองโมง  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๐๙๗

เด็กหญิงศิริลักษณ์ สันทะหุโม
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๐๙๘

เด็กชายฤทธิชัย สภาพ
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๐๙๙

เด็กชายเจษฎาภรณ์ คุ้มประดิษฐ์
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๔๖ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๕๑๐๐

เด็กชายศราวุฒิ เนียมรัตน์
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๑๐๑

เด็กชายจักรณรงค์ จันดวง
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๑๐๒

เด็กชายนฤพนธ์ อินทนาคา
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๑๐๓

เด็กชายวรากร ศรพรหม
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๑๐๔

เด็กชายพงศธร ฉายแสง
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๑๐๕

เด็กชายเปมทัต ฉายแสง

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๑๐๖

เด็กชายอิฐิพล สุนทรวิภาต
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๑๐๗

เด็กหญิงวิภาวรรณ นิมเดช

่

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๑๐๘

เด็กหญิงศิรดา โสภาฉัตร์
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๑๐๙

เด็กหญิงทรรศน์พร ตรีเศียร
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๑๑๐

เด็กหญิงจาฏุพัจน์ มณีอินทร์
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๑๑๑

เด็กหญิงณิชานันท์ เอียมสำอาง

่

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๑๑๒

เด็กหญิงกนกพร ดวงเทียน
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๑๑๓

เด็กหญิงณัฐชา เชิงหอม

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๑๑๔

เด็กหญิงนิภาพร เจริญผล
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๑๑๕

เด็กหญิงทิฆัมพร แสงสว่างจิตต์
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๑๑๖

เด็กหญิงพัชรา อู่อรุณ
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๑๑๗

เด็กหญิงปาลิตา เทพผดุง
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๑๑๘

เด็กหญิงรุ่งระวี เจดีย์
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๑๑๙

เด็กหญิงมะเหมียว

่

ไม่ทราบนามสกุล
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์บำรุง  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๑๒๐

เด็กชายวิทยา เดชภูมิ
๑๐/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดองครักษ์ วัดองครักษ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๑๒๑

เด็กหญิงอภิสรา คงวิเชียร ๘/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดองครักษ์ วัดองครักษ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๑๒๒

เด็กชายพุฒิชาญ หมอยาดี
๒๒/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดองครักษ์ วัดองครักษ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๑๒๓

เด็กหญิงวิภาวดี แซ่ตัง

้

๑๙/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดองครักษ์ วัดองครักษ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๑๒๔

เด็กหญิงชลธิชา คงวิเชียร

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดองครักษ์ วัดองครักษ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๑๒๕

เด็กหญิงกชกร ประภาศรี ๒/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดองครักษ์ วัดองครักษ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๑๒๖

เด็กชายยุทธนา รอดเสียงลำ ๖/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดองครักษ์ วัดองครักษ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๑๒๗

เด็กหญิงอาริสา มิตโช๊ะมัน ๔/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดองครักษ์ วัดองครักษ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๑๒๘

เด็กชายภาณุมาศ ศรีภักดี
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดองครักษ์ วัดองครักษ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๑๒๙

เด็กชายศิวัช วงษ์ศรีเผือก
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดองครักษ์ วัดองครักษ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๑๓๐

เด็กชายอติชาติ คงเสถียร
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดองครักษ์ วัดองครักษ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๑๓๑

เด็กชายธนกฤต สาลีผล
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดองครักษ์ วัดองครักษ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๑๓๒

เด็กชายนนทกานต์ เนียมสวรรค์
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดองครักษ์ วัดองครักษ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๑๓๓

เด็กชายเทวฤทธิ

์

ดาวลอย
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดองครักษ์ วัดองครักษ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๑๓๔

เด็กชายสารวิน วงศ์เสือ
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดองครักษ์ วัดองครักษ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๔๗ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๕๑๓๕

เด็กชายระพีพัฒน์ นกเฟอง
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดองครักษ์ วัดองครักษ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๑๓๖

เด็กหญิงชนินาถ ฐานวโร

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดองครักษ์ วัดองครักษ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๑๓๗

เด็กหญิงนุชชญา จารุโสภณธาดา
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดองครักษ์ วัดองครักษ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๑๓๘

เด็กหญิงจุฑามณี จิตรีพรต
๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดองครักษ์ วัดองครักษ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๑๓๙

เด็กหญิงณัฐชยา สมิงทอง
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดองครักษ์ วัดองครักษ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๑๔๐

เด็กหญิงเพชรรัตน์ กู่ก้อง
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดองครักษ์ วัดองครักษ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๑๔๑

เด็กหญิงพนาขวัญ นาคบุญ
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดองครักษ์ วัดองครักษ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๑๔๒

เด็กหญิงทิพย์กมล คงวิเชียร
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดองครักษ์ วัดองครักษ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๑๔๓

เด็กหญิงศรัญญา พุทธจรรยา
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดองครักษ์ วัดองครักษ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๑๔๔

เด็กหญิงชุติมา พิทักษ์วงศ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดองครักษ์ วัดองครักษ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๑๔๕

เด็กชายณัฐพงศ์ หลุ๋ยจิว

๋

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดช่องลม ช่องลม  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๑๔๖

เด็กชายเพทาย วงษ์ศรีสังข์
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดช่องลม ช่องลม  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๑๔๗

เด็กหญิงจิราพัชร วุฒิมนต์
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดช่องลม ช่องลม  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๑๔๘

เด็กหญิงชัชรินทร์ พลายแก้ว
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดช่องลม ช่องลม  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๑๔๙

เด็กหญิงวรรนทนา ทองเกษม
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดช่องลม ช่องลม  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๑๕๐

เด็กชายอรุธ แก้วสมบัติ
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบึงคา วัดบึงคา  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๑๕๑

เด็กหญิงสุพัตรา ละเขียว
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบึงคา วัดบึงคา  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๑๕๒

เด็กหญิงขวัญจิรา มงคล
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบึงคา วัดบึงคา  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๑๕๓

เด็กหญิงรมณียา ปานอุทัย
๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบึงคา วัดบึงคา  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๑๕๔

เด็กหญิงอารีรัตน์ แจ้งคำขำ
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบึงคา วัดบึงคา  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๑๕๕

เด็กชายกฤติพงศ์ สังข์สุวรรณ
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดนำขาว วัดลาดนำขาว  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๑๕๖

เด็กชายคณาวุฒิ ใหญ่ยงค์
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดนำขาว วัดลาดนำขาว  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๑๕๗

เด็กชายณัฐนันท์ จุลศรี
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดนำขาว วัดลาดนำขาว  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๑๕๘

เด็กชายปรเมศวร์ สุนทรสุข
๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลาดนำขาว วัดลาดนำขาว  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๑๕๙

เด็กชายวุฒิภัทร ใจเบิกบาน

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดนำขาว วัดลาดนำขาว  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๑๖๐

เด็กชายสรวิชญ์ เรียงจอหอ
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดนำขาว วัดลาดนำขาว  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๑๖๑

เด็กหญิงชรีรัตน์ หมืนเดช

่

๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลาดนำขาว วัดลาดนำขาว  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๑๖๒

เด็กหญิงธนภรณ์ สาลีผล
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลาดนำขาว วัดลาดนำขาว  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๑๖๓

เด็กหญิงพัตรพิมล ร่มโพธิชี

์

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดนำขาว วัดลาดนำขาว  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๑๖๔

เด็กหญิงลักษิกา สาลีผล
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดนำขาว วัดลาดนำขาว  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๑๖๕

เด็กหญิงศกลวรรณ บุญจันทร์
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดนำขาว วัดลาดนำขาว  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๑๖๖

เด็กชายฉัตรชัย สาลีผล
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสาลี วัดสาลี  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๑๖๗

เด็กชายชินทัศน์ แซ่จิว
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสาลี วัดสาลี  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๑๖๘

เด็กชายธนกฤต พิชิ
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสาลี วัดสาลี  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๑๖๙

เด็กชายนันทกานต์ เรืองร่วมวงษ์

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสาลี วัดสาลี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๔๘ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๕๑๗๐

เด็กชายพุฒิพงศ์ สังข์สุวรรณ
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสาลี วัดสาลี  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๑๗๑

เด็กชายศุภกิตต์ ศึกษาชาติ
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสาลี วัดสาลี  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๑๗๒

เด็กชายอภิญญา แตงทองคำ
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสาลี วัดสาลี  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๑๗๓

เด็กชายอมรเทพ พระสงฆ์

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสาลี วัดสาลี  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๑๗๔

เด็กชายเด่นชัย บุญเหลือ
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสาลี วัดสาลี  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๑๗๕

เด็กชายธนเวสม์ ปนเกษร
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสาลี วัดสาลี  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๑๗๖

เด็กชายพรเศรษฐา ศุภนารถ
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสาลี วัดสาลี  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๑๗๗

เด็กชายวิทยา พิชิ
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสาลี วัดสาลี  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๑๗๘

เด็กชายอานนท์ ฉายวรรณะ
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสาลี วัดสาลี  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๑๗๙

เด็กชายเอกรพี สุระโคตร
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสาลี วัดสาลี  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๑๘๐

เด็กหญิงฐิตินันท์ การเจริญ
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสาลี วัดสาลี  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๑๘๑

เด็กหญิงธิดารัตน์ ทองขาวขำ
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสาลี วัดสาลี  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๑๘๒

เด็กหญิงไพลิน ฉายวรรณะ
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสาลี วัดสาลี  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๑๘๓

เด็กหญิงรัชนีกร อินใย
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสาลี วัดสาลี  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๑๘๔

เด็กหญิงศศิธร บัวบุญนำ

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสาลี วัดสาลี  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๑๘๕

เด็กหญิงภัทรวดี ศรีเพียงจันทร์
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสาลี วัดสาลี  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๑๘๖

เด็กหญิงศศิธร เพิมเกษม

่

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสาลี วัดสาลี  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๑๘๗

เด็กชายฉลองรัตน์ มานะกุล
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเสาธงทอง วัดเสาธงทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๑๘๘

เด็กชายอัครพนธ์ อรุณ
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเสาธงทอง วัดเสาธงทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๑๘๙

เด็กหญิงนรินธร ตรีโภคา
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเสาธงทอง วัดเสาธงทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๑๙๐

เด็กหญิงวริศรา ละออออง
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเสาธงทอง วัดเสาธงทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๑๙๑

เด็กหญิงวริษา วงษ์ประมุข
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเสาธงทอง วัดเสาธงทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๑๙๒

เด็กหญิงวิภาวี กีพิมาย

่

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเสาธงทอง วัดเสาธงทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๑๙๓

เด็กหญิงกิตติกาล งามยิง

่

๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคูบัว วัดคูบัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๑๙๔

เด็กหญิงปภาดา อนันรักษ์
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูบัว วัดคูบัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๑๙๕

เด็กหญิงพรรณนารา กลัดกลีบ
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคูบัว วัดคูบัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๑๙๖

เด็กหญิงพัชญ์สินี ช่างจักรดี
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูบัว วัดคูบัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๑๙๗

เด็กชายพัชรพล กลินเกษร

่

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูบัว วัดคูบัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๑๙๘

เด็กหญิงพันธุ์พฤกษา มะลิวรรณ
๑๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคูบัว วัดคูบัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๑๙๙

เด็กหญิงวนารี วัชวงษ์
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูบัว วัดคูบัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๒๐๐

เด็กหญิงวิชรารัตน์ อุคำ
๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคูบัว วัดคูบัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๒๐๑

เด็กหญิงวีรยา ศรีสุดใจ
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูบัว วัดคูบัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๒๐๒

เด็กชายสิรวิชญ์ ทองสาย
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูบัว วัดคูบัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๒๐๓

เด็กชายสุรยุทธ วงศ์ภา

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูบัว วัดคูบัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๒๐๔

เด็กชายชญานนท์ กลินนำหอม

่

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนตาจีน วัดดอนตาจีน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๔๙ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๕๒๐๕

เด็กชายศราวุธ เรือนใจหลัก
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนตาจีน วัดดอนตาจีน  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๒๐๖

เด็กชายคจรศักดิ

์

พิทักษ์วงศ์
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดาว วัดดาว  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๒๐๗

เด็กชายชิติพัทธ์ บัวล้อมใบ
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดาว วัดดาว  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๒๐๘

เด็กชายณัฐนนท์ เชือรามัญ

้

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดาว วัดดาว  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๒๐๙

เด็กหญิงดารารัตน์ จิตรีศัพท์
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดาว วัดดาว  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๒๑๐

เด็กชายธนวัฒน์ นิยมวงษ์
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดาว วัดดาว  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๒๑๑

เด็กหญิงนริศรา แสงวันดี
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดาว วัดดาว  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๒๑๒

เด็กชายนันทวัฒน์ โสมะนันทน์
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดาว วัดดาว  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๒๑๓

เด็กหญิงพัชราภรณ์ เรือนเพ็ชร
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดาว วัดดาว  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๒๑๔

เด็กชายรัชพล ชัยเณร
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดาว วัดดาว  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๒๑๕

เด็กชายศาตพร หอมประเสริฐ
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดาว วัดดาว  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๒๑๖

เด็กชายสุกฤษฎิ

์

ตรีเข้ม
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดาว วัดดาว  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๒๑๗

เด็กชายธันวา จิตอารีระ
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหมี

่

วัดบ้านหมี

่

 

สพ ๒๔๕๙/๐๕๒๑๘

เด็กหญิงนันทิดา บุญประกอบ
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหมี

่

วัดบ้านหมี

่

 

สพ ๒๔๕๙/๐๕๒๑๙

เด็กหญิงพลอยสีมา ลิมธนาพงศา

้

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหมี

่

วัดบ้านหมี

่

 

สพ ๒๔๕๙/๐๕๒๒๐

เด็กหญิงฟาใส ทุมเชียงลำ
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหมี

่

วัดบ้านหมี

่

 

สพ ๒๔๕๙/๐๕๒๒๑

เด็กหญิงเวชิตา กุลนาแพง
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหมี

่

วัดบ้านหมี

่

 

สพ ๒๔๕๙/๐๕๒๒๒

เด็กชายอรรณพ ร่มโพธิชี

์

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหมี

่

วัดบ้านหมี

่

 

สพ ๒๔๕๙/๐๕๒๒๓

เด็กชายชัยวัฒน์ เพิมพูน

่

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิตะควน

์

วัดโพธิตะควน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๕๒๒๔

เด็กหญิงลลนา อยู่แย้ม
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิตะควน

์

วัดโพธิตะควน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๕๒๒๕

เด็กชายวีรวัฒน์ แก้วสว่าง
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิตะควน

์

วัดโพธิตะควน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๕๒๒๖

เด็กชายศุภวิชญ์ เคร่งเปรียม

่

๐๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโพธิตะควน

์

วัดโพธิตะควน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๕๒๒๗

เด็กชายแดนไทย อินมา
๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโพธิศรี

์

วัดโพธิศรี

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๕๒๒๘

เด็กชายธันวัตร หงษ์เวียงจันทร์
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิศรี

์

วัดโพธิศรี

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๕๒๒๙

เด็กหญิงนันทนา แดงเข้ม
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิศรี

์

วัดโพธิศรี

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๕๒๓๐

เด็กหญิงแพร -

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิศรี

์

วัดโพธิศรี

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๕๒๓๑

เด็กหญิงวริษา ปสาลี
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิศรี

์

วัดโพธิศรี

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๕๒๓๒

เด็กชายวิษณุ ไชยวรรณ
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิศรี

์

วัดโพธิศรี

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๕๒๓๓

เด็กชายอภิสิทธิ

์

บุญพา
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิศรี

์

วัดโพธิศรี

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๕๒๓๔

เด็กหญิงอรยา มิงเมือง

่

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิศรี

์

วัดโพธิศรี

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๕๒๓๕

เด็กหญิงจันทิมา จัตุรัส
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสังโฆสิตาราม วัดสังโฆสิตาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๒๓๖

เด็กหญิงจิราพัชร รุ่นณรงค์
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสังโฆสิตาราม วัดสังโฆสิตาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๒๓๗

เด็กหญิงกนกวรรณ ชาญสิทธิ

์

๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเสาธง วัดเสาธง  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๒๓๘

เด็กชายกวิน แก้วภมร
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเสาธง วัดเสาธง  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๒๓๙

เด็กชายกาฟว รักท้วม
๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเสาธง วัดเสาธง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๕๐ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๕๒๔๐

เด็กหญิงญาณิศา กล้าคนดี
๒๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเสาธง วัดเสาธง  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๒๔๑

เด็กหญิงนนทิชา คชรี
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเสาธง วัดเสาธง  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๒๔๒

เด็กหญิงนันทณัฏฐ์ หมืนหาญ

่

๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเสาธง วัดเสาธง  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๒๔๓

เด็กหญิงพรนิภา บุญขาว
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเสาธง วัดเสาธง  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๒๔๔

เด็กหญิงกัญญาวีร์ ศิริปราณ์
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนคีตี

่ ้

วัดบ้านสันดอน  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๒๔๕

เด็กชายจักรกฤษ เกษม
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนคีตี

่ ้

วัดบ้านสันดอน  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๒๔๖

เด็กหญิงจิราภัทร โพธิกุล

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคีตี

่ ้

วัดบ้านสันดอน  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๒๔๗

เด็กชายชานน ขุนไม้งาม
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนคีตี

่ ้

วัดบ้านสันดอน  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๒๔๘

เด็กชายเฉลิมเกียรติ ศรีดี
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคีตี

่ ้

วัดบ้านสันดอน  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๒๔๙

เด็กชายณัชพล ยอดสุข
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนคีตี

่ ้

วัดบ้านสันดอน  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๒๕๐

เด็กชายณัฐพนธ์ ฉิมกมล
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนคีตี

่ ้

วัดบ้านสันดอน  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๒๕๑

เด็กหญิงนิชาภัทร โพธิไพจิตร
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนคีตี

่ ้

วัดบ้านสันดอน  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๒๕๒

เด็กหญิงบุษกร ศรีชู
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคีตี

่ ้

วัดบ้านสันดอน  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๒๕๓

เด็กชายพุฒิพงศ์ วงษ์เทศ
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนคีตี

่ ้

วัดบ้านสันดอน  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๒๕๔

เด็กหญิงพรณัชชา เอียมบาง

่

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนคีตี

่ ้

วัดบ้านสันดอน  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๒๕๕

เด็กหญิงพิยดา พัฒลักษณ์
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนคีตี

่ ้

วัดบ้านสันดอน  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๒๕๖

เด็กหญิงวรัญญา หงษ์ทอง
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนคีตี

่ ้

วัดบ้านสันดอน  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๒๕๗

เด็กหญิงวราพร วิเชียรรัตน์
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคีตี

่ ้

วัดบ้านสันดอน  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๒๕๘

เด็กชายศุภเสกข์ จันทร์เกตุ
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนคีตี

่ ้

วัดบ้านสันดอน  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๒๕๙

เด็กหญิงศุภิสรา ม่วงน้อย
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนคีตี

่ ้

วัดบ้านสันดอน  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๒๖๐

เด็กหญิงศลิษา ทองคำใส
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนคีตี

่ ้

วัดบ้านสันดอน  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๒๖๑

เด็กหญิงศิศวิมล บุญจันทร์
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนคีตี

่ ้

วัดบ้านสันดอน  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๒๖๒

เด็กหญิงสุพรรษา ตันเจริญ
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนคีตี

่ ้

วัดบ้านสันดอน  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๒๖๓

เด็กหญิงสุภามาศ บุษบกแก้ว
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนคีตี

่ ้

วัดบ้านสันดอน  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๒๖๔

เด็กชายสรวิศ โพธิไพจิตร
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนคีตี

่ ้

วัดบ้านสันดอน  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๒๖๕

เด็กหญิงหทัยภัทร สว่างประเสริฐ

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคีตี

่ ้

วัดบ้านสันดอน  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๒๖๖

เด็กหญิงกรรณิการณื แปนทองคำ

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปาพฤกษ์ วัดปาพฤกษ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๒๖๗

เด็กชายกิตติพงษ์ ปทมพันธ์
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาพฤกษ์ วัดปาพฤกษ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๒๖๘

เด็กชายกฤษดา บุญประเทศ ๕/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดปาพฤกษ์ วัดปาพฤกษ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๒๖๙

เด็กหญิงกุลนรี อนันตภูมิ
๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดปาพฤกษ์ วัดปาพฤกษ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๒๗๐

เด็กชายจิรนัย ยุพาพิน
๒๐/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาพฤกษ์ วัดปาพฤกษ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๒๗๑

เด็กหญิงจิราภา นุชเจริญ
๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาพฤกษ์ วัดปาพฤกษ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๒๗๒

เด็กชายฐาปกร เทพณรงค์
๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาพฤกษ์ วัดปาพฤกษ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๒๗๓

เด็กหญิงณัฐมล น่วมใจดี ๖/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดปาพฤกษ์ วัดปาพฤกษ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๒๗๔

เด็กหญิงดวงกมล ส่งความเจริญ
๒๓/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปาพฤกษ์ วัดปาพฤกษ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๕๑ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๕๒๗๕

เด็กชายเตวิชย์ เนตรไพจิตร
๒๑/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปาพฤกษ์ วัดปาพฤกษ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๒๗๖

เด็กชายธนกร บังปะดง
๑๒/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปาพฤกษ์ วัดปาพฤกษ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๒๗๗

เด็กชายธีรภทร ธรรมวิชิตร์ ๗/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดปาพฤกษ์ วัดปาพฤกษ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๒๗๘

เด็กชายนครินทร์ เกิดสมบูรณ์
๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาพฤกษ์ วัดปาพฤกษ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๒๗๙

เด็กชายนราเวษ สว่างประเสริฐ
๑๕/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดปาพฤกษ์ วัดปาพฤกษ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๒๘๐

เด็กหญิงบุญศิริ สว่างใจ
๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาพฤกษ์ วัดปาพฤกษ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๒๘๑

เด็กชายปญจพร อำอิม

่

๒๒/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดปาพฤกษ์ วัดปาพฤกษ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๒๘๒

เด็กหญิงพัชชา ปนทอง
๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาพฤกษ์ วัดปาพฤกษ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๒๘๓

เด็กหญิงพิจิตรา โพธิไพจิตร

์

๑๓/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดปาพฤกษ์ วัดปาพฤกษ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๒๘๔

เด็กชายภาณุศิษฏ์ สำราญมาก
๒๗/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปาพฤกษ์ วัดปาพฤกษ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๒๘๕

เด็กชายภานุพงศ์ ม่วงอ่อน ๔/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดปาพฤกษ์ วัดปาพฤกษ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๒๘๖

เด็กหญิงภารวี อำอิม

่

๗/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดปาพฤกษ์ วัดปาพฤกษ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๒๘๗

เด็กชายมนัสชัย ปนทอง
๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดปาพฤกษ์ วัดปาพฤกษ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๒๘๘

เด็กหญิงมยุรา เทศทอง ๔/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดปาพฤกษ์ วัดปาพฤกษ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๒๘๙

เด็กชายรังสิโรจน์ บัวทอง
๑๕/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปาพฤกษ์ วัดปาพฤกษ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๒๙๐

เด็กชายวนิชรา ทองโบราณ
๒๐/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปาพฤกษ์ วัดปาพฤกษ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๒๙๑

เด็กหญิงศรัญยา เรืองเดช
๑๓/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปาพฤกษ์ วัดปาพฤกษ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๒๙๒

เด็กชายสถาพร แต่งงาม
๑๖/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาพฤกษ์ วัดปาพฤกษ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๒๙๓

เด็กหญิงอริษา แย้มพิกุล
๒๗/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาพฤกษ์ วัดปาพฤกษ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๒๙๔

เด็กชายอิทธิพล เยือกเย็น
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปาพฤกษ์ วัดปาพฤกษ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๒๙๕

เด็กหญิงอรภัทร บรรเทิงจิตต์
๑๖/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปาพฤกษ์ วัดปาพฤกษ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๒๙๖

เด็กหญิงอรธณัชย์ โพธิกุล ๘/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดปาพฤกษ์ วัดปาพฤกษ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๒๙๗

เด็กชายคชาภรณ์ งามยิงมาก

่

๒๑/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดศุขเกษม วัดศุขเกษม  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๒๙๘

เด็กหญิงมนัสนันท์ เกิดโมลี
๑๖/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศุขเกษม วัดศุขเกษม  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๒๙๙

เด็กชายอนุสรณ์ รอดสมบูรณ์
๑๕/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศุขเกษม วัดศุขเกษม  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๓๐๐

เด็กชายกตัณณ์ วงษ์สายวิเศษ

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม วัดกระทุ่มทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๓๐๑

เด็กชายคณพศ กนกนาค
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม วัดกระทุ่มทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๓๐๒

เด็กชายพัทธดนย์ สังกริด
๐๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม วัดกระทุ่มทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๓๐๓

เด็กชายภูรินทร์ สาริบุตร
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม วัดกระทุ่มทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๓๐๔

เด็กชายศักดิธัช พิทักษ์วงษ์
๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม วัดกระทุ่มทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๓๐๕

เด็กชายสรวิชญ์ ปติรัตน์
๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม วัดกระทุ่มทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๓๐๖

เด็กชายสุพัฒน์ รักศรี

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม วัดกระทุ่มทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๓๐๗

เด็กหญิงพรกมล สุขศรีจันทร์
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม วัดกระทุ่มทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๓๐๘

เด็กหญิงวรรณวิสา มงคลธง
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม วัดกระทุ่มทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๓๐๙

เด็กหญิงสุภาพร ชวนทิพย์
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม วัดกระทุ่มทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๕๒ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๕๓๑๐

เด็กหญิงอลิชา จรัสศรี
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม วัดกระทุ่มทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๓๑๑

เด็กชายกัณกวี ไทยศรี
๑๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชีปะขาว วัดชีปะขาว  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๓๑๒

เด็กชายคมสัน ศรีดี
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชีปะขาว วัดชีปะขาว  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๓๑๓

เด็กชายฉัตรชัย ทวีสิงห์
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชีปะขาว วัดชีปะขาว  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๓๑๔

เด็กชายณัฐพงศ์ ศรีหิรัญ
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชีปะขาว วัดชีปะขาว  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๓๑๕

เด็กชายธวัชชัย นำใจดี
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชีปะขาว วัดชีปะขาว  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๓๑๖

เด็กชายธัชพล เกิดภาคี
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชีปะขาว วัดชีปะขาว  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๓๑๗

เด็กชายนราธิป ศรีดี
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชีปะขาว วัดชีปะขาว  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๓๑๘

เด็กชายวัฒนา แหวนทองคำ
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชีปะขาว วัดชีปะขาว  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๓๑๙

เด็กชายศุภกิตติ

์

เจ๊ะวัง
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชีปะขาว วัดชีปะขาว  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๓๒๐

เด็กหญิงกัญญาณัฐ สุพรมมา
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชีปะขาว วัดชีปะขาว  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๓๒๑

เด็กหญิงณัชชา นำใจดี
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชีปะขาว วัดชีปะขาว  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๓๒๒

เด็กหญิงวาสนา ชืนจิตร์

่

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชีปะขาว วัดชีปะขาว  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๓๒๓

เด็กหญิงประวีณา หนูจันทร์
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางปลาม้า วัดบางยีหน

่

 

สพ ๒๔๕๙/๐๕๓๒๔

เด็กชายขจรเกียรติ แซ่เล้า
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบางปลาม้า วัดบางยีหน

่

 

สพ ๒๔๕๙/๐๕๓๒๕

เด็กหญิงสโรชา แก้วมีศรี
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบางปลาม้า วัดบางยีหน

่

 

สพ ๒๔๕๙/๐๕๓๒๖

เด็กหญิงปณวรรธ แก้วลิ
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบางปลาม้า วัดบางยีหน

่

 

สพ ๒๔๕๙/๐๕๓๒๗

เด็กชายฐิติกร เพ็งเขียว
๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบางปลาม้า วัดบางยีหน

่

 

สพ ๒๔๕๙/๐๕๓๒๘

เด็กชายธนพล ภารดิลก
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบางปลาม้า วัดบางยีหน

่

 

สพ ๒๔๕๙/๐๕๓๒๙

เด็กชายธนากร ทวีสิงห์

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบางปลาม้า วัดบางยีหน

่

 

สพ ๒๔๕๙/๐๕๓๓๐

เด็กชายธีรดนย์ แดงประเสริฐ
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบางปลาม้า วัดบางยีหน

่

 

สพ ๒๔๕๙/๐๕๓๓๑

เด็กชายปยวัฒน์ บูชา
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบางปลาม้า วัดบางยีหน

่

 

สพ ๒๔๕๙/๐๕๓๓๒

เด็กชายสมยศ สมสี
๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบางปลาม้า วัดบางยีหน

่

 

สพ ๒๔๕๙/๐๕๓๓๓

เด็กหญิงปยากร เรืองเดช
๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบางปลาม้า วัดบางยีหน

่

 

สพ ๒๔๕๙/๐๕๓๓๔

เด็กหญิงฟารุ่ง ภิญญเดช
๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบางปลาม้า วัดบางยีหน

่

 

สพ ๒๔๕๙/๐๕๓๓๕

เด็กหญิงวิไลพร บูชา
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบางปลาม้า วัดบางยีหน

่

 

สพ ๒๔๕๙/๐๕๓๓๖

เด็กหญิงศิริวรรณ บูชา
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบางปลาม้า วัดบางยีหน

่

 

สพ ๒๔๕๙/๐๕๓๓๗

เด็กหญิงสุภคณา บุญศรี

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบางปลาม้า วัดบางยีหน

่

 

สพ ๒๔๕๙/๐๕๓๓๘

เด็กหญิงกิงแก้ว

่

ผลจันทร์
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลำบัว วัดลำบัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๓๓๙

เด็กชายพัชรพงษ์ คงศิริ
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลำบัว วัดลำบัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๓๔๐

เด็กชายวรเวทย์ เก่งขุนทด
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลำบัว วัดลำบัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๓๔๑

เด็กหญิงคุณัญญา อำพันทอง
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลำบัว วัดลำบัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๓๔๒

เด็กหญิงจารุวรรณ เตียสุวรรณ
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลำบัว วัดลำบัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๓๔๓

เด็กหญิงพุทธธิดา ขันแก้ว
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลำบัว วัดลำบัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๓๔๔

เด็กหญิงมัทนพร อภิเดช
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลำบัว วัดลำบัว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๕๓ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๕๓๔๕

เด็กหญิงรุ่งนภา ต๊ะใจ
๐๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลำบัว วัดลำบัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๓๔๖

เด็กชายชนาธิป สุขนิมิตร
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศาลาท่าทราย วัดศาลาท่าทราย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๓๔๗

เด็กชายณัฐวุฒิ แทนกลาง
๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศาลาท่าทราย วัดศาลาท่าทราย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๓๔๘

เด็กชายธนดล พุทธจรรยา
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศาลาท่าทราย วัดศาลาท่าทราย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๓๔๙

เด็กชายธนพล พุทธจรรยา
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศาลาท่าทราย วัดศาลาท่าทราย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๓๕๐

เด็กชายธนภูมิ ศรีจันทร์
๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศาลาท่าทราย วัดศาลาท่าทราย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๓๕๑

เด็กชายอาทิตย์ พันธุ์ทุ้ย
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศาลาท่าทราย วัดศาลาท่าทราย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๓๕๒

เด็กหญิงฉัตรมณี สุทธิยา
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศาลาท่าทราย วัดศาลาท่าทราย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๓๕๓

เด็กหญิงธนพร บุญหมัน

่

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศาลาท่าทราย วัดศาลาท่าทราย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๓๕๔

เด็กหญิงนิภาวรรณ ปรักมาส
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศาลาท่าทราย วัดศาลาท่าทราย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๓๕๕

เด็กหญิงปานระพี เพ็งจันทร์
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศาลาท่าทราย วัดศาลาท่าทราย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๓๕๖

เด็กหญิงสุกัญญา คงทองดี
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศาลาท่าทราย วัดศาลาท่าทราย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๓๕๗

เด็กชายกฤษฎา สิงขรอาจ
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิศรี

์

วัดสูงสุมารมหันตาราม

 

สพ ๒๔๕๙/๐๕๓๕๘

เด็กชายกิตติพงษ์ สร้อยสุวรรณ
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิศรี

์

วัดสูงสุมารมหันตาราม

 

สพ ๒๔๕๙/๐๕๓๕๙

เด็กชายจักรกฤษณ์ คำฝอย
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิศรี

์

วัดสูงสุมารมหันตาราม

 

สพ ๒๔๕๙/๐๕๓๖๐

เด็กชายณัฐวัฒน์ สุขทรัพย์
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิศรี

์

วัดสูงสุมารมหันตาราม

 

สพ ๒๔๕๙/๐๕๓๖๑

เด็กชายไตรภากร ชมภูนาค
๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิศรี

์

วัดสูงสุมารมหันตาราม

 

สพ ๒๔๕๙/๐๕๓๖๒

เด็กชายธีรภัทร รุ่งเรือง
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิศรี

์

วัดสูงสุมารมหันตาราม

 

สพ ๒๔๕๙/๐๕๓๖๓

เด็กชายนวพล แสงขาน
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิศรี

์

วัดสูงสุมารมหันตาราม

 

สพ ๒๔๕๙/๐๕๓๖๔

เด็กชายปรัชญา ศรัทธาธรรม
๐๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิศรี

์

วัดสูงสุมารมหันตาราม

 

สพ ๒๔๕๙/๐๕๓๖๕

เด็กชายพลภา ลาภปญญา
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิศรี

์

วัดสูงสุมารมหันตาราม

 

สพ ๒๔๕๙/๐๕๓๖๖

เด็กชายภูมิพัฒน์ พงษ์ศิลป
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิศรี

์

วัดสูงสุมารมหันตาราม

 

สพ ๒๔๕๙/๐๕๓๖๗

เด็กชายยศกร วรรณโต
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิศรี

์

วัดสูงสุมารมหันตาราม

 

สพ ๒๔๕๙/๐๕๓๖๘

เด็กชายรัฐภูมิ สาตร์สารา
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิศรี

์

วัดสูงสุมารมหันตาราม

 

สพ ๒๔๕๙/๐๕๓๖๙

เด็กชายวรภพ ดอกพิกุล
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิศรี

์

วัดสูงสุมารมหันตาราม

 

สพ ๒๔๕๙/๐๕๓๗๐

เด็กชายวัชรพงษ์ เพชรนิมิต
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิศรี

์

วัดสูงสุมารมหันตาราม

 

สพ ๒๔๕๙/๐๕๓๗๑

เด็กชายสิทธิชัย นาคชัยยะ
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิศรี

์

วัดสูงสุมารมหันตาราม

 

สพ ๒๔๕๙/๐๕๓๗๒

เด็กชายสุวรรณสาม ยางสุข

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิศรี

์

วัดสูงสุมารมหันตาราม

 

สพ ๒๔๕๙/๐๕๓๗๓

เด็กชายอลงกต
พักตร์เพียงจันทร์

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิศรี

์

วัดสูงสุมารมหันตาราม

 

สพ ๒๔๕๙/๐๕๓๗๔

เด็กหญิงกชกร เล็กสาลี
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิศรี

์

วัดสูงสุมารมหันตาราม

 

สพ ๒๔๕๙/๐๕๓๗๕

เด็กหญิงกัญญาภัทร สมคำเพชร
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิศรี

์

วัดสูงสุมารมหันตาราม

 

สพ ๒๔๕๙/๐๕๓๗๖

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ทองขาวขำ
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิศรี

์

วัดสูงสุมารมหันตาราม

 

สพ ๒๔๕๙/๐๕๓๗๗

เด็กหญิงจริญา ดวงแข

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิศรี

์

วัดสูงสุมารมหันตาราม

 

สพ ๒๔๕๙/๐๕๓๗๘

เด็กหญิงฐรัตฐา ประพันพัฒ
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิศรี

์

วัดสูงสุมารมหันตาราม

 

สพ ๒๔๕๙/๐๕๓๗๙

เด็กหญิงดวงหทัย ทองชาติ
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิศรี

์

วัดสูงสุมารมหันตาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๕๔ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๕๓๘๐

เด็กหญิงปรียากร ดรหลักคำ
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิศรี

์

วัดสูงสุมารมหันตาราม

 

สพ ๒๔๕๙/๐๕๓๘๑

เด็กหญิงพรนภา พวงเข็มแดง
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิศรี

์

วัดสูงสุมารมหันตาราม

 

สพ ๒๔๕๙/๐๕๓๘๒

เด็กหญิงรัชนก เทพสิริ
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิศรี

์

วัดสูงสุมารมหันตาราม

 

สพ ๒๔๕๙/๐๕๓๘๓

เด็กหญิงอชิญาภรณ์ บุญมีประเสริฐ
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิศรี

์

วัดสูงสุมารมหันตาราม

 

สพ ๒๔๕๙/๐๕๓๘๔

เด็กหญิงอริยา ผลทิพย์
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิศรี

์

วัดสูงสุมารมหันตาราม

 

สพ ๒๔๕๙/๐๕๓๘๕

เด็กชายกิตติพงษ์ อภิเดช
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจระเข้ใหญ่
วัดสูงสุมารมหันตาราม

 

สพ ๒๔๕๙/๐๕๓๘๖

เด็กหญิงจณิสตา จันทร์ตา
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจระเข้ใหญ่
วัดสูงสุมารมหันตาราม

 

สพ ๒๔๕๙/๐๕๓๘๗

เด็กชายจตุพร วงษ์บัวงาม
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจระเข้ใหญ่
วัดสูงสุมารมหันตาราม

 

สพ ๒๔๕๙/๐๕๓๘๘

เด็กชายจุฑารัตน์ วงษ์บัวงาม
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจระเข้ใหญ่
วัดสูงสุมารมหันตาราม

 

สพ ๒๔๕๙/๐๕๓๘๙

เด็กหญิงณัฐิดา ไพรสัน
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจระเข้ใหญ่
วัดสูงสุมารมหันตาราม

 

สพ ๒๔๕๙/๐๕๓๙๐

เด็กชายธนศักดิ

์

เอียมสุวรรณ

่

๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจระเข้ใหญ่
วัดสูงสุมารมหันตาราม

 

สพ ๒๔๕๙/๐๕๓๙๑

เด็กหญิงนพมาส แสนศิริ
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจระเข้ใหญ่
วัดสูงสุมารมหันตาราม

 

สพ ๒๔๕๙/๐๕๓๙๒

เด็กหญิงพิจิตรา ขำสกุล
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจระเข้ใหญ่
วัดสูงสุมารมหันตาราม

 

สพ ๒๔๕๙/๐๕๓๙๓

เด็กชายราเชนทร์ แปนชูผล

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจระเข้ใหญ่
วัดสูงสุมารมหันตาราม

 

สพ ๒๔๕๙/๐๕๓๙๔

เด็กหญิงวิชุดา แก้วเกตุ
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจระเข้ใหญ่
วัดสูงสุมารมหันตาราม

 

สพ ๒๔๕๙/๐๕๓๙๕

เด็กหญิงวิมลรัตน์ ประจันทร์แดง
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจระเข้ใหญ่
วัดสูงสุมารมหันตาราม

 

สพ ๒๔๕๙/๐๕๓๙๖

เด็กชายศุภกร ปาขมิน

้

๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจระเข้ใหญ่
วัดสูงสุมารมหันตาราม

 

สพ ๒๔๕๙/๐๕๓๙๗

เด็กชายอดิศักดิ

์

ภูมิประเทศ
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจระเข้ใหญ่
วัดสูงสุมารมหันตาราม

 

สพ ๒๔๕๙/๐๕๓๙๘

เด็กชายอภิสิทธิ

์

บุญปลืม

้

๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจระเข้ใหญ่
วัดสูงสุมารมหันตาราม

 

สพ ๒๔๕๙/๐๕๓๙๙

เด็กชายอัศดาวุฒิ หงษ์โต
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนกระเบือง

้

วัดดอนกระเบือง

้

 

สพ ๒๔๕๙/๐๕๔๐๐

เด็กหญิงธิชากร ทับขุนทด
๒๕/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ

์

วัดดอนตาจีน  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๔๐๑

เด็กหญิงศศธร ฉะอ้อน
๐๓/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ

์

วัดดอนตาจีน  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๔๐๒

เด็กหญิงฤทัยรักษ์ สุ่มทอง
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดารา วัดดารา  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๔๐๓

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ศรีสังข์งาม
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดารา วัดดารา  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๔๐๔

เด็กหญิงจุฑามาศ รุดบัว
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดารา วัดดารา  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๔๐๕

เด็กหญิงรุ้งทิพย์ แหวนทองคำ
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดารา วัดดารา  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๔๐๖

เด็กหญิงสิรภัทร แหวนทองคำ

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดารา วัดดารา  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๔๐๗

เด็กชายนครินทร์ พิทักษ์วงศ์

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดารา วัดดารา  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๔๐๘

เด็กหญิงณัฐิกา ฤกษ์โหรา
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดารา วัดดารา  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๔๐๙

เด็กชายรัชพล แหวนทองคำ
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดารา วัดดารา  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๔๑๐

เด็กชายปกปอง เคหะสถาน
๐๑/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ

์

วัดดาว  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๔๑๑

เด็กหญิงฐิติวรรณ เอียมพิภักดิ

่ ์

๒๗/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ

์

วัดดาว  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๔๑๒

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา หงษ์ทอง
๑๓/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ

์

วัดดาว  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๔๑๓

เด็กหญิงนันดา นักจะเข้
๓๑/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ

์

วัดดาว  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๔๑๔

เด็กชายธนพล อังกุลดี
๑๕/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ

์

วัดดาว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๕๕ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๕๔๑๕

เด็กหญิงสุภัสสร ริอุบล
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบางแม่หม้าย วัดท่าเจริญ  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๔๑๖

เด็กหญิงนพวรรณ กลินลำดวน

่

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางแม่หม้าย วัดท่าเจริญ  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๔๑๗

เด็กหญิงบุษรา ธัญญะผล
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบางแม่หม้าย วัดท่าเจริญ  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๔๑๘

เด็กหญิงนิชา นิยมทอง
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบางแม่หม้าย วัดท่าเจริญ  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๔๑๙

เด็กหญิงอภิชญา ท้วมทวยหาญ
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบางแม่หม้าย วัดท่าเจริญ  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๔๒๐

เด็กหญิงอภิสรา หงษ์โต
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบางแม่หม้าย วัดท่าเจริญ  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๔๒๑

เด็กหญิงกาญจนา นกสกุล
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบางแม่หม้าย วัดท่าเจริญ  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๔๒๒

เด็กหญิงอภิสรา แสงทับทิม
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบางแม่หม้าย วัดท่าเจริญ  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๔๒๓

เด็กหญิงพรนิตา ณีสกุล
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบางแม่หม้าย วัดท่าเจริญ  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๔๒๔

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

ปรางทอง
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางแม่หม้าย วัดท่าเจริญ  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๔๒๕

เด็กหญิงณัฐกานต์ นิยมทอง
๑๑/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ

์

วัดท่าเจริญ  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๔๒๖

เด็กหญิงวรรวิสาข์ คำแก่
๒๔/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ

์

วัดท่าเจริญ  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๔๒๗

เด็กหญิงสุนิสา เรืองขจร
๐๖/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ

์

วัดท่าเจริญ  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๔๒๘

เด็กชายเจษฎา ศรีสุวรรณ
๓๐/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ

์

วัดท่าเจริญ  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๔๒๙

เด็กชายกิตติธัช โสภี
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบางแม่หม้าย วัดบางแม่หม้าย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๔๓๐

เด็กชายสุวิชา วะยาคำ
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบางแม่หม้าย วัดบางแม่หม้าย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๔๓๑

เด็กชายยศวิชญ์ อุโบสถ
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบางแม่หม้าย วัดบางแม่หม้าย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๔๓๒

เด็กชายธนพล พูลสมบัติ
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบางแม่หม้าย วัดบางแม่หม้าย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๔๓๓

เด็กชายวีรภัทร เกตมณี
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบางแม่หม้าย วัดบางแม่หม้าย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๔๓๔

เด็กหญิงศรัณญา วิสุทธิ

์

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางแม่หม้าย วัดบางแม่หม้าย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๔๓๕

นายธนชัย วารีรัตน์
๑๐/๐๑/๒๕๔๓ โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ

์

วัดบางแม่หม้าย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๔๓๖

นางสาวอภิฐา สงตนดี

๒๑/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ

์

วัดบางแม่หม้าย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๔๓๗

เด็กชายปรัชญา แปนอำ
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางเลน วัดบางเลน  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๔๓๘

เด็กชายพีรพัฒน์ ฉะอ้อน
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางเลน วัดบางเลน  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๔๓๙

เด็กชายณัฐภูมิ ธาระเพ็ชร
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางเลน วัดบางเลน  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๔๔๐

เด็กชายปาณวัฒน์ ทองดี
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางเลน วัดบางเลน  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๔๔๑

เด็กชายพชรดนัย วรเกตุสุขสวัสดิ

์

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางเลน วัดบางเลน  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๔๔๒

เด็กชายวีระชัย ทองแท้
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางเลน วัดบางเลน  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๔๔๓

เด็กชายอุกฤษ คล้ายสุบรรณ
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางเลน วัดบางเลน  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๔๔๔

เด็กหญิงสายรุ้ง ประดุงชีวิต
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางเลน วัดบางเลน  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๔๔๕

เด็กหญิงอริสรา ผลพิมาย
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางเลน วัดบางเลน  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๔๔๖

เด็กหญิงดวงดาว มุลินิล
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางเลน วัดบางเลน  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๔๔๗

เด็กชายดำรงศักดิ

์

ชาวโพธิสระ

์

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางเลน วัดบางเลน  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๔๔๘

เด็กชายกฤษฎากร นกสกุล
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางเลน วัดบางเลน  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๔๔๙

เด็กหญิงจิตสุภา นิยมทอง
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางเลน วัดบางเลน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๕๖ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๕๔๕๐

เด็กชายภูเบศร์ คล้ายสุบรรณ
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางเลน วัดบางเลน  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๔๕๑

เด็กชายจักรรินทร์ บุระเนตร
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางเลน วัดบางเลน  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๔๕๒

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ พึงวงศ์

่

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางเลน วัดบางเลน  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๔๕๓

เด็กชายณัฐภัทร รวมศักดิ

์

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางใหญ่ วัดบางใหญ่  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๔๕๔

เด็กชายณัฐวุฒิ ขำมี
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางใหญ่ วัดบางใหญ่  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๔๕๕

เด็กชายชนวีร์ โพธิไพจิตร์

์

๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางใหญ่ วัดบางใหญ่  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๔๕๖

เด็กชายปฐมพร น่วมใจดี
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางใหญ่ วัดบางใหญ่  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๔๕๗

เด็กชายวีระยุทธ นาพนัง
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางใหญ่ วัดบางใหญ่  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๔๕๘

เด็กชายชนาธิป ชูดอก
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางใหญ่ วัดบางใหญ่  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๔๕๙

เด็กชายดิสกร โพธิกุล
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางใหญ่ วัดบางใหญ่  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๔๖๐

เด็กชายภัทรภณ นำเพชร
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางใหญ่ วัดบางใหญ่  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๔๖๑

เด็กหญิงกัลยากร แดงกุล
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางใหญ่ วัดบางใหญ่  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๔๖๒

เด็กหญิงแพรวไพลิน ทำนาย
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางใหญ่ วัดบางใหญ่  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๔๖๓

เด็กหญิงมนทกานติ นิยมทอง
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางใหญ่ วัดบางใหญ่  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๔๖๔

เด็กหญิงชลธิชา อนุมาตร

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางใหญ่ วัดบางใหญ่  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๔๖๕

เด็กหญิงชมชนก รักงาม
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางใหญ่ วัดบางใหญ่  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๔๖๖

เด็กชายณัฐภูมิ แก้วประเสริฐ
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางใหญ่ วัดบางใหญ่  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๔๖๗

เด็กชายณัฐพล หาญกล้า
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางใหญ่ วัดบางใหญ่  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๔๖๘

เด็กชายขจรสิทธิ

์

มุลินิล
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางใหญ่ วัดบางใหญ่  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๔๖๙

เด็กหญิงโกมลชนก ชนะการนา
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางใหญ่ วัดบางใหญ่  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๔๗๐

เด็กหญิงภานุมาศ ทองคำ
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางใหญ่ วัดบางใหญ่  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๔๗๑

เด็กหญิงสุภาภรณ์ ส่งสมบูรณ์
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางใหญ่ วัดบางใหญ่  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๔๗๒

เด็กหญิงสุธิดา คุ้มประดิษฐ์
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางใหญ่ วัดบางใหญ่  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๔๗๓

เด็กหญิงกาญจนา มะธิมะตุ
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางใหญ่ วัดบางใหญ่  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๔๗๔

เด็กหญิงนันทวัน ประเสริฐ
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางใหญ่ วัดบางใหญ่  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๔๗๕

เด็กชายณัฐวุฒิ ประสงค์สุด
๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนกฤษณา วัดศพเพลิง  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๔๗๖

เด็กหญิงชลธิชา ฝายขาว
๑๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนกฤษณา วัดศพเพลิง  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๔๗๗

เด็กชายธนภูมิ ประสงค์เงิน

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกฤษณา วัดศพเพลิง  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๔๗๘

เด็กชายชัยวัตร ตระการจันทร์

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกฤษณา วัดศพเพลิง  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๔๗๙

เด็กชายธนบดี แสงจันทร์
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกฤษณา วัดศพเพลิง  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๔๘๐

เด็กชายวายุ ปนสุข
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกฤษณา วัดศพเพลิง  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๔๘๑

เด็กหญิงนภิสา พักกระโทก
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกฤษณา วัดศพเพลิง  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๔๘๒

เด็กหญิงกัญญา รุ่งเช้า
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกฤษณา วัดศพเพลิง  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๔๘๓

เด็กชายพีรพัฒน์ จันทร์ส่องแสง
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกฤษณา วัดศพเพลิง  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๔๘๔

เด็กชายชลสิทธิ

์

สุดใจดี
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนกฤษณา วัดศพเพลิง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๕๗ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๕๔๘๕

เด็กชายชัยวัฒน์ ศึกษา
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกฤษณา วัดศพเพลิง  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๔๘๖

เด็กหญิงลลิตา อังกุลดี
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกฤษณา วัดศพเพลิง  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๔๘๗

เด็กหญิงลลิตา ปนเหน่งเพ็ชร
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกฤษณา วัดศพเพลิง  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๔๘๘

เด็กหญิงแพรพรรณ วงศ์พรม
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนกฤษณา วัดศพเพลิง  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๔๘๙

เด็กหญิงนริศรา เจริญผล
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกฤษณา วัดศพเพลิง  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๔๙๐

นายกฤษณพล สุขสอาด
๐๔/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดกลาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๔๙๑

นายกิตติศักดิ

์

ยุทธนา
๑๒/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดกลาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๔๙๒

นายอนุรักษ์ แดนสีแก้ว
๐๘/๐๘/๒๕๔๒ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดกลาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๔๙๓

นายอลงกรณ์ การมิตรี
๐๙/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดกลาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๔๙๔

เด็กชายคเณศวร อรุณรัศมี
๒๔/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดกลาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๔๙๕

เด็กชายจิรศักดิ

์

ลำเลิศ
๐๒/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดกลาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๔๙๖

เด็กหญิงณัฐพร ท่อนแก้ว

๑๒/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดกลาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๔๙๗

เด็กชายทิฆัมพร นิลสว่าง
๒๗/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดกลาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๔๙๘

เด็กหญิงสุคนธ์ทิพย์ เทพณรงค์
๐๔/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดกลาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๔๙๙

เด็กหญิงสุนิสา ทิพประมวล
๐๔/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดกลาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๕๐๐

เด็กชายสุรศักดิ

์

แก้ววิชิต
๑๔/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดกลาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๕๐๑

เด็กหญิงนวพร ชิดเชือ

้

๒๒/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)
วัดขุนไกร  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๕๐๒

เด็กชายนวพล ฮวบลอยฟา
๑๐/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดขุนไกร  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๕๐๓

เด็กชายนววิท แหวนทองคำ
๐๘/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดขุนไกร  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๕๐๔

เด็กชายนันทวัฒน์ นาคชัยยะ
๐๙/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดขุนไกร  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๕๐๕

เด็กหญิงนัยรัตน์ วัฒนจรูญโรจน์
๐๕/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดขุนไกร  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๕๐๖

เด็กชายธนโชติ ศรีสุรินทร์
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปากคลองกุ่ม วัดทวิชาตาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๕๐๗

เด็กชายอิดิเศก เกษรักษ์
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปากคลองกุ่ม วัดทวิชาตาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๕๐๘

เด็กหญิงเกณิกา ร่มโพธิชี

์

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปากคลองกุ่ม วัดทวิชาตาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๕๐๙

เด็กหญิงจารุวรรณ พาขุนทด
๐๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปากคลองกุ่ม วัดทวิชาตาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๕๑๐

เด็กหญิงพรพิมล เสือดี
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปากคลองกุ่ม วัดทวิชาตาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๕๑๑

เด็กหญิงมีนา นำใจดี
๑๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปากคลองกุ่ม วัดทวิชาตาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๕๑๒

เด็กชายศักดิรินทร์

์

ขุนทอง
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปากคลองกุ่ม วัดทวิชาตาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๕๑๓

เด็กชายศิรสิทธิ

์

กองแก้ว
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปากคลองกุ่ม วัดทวิชาตาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๕๑๔

เด็กชายสิงหา ทับทิมน้อย
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปากคลองกุ่ม วัดทวิชาตาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๕๑๕

เด็กหญิงธิติมา วงษ์วิจารณ์
๑๗/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดมณีวรรณ  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๕๑๖

เด็กชายธีรภัทร คงศิริ
๒๗/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดมณีวรรณ  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๕๑๗

เด็กหญิงนคนันทินี สุภาพแท้
๑๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดมณีวรรณ  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๕๑๘

เด็กชายนนทวัฒ หว้าเพ็ชร์
๐๑/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดมณีวรรณ  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๕๑๙

เด็กหญิงนภสร เทียงตรา

่

๑๒/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)
วัดมณีวรรณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๕๘ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๕๕๒๐

เด็กหญิงกัญญาภรณ์ ขำสา

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 2 วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๕๒๑

เด็กชายเกียรติพัฒน์ จิตรฉำ
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 2 วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๕๒๒

เด็กชายไกรสร โพธิพันธุ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 2 วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๕๒๓

เด็กหญิงเจนจิรา งามดิษฐใหญ่
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 2 วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๕๒๔

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

อรเอียม

่

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 2 วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๕๒๕

เด็กหญิงณัฐวดี แก้วทูล
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 2 วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๕๒๖

เด็กชายธนวันต์ เขียวณรงค์
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 2 วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๕๒๗

เด็กชายธีรนัน นามประเสริฐ
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 2 วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๕๒๘

เด็กชายธีระพงษ์ สว่างวงษ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 2 วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๕๒๙

เด็กชายพรพิพัฒน์ ชาญเดช
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 2 วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๕๓๐

เด็กหญิงพรรณสุภา เย็นมาก
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 2 วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๕๓๑

เด็กหญิงพลอย สิทธิมะแสน
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 2 วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๕๓๒

เด็กชายพัช บุณรัตพันธุ์
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 2 วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๕๓๓

เด็กหญิงพัชราภา ลายเขียน
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 2 วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๕๓๔

เด็กหญิงไพลิน ศรีจันทร์อินทร์
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 2 วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๕๓๕

เด็กชายภูเบศ รุ่งสันเทียะ
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 2 วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๕๓๖

เด็กหญิงสตางค์ บัวลา
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 2 วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๕๓๗

เด็กหญิงสโรชา บูชา
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 2 วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๕๓๘

เด็กหญิงสุกัญญา นามประเสริฐ
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 2 วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๕๓๙

เด็กหญิงอุรัสยา รัตนวิไล
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 2 วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๕๔๐

เด็กหญิงนิชาภา ทองคำ
๑๕/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๕๔๑

เด็กหญิงนุสรา ใจตรง
๒๖/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๕๔๒

เด็กชายบุญเกิด นาคลำภา

๒๒/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๕๔๓

เด็กชายบุยพิทักษ์ ยศสุวรรณ
๑๘/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๕๔๔

เด็กหญิงปนัดดา สุดจิตจูล
๒๒/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๕๔๕

เด็กหญิงปนัดตรา ภูมิสูตร
๐๓/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๕๔๖

เด็กหญิงปนัสยา อาจวิชัย
๒๗/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๕๔๗

เด็กชายปรเมท สุขวิชา
๐๗/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๕๔๘

เด็กหญิงปภัสสร พูลสุวรรณ
๑๓/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๕๔๙

เด็กชายปรินทร์ พรายยงค์
๐๕/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๕๕๐

เด็กหญิงปาณิสรา เกิดภาคี
๐๗/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๕๕๑

เด็กชายปยพัทธ์ ศุภรัตน์
๒๓/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๕๕๒

เด็กชายพงศกร ไทยสมบัติ

๒๙/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๕๕๓

เด็กชายพงศกร พันแสน
๓๐/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๕๕๔

เด็กชายพงศธร จุลสุคคนธ์
๑๒/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๕๙ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๕๕๕๕

เด็กหญิงพรณภัส สาระสังข์

๓๑/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๕๕๖

เด็กหญิงพรรณรินทร์ เจริญผล
๒๘/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๕๕๗

เด็กหญิงพรรพษา สุนทรนัด
๑๕/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๕๕๘

เด็กชายพีรณัฐ สืบสาร
๑๗/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๕๕๙

เด็กชายพีรนันท์ วงษ์ศรีเผือก
๑๖/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๕๖๐

เด็กหญิงเพ็ญนภา อินอารี
๐๖/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๕๖๑

เด็กหญิงแพรทอง เจริญผล
๐๓/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๕๖๒

เด็กชายภควัฒน์ พลอนันต์
๑๗/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๕๖๓

เด็กชายภาคภูมิ อุโบสถ
๒๐/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๕๖๔

เด็กชายภูดิศ เกตุแก้ว
๒๐/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๕๖๕

เด็กชายรัฐนันท์ มหามนต์
๑๗/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๕๖๖

เด็กชายรัสพล สุขสำราญ
๐๙/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๕๖๗

เด็กหญิงลลนา แย้มพิกุล
๒๘/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๕๖๘

เด็กหญิงลัทธวรรณ เทพพงษ์
๒๔/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๕๖๙

เด็กชายวชิรพงษ์ เพิมพูน

่

๑๑/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)
วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๕๗๐

เด็กชายวราวุธ สิงห์สุวรรณ
๐๓/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๕๗๑

เด็กหญิงวิมลศิริ ศรีจันทร์
๒๖/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๕๗๒

เด็กหญิงศรุตา เซียงลี

่ ้

๐๖/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)
วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๕๗๓

เด็กชายศิวกร จันทร์เฟอง
๐๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๕๗๔

เด็กชายสหรัฐ พึงจะแย้ม

่

๐๖/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)
วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๕๗๕

เด็กหญิงสุนิษา นิยมทอง
๐๖/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๕๗๖

เด็กชายสุภวัชร์ ฤกษ์ประวัติ
๑๕/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๕๗๗

เด็กหญิงสุภาพร แหวนทองคำ
๑๓/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๕๗๘

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ จิตชุ่ม
๐๗/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๕๗๙

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ศรีปานนาค
๓๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๕๘๐

เด็กชายโสภณ มันมณี
๒๔/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๕๘๑

เด็กชายอดิศร แย้มเกษร
๒๔/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๕๘๒

เด็กหญิงอธิติยา คำไมล์
๐๓/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๕๘๓

เด็กชายอนุราช ยางทัด
๑๗/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๕๘๔

เด็กชายอนุวัฒน์ ศรีอักษร
๒๗/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๕๘๕

เด็กชายอนุสรณ์ มีชนะ
๑๑/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๕๘๖

เด็กหญิงอริสา ศรีโนนสังข์

๑๑/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๕๘๗

เด็กชายอลงกรณ์ แก้วพระโต
๒๑/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๕๘๘

เด็กชายอัครพงษ์ บางอ้น
๑๒/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๕๘๙

เด็กหญิงอัญฆนาง ติมลตรี
๓๑/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๖๐ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๕๕๙๐

เด็กชายอัมรินทร์ เรือนเงิน
๐๖/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๕๙๑

เด็กชายอาณกร หอมตลบ

๒๔/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๕๙๒

เด็กชายอานนท์ แซ่เล้า
๐๕/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๕๙๓

เด็กชายกฤติน ทองแท้
๑๒/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๕๙๔

เด็กชายกิตติพันธ์ บุญเรือง
๐๙/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๕๙๕

เด็กหญิงจินดา มณีประเสริฐ
๑๓/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๕๙๖

เด็กหญิงจีรนันท์ จานสิบสี
๓๐/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๕๙๗

เด็กหญิงนุจรี ศรีสุวรรณ
๓๑/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๕๙๘

เด็กหญิงเนตรทราย โสมภีร์
๒๐/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๕๙๙

เด็กหญิงปณชญา วุวรรณโต

๒๓/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๖๐๐

เด็กหญิงพนิดา จันทะมา
๑๐/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๖๐๑

เด็กหญิงพรชิตา ปานสมสวย
๒๕/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๖๐๒

เด็กหญิงพรนภา ร่มโพธิภักดี

์

๒๕/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๖๐๓

เด็กหญิงพรรณศิริ โพธิกุล
๒๖/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๖๐๔

เด็กหญิงเพ็ญผกา สุภาพ
๐๖/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๖๐๕

เด็กหญิงภัทรวดี หวินครบุรี

๑๘/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๖๐๖

เด็กหญิงยุวดี นาเกิด
๑๘/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๖๐๗

เด็กหญิงสมหญิง หมืนประหาร

่

๑๘/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)
วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๖๐๘

เด็กชายสุรศักดิ

์

สฤษฏ์พิพัฒน์
๑๙/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๖๐๙

เด็กหญิงอังคณา หมอยาดี
๑๘/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๖๑๐

เด็กชายเอกพงษ์ อินทร์ตุ้ม
๐๗/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๖๑๑

เด็กชายณัฐภูมิ ยิมจันทร์

้

๒๖/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)
วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๖๑๒

เด็กชายตะวัน แสงทอง
๒๑/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๖๑๓

เด็กชายนิติสิทธิ

์

พงศ์ศรี
๒๗/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๖๑๔

เด็กชายภาณุพงศ์ สารสุวรรณ
๐๗/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๖๑๕

เด็กหญิงกชกร นามวงษ์บุญ
๓๑/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๖๑๖

เด็กหญิงกนกกร รัตนคำ

๒๒/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๖๑๗

เด็กหญิงกนกพร เกตุการุร
๐๕/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๖๑๘

เด็กชายกรวิชญ์ เหลือบำรุง
๓๐/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๖๑๙

เด็กหญิงกรองแก้ว นาคแสงจันทร์
๐๓/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๖๒๐

เด็กชายกฤษดา เพชรพ่วง
๑๕/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๖๒๑

เด็กชายกษมพล ทู้ไพเราะ
๑๖/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๖๒๒

เด็กหญิงกัลยา สามงามน้อย
๑๕/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๖๒๓

เด็กหญิงกัลยารัตน์ คงเสถียร
๐๗/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๖๒๔

เด็กชายกิตติทัศ พงษ์เพียร
๒๗/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๖๑ / ๓๑๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๕๖๒๕

เด็กหญิงกุลวดี ศรีสอาด
๐๙/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๖๒๖

เด็กหญิงเกตศินี โพธิพูลพรหม

์

๑๐/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)
วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๖๒๗

เด็กหญิงเกวลิน นาคแกมทอง
๑๔/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๖๒๘

เด็กชายเกียรติกูล แหวนทองคำ
๒๐/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๖๒๙

เด็กหญิงขนิษฐา พุทธกิจ
๓๑/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๖๓๐

เด็กหญิงขวัญฤดี แก้วิชิต

๒๗/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๖๓๑

เด็กหญิงคณิศา ปนเกษร
๒๒/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๖๓๒

เด็กชายโฆษิต ยอดสุข
๐๓/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๖๓๓

เด็กหญิงจริยา กลำเจริญ

๑๘/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๖๓๔

เด็กชายจักรกฤษณ์ สุวรรณคง
๑๑/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๖๓๕

เด็กชายจักรพงศ์ พวร
๐๔/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๖๓๖

เด็กชายจักรพรรณ์ ปานนุช
๐๓/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๖๓๗

เด็กชายจักริน มินานนท์
๒๕/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๖๓๘

เด็กชายจักรี เทพรัตน์
๐๖/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๖๓๙

เด็กหญิงจันทรา แก้วมณี
๒๒/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๖๔๐

เด็กชายจารุวัฒน์ มงคลทรัพย์
๐๒/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๖๔๑

เด็กหญิงจารุวัลย์ ท้วมตุ้ม
๒๘/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๖๔๒

เด็กหญิงจิดาภา เอมสมบูรณ์
๑๕/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๖๔๓

เด็กชายจิรพงษ์ ม่วงคุ้ม
๐๕/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๖๔๔

เด็กชายจิรายุทธ เอียมใจดี

่

๑๕/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)
วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๖๔๕

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ศรเดช
๒๙/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๖๔๖

เด็กหญิงจุฑาธร เอียมสุวรรณ

่

๑๒/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)
วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๖๔๗

เด็กชายเจษฎา คงสวัสดิ

์

๐๒/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)
วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๖๔๘

เด็กชายเจษฎา ศรีอุดม
๑๓/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๖๔๙

เด็กชายเจษฎา สุขนิมิตร
๑๗/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๖๕๐

เด็กชายชนาธิป พันธุ์ไม้

๒๖/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๖๕๑

เด็กชายชนาธิป แสงทอง
๑๖/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๖๕๒

เด็กหญิงชมพู่ ธรรมสาลี
๓๐/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๖๕๓

เด็กชายชรันย์ สารสุวรรณ
๒๗/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๖๕๔

เด็กหญิงชรินทร์รัตน์ หมอนทอง
๐๗/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๖๕๕

เด็กหญิงชลลดา โคกพร้าว
๑๖/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๖๕๖

เด็กชายชลวิทย์ ปนนาค
๐๘/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๖๕๗

เด็กชายไชยนันต์ ปนสุขุม
๒๘/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๖๕๘

เด็กหญิงญาณิศา บุญมี
๒๓/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๖๕๙

เด็กชายณภัทร ธัญญะพล
๑๘/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๕๖๖๐

เด็กชายณรงค์ชัย จันทร์หา

๒๔/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๖๖๑

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

พันธุเณร
๐๒/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๖๖๒

เด็กหญิงณัชชานนท์ เสือคำราม
๐๘/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๖๖๓

เด็กหญิงณัฏฐณิชา กลินคำหอม

่

๒๖/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)
วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๖๖๔

เด็กหญิงณัฏฐนิชา อบแก้ว
๒๕/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๖๖๕

เด็กหญิงณัฏฐา บุญเรือน
๐๘/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๖๖๖

เด็กหญิงณัฐภัทร ผ่องครบุรี
๐๕/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๖๖๗

เด็กหญิงณัฐวดี พูลสวัสดิ

์

๑๙/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๖๖๘

เด็กชายณัฐวัฒฎ์ นาคถี
๑๙/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๖๖๙

เด็กชายณัฐวัฒน์ จานุสังข์
๐๔/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๖๗๐

เด็กชายณัฐวุฒิ จันทวาส

๒๒/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๖๗๑

เด็กชายณัฐวุฒิ ปนเหน่งเพ็ชร
๐๘/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๖๗๒

เด็กหญิงณัฐศรา มะลิทอง
๐๓/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๖๗๓

เด็กชายดนุณัย ฮวดเจริญ
๒๘/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๖๗๔

เด็กหญิงดวงนภา จันทร์หอม
๐๓/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๖๗๕

เด็กชายทักษิณ หมอยาดี
๓๐/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๖๗๖

เด็กชายทัตพงศ์ แสงกระจ่าง

๒๒/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๖๗๗

เด็กหญิงทิพาวรรณ อินทโชติ
๐๓/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๖๗๘

เด็กชายธนกร ชืนสุขพันธุ์

่

๑๑/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)
วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๖๗๙

เด็กชายธนทรัพย์ สงสว่าง
๑๖/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๖๘๐

เด็กชายธนธรณ์ จันทร์รูปงาม
๒๓/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๖๘๑

เด็กชายธนธรณ์ ใจเทียง

่

๐๗/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)
วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๖๘๒

เด็กหญิงธนพร พราหมณ์สกุล

๑๓/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๖๘๓

เด็กชายธนวงค์ โพธิไพจิตร

์

๑๖/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)
วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๖๘๔

เด็กชายธนวัฒน์ จิบสมานบุญ
๐๓/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๖๘๕

เด็กชายธนวัต ปุนสุวรรณ

๑๙/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๖๘๖

เด็กชายธนวัต โชคบัณฑิต
๑๗/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๖๘๗

เด็กหญิงธนัญญา สังขรัตน์
๒๔/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๖๘๘

เด็กหญิงธัญรัตน์ ทองสุข
๐๕/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๖๘๙

เด็กชายธิติกร ทังศิริ

่

๒๔/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)
วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๖๙๐

เด็กชายธีรทัศน์ ตรึมกระโทก
๐๖/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๖๙๑

เด็กชายธีร์ธวัช แก่นจันทร์
๐๙/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๖๙๒

เด็กชายธีรภัทร์ สังข์เงิน
๐๑/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๖๙๓

เด็กชายธีรยุทธ นิยมทอง
๐๔/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๖๙๔

เด็กชายนครินทร์ สิงห์สู่

๑๘/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๖๓ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๕๖๙๕

เด็กชายนนทพัทธ์ โพธิแก้ว

์

๓๐/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)
วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๖๙๖

เด็กชายนพกฤต นวลแจ่ม

๑๘/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๖๙๗

เด็กชายนพดล สังข์วรรณะ
๐๑/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๖๙๘

เด็กชายนพดล นาคแสงจันทร์
๐๖/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๖๙๙

เด็กหญิงนรินทร ทองเสริม
๑๕/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๗๐๐

เด็กหญิงนริศรา จันทร์โท
๐๕/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๗๐๑

เด็กหญิงนลินี มงคลฉัตร

๑๓/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๗๐๒

เด็กชายนวพล ยศกลาง
๒๘/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๗๐๓

เด็กหญิงนันธิชา ร่มโพธิชี

์

๒๕/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)
วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๗๐๔

เด็กหญิงนำฝน จันทร์รูปงาม
๑๒/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๗๐๕

เด็กชายนิตติพงศ์ พูลแสวง
๒๗/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๗๐๖

เด็กชายนิวัฒน์ เจ็กเผือกหอม
๐๗/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๗๐๗

เด็กหญิงเนตรชนก วงศ์ทองดี
๒๑/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๗๐๘

เด็กชายบริรักษ์ บัวมี
๐๙/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๗๐๙

เด็กหญิงบวรรัตน์ ช้างเชือ

้

๑๕/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)
วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๗๑๐

เด็กหญิงบุศกร ศรีเจิดจ้า
๒๒/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๗๑๑

เด็กหญิงเบญจพร เขมา

๑๘/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๗๑๒

เด็กชายปฎิภาณ ปนทอง
๐๗/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๗๑๓

เด็กชายปฏิพล น่วมใจดี
๐๙/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๗๑๔

เด็กชายปฐวี บัวทอง
๒๗/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๗๑๕

เด็กหญิงปฑิตตา พูลกำลัง

๑๒/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๗๑๖

เด็กหญิงปณิศรา ศรีดี
๑๑/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๗๑๗

เด็กหญิงปทมวรรณ ปกเขตนคร
๑๖/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๗๑๘

เด็กหญิงปาริชาติ พรมนาค
๒๐/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๗๑๙

เด็กชายพงศกร นาคชัยยะ
๐๔/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๗๒๐

เด็กหญิงพณาวรรณ กำลังวุธ
๐๕/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๗๒๑

เด็กหญิงพรฑิตา แก้วสมบัติ
๑๘/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๗๒๒

เด็กหญิงพรนิชา ศรสืบ
๑๐/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๗๒๓

เด็กหญิงพรรณวษา สีนวนดอกไม้
๒๒/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๗๒๔

เด็กหญิงพรรณวิสา ช้างเผือก
๐๙/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๗๒๕

เด็กหญิงพรวลัย หงษ์เงิน
๒๓/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๗๒๖

เด็กชายพลาธิป พิทักษ์วงษ์
๐๖/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๗๒๗

เด็กชายพัชรพล กวมทรัพย์
๐๗/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๗๒๘

เด็กหญิงพัชราภรณ์ เลาหบุตร
๒๓/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๗๒๙

เด็กชายพัสสกรณ์ วิงเดชากิตติ

่ ์

๒๗/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)
วัดลาดหอย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๖๔ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๕๗๓๐

เด็กหญิงพิทยรัตน์ ฮองกุล
๒๓/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๗๓๑

เด็กชายพีระพงษ์ ศรีบรรพต

๑๑/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๗๓๒

เด็กชายพีราวิชญ์ ศรีสังข์งาม
๐๒/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๗๓๓

เด็กหญิงพุดตาล สืบนิคม
๒๘/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๗๓๔

เด็กชายไพฑูรย์ ธานไชธง
๐๗/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๗๓๕

เด็กหญิงภนิดา โพธิกุล
๐๙/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๗๓๖

เด็กชายภัคพล เครือหลี
๐๓/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๗๓๗

เด็กชายภารดร ชาวโพธิสะ

์

๓๑/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)
วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๗๓๘

เด็กหญิงภิรดา คำตัน
๐๒/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๗๓๙

เด็กชายภุมิพัฒน์ คิวเทียง

้ ่

๒๗/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)
วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๗๔๐

เด็กชายภูดิศ หลักคำ
๑๖/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๗๔๑

เด็กชายภูรีพัฒน์ เขียวสวัสดิ

์

๐๙/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)
วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๗๔๒

เด็กชายยศวรรธน์ ศรีธรรมพงษ์

๒๖/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๗๔๓

เด็กหญิงรสริน บัวภิบาล
๑๖/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๗๔๔

เด็กชายระพีพันธ์ จันทบาล
๓๐/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๗๔๕

เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ โพธะ
๑๗/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๗๔๖

เด็กชายรัตนพล หมอยาดี
๐๙/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๗๔๗

เด็กหญิงรัตนาวลี วงศ์พันธุ์
๐๓/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๗๔๘

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ นิยมทอง
๐๑/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๗๔๙

เด็กชายลัญฉกร อู่ทอง
๐๗/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๗๕๐

เด็กหญิงวรรณภัทร แซ่จิว

๑๙/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๗๕๑

เด็กหญิงวรรณวิสา ศรีแก้ว
๐๙/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๗๕๒

เด็กหญิงวราภรณ์ นิลสกุล
๒๔/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๗๕๓

เด็กหญิงวริษฐา สุขประเสริฐ
๒๗/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๗๕๔

เด็กชายวัชรกร เนียมแสง
๓๐/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๗๕๕

เด็กชายวิชาญ ชืนชม

่

๑๙/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)
วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๗๕๖

เด็กชายวิศรุต กลินกล่อม

่

๑๐/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)
วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๗๕๗

เด็กหญิงวิศัลย์ศยา ชืนอารมยื

่

๒๔/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)
วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๗๕๘

เด็กชายศตพร ศรีหิรัญ

๒๔/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๗๕๙

เด็กชายศรชัย พุ่มพวง
๑๐/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๗๖๐

เด็กหญิงศรสวรรค์ ผดุงชีวิต
๐๘/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๗๖๑

เด็กชายศรายุทธ ลายเขียน
๒๒/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๗๖๒

เด็กชายศราวุฒิ บัวอุไร
๑๘/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๗๖๓

เด็กหญิงศศิธร สอนเดช
๒๖/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๗๖๔

เด็กชายศักริบทร์ พรมศาสตร์
๒๓/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๖๕ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๕๗๖๕

เด็กหญิงศิริกานต์ กุลฑา
๐๗/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๗๖๖

เด็กชายศิริพงษ์ คำนวนสิน

๒๗/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๗๖๗

เด็กหญิงศิริภัทร ศรีเงินงาม

๒๖/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๗๖๘

เด็กหญิงศิริลักษณ์ พบสระใหญ่
๑๐/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๗๖๙

เด็กหญิงศุภวรรณ
บุญยไพศาลเจริญ ๐๔/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๗๗๐

เด็กหญิงศุภัทรภร บุญส่ง
๓๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๗๗๑

เด็กชายสมภพ วงษ์น้อย
๑๙/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๗๗๒

เด็กชายสมศักดิ

์

พึงเกิด

่

๑๐/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)
วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๗๗๓

เด็กชายสรวีย์ กำลังเสือ
๐๙/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๗๗๔

เด็กหญิงสโรชา รักเปรมจิต
๑๐/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๗๗๕

เด็กหญิงสโรชา โพธิหิรัญ

์

๑๒/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๗๗๖

เด็กหญิงสโรชินี สุภิวงศ์
๒๗/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๗๗๗

เด็กชายสหรัฐ กลินกาหลง

่

๐๙/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)
วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๗๗๘

เด็กชายสหรัฐ เมืองฮามพันธ์
๒๔/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๗๗๙

เด็กหญิงสาธิดา แสงกระจ่าง
๑๖/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๗๘๐

เด็กชายสาโรจน์ แซ่เล้า
๒๑/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๗๘๑

เด็กหญิงสาวิตรี อินทร์แจง
๒๔/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๗๘๒

เด็กชายสิรวิชญ์ อร่ามชัย
๐๔/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๗๘๓

เด็กหญิงสิริกร คชินทร
๐๙/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๗๘๔

เด็กหญิงสิริพร บุญประเสริฐ
๑๓/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๗๘๕

เด็กหญิงสุชาวดี รีรอ
๒๐/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๗๘๖

เด็กหญิงสุณิสา สาครดี
๒๑/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๗๘๗

เด็กหญิงสุดารัตน์ อดิเรก
๑๕/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๗๘๘

เด็กหญิงสุทธิญาพร การสร้าง
๑๗/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๗๘๙

เด็กชายสุทธิวัฒน์ นราธาวา
๒๙/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๗๙๐

เด็กชายสุธานนท์ วิหคทอง
๑๐/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๗๙๑

เด็กหญิงสุนันทา ธารพนาลี
๒๐/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๗๙๒

เด็กหญิงสุพรรษา ศรีสิงห์
๑๙/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๗๙๓

เด็กชายสุพัฒน์ ละอองคำ
๒๕/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๗๙๔

เด็กหญิงสุพัตรา ฝาเงิน

๑๙/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๗๙๕

เด็กหญิงสุภักร์ สมใจเพ็ง
๒๑/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๗๙๖

เด็กหญิงสุภาภรณ์ แสงทอง
๑๗/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๗๙๗

เด็กหญิงสุภาภรณ์ พุ่มราตรี
๒๑/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๗๙๘

เด็กชายสุเมธ อนุมาตร
๒๐/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๗๙๙

เด็กหญิงสุวิมล ทองอินทร์
๒๒/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๖๖ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๕๘๐๐

เด็กชายเสณีย์ สุนทรพงษ์
๐๕/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๘๐๑

เด็กหญิงอนัตตา เกตุวุฒิ
๒๒/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๘๐๒

เด็กชายอนุวัฒน์ ยิมละมัย

้

๐๘/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)
วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๘๐๓

เด็กชายอภิชา พลอยงาม
๒๒/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๘๐๔

เด็กหญิงอภิญญา พ่วงคุ้ม
๐๒/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๘๐๕

เด็กหญิงอรณิชา ใจแสน
๒๔/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๘๐๖

เด็กหญิงอัญธิชา มรพัฒน์
๐๖/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๘๐๗

เด็กหญิงอันนตญา ประชุมวงศ์
๐๕/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๘๐๘

เด็กหญิงอารียา เพ็ชรกิจ
๓๑/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๘๐๙

เด็กชายอิสราวิทย์ ศิวะประภา
๐๒/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดลาดหอย  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๘๑๐

เด็กหญิงอารยา พัลลภาศิริ
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดสวนหงส์ วัดสวนหงส์  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๘๑๑

เด็กหญิงชมพูนุท เฟองวงศ์
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดสวนหงส์ วัดสวนหงส์  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๘๑๒

เด็กหญิงชลธิชา โพธินิล

์

๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดสวนหงส์ วัดสวนหงส์  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๘๑๓

เด็กชายณัฐพล หงษ์สุวรรณ

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดสวนหงส์ วัดสวนหงส์  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๘๑๔

เด็กหญิงณัฐวรรณ ปนสุวรรณ
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดสวนหงส์ วัดสวนหงส์  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๘๑๕

เด็กหญิงยอดขวัญ งามดิษใหญ่
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดสวนหงส์ วัดสวนหงส์  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๘๑๖

เด็กหญิงสลาลิน ทองสุขดี
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดสวนหงส์ วัดสวนหงส์  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๘๑๗

เด็กหญิงสายธาร แหวนเพชร
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดสวนหงส์ วัดสวนหงส์  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๘๑๘

เด็กชายจิรวัฒน์ เสชัง
๑๐/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๘๑๙

เด็กหญิงชญาดา ท้าวโพธิทอง

์

๒๔/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๘๒๐

เด็กหญิงชลิดา วิชาดี
๒๔/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๘๒๑

เด็กหญิงณัฐฐิญา ลาภปญญา
๑๑/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๘๒๒

เด็กหญิงธนพร คงสำราญ
๐๙/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๘๒๓

เด็กหญิงธันยาธร อันฐาเชษ
๒๙/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๘๒๔

เด็กหญิงปาณิศา พุ่มขจร
๑๑/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๘๒๕

เด็กชายพงศธร อยู่เปยม
๐๕/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๘๒๖

เด็กชายพินิจ มณีอินทร์
๐๖/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๘๒๗

เด็กหญิงภิรมย์พร วงษ์สุ่น
๑๑/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๘๒๘

เด็กชายรุ่งโรจน์ หาญนอก
๑๙/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๘๒๙

เด็กหญิงวรลักษณ์ ส่งเสียง
๐๘/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๘๓๐

เด็กชายอภิรัตน์ สุขใส
๑๓/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๘๓๑

เด็กชายเอกสิทธิ

์

บวมขุนทด
๒๘/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๘๓๒

เด็กหญิงจารุพรรธ์ อรุณ
๐๘/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๘๓๓

เด็กชายจารุพัฒน์ โพธิกุล
๐๓/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๘๓๔

เด็กชายจิรวัฒน์ นำใจดี
๐๘/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๖๗ / ๓๑๘
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๕๘๓๕

เด็กหญิงจีระนันท์ กลันมธุรพจน์

่

๐๓/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)
วัดสาลี  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๘๓๖

เด็กหญิงฐานิตา เสือคำราม
๑๓/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๘๓๗

เด็กหญิงณัฐชา เปลืองทุกข์

้

๒๓/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)
วัดสาลี  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๘๓๘

เด็กชายณัฐพงศ์ วงศ์ภา
๐๔/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๘๓๙

เด็กชายณัฐภัทร สวนดอกไม้
๑๑/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๘๔๐

เด็กชายทนงศักดิ

์

สุดใจดี
๑๐/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๘๔๑

เด็กชายธนัช ทิพย์แก้ว
๒๙/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๘๔๒

เด็กชายธนายุต บุญมา
๒๒/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๘๔๓

เด็กหญิงนภวรรณ เรืองเดช
๐๘/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๘๔๔

เด็กหญิงนภสร เรืองเดช
๐๘/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๘๔๕

เด็กหญิงนัฐพร ถีระแก้ว
๑๕/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๘๔๖

เด็กหญิงนำฝน นาเกิด
๒๐/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๘๔๗

เด็กชายปารมี ศรีหิรัญ
๒๖/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๘๔๘

เด็กหญิงพรรณวษา แหวนทองคำ
๐๑/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๘๔๙

เด็กหญิงมินตรา อุบล
๒๗/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๘๕๐

เด็กหญิงรินรชา สุนทร

๒๙/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๘๕๑

เด็กหญิงลักขณา แซ่บาง
๐๒/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๘๕๒

เด็กหญิงสรัญญา ขุนสังวาลย์
๐๘/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๘๕๓

เด็กหญิงสาธิดา ศรีเกษสุข
๒๐/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๘๕๔

เด็กหญิงสุภัชรา ไตรภาพ
๐๖/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๘๕๕

เด็กชายอภินันท์ เด่นสวยงาม
๑๐/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๘๕๖

เด็กหญิงอัจฉรา รูปดีเหมาะ
๐๙/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๘๕๗

เด็กหญิงอาริสา งามดี
๑๒/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๘๕๘

เด็กหญิงอินทิรา แสงจันทร์
๒๕/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๘๕๙

เด็กหญิงไอริณ ทองสุขดี
๑๐/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๘๖๐

เด็กชายกฤษณะ โพธิน้อย

์

๐๙/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)
วัดสาลี  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๘๖๑

เด็กชายกิตติภพ เจริญยศ
๑๗/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๘๖๒

เด็กหญิงกิติยา ออมกิม

่

๐๑/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)
วัดสาลี  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๘๖๓

เด็กหญิงกุสิมา เกือก่อกุล

้

๐๔/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)
วัดสาลี  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๘๖๔

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ปรักมาส
๐๑/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๘๖๕

เด็กชายคมกฤษ ศรีจันทร์สุข
๐๓/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๘๖๖

เด็กหญิงคมสัน ชุ่มชืน

่

๒๕/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)
วัดสาลี  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๘๖๗

เด็กชายคุณานนท์ สุทธิพงษ์

๑๙/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๘๖๘

เด็กชายจักรพันธ์ มังมี

่

๑๑/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๘๖๙

เด็กชายจิระพงศ์ ขันธเขตต์
๑๐/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๖๘ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๕๘๗๐

เด็กหญิงชนาพร ฉิมสุข
๒๒/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๘๗๑

เด็กหญิงชัชวาล มหรรณพ
๒๘/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๘๗๒

เด็กชายโชติวุฒ สำราญมาก
๐๒/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดสาลี  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๘๗๓

เด็กชายฐากร นทีภัทรโชติ
๑๓/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดใหม่พิณสุวรรณ  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๘๗๔

เด็กหญิงฐิตาพร โพธิทองงาม

์

๐๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)
วัดใหม่พิณสุวรรณ  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๘๗๕

เด็กชายณภัทร อุดมลาภ
๑๕/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดใหม่พิณสุวรรณ  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๘๗๖

เด็กหญิงณัชชา อภิเดช
๐๔/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดใหม่พิณสุวรรณ  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๘๗๗

เด็กชายณัฏฐกิตติ

์

วงษ์ทองดี

๒๓/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดใหม่พิณสุวรรณ  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๘๗๘

เด็กชายณัฐภัทร ธัมมะ
๐๒/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดใหม่พิณสุวรรณ  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๘๗๙

เด็กหญิงณัฐวดี กองวิเชียร

๑๙/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดใหม่พิณสุวรรณ  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๘๘๐

เด็กชายณัฐวุฒิ โพธะ
๑๓/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดใหม่พิณสุวรรณ  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๘๘๑

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

ศิริมาศ
๒๘/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดใหม่พิณสุวรรณ  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๘๘๒

เด็กหญิงทิพนภา เนตรสว่าง
๒๗/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดใหม่พิณสุวรรณ  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๘๘๓

เด็กชายธนธรณ์ เกิดสมนึก
๑๑/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดใหม่พิณสุวรรณ  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๘๘๔

เด็กชายธนพล แก้วเก้าดวง
๐๘/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดใหม่พิณสุวรรณ  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๘๘๕

เด็กชายธนวัฒน์ เขียมจูม
๑๖/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดใหม่พิณสุวรรณ  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๘๘๖

เด็กชายธนวัฒน์ มณีอินทร์

๒๕/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดใหม่พิณสุวรรณ  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๘๘๗

เด็กชายธนาวุฒิ มาลาวงษ์

๒๕/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

วัดใหม่พิณสุวรรณ  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๘๘๘
เด็กหญิงธัญญาลักษณ์

สะอาดเอียม

่

๑๒/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)
วัดใหม่พิณสุวรรณ  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๘๘๙

เด็กชายเจตศิกษ์ คงเพ็ชร
๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนสุทธาวาส วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๘๙๐

เด็กหญิงโยษิตา แก้วระย้า
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนสุทธาวาส วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๘๙๑

เด็กหญิงพรณิภา จิตร์หาญ
๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนสุทธาวาส วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๘๙๒

เด็กชายยุวโรตน์ ชาวปลายนา
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพังม่วง วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๘๙๓

เด็กชายอมรเทพ วังกรานต์
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพังม่วง วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๘๙๔

เด็กชายศุภกิจ บุญเรืองรอด
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพังม่วง วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๘๙๕

เด็กชายวัชรพล กุมะณา
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพังม่วง วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๘๙๖

เด็กชายกรภัทร ยิงยวด

่

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพังม่วง วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๘๙๗

เด็กหญิงกานต์พิชชา วงษ์ดี
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพังม่วง วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๘๙๘

เด็กหญิงพิมลพรรณ แก้วศรีงาม
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพังม่วง วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๘๙๙

เด็กชายณัฐวุฒิ อินมูลน้อย
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธินฤมิตร

์

วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๙๐๐

เด็กชายปรมินทร์ รักสนิท
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธินฤมิตร

์

วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๙๐๑

เด็กชายทรงพล
วงค์รักมหาดไทย

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธินฤมิตร

์

วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๙๐๒

เด็กชายอนุศักดิ

์

ทรงศิริ
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธินฤมิตร

์

วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๙๐๓

เด็กหญิงศุภกานต์ รักสนิท
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธินฤมิตร

์

วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๙๐๔

เด็กหญิงนภัทร์สร สืบเชือ

้

๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธินฤมิตร

์

วัดสามจุ่น  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๖๙ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๕๙๐๕

เด็กหญิงนิศามณี เส็งรอดไพร
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธินฤมิตร

์

วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๙๐๖

เด็กหญิงศศิวรรณ เดชนะ

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธินฤมิตร

์

วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๙๐๗

เด็กหญิงสุพัตรา เมืองจินดา

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธินฤมิตร

์

วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๙๐๘

เด็กหญิงกัญญารัตน์ มีศรี
๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธินฤมิตร

์

วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๙๐๙

เด็กหญิงมัณฑิตา สาระวงษ์
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธินฤมิตร

์

วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๙๑๐

เด็กชายพีรศิลป พลเสน
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามจุ่น วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๙๑๑

เด็กชายสุชาติ บรรเทิงจิตร
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามจุ่น วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๙๑๒

เด็กชายธีรภัทร จุ้ยเจริญ

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามจุ่น วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๙๑๓

เด็กชายณัฐพล ตุ้มทอง
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามจุ่น วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๙๑๔

เด็กชายเดชาวัตร ชิดปราง
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๙๑๕

เด็กชายธณกร อู่ทอง
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๙๑๖

เด็กชายปยวัตรณ์ ปอมแก้ว
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๙๑๗

เด็กชายอภิรักษ์ ขอพึง

่

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๙๑๘

เด็กหญิงณิชากร วันศุกร์
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๙๑๙

เด็กหญิงทิพรัตน์ มีศรี
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๙๒๐

เด็กหญิงภัทรดา ชาวปลายนา
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๙๒๑

เด็กหญิงวิลาวัลย์ แต่งงาม
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๙๒๒

เด็กหญิงศุภัสรา ส้มเขียวหวาน
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๙๒๓

เด็กหญิงสุพัชชา ศรีทับทิม
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๙๒๔

เด็กหญิงสุภัสสร จีนสุขแสง
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๙๒๕

เด็กหญิงอริยา อิมสวัสดิ

่ ์

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๙๒๖

เด็กหญิงอริษา เกิดพงษ์
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๙๒๗

เด็กหญิงอัษฎาพร โพธะ
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๙๒๘

เด็กหญิงศศิธร สุชล
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๙๒๙

เด็กชายณัชพล ทอนสูงเนิน
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๙๓๐

เด็กชายอนุศิษฎ์ ภูไทย

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๙๓๑

เด็กหญิงชนาพร นิติธัญญรัตนา
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๙๓๒

เด็กชายนุศร พิมสี
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๙๓๓

เด็กชายวีระกูล กลัดเพชร
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๙๓๔

เด็กชายธนวัฒน์ แก้วเรือง
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๙๓๕

เด็กชายพงศกร แผนพิมาย
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๙๓๖

เด็กชายจักรพงษ์ ดอกกุหลาบ
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๙๓๗

เด็กชายสราวุธ แก้วภมร
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๙๓๘

เด็กชายณัฐดนัย ทองปลืม

้

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๙๓๙

เด็กชายปยะ อู่ทอง
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม วัดสามจุ่น  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๗๐ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๕๙๔๐

เด็กชายชินวัตร เอียมละออ

่

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๙๔๑

เด็กชายเสกสรรค์ ฉัตรรัศมี

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๙๔๒

เด็กหญิงมาติกา ทองนวล
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๙๔๓

เด็กหญิงจิรัชญา บุญเรือง
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๙๔๔

เด็กหญิงสุรีย์นิภา แตงอ่อน
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๙๔๕

เด็กหญิงจารุวรรณ มณีแสง
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๙๔๖

เด็กหญิงปวริศา กล้าหาญ
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๙๔๗

เด็กหญิงสุกัลญา ถนอมลาภ
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๙๔๘

เด็กหญิงโยษิตา ทองประสม
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๙๔๙

เด็กชายรพีภัทร เอียมนิม

่ ่

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๙๕๐

เด็กชายธนากร สุขคำ
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๙๕๑

เด็กชายนราทร มณีอินทร์
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๙๕๒

เด็กหญิงปยฉัตร ปอมแก้ว
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๙๕๓

เด็กหญิงสุรีย์พร สว่างศรี
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๙๕๔

เด็กชายกิตติพงศ์ เหมือนแก้ว
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๙๕๕

เด็กชายภาคิน สรหงษ์
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๙๕๖

เด็กชายภานุวัฒน์ พุ่มโพธิทอง

์

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๙๕๗

เด็กชายสหรัฐ สุขนคร

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๙๕๘

เด็กชายสิทธิเดช หมืนพรม

่

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๙๕๙

เด็กชายสิทธิพล เกตุวงษ์
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๙๖๐

เด็กชายจักรพงษ์ สีใส
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๙๖๑

เด็กชายณัฐยศ วัฒนะวงค์
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๙๖๒

เด็กชายสหรัฐ เจียศิริพันธ์
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๙๖๓

เด็กชายกิตติคุณ ทุ่งกระโทก
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๙๖๔

เด็กหญิงภัครมัย เทพสถิตย์
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๙๖๕

เด็กหญิงขวัญชนก แสงทอง
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๙๖๖

เด็กหญิงชมพูนุท ปกปอง

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๙๖๗

เด็กหญิงรมย์ธาร แสงทอง

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๙๖๘

เด็กหญิงสิขเนตร ขาวพวง
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๙๖๙

เด็กหญิงสิวารักษ์ ดามี
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๙๗๐

เด็กหญิงอุบลรัตน์ มีศรี
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๙๗๑

เด็กหญิงณัฐวรรณ เกิดพงษ์
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๙๗๒

เด็กหญิงวิลาวัณย์ หล่อเหลียม

่

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๙๗๓

เด็กชายกิตติคุณ เขียวหวาน

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๙๗๔

เด็กชายเจษฎากร วงค์มีฤทธิ

์

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม วัดสามจุ่น  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๗๑ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๕๙๗๕

เด็กชายภูหลวง มณีแสง

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๙๗๖

เด็กหญิงกนกพร นาคเจือทอง

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๙๗๗

เด็กชายธีรวุฒิ ดิเรกฤทธิกุลชัย
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๙๗๘

เด็กชายพิพัฒน์ สุขมหันต์
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๙๗๙

เด็กชายนรินทร์ ไชยโคตร
๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๙๘๐

เด็กหญิงอภิภาวดี สุวรรณเลิศยิง

่

๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๙๘๑

เด็กชายสุกิจ พลายละหาร
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๙๘๒

เด็กหญิงเมษา สีแตงสุก
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๙๘๓

เด็กหญิงธารารัตน์ นาคทองกุล
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๙๘๔

เด็กชายฉัตรรพล บัวนาค

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๙๘๕

เด็กหญิงกมลวรรณ ไม้สน
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๙๘๖

เด็กชายวิศิษฐ์พล เพ็งแข
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๙๘๗

เด็กหญิงสรารัศมิ

์

เสลาลักษณ์
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๙๘๘

เด็กชายชนม์ชนันทร์ สกุลพราหมณ์
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๙๘๙

เด็กชายรณกร นาควงษ์
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๙๙๐

เด็กหญิงกรนันท์ ทับทิมศรี
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๙๙๑

เด็กชายสรายุต มากทรัพย์
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๙๙๒

เด็กหญิงอรสา เหลือนับ
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๙๙๓

เด็กหญิงขวัญข้าว มะนาวหวาน
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๙๙๔

เด็กหญิงมลฐิชา มาศิริ
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๙๙๕

เด็กชายสัจจพร คล้ายหงษ์
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๙๙๖

เด็กหญิงธนันธร โปธานนท์
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๙๙๗

เด็กหญิงพิมพ์ชนก พิษภา
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๙๙๘

เด็กหญิงพัชราภรณ์ แย้มสมบูรณ์

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๕๙/๐๕๙๙๙

เด็กหญิงพิมณัฏฐา มงคลธนวงศ์
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๐๐๐

เด็กหญิงวรกมล ศรีเมือง
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๐๐๑

เด็กหญิงภัทรธิดา เรือนทอง
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๐๐๒

เด็กชายกิตติภพ มังคุด
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๐๐๓

เด็กชายกุลเชษฐ์ กันขำ
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๐๐๔

เด็กหญิงอัญชลี ทับทิมใส
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๐๐๕

เด็กหญิงกัลยรัตน์ บุษราคัม
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๐๐๖

เด็กหญิงอรพรรณ ระวังภัย
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๐๐๗

เด็กชายดรัณภพ บัวคลี

่

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๐๐๘ เด็กชายนิโคลอเล็คซันดาร์

ตัวเรเนียมี

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๐๐๙

เด็กชายภาณุลักษณ์ อินเฉลิม
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๗๒ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๖๐๑๐

เด็กชายจารุภัทร นกน้อย
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๐๑๑

เด็กชายพงศกร โอภาสพินิจ
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอำนวยเวทย์ วัดสามจุ่น  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๐๑๒

เด็กชายสิริเชษฐ์ มาดหนองจอก
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไก่เตีย

้

วัดไก่เตีย

้

 

สพ ๒๔๕๙/๐๖๐๑๓

เด็กหญิงกันติชา หวานฉำ
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไก่เตีย

้

วัดไก่เตีย

้

 

สพ ๒๔๕๙/๐๖๐๑๔

เด็กชายณัฐกรณ์ ศรีสนพันธุ์
๐๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไก่เตีย

้

วัดไก่เตีย

้

 

สพ ๒๔๕๙/๐๖๐๑๕

เด็กชายณัฐพล มีทองคำ
๐๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดไก่เตีย

้

วัดไก่เตีย

้

 

สพ ๒๔๕๙/๐๖๐๑๖

เด็กชายรุ่งอรุณ ขำเหลือ
๐๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไก่เตีย

้

วัดไก่เตีย

้

 

สพ ๒๔๕๙/๐๖๐๑๗

เด็กชายวีรชัย พลายละหาร
๐๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไก่เตีย

้

วัดไก่เตีย

้

 

สพ ๒๔๕๙/๐๖๐๑๘

เด็กหญิงญาณิศา สุวรรณสูร
๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไก่เตีย

้

วัดไก่เตีย

้

 

สพ ๒๔๕๙/๐๖๐๑๙

เด็กหญิงสกุลทิพย์ เทพวงษ์
๐๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดไก่เตีย

้

วัดไก่เตีย

้

 

สพ ๒๔๕๙/๐๖๐๒๐

เด็กหญิงสุนิตา ปรีประดิษฐ์
๐๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไก่เตีย

้

วัดไก่เตีย

้

 

สพ ๒๔๕๙/๐๖๐๒๑

เด็กชายคุณากร แผนสมบูรณ์
๐๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไก่เตีย

้

วัดไก่เตีย

้

 

สพ ๒๔๕๙/๐๖๐๒๒

เด็กชายสุวัฒน์ พลายละหาร
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไก่เตีย

้

วัดไก่เตีย

้

 

สพ ๒๔๕๙/๐๖๐๒๓

เด็กชายวายุ นิยมพร้อม
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบรรไดทอง วัดบรรไดทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๐๒๔

เด็กชายวรายุส เอียมงาม

่

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบรรไดทอง วัดบรรไดทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๐๒๕

เด็กชายธีรปญญา แจ้งประจักษ์
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบรรไดทอง วัดบรรไดทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๐๒๖

เด็กชายธนภัทร ปนงาม
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบรรไดทอง วัดบรรไดทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๐๒๗

เด็กชายปภิณวิทย์ ม้าทอง
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบรรไดทอง วัดบรรไดทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๐๒๘

เด็กหญิงพนิดา เสร็จกิจ
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบรรไดทอง วัดบรรไดทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๐๒๙

เด็กหญิงฐิติญา เสร็จกิจ
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบรรไดทอง วัดบรรไดทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๐๓๐

เด็กหญิงอรณิชา บุญเมือง
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบรรไดทอง วัดบรรไดทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๐๓๑

เด็กชายศิวรัฐ วันเต
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบรรไดทอง วัดบรรไดทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๐๓๒

เด็กชายชาญณรงค์ เฉกแสงทอง
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบรรไดทอง วัดบรรไดทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๐๓๓

เด็กชายณัฐพล หางนาค
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า วัดลาดปลาเค้า  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๐๓๔

เด็กชายณัฐเกียรติ จำปานิล
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า วัดลาดปลาเค้า  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๐๓๕

เด็กหญิงกัญญพัชร เงินงาม
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า วัดลาดปลาเค้า  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๐๓๖

เด็กหญิงมณีฉัตร ทองธรรมชาติ
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า วัดลาดปลาเค้า  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๐๓๗

เด็กหญิงพันธ์ธิดา พวงบุบผา
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า วัดลาดปลาเค้า  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๐๓๘

เด็กหญิงพัชราภรณ์ พุ่มเข็ม
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า วัดลาดปลาเค้า  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๐๓๙

เด็กหญิงอริสา กาญจนา
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า วัดลาดปลาเค้า  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๐๔๐

เด็กชายตะวัน ทองนิล
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า วัดลาดปลาเค้า  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๐๔๑

เด็กหญิงนันสกานต์ สุโพธิ

์

๐๔/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดสัปรสเทศ  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๐๔๒

เด็กหญิงณัฐริณีย์ ชืนใจชม

่

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสัปรสเทศ วัดสัปรสเทศ  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๐๔๓

เด็กหญิงสุภนิชา เฉกแสงทอง
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสัปรสเทศ วัดสัปรสเทศ  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๐๔๔

เด็กชายณัฐพล ศรีชะบา
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสัปรสเทศ วัดสัปรสเทศ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๗๓ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๖๐๔๕

เด็กหญิงวรรณกานต์ เกตุก้อง
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสัปรสเทศ วัดสัปรสเทศ  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๐๔๖

เด็กหญิงคฤทธิษา พวงบุบผา
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสัปรสเทศ วัดสัปรสเทศ  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๐๔๗

เด็กหญิงชมพูนุท สังข์สุวรรณ
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเถรพลาย เถรพลาย  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๐๔๘

เด็กหญิงมณีทิพย์ เข็มทอง
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเถรพลาย เถรพลาย  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๐๔๙

เด็กหญิงวรรณธนา บุญเรืองโรจน์

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเถรพลาย เถรพลาย  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๐๕๐

เด็กหญิงธนพร อาจคงหาญ
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเถรพลาย เถรพลาย  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๐๕๑

เด็กชายธนวัต เสร็จกิจ
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเถรพลาย เถรพลาย  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๐๕๒

เด็กชายทิวัตถ์ วังกรานต์

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเถรพลาย เถรพลาย  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๐๕๓

เด็กหญิงกัลยกร คุณสนอง
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเถรพลาย เถรพลาย  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๐๕๔

เด็กหญิงวัลลภา บุญกระจ่าง

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเถรพลาย เถรพลาย  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๐๕๕

เด็กหญิงธนพร ชาวพม่า

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเถรพลาย เถรพลาย  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๐๕๖

เด็กชายวงศ์สถิต เภาวงษ์
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเถรพลาย เถรพลาย  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๐๕๗

เด็กชายณัฐนนท์ เรืองศรี

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเถรพลาย เถรพลาย  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๐๕๘

เด็กหญิงขวัญนภา พุ่มอิม

่

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเถรพลาย เถรพลาย  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๐๕๙

เด็กหญิงวรรณวลี นางนวล
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเถรพลาย เถรพลาย  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๐๖๐

เด็กชายณัฐภัทร ศรีจันทร์
๐๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดม่วงเจริญผล วัดม่วงเจริญผล  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๐๖๑

เด็กชายปุณณวิชญ์ ก้อนนาค
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดม่วงเจริญผล วัดม่วงเจริญผล  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๐๖๒

เด็กชายสุรปญญา ศรีศักดา
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดม่วงเจริญผล วัดม่วงเจริญผล  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๐๖๓

เด็กหญิงขวัญจิรา ขำวงษ์
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดม่วงเจริญผล วัดม่วงเจริญผล  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๐๖๔

เด็กหญิงนิสา นิยม
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดม่วงเจริญผล วัดม่วงเจริญผล  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๐๖๕

เด็กหญิงปยภา เอียมฉลวย

่

๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดม่วงเจริญผล วัดม่วงเจริญผล  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๐๖๖

เด็กหญิงพัชรินทร์ กอดแก้ว
๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดม่วงเจริญผล วัดม่วงเจริญผล  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๐๖๗

เด็กหญิงพิจิตรา เอกอ้น
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดม่วงเจริญผล วัดม่วงเจริญผล  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๐๖๘

เด็กหญิงสิริยากร จันทร์แดง
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดม่วงเจริญผล วัดม่วงเจริญผล  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๐๖๙

เด็กหญิงสุภาพร ช่วยชูเชิด
๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดม่วงเจริญผล วัดม่วงเจริญผล  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๐๗๐

เด็กหญิงอัยรฎา ขำวงษ์
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดม่วงเจริญผล วัดม่วงเจริญผล  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๐๗๑

เด็กหญิงชลธิชา ชาวเวียง
๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดม่วงเจริญผล วัดม่วงเจริญผล  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๐๗๒

เด็กหญิงปภัสสร พรมเดช
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดม่วงเจริญผล วัดม่วงเจริญผล  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๐๗๓

เด็กหญิงสุพรรณี แจ่มใส
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดม่วงเจริญผล วัดม่วงเจริญผล  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๐๗๔

เด็กหญิงสาธิมา เขียววิราช
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดม่วงเจริญผล วัดม่วงเจริญผล  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๐๗๕

เด็กหญิงขนิษฐา เจือจุ้ย
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดม่วงเจริญผล วัดม่วงเจริญผล  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๐๗๖

เด็กหญิงสุญาดา ฤทชูชัย
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดม่วงเจริญผล วัดม่วงเจริญผล  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๐๗๗

เด็กหญิงจิดาภา พวงดอกไม้
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดม่วงเจริญผล วัดม่วงเจริญผล  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๐๗๘

เด็กหญิงวรรณภา พวงดอกไม้
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดม่วงเจริญผล วัดม่วงเจริญผล  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๐๗๙

เด็กหญิงไพลิน ดอกมะสังข์
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดม่วงเจริญผล วัดม่วงเจริญผล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๗๔ / ๓๑๘

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๖๐๘๐

เด็กหญิงมาริสา จอมพงษ์รืน

่

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดม่วงเจริญผล วัดม่วงเจริญผล  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๐๘๑

เด็กหญิงวาทินี สนธิพงษ์
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดม่วงเจริญผล วัดม่วงเจริญผล  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๐๘๒

เด็กชายธนกร กลีบบัว

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเจริญ วัดห้วยเจริญ  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๐๘๓

เด็กหญิงรัตน์ติญา คำยอด
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยเจริญ วัดห้วยเจริญ  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๐๘๔

เด็กหญิงพรทิพย์ สุวรรณประทีป
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเจริญ วัดห้วยเจริญ  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๐๘๕

เด็กหญิงณิชนันท์ ปทุมานนท์
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยเจริญ วัดห้วยเจริญ  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๐๘๖

เด็กหญิงจิราวรรณ เกิดศิริ
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยเจริญ วัดห้วยเจริญ  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๐๘๗

เด็กหญิงรุ่งทิวา สงแทน

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยเจริญ วัดห้วยเจริญ  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๐๘๘

เด็กหญิงฐิติภัทรา อุดนอก
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยเจริญ วัดห้วยเจริญ  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๐๘๙

เด็กชายณัฐพงศ์ ราชวงษ์
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยเจริญ วัดห้วยเจริญ  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๐๙๐

เด็กชายจิรายุ บรรเทิงใจ
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยเจริญ วัดห้วยเจริญ  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๐๙๑

เด็กชายมงคล แสงอินทร์
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยเจริญ วัดห้วยเจริญ  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๐๙๒

เด็กชายวายุ รักดี
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยเจริญ วัดห้วยเจริญ  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๐๙๓

เด็กหญิงนวลกมล ชมจุมจัง
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยเจริญ วัดห้วยเจริญ  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๐๙๔

เด็กหญิงนพรัตน์ ชิดปราง
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยเจริญ วัดห้วยเจริญ  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๐๙๕

เด็กหญิงพัชราภรณ์ เมืองวงศ์
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยเจริญ วัดห้วยเจริญ  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๐๙๖

เด็กหญิงวิภาวณี สุขเถือน

่

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยเจริญ วัดห้วยเจริญ  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๐๙๗

เด็กหญิงอังคณา ทองนาค
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยเจริญ วัดห้วยเจริญ  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๐๙๘

เด็กหญิงอชิรญา โตพันธุ์ดี

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยเจริญ วัดห้วยเจริญ  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๐๙๙

เด็กหญิงศิริพร โค้วกิม
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยเจริญ วัดห้วยเจริญ  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๑๐๐

เด็กหญิงวราภรณ์ แก้วพิลา
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยเจริญ วัดห้วยเจริญ  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๑๐๑

เด็กหญิงนำทิพย์ บุญประเสริฐ
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยเจริญ วัดห้วยเจริญ  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๑๐๒

เด็กหญิงกมลวรรณ ธัญญเจริญ
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยเจริญ วัดห้วยเจริญ  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๑๐๓

นางสาวจุฑามาส วงษ์มาดิษฐ์
๑๐/๐๗/๒๕๔๑

กศน.อำเภอศรีประจันต์ วัดเกาะ  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๑๐๔

นางสาวภิญญานุต จันศรี
๒๕/๐๘/๒๕๔๓

กศน.อำเภอศรีประจันต์ วัดเกาะ  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๑๐๕

นางสาวนงลักษณ์ บางธิสาร
๐๙/๑๒/๒๕๓๙

กศน.อำเภอศรีประจันต์ วัดเกาะ  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๑๐๖

นางสาวทิพย์ภวรรณ นิลนนท์
๐๖/๐๙/๒๕๓๒

กศน.อำเภอศรีประจันต์ วัดเกาะ  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๑๐๗

นายศรัณยู
ปรานวีระไพบูลย์

๑๐/๐๙/๒๕๔๑

กศน.อำเภอศรีประจันต์ วัดเกาะ  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๑๐๘

นางสาวศิริภัทร อ่อนวิมล
๑๕/๐๕/๒๕๔๒

กศน.อำเภอศรีประจันต์ วัดเกาะ  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๑๐๙

นางสาวมิรันตี ศรีบุญเพ็ง
๒๑/๐๗/๒๕๔๑

กศน.อำเภอศรีประจันต์ วัดเกาะ  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๑๑๐

นายโสภณ ฉะอ้อน
๐๖/๐๓/๒๕๓๙

กศน.อำเภอศรีประจันต์ วัดเกาะ  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๑๑๑

นายธีรศักดิ

์

พุ่มเกษร
๑๓/๐๓/๒๕๔๒

กศน.อำเภอศรีประจันต์ วัดเกาะ  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๑๑๒

นางสาวดาวเรือง มิงมีสุข

่

๑๕/๑๒/๒๕๓๘

กศน.อำเภอศรีประจันต์ วัดเกาะ  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๑๑๓

นางสาวอังคณา เลียมนาค

่

๑๐/๐๘/๒๕๓๘

กศน.อำเภอศรีประจันต์ วัดเกาะ  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๑๑๔

นายสนธยา คำฝอย
๒๖/๐๖/๒๕๓๔

กศน.อำเภอศรีประจันต์ วัดเกาะ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๗๕ / ๓๑๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๖๑๑๕

เด็กชายพีรยุทธ เพ็งเจริญ
๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเกาะ วัดเกาะ  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๑๑๖

เด็กชายนิล -
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกาะ วัดเกาะ  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๑๑๗

เด็กชายธินกร ชมพูประเสริฐ
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกาะ วัดเกาะ  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๑๑๘

เด็กหญิงรุ่งไพลิน เปรมทอง
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเกาะ วัดเกาะ  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๑๑๙

เด็กหญิงปทมา จันทรัตน์
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเกาะ วัดเกาะ  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๑๒๐

เด็กหญิงพรรณพรรษ คงสวัสดิ

์

๐๑/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเกาะ วัดเกาะ  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๑๒๑

เด็กหญิงพัชราพร เจริญสุข

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกาะ วัดเกาะ  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๑๒๒

เด็กหญิงฟารุ่ง ขันธรูจี
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกาะ วัดเกาะ  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๑๒๓

เด็กหญิงนาโอมี ปาไผ่
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกาะ วัดเกาะ  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๑๒๔

เด็กหญิงชนาภัทร อยู่สกุล
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกาะ วัดเกาะ  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๑๒๕

เด็กหญิงสิริภัทร วิเศษสิงห์
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกาะ วัดเกาะ  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๑๒๖

เด็กชายณัฐภัทร พ่วงน้อย
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะ วัดเกาะ  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๑๒๗

เด็กชายภดลธรรม ชืนเพียร

่

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกาะ วัดเกาะ  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๑๒๘

เด็กชายเอกนรินทร์ ชมพูประเสริฐ
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกาะ วัดเกาะ  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๑๒๙

เด็กหญิงชนม์นิภา แสวงนิล
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกาะ วัดเกาะ  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๑๓๐

เด็กหญิงธนวรรณ อนุพันธ์
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกาะ วัดเกาะ  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๑๓๑

เด็กหญิงพัสวี บุญศรี

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี วัดหนองเพียร  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๑๓๒

เด็กชายชยุตพงศ์ สูญศรี
๑๗/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี วัดหนองเพียร  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๑๓๓

เด็กชายณัฐภัทร เกษวงษ์
๒๓/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี วัดหนองเพียร  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๑๓๔

เด็กชายนลธวัช ดอกตาลยงค์
๑๖/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี วัดหนองเพียร  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๑๓๕

เด็กชายพชร พรเพชรศักดิ

์

๗/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี วัดหนองเพียร  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๑๓๖

เด็กชายพีรพัฒน์ เพียรกสิวิทย์
๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี วัดหนองเพียร  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๑๓๗

เด็กชายสหรัฐ อินทร์คุ้มวงษ์
๑๓/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี วัดหนองเพียร  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๑๓๘

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

บุญมี
๐๘/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี วัดหนองเพียร  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๑๓๙

เด็กหญิงศิริพัฒน์ เสือแดง ๖/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี วัดหนองเพียร  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๑๔๐

เด็กหญิงสุจิตตรา คำสร้าง
๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี วัดหนองเพียร  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๑๔๑

เด็กหญิงอันธิกา มามีกุล ๑/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี วัดหนองเพียร  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๑๔๒

เด็กหญิงจิรนันท์ โพธิหอม

์

๙/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี วัดหนองเพียร  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๑๔๓

นางสาวอภิญญา บุญลอย

๒๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี วัดหนองเพียร  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๑๔๔

นางสาวธิดารัตน์ โชติพงษ์
๑๕/๑๑/๒๕๔๐

โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี วัดหนองเพียร  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๑๔๕

นายสุชาติ สุวรรณประทีป
๑๗/๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี วัดหนองเพียร  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๑๔๖

นางสาวสร้อยสุดา กามินทร์
๑๙/๙/๒๕๔๒

โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี วัดหนองเพียร  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๑๔๗

นางสาวอรสินี อรเอียม

่

๒๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี วัดหนองเพียร  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๑๔๘

นางสาวหทัยรัตน์ เชือสิงห์

้

๐๙/๕/๒๕๔๒
โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี วัดหนองเพียร  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๑๔๙

นางสาวสุนิสา ชาวบ้านกร่าง ๑/๔/๒๕๔๒ โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี วัดหนองเพียร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๗๖ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๖๑๕๐

นายธนาวุฒิ พฤกษ์ใหญ่
๙/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี วัดหนองเพียร  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๑๕๑

นายธีรพงษ์ ศรีโมรา ๙/๓/๒๕๔๒ โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี วัดหนองเพียร  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๑๕๒

นายระพีพัฒน์ ฉิมพาลี ๗/๓/๒๕๔๒ โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี วัดหนองเพียร  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๑๕๓

นายธนาวุฒิ หุงขุนทด
๒๓/๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี วัดหนองเพียร  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๑๕๔

นางสาวเสาวคนธ์ อินสว่าง
๓๐/๔/๒๕๔๒

โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี วัดหนองเพียร  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๑๕๕

เด็กชายกิตติพงษ์ วงษ์สุวรรณ
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองชะโด วัดคลองชะโด  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๑๕๖

เด็กชายรัฐพล คงสวัสดิ

์

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองชะโด วัดคลองชะโด  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๑๕๗

เด็กหญิงวราภรณ์ อู่อรุณ
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองชะโด วัดคลองชะโด  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๑๕๘

เด็กชายฐิติพงศ์ โพธิศรี

์

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองชะโด วัดคลองชะโด  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๑๕๙

เด็กหญิงวรพรรณ แก้วเขียว
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองชะโด วัดคลองชะโด  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๑๖๐

เด็กหญิงณัชชานันท์ ขุนทองไทย
๒๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองชะโด วัดคลองชะโด  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๑๖๑

เด็กชายอภิวิชญ์ พุมมา
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดงขีเหล็ก

้

วัดดงขีเหล็ก

้

 

สพ ๒๔๕๙/๐๖๑๖๒

เด็กชายวัชรชัย บุญส่ง
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดงขีเหล็ก

้

วัดดงขีเหล็ก

้

 

สพ ๒๔๕๙/๐๖๑๖๓

เด็กชายพชรพล ฉิมพาลี
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดงขีเหล็ก

้

วัดดงขีเหล็ก

้

 

สพ ๒๔๕๙/๐๖๑๖๔

เด็กชายพงศ์ศิริ ทัดเทียมพงษ์
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดงขีเหล็ก

้

วัดดงขีเหล็ก

้

 

สพ ๒๔๕๙/๐๖๑๖๕

เด็กชายสันติ บานไม่รู้โรย
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดงขีเหล็ก

้

วัดดงขีเหล็ก

้

 

สพ ๒๔๕๙/๐๖๑๖๖

เด็กชายธีรภัทร ศรีสวัสดิ

์

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดงขีเหล็ก

้

วัดดงขีเหล็ก

้

 

สพ ๒๔๕๙/๐๖๑๖๗

เด็กชายณธี แสงทอง
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดงขีเหล็ก

้

วัดดงขีเหล็ก

้

 

สพ ๒๔๕๙/๐๖๑๖๘

เด็กชายชิณพัฒน์ วงษ์สุวรรณ
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดงขีเหล็ก

้

วัดดงขีเหล็ก

้

 

สพ ๒๔๕๙/๐๖๑๖๙

เด็กชายปติกร ตู้แดง

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดงขีเหล็ก

้

วัดดงขีเหล็ก

้

 

สพ ๒๔๕๙/๐๖๑๗๐

เด็กชายธนาวินท์ ดอกตาลยงค์
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดงขีเหล็ก

้

วัดดงขีเหล็ก

้

 

สพ ๒๔๕๙/๐๖๑๗๑

เด็กชายปรเมศวร์ ดอกลันทม

่

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดงขีเหล็ก

้

วัดดงขีเหล็ก

้

 

สพ ๒๔๕๙/๐๖๑๗๒

เด็กชายฤทธิเกียรติ หิรัญรักษ์
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดงขีเหล็ก

้

วัดดงขีเหล็ก

้

 

สพ ๒๔๕๙/๐๖๑๗๓

เด็กชายอัครชัย นาถนารี
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดงขีเหล็ก

้

วัดดงขีเหล็ก

้

 

สพ ๒๔๕๙/๐๖๑๗๔

เด็กหญิงพาขวัญ มณีวงษ์
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดงขีเหล็ก

้

วัดดงขีเหล็ก

้

 

สพ ๒๔๕๙/๐๖๑๗๕

เด็กหญิงปรียาพร จิตรพรม
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดงขีเหล็ก

้

วัดดงขีเหล็ก

้

 

สพ ๒๔๕๙/๐๖๑๗๖

เด็กหญิงศิ ริภัทร พุ่มพวง
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดงขีเหล็ก

้

วัดดงขีเหล็ก

้

 

สพ ๒๔๕๙/๐๖๑๗๗

เด็กหญิงจิราวรรณ ทัดเทียมพงษ์
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดงขีเหล็ก

้

วัดดงขีเหล็ก

้

 

สพ ๒๔๕๙/๐๖๑๗๘

เด็กหญิงฉัตรสุดา ภาคภูมิ
๒๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดงขีเหล็ก

้

วัดดงขีเหล็ก

้

 

สพ ๒๔๕๙/๐๖๑๗๙

เด็กหญิงชุติมา สูญศรี
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดงขีเหล็ก

้

วัดดงขีเหล็ก

้

 

สพ ๒๔๕๙/๐๖๑๘๐

เด็กหญิงวรารักษ์ ดอกกะเบา
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดงขีเหล็ก

้

วัดดงขีเหล็ก

้

 

สพ ๒๔๕๙/๐๖๑๘๑

เด็กหญิงสุภนิชา ภพทวี
๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดงขีเหล็ก

้

วัดดงขีเหล็ก

้

 

สพ ๒๔๕๙/๐๖๑๘๒

เด็กชายนัทวุฒิ พงษ์รืน

่

๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเพียน วัดหนองเพียร  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๑๘๓

เด็กหญิงจินดารัตน์ วุฒิยา
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเพียน วัดหนองเพียร  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๑๘๔

เด็กชายธรณ์ธัญศ์ ทรงศรี
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเพียน วัดหนองเพียร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๗๗ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๖๑๘๕

เด็กหญิงปริยาภัทร วงษ์เครือวัลย์
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเพียน วัดหนองเพียร  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๑๘๖

เด็กหญิงเนาวรัตน์ สุวรรณหงษ์
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเพียน วัดหนองเพียร  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๑๘๗

เด็กหญิงพัชรินทร์ คำแดง

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเพียน วัดหนองเพียร  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๑๘๘

เด็กชายปุญญพัฒน์ นิลน้อย
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเพียน วัดหนองเพียร  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๑๘๙

เด็กชายศุภกร ศรีนำเงิน
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเพียน วัดหนองเพียร  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๑๙๐

เด็กหญิงโสธยา พิมพ์จำปา
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเพียน วัดหนองเพียร  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๑๙๑

เด็กหญิงวีรภัทรา ยศมา

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเพียน วัดหนองเพียร  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๑๙๒

เด็กหญิงพัชรพร คำศรีจันทร์
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเพียน วัดหนองเพียร  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๑๙๓

เด็กหญิงศรินฎา สังขวิศิษฏ์
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเพียน วัดหนองเพียร  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๑๙๔

เด็กชายอริย์ธัช เหลืองธิชัยวานิช
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเพียน วัดหนองเพียร  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๑๙๕

เด็กชายวิศรุต ชูอารมย์
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเพียน วัดหนองเพียร  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๑๙๖

เด็กชายธีรภัทร มณีวงษ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเพียน วัดหนองเพียร  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๑๙๗

เด็กหญิงช่อเพชร รุ่งทอง
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเพียน วัดหนองเพียร  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๑๙๘

เด็กหญิงนลินี ทองสูง
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเพียน วัดหนองเพียร  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๑๙๙

เด็กหญิงสุภรัสมิ

์

มากเทพพงษ์
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเพียน วัดหนองเพียร  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๒๐๐

เด็กหญิงเมธชนุตม์ ทรงศรี
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเพียน วัดหนองเพียร  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๒๐๑

เด็กหญิงนภัสวรรณ พุ่มพวง
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเพียน วัดหนองเพียร  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๒๐๒

เด็กชายเสฏฐวุฒิ รูปสม
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเพียน วัดหนองเพียร  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๒๐๓

เด็กหญิงศุภรัสมิ

์

คล้ายทอง
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเพียน วัดหนองเพียร  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๒๐๔

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ชาวบ้านกร่าง
๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านกร่าง วัดบ้านกร่าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๒๐๕

เด็กหญิงจิรัชญา เสาเจริญ

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านกร่าง วัดบ้านกร่าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๒๐๖

เด็กหญิงวิชญาดา โตแปน
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านกร่าง วัดบ้านกร่าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๒๐๗

เด็กหญิงฐิติรันต์ วิสัชนาม
๐๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านกร่าง วัดบ้านกร่าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๒๐๘

เด็กหญิงกวิตา ยิงสัมฤทธิ

่ ์

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านกร่าง วัดบ้านกร่าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๒๐๙

เด็กชายโสภณัฐ สังวรเศรษฐ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านกร่าง วัดบ้านกร่าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๒๑๐

เด็กหญิงณัชชา นูมหันต์
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านกร่าง วัดบ้านกร่าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๒๑๑

เด็กชายเจษฎาพร แก้วกำเนิด
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปลายนา วัดปลายนา  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๒๑๒

เด็กชายทรงพล ม่วงพันธุ์
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปลายนา วัดปลายนา  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๒๑๓

เด็กชายพีรพัฒน์ พิมพ์วงษ์
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปลายนา วัดปลายนา  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๒๑๔

เด็กหญิงจิตรา นันทโกศลศักดิ

์

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปลายนา วัดปลายนา  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๒๑๕

เด็กหญิงนัฐพร บริสุทธิ

์

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปลายนา วัดปลายนา  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๒๑๖

เด็กหญิงภัททิรา โพธิศรีนาค

์

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปลายนา วัดปลายนา  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๒๑๗

เด็กหญิงจารุพรรธน์ บุบโพธิ

์

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปลายนา วัดปลายนา  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๒๑๘

เด็กหญิงธีราภรณ์ อุบลบาน

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปลายนา วัดปลายนา  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๒๑๙

เด็กหญิงพนิดา เสาศิริ
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปลายนา วัดปลายนา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๗๘ / ๓๑๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๖๒๒๐

เด็กหญิงโสรญา พลเสน
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปลายนา วัดปลายนา  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๒๒๑

เด็กชายวีรพล วิเศษสุข

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปลายนา วัดปลายนา  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๒๒๒

เด็กชายสุรสิทธิ

์

เสร็จกิจ
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปลายนา วัดปลายนา  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๒๒๓

เด็กหญิงกาญจนี แสงอินทร์
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปลายนา วัดปลายนา  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๒๒๔

เด็กหญิงบุษกร ศิริผล
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปลายนา วัดปลายนา  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๒๒๕

เด็กหญิงปานขวัญ พลอยสุกใส
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปลายนา วัดปลายนา  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๒๒๖

เด็กหญิงสุวิมล ตระหนักดี
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปลายนา วัดปลายนา  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๒๒๗

เด็กชายปรมินทร์ พลายแก้ว
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปลายนา วัดปลายนา  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๒๒๘

เด็กชายธนเทพ พลเสน
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปลายนา วัดปลายนา  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๒๒๙

เด็กชายนิติธร อินทโชติ
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปลายนา วัดปลายนา  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๒๓๐

เด็กหญิงโสภิตนภา เหมกุล
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปลายนา วัดปลายนา  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๒๓๑

เด็กชายสมชาย ต่างประโคน
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปลายนา วัดปลายนา  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๒๓๒

เด็กชายชาญชัย พันธ์แย้ม
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปูเจ้า วัดปูเจ้า  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๒๓๓

เด็กชายธนกฤต ฟุงฟู
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปูเจ้า วัดปูเจ้า  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๒๓๔

เด็กชายปณณฑัต แสงเพ็ชร
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปูเจ้า วัดปูเจ้า  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๒๓๕

เด็กชายดวง สุขสวัสดิ

์

๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปูเจ้า วัดปูเจ้า  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๒๓๖

เด็กหญิงเกวลิน จันทร์พวง
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปูเจ้า วัดปูเจ้า  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๒๓๗

เด็กหญิงจตุกาญจน์ นุชสวาท
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปูเจ้า วัดปูเจ้า  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๒๓๘

เด็กหญิงชณิฏา บุญศรี
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปูเจ้า วัดปูเจ้า  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๒๓๙

เด็กหญิงณัฏฐานุช ศรีนาค
๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปูเจ้า วัดปูเจ้า  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๒๔๐

เด็กหญิงปวีณรัตน์ เพ็งสุวรรณ
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปูเจ้า วัดปูเจ้า  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๒๔๑

เด็กหญิงพรรณราย แก้วเขียว
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปูเจ้า วัดปูเจ้า  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๒๔๒

เด็กหญิงวริศรา แสงเพ็ชร
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปูเจ้า วัดปูเจ้า  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๒๔๓

เด็กหญิงสุมิตรา บุญศรี

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปูเจ้า วัดปูเจ้า  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๒๔๔

เด็กหญิงณิชากร ประทุม
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปูเจ้า วัดปูเจ้า  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๒๔๕

เด็กหญิงสโรชา กล้าหาญ
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปูเจ้า วัดปูเจ้า  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๒๔๖

เด็กหญิงธารวิมล เพชรอารี
๐๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปูเจ้า วัดปูเจ้า  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๒๔๗

เด็กหญิงชญากานต์ นำขาว
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปูเจ้า วัดปูเจ้า  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๒๔๘

เด็กชายรพีภัทร สุขแสงธรรม
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยาง วัดยาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๒๔๙

เด็กชายณัฐพงษ์ แจ้งประจักษ์
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยาง วัดยาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๒๕๐

เด็กชายธราธิป หวานฉำ
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยาง วัดยาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๒๕๑

เด็กชายนิธิกร สุขโสภณ
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดยาง วัดยาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๒๕๒

เด็กชายณัฐภัทร สุขคง
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดยาง วัดยาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๒๕๓

เด็กชายภูมิกร ศรีบัวเผือน

่

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดยาง วัดยาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๒๕๔

เด็กชายณัฐวัฒน์ แสงฟา
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยาง วัดยาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๗๙ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๖๒๕๕

เด็กหญิงชนิดา พราหมโชติ
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยาง วัดยาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๒๕๖

เด็กหญิงปยธิดา เอียมอินทร์

่

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยาง วัดยาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๒๕๗

เด็กหญิงพนิดา ปุริสมา
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยาง วัดยาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๒๕๘

เด็กชายสรวิชญ์ ยาเพ็ชรน้อย
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยาง วัดยาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๒๕๙

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

พลเสน
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยาง วัดยาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๒๖๐

เด็กชายธรรมภณ ไชยสงคราม
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยาง วัดยาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๒๖๑

เด็กหญิงณัฐชา พูลสวัสดิ

์

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยาง วัดยาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๒๖๒

เด็กหญิงรุจิรา พลเสน
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยาง วัดยาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๒๖๓

เด็กหญิงรัตญา รอดปวงภัย
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยาง วัดยาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๒๖๔

เด็กหญิงปาณิตา กรวิทยโยธิน
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยาง วัดยาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๒๖๕

เด็กหญิงศิรินุช สมจิตร
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยาง วัดยาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๒๖๖

เด็กหญิงสัณห์ฤทัย จอมพงษ์รืน

่

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยาง วัดยาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๒๖๗

เด็กหญิงชนิศา พลเสน
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยาง วัดยาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๒๖๘

เด็กหญิงวิจิตรา คชรัตน์
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยาง วัดยาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๒๖๙

เด็กชายวีรยุทธ โพธิสุทธิ

์

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยาง วัดยาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๒๗๐

เด็กหญิงศศิญาพัฒน์ วงษ์จันทร์ดี
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยาง วัดยาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๒๗๑

เด็กหญิงฝนทิพย์ ศักดินำชัย

์

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยาง วัดยาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๒๗๒

เด็กหญิงธนิชชา กิมเต็ก
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยาง วัดยาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๒๗๓

เด็กหญิงสุพพัตรา ลีเจริญกิจ
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดยาง วัดยาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๒๗๔

เด็กหญิงภูริตา พงษ์รืน

่

๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดยาง วัดยาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๒๗๕

เด็กหญิงชนากาญจน์ บุญเพท

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยาง วัดยาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๒๗๖

เด็กหญิงศิริอร อ้อภูมิ
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยาง วัดยาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๒๗๗

เด็กหญิงปาณิสรา อยู่นันท์
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยาง วัดยาง  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๒๗๘

เด็กชายก้องพิภพ เลียวสุขแสง

้

๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๒๗๙

เด็กชายภัทธพงษ์ พลเสน
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๒๘๐

เด็กหญิงเอมอร โพทอง
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๒๘๑

เด็กชายธนวัฒน์ วงค์นันท์
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๒๘๒

เด็กชายสฤษฏ์ชัย สุภาทิตย์
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๒๘๓

เด็กชายชลทร มูลธรรม
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๒๘๔

เด็กชายวีรศักดิ

์

บุญอาจ
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๒๘๕

เด็กหญิงบุณยวีร์ ฉิมบรรเทิง
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๒๘๖

เด็กหญิงภคพร กาสา
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๒๘๗

เด็กหญิงศิริพร กรุดเพ็ชร
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๒๘๘

เด็กหญิงภานุมาศ ชูวงษ์
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๒๘๙

เด็กชายสหัสชัย เมืองจินดา
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๘๐ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๖๒๙๐

เด็กหญิงฐนิษฐา แปนทอง

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๒๙๑

เด็กหญิงณิชา สุริฉาย
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๒๙๒

เด็กหญิงดารารัตน์ จันเรืองศรี

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๒๙๓

เด็กชายภูริภัทร ศรนรินทร์
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๒๙๔

เด็กชายคามินทร์ ศิทธิมล
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๒๙๕

เด็กชายชลศักดิ

์

ผาผง
๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๒๙๖

เด็กชายพิพัฒน์ สุดแสง
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๒๙๗

เด็กหญิงธัญญาเรศ เกตุทอง
๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๒๙๘

เด็กหญิงกานต์รวี
ยุพินอนันต์ตระกูล ๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๒๙๙

เด็กชายธีระพงษ์ สีแก้วปา
๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๓๐๐

เด็กชายอติวิทย์ ยิบพิกุล
๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๓๐๑

เด็กชายอมรพิษณุ พวงสาหร่าย
๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๓๐๒

เด็กหญิงจิราพร ประทุมหอม
๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๓๐๓

นายธนวัฒน์ คำน้อย
๐๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๓๐๔

นางสาวธัญชนก

หัสดินทร ณ อยุธยา ๐๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๓๐๕

นางสาววาสนา ชูวงษ์
๐๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๓๐๖

นายภูชิชย์ กิงเกษ

่

๐๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๓๐๗

นางสาวโชติรัตน์ ศรีวิเชียร
๑๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๓๐๘

นางสาวอังค์วรา เฉลิมวงศ์ตระกูล
๒๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๓๐๙

นางสาวธัญพร วราชาติ
๑๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๓๑๐

เด็กหญิงธนวรรณ มะกรูดอินทร์
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีประจันต์ วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๓๑๑

เด็กหญิงนำภรณ์ สมงาม
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีประจันต์ วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๓๑๒

เด็กหญิงวิยะดา ศิลปชัย
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีประจันต์ วัดพยัคฆาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๓๑๓

เด็กชายธนพล ฮวกนิล
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทพสุธาวาส วัดเทพสุธาวาส  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๓๑๔

เด็กหญิงฟาใส สุกใส
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทพสุธาวาส วัดเทพสุธาวาส  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๓๑๕

เด็กหญิงหทัยวัลย์ มากเทพพงษ์
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังพลับใต้ วัดวังพลับใต้  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๓๑๖

เด็กหญิงศศิธร บุญธรรม

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังพลับใต้ วัดวังพลับใต้  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๓๑๗

เด็กหญิงปนมุข โพธิหอม

์

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังพลับใต้ วัดวังพลับใต้  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๓๑๘

เด็กหญิงมะลิวรรณ มิงเคน

่

๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังพลับใต้ วัดวังพลับใต้  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๓๑๙

เด็กหญิงรักษิณา แช่มช้อย
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังพลับใต้ วัดวังพลับใต้  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๓๒๐

เด็กหญิงนภสร โพธิหอม

์

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังพลับใต้ วัดวังพลับใต้  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๓๒๑

เด็กหญิงกนกพร เชือศรี

้

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังพลับใต้ วัดวังพลับใต้  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๓๒๒

เด็กชายณัฐกฤษณ์ นุชสงดี
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังพลับเหนือ วัดวังพลับเหนือ  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๓๒๓

เด็กหญิงนำฝน ชาวปลายนา
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังพลับเหนือ วัดวังพลับเหนือ  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๓๒๔

เด็กหญิงพิมพ์ชนก สุดใจดี

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังพลับเหนือ วัดวังพลับเหนือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๘๑ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๖๓๒๕

เด็กหญิงพัชรพร ปฏิบัติธรรม
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังพลับเหนือ วัดวังพลับเหนือ  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๓๒๖

เด็กชายธีรนัย เพชรพ่วงพันธุ์
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเสาธงทอง วัดเสาธงทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๓๒๗

เด็กชายธนฤษฏ์ สามทอง
๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเสาธงทอง วัดเสาธงทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๓๒๘

เด็กชายรัฐภาคย์ จตุรภักดิ

์

๐๔/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเสาธงทอง วัดเสาธงทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๓๒๙

เด็กหญิงกนกวรรณ พลายวงษ์
๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเสาธงทอง วัดเสาธงทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๓๓๐

เด็กหญิงพิสินี แท่งทอง
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเสาธงทอง วัดเสาธงทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๓๓๑

เด็กหญิงเกวลิน สกุณี
๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเสาธงทอง วัดเสาธงทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๓๓๒

เด็กหญิงอนัญพร จันทร์จ๋อย
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเสาธงทอง วัดเสาธงทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๓๓๓

เด็กชายพลกรณ์ วังหิน
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเสาธงทอง วัดเสาธงทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๓๓๔

เด็กชายอุดมพงษ์ แก้วกระจ่าง
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเสาธงทอง วัดเสาธงทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๓๓๕

เด็กชายนพดล สายสุคล

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจิก วังตะกู  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๓๓๖

เด็กชายธียากร รัตนสุวรรณชัย

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจิก วังตะกู  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๓๓๗

เด็กชายเสฏฐวุฒิ ยากลินหอม

่

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจิก วังตะกู  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๓๓๘

เด็กหญิงณัฏฐณิชา จุลสุคต

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจิก วังตะกู  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๓๓๙

เด็กหญิงอาภัสรา เกตุสาย
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจิก วังตะกู  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๓๔๐

เด็กชายกิตติศักดิ

์

หนูอ้น
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจิก วังตะกู  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๓๔๑

เด็กชายสรนันทร บุญประคม
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจิก วังตะกู  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๓๔๒

เด็กหญิงณัฐกมล บุญประคม
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจิก วังตะกู  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๓๔๓

เด็กหญิงศศิประภา น้อยอุ่นแสง
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจิก วังตะกู  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๓๔๔

เด็กหญิงกาญจนา จินดาอินทร์
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองจิก วังตะกู  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๓๔๕

เด็กชายชัยมงคล ภูตะวัน
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองจิก วังตะกู  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๓๔๖

เด็กชายไก่ พม่า

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจิก วังตะกู  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๓๔๗

เด็กชายวุฒิชัย วรรณดี
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะพังกร่าง สะพังกร่าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๓๔๘

เด็กชายสุรดิษ จวงศร
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะพังกร่าง สะพังกร่าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๓๔๙

เด็กชายวิทยา ใจซือ

่

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะพังกร่าง สะพังกร่าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๓๕๐

เด็กชายพงศกร มีพงษ์เภา
๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสะพังกร่าง สะพังกร่าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๓๕๑

เด็กชายสุชัย สระสีสม
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะพังกร่าง สะพังกร่าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๓๕๒

เด็กชายทนงศักดิ

์

โฮกอ่อน
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะพังกร่าง สะพังกร่าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๓๕๓

เด็กชายเฉลิมเกียรติ วรรณดี
๐๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสะพังกร่าง สะพังกร่าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๓๕๔

เด็กหญิงสุพรรษา พุทธเจริญ
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะพังกร่าง สะพังกร่าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๓๕๕

เด็กหญิงบุญสิตา ขันทองดี
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสะพังกร่าง สะพังกร่าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๓๕๖

เด็กหญิงธนัญญา ข้อเพชร
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะพังกร่าง สะพังกร่าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๓๕๗

เด็กหญิงอรวรรณ ทองดี
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสะพังกร่าง สะพังกร่าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๓๕๘

เด็กหญิงปวิชญา รักธรรมชาติ
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะพังกร่าง สะพังกร่าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๓๕๙

เด็กหญิงพรนิภา นิมเภา

่

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะพังกร่าง สะพังกร่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๘๒ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๖๓๖๐

เด็กชายภูริพัฒน์ พุทธเจริญ
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะพังกร่าง สะพังกร่าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๓๖๑

เด็กชายสรณ์สิริ พึงแสวง

่

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะพังกร่าง สะพังกร่าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๓๖๒

เด็กชายรัฐภูมิ แซ่จง
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะพังกร่าง สะพังกร่าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๓๖๓

เด็กชายศักดิกมล

์

ขำซ้าย
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะพังกร่าง สะพังกร่าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๓๖๔

เด็กชายสุทธิพร พุทธเจริญ
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะพังกร่าง สะพังกร่าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๓๖๕

เด็กชายศรราม นิมนวลดี

่

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกงูเห่า โคกงูเห่า  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๓๖๖

เด็กชายพงศธร เสียงลำเลิศ
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกงูเห่า โคกงูเห่า  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๓๖๗

เด็กหญิงเมทาวี เพ่งผล

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกงูเห่า โคกงูเห่า  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๓๖๘

เด็กชายพลกฤต สุริย์แสง
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกงูเห่า โคกงูเห่า  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๓๖๙

เด็กชายนนทกร ธรรมเกียรติ
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกงูเห่า โคกงูเห่า  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๓๗๐

เด็กหญิงดำรัสศิริ ศรีเฟองฟุง
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกงูเห่า โคกงูเห่า  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๓๗๑

เด็กชายอนุรักษ์ ศรีพนมวัน
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดดงตาล (วโรสุธาประชาสรรค์)

ดงตาล  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๓๗๒

เด็กชายณัฐวุฒิ บุญมานุช
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดดงตาล (วโรสุธาประชาสรรค์)

ดงตาล  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๓๗๓

เด็กชายกฤษณะ รุ่งเรือง

๑๑/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลวัดดงตาล (วโรสุธาประชาสรรค์)

ดงตาล  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๓๗๔

เด็กชายศิวกรณ์ แซ่ลี

้

๑๓/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลวัดดงตาล (วโรสุธาประชาสรรค์)

ดงตาล  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๓๗๕

เด็กชายธนวัฒน์ ปนทอง
๐๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดดงตาล (วโรสุธาประชาสรรค์)

ดงตาล  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๓๗๖

เด็กชายนิติกร ร่างน้อย
๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดดงตาล (วโรสุธาประชาสรรค์)

ดงตาล  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๓๗๗

เด็กหญิงอภิลดา แสงณรงค์
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดดงตาล (วโรสุธาประชาสรรค์)

ดงตาล  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๓๗๘

เด็กหญิงเบญจมาศ สังขรักษ์
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดดงตาล (วโรสุธาประชาสรรค์)

ดงตาล  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๓๗๙

เด็กหญิงสโรชา เจริญศิลป
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดดงตาล (วโรสุธาประชาสรรค์)

ดงตาล  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๓๘๐

เด็กหญิงอุษณิษา คนดี
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดดงตาล (วโรสุธาประชาสรรค์)

ดงตาล  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๓๘๑

เด็กชายพีรพงษ์ โฆสิตาภา
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดดงตาล (วโรสุธาประชาสรรค์)

ดงตาล  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๓๘๒

เด็กหญิงภาวิณี มอญ

๒๕/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลวัดดงตาล (วโรสุธาประชาสรรค์)

ดงตาล  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๓๘๓

เด็กหญิงธัญพร ทองดี
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดดงตาล (วโรสุธาประชาสรรค์)

ดงตาล  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๓๘๔

เด็กหญิงนำตาล มอญ
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดดงตาล (วโรสุธาประชาสรรค์)

ดงตาล  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๓๘๕

เด็กชายธนโชติ ภู่ระหงษ์
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดดงตาล (วโรสุธาประชาสรรค์)

ดงตาล  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๓๘๖

เด็กชายอภิเชษฐ์ เอียมสะอาด

่

๑๒/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลวัดดงตาล (วโรสุธาประชาสรรค์)

ดงตาล  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๓๘๗

เด็กชายณฐพล เลิศอินทร์

๒๓/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลวัดดงตาล (วโรสุธาประชาสรรค์)

ดงตาล  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๓๘๘

เด็กชายรพีภัทร์ พุ่มอ่อนดี
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งเข็น ทุ่งเข็น  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๓๘๙

เด็กชายรักศักดิ

์

ม่วงทอง
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งเข็น ทุ่งเข็น  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๓๙๐

เด็กชายณัฐวัฒน์ เหมือนสีเพ็ง
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งเข็น ทุ่งเข็น  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๓๙๑

เด็กหญิงภูธวิสิฎฐ์ แสงดิษฐ์
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งเข็น ทุ่งเข็น  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๓๙๒

เด็กหญิงธนเดช สถาปตานนท์
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งเข็น ทุ่งเข็น  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๓๙๓

เด็กชายนินนาท ใจซือ

่

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งเข็น ทุ่งเข็น  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๓๙๔

เด็กชายธนากร เทพณรงค์

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งเข็น ทุ่งเข็น  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๘๓ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๖๓๙๕

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ชาวบางแก้ว
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งเข็น ทุ่งเข็น  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๓๙๖

เด็กหญิงกัลยารัตน์ สอนแก้ว
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งเข็น ทุ่งเข็น  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๓๙๗

เด็กหญิงธนัญญา รามจุล
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งเข็น ทุ่งเข็น  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๓๙๘

เด็กหญิงศศิชา มุ่งดี
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งเข็น ทุ่งเข็น  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๓๙๙

เด็กหญิงสุภาณี ใจซือ

่

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งเข็น ทุ่งเข็น  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๔๐๐

เด็กหญิงศิราณี ใจซือ

่

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งเข็น ทุ่งเข็น  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๔๐๑

เด็กหญิงนพวรรณ ใจซือ

่

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งเข็น ทุ่งเข็น  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๔๐๒

เด็กหญิงปภาวดี รุ่งฉัตร
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งเข็น ทุ่งเข็น  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๔๐๓

เด็กหญิงอรอุมา คำพิลา
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งเข็น ทุ่งเข็น  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๔๐๔

เด็กหญิงสุพรรณธิดา สุวรรณฉิม
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งเข็น ทุ่งเข็น  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๔๐๕

เด็กชายศิวัฒน์ กองม่วง
๒๘/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนสงวน บางบอน  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๔๐๖

เด็กชายอาณุช ใจเสือกุล
๑๔/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนสงวน บางบอน  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๔๐๗

เด็กหญิงณัฐชุพร สุริยน
๑๗/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนสงวน บางบอน  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๔๐๘

เด็กหญิงวิรัลพัชร อ่อนน้อม ๖/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดดอนสงวน บางบอน  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๔๐๙

เด็กชายนวดล เข้มแข็ง ๖/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดดอนสงวน บางบอน  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๔๑๐

เด็กชายรพีพัตน์ มาลัยทอง ๒/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดดอนสงวน บางบอน  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๔๑๑

เด็กชายกิตติทัต บุญส่งดี
๑๖/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนสงวน บางบอน  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๔๑๒

เด็กหญิงวันนิษา ชาวเกาะใหม่ ๒/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดดอนสงวน บางบอน  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๔๑๓

เด็กหญิงนารีรัตน์ ใจเสือกุล ๖/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดดอนสงวน บางบอน  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๔๑๔

เด็กชายประสบโชค แซ่ลิม

้

๒๘/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดดอนสงวน บางบอน  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๔๑๕

เด็กชายชนทัต วรรณดี ๗/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดดอนสงวน บางบอน  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๔๑๖

เด็กชายสุธี จำปานิล
๑๙/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนสงวน บางบอน  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๔๑๗

เด็กชายสุชินวัตร เทศวงษ์
๒๐/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนสงวน บางบอน  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๔๑๘

เด็กหญิงทิวาพร ใจเสือกุล
๑๑/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนสงวน บางบอน  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๔๑๙

เด็กหญิงวรรณกานต์ กลัดตลาด

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนสงวน บางบอน  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๔๒๐

เด็กหญิงพศิกา คำพิมูล ๑/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดดอนสงวน บางบอน  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๔๒๑

เด็กหญิงบุญรัตน์ วงษ์ขวัญเมือง
๓๑/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนสงวน บางบอน  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๔๒๒

เด็กหญิงณัฎฐา ตุ่นยิม

้

๒๕/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดดอนสงวน บางบอน  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๔๒๓

เด็กหญิงเกศินี ใจเสือกุล
๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางบอน บางบอน  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๔๒๔

เด็กชายวุฒิชัย ใจซือกุล

่

๗/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบางบอน บางบอน  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๔๒๕

เด็กชายพัชรพล สุชาอัด ๕/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบางบอน บางบอน  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๔๒๖

เด็กชายระพีภัทร หวังสุข
๒๗/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางบอน บางบอน  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๔๒๗

เด็กชายนัทธพงศ์ ปนทอง
๒๑/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางบอน บางบอน  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๔๒๘

เด็กชายวิศรุต บุญเกิด ๗/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางบอน บางบอน  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๔๒๙

เด็กชายธีรเดช พูลสมบัติ
๑๒/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางบอน บางบอน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๘๔ / ๓๑๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๖๔๓๐

เด็กชายจรูญชัย วงษ์ภู่งาม
๒๔/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางบอน บางบอน  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๔๓๑

เด็กชายณัชพล งามเหมาะ ๘/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางบอน บางบอน  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๔๓๒

เด็กชายณัฐวุฒิ กองม่วง
๑๒/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางบอน บางบอน  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๔๓๓

เด็กชายอภิชน โพธิสระ

์

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางบอน บางบอน  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๔๓๔

เด็กชายนวพล คนตรองดี

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางบอน บางบอน  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๔๓๕

เด็กชายเดชสิทธิ

์

บุญมียงค์

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางบอน บางบอน  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๔๓๖

เด็กชายกิตติภพ สิโรมา ๓/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางบอน บางบอน  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๔๓๗

เด็กชายนคร เอือเฟอ

่

๘/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางบอน บางบอน  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๔๓๘

เด็กหญิงวรรณเพ็ญ งามสง่า
๒๔/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางบอน บางบอน  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๔๓๙

เด็กหญิงพัชรา เหรา
๒๘/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางบอน บางบอน  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๔๔๐

เด็กหญิงฑิฆัมพร พรมเดช
๑๓/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางบอน บางบอน  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๔๔๑

เด็กหญิงวิราวรรณ รูปคมสัน
๒๘/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางบอน บางบอน  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๔๔๒

เด็กหญิงแก้วมณี ปานเฟอง
๒๙/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางบอน บางบอน  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๔๔๓

เด็กหญิงชวัลลักษณ์ ผิวตองอ่อน

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางบอน บางบอน  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๔๔๔

เด็กหญิงศศิธร ผ่องแผ้ว

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางบอน บางบอน  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๔๔๕

เด็กหญิงสุวิมล พันธุ์เณร ๙/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางบอน บางบอน  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๔๔๖

เด็กหญิงวิภาวดี กลินประทุม

่

๒๘/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางบอน บางบอน  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๔๔๗

เด็กหญิงเกสร สุกใส
๒๗/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางบอน บางบอน  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๔๔๘

เด็กชายไชยภัทร ใจสุกใส
๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าจัด ท่าจัด  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๔๔๙

เด็กชายสุรบดินทร์ ศรีโปฎก
๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าจัด ท่าจัด  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๔๕๐

เด็กชายธนธรณ์ ใจสุกใส
๑๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดท่าจัด ท่าจัด  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๔๕๑

เด็กชายชนาธิป หงษ์ทอง
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าจัด ท่าจัด  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๔๕๒

เด็กหญิงจิราวรรณ จันประทัตร์
๐๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดท่าจัด ท่าจัด  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๔๕๓

เด็กหญิงพิมพ์พร ประมวลสุข
๐๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดท่าจัด ท่าจัด  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๔๕๔

เด็กหญิงพัชชา อยู่ฤทธิ

์

๒๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดท่าจัด ท่าจัด  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๔๕๕

เด็กชายฐิติวัฒน์ ศรีบุตรเจริญ
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเนินพระปรางค์ ท่าจัด  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๔๕๖

เด็กชายอภิสิทธิ

์

สถาปตานนท์
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเนินพระปรางค์ ท่าจัด  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๔๕๗

เด็กชายสุทธิมนต์ นำใจดี
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเนินพระปรางค์ ท่าจัด  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๔๕๘

เด็กชายศุพัฒน์ชัย ไล้สมบูรณ์
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเนินพระปรางค์ ท่าจัด  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๔๕๙

เด็กชายรพีภัทร แสงแพร
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเนินพระปรางค์ ท่าจัด  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๔๖๐

เด็กชายชยากร ศรีจันทร์อ่อน
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเนินพระปรางค์ ท่าจัด  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๔๖๑

เด็กชายศักย์ศรณ์ แซ่อุย
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเนินพระปรางค์ ท่าจัด  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๔๖๒

เด็กชายณลงกรณ์ คำลา
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเนินพระปรางค์ ท่าจัด  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๔๖๓

เด็กชายณภัทร สาระสุภาพ
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเนินพระปรางค์ ท่าจัด  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๔๖๔

เด็กชายธีรเทพ ผิวสวยคำ
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเนินพระปรางค์ ท่าจัด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๘๕ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๖๔๖๕

เด็กชายศักย์ศรณ์ หมอนวดดี
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเนินพระปรางค์ ท่าจัด  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๔๖๖

เด็กหญิงอธิตพร ศรีหรัง

่

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเนินพระปรางค์ ท่าจัด  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๔๖๗

เด็กหญิงธตพร สีงาม
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเนินพระปรางค์ ท่าจัด  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๔๖๘

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ มอญเก่า
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเนินพระปรางค์ ท่าจัด  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๔๖๙

เด็กชายบุรินทร์ นักรบ

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวขาว หนองวัลย์เปรียง  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๔๗๐

เด็กชายเครือ มู
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวขาว หนองวัลย์เปรียง  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๔๗๑

เด็กชายวัชรากร มีเพียร

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองวัลย์เปรียง หนองวัลย์เปรียง  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๔๗๒

เด็กชายปริวัฒน์ เพชรสุนทรสกุล
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองวัลย์เปรียง หนองวัลย์เปรียง  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๔๗๓

เด็กชายฐิติวัสส์ เมตตารมณ์
๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา หนองวัลย์เปรียง  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๔๗๔

เด็กชายภานุ วัฒน์ผดุงเกียรติ
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา หนองวัลย์เปรียง  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๔๗๕

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

แซ่อึง

้

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา หนองวัลย์เปรียง  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๔๗๖

เด็กชายนันทพร จันทร์ฉาย
๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา หนองวัลย์เปรียง  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๔๗๗

เด็กชายภควัต ใจกล้า

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา หนองวัลย์เปรียง  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๔๗๘

นางสาวเกษรา บุญลือพันธ์
๒๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา หนองวัลย์เปรียง  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๔๗๙

เด็กหญิงณัฐชา เรือนทองคำ

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา หนองวัลย์เปรียง  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๔๘๐

เด็กหญิงปญญาพร ทองประดับ
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา หนองวัลย์เปรียง  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๔๘๑

เด็กชายจักรกฤษ แดงชอบกฤษ
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต วัดศรีเฉลิมเขต  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๔๘๒

เด็กชายบัณฑิต ประยูณวงศ์
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต วัดศรีเฉลิมเขต  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๔๘๓

เด็กชายกิจสดา เนียมเพราะ
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต วัดศรีเฉลิมเขต  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๔๘๔

เด็กชายระพีพัฒน์ เห็นประเสริฐ
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต วัดศรีเฉลิมเขต  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๔๘๕

เด็กชายณัฐวัชต์ ปนกรวด
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต วัดศรีเฉลิมเขต  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๔๘๖

เด็กชายนฤเดช เนียนใจดี
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต วัดศรีเฉลิมเขต  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๔๘๗

เด็กชายอิทธิพล แก้วเข็ม
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต วัดศรีเฉลิมเขต  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๔๘๘

เด็กชายวรรณภูมิ ขำเรือง
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต วัดศรีเฉลิมเขต  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๔๘๙

เด็กชายศุภกร ขันทองดี
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต วัดศรีเฉลิมเขต  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๔๙๐

เด็กชายธนพล เอมอ้น
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต วัดศรีเฉลิมเขต  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๔๙๑

เด็กหญิงบุษญพรรณ ยอดเพชร
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต วัดศรีเฉลิมเขต  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๔๙๒

เด็กหญิงสุณิสา ยอดเพ็ชร์
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต วัดศรีเฉลิมเขต  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๔๙๓

เด็กหญิงธัญมาศ คำมา

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต วัดศรีเฉลิมเขต  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๔๙๔

นางสาวนวลศรี งามทรัพย์
๐๑/๐๒/๒๕๑๙

โรงเรียนวัดทุ่งคอก ทุ่งคอก  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๔๙๕

นางสาวผกาวรรณ พันธุ์พึง

่

๐๒/๐๒/๒๕๐๗
โรงเรียนวัดทุ่งคอก ทุ่งคอก  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๔๙๖

เด็กชายซัน บุญอาจินต์
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทุ่งคอก ทุ่งคอก  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๔๙๗

เด็กชายฐิติพงษ์ เส็งดอนไพร
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งคอก ทุ่งคอก  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๔๙๘

เด็กชายศุภกฤตจ์ ประภา
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งคอก ทุ่งคอก  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๔๙๙

เด็กชายชุติพนธ์ ใจกล้า
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งคอก ทุ่งคอก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๘๖ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๖๕๐๐

เด็กชายอนุวัฒน์ เข็มทอง
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งคอก ทุ่งคอก  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๕๐๑

เด็กชายศิริชัย เชือฉำหลวง

้

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งคอก ทุ่งคอก  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๕๐๒

เด็กชายอดิศร โพธิศรี

์

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งคอก ทุ่งคอก  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๕๐๓

เด็กชายอนิศร มีขำ
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งคอก ทุ่งคอก  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๕๐๔

เด็กชายวรภพ ใจกล้า
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งคอก ทุ่งคอก  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๕๐๕

เด็กชายพยากรณ์ ลักษณะจินดา
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งคอก ทุ่งคอก  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๕๐๖

เด็กชายสรศักดิ

์

ศักดิกังวานชัย

์

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งคอก ทุ่งคอก  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๕๐๗

เด็กหญิงกรวรรณ สอนแก้ว
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งคอก ทุ่งคอก  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๕๐๘

เด็กหญิงสุนิสา โพธิพันธ์

์

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งคอก ทุ่งคอก  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๕๐๙

เด็กหญิงสุนิตา ยอดเพ็ชร
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งคอก ทุ่งคอก  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๕๑๐

เด็กหญิงฐิตาพัฒน์ ชายสีอ่อน

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งคอก ทุ่งคอก  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๕๑๑

เด็กหญิงนัธมล ดวงผัด

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งคอก ทุ่งคอก  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๕๑๒

เด็กหญิงพรชิตา สมเหมาะ
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งคอก ทุ่งคอก  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๕๑๓

เด็กหญิงศิริมา มณีรัตน์
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งคอก ทุ่งคอก  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๕๑๔

เด็กหญิงนันทิชา เสียงสมใจ
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งคอก ทุ่งคอก  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๕๑๕

เด็กหญิงขวัญชนก ใจเอือย

้

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งคอก ทุ่งคอก  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๕๑๖

เด็กหญิงสุทธิดา ใจหาญ
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งคอก ทุ่งคอก  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๕๑๗

เด็กหญิงพิมพ์ตะวัน เจริญสุข
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งคอก ทุ่งคอก  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๕๑๘

เด็กหญิงกิตติยาภรณ์ พูลทรัพย์

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งคอก ทุ่งคอก  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๕๑๙

เด็กหญิงชุติกาญจน์ แซ่ตัน
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งคอก ทุ่งคอก  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๕๒๐

เด็กหญิงนำพลอย
ทรัพย์ประเดิมชัย

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งคอก ทุ่งคอก  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๕๒๑

เด็กหญิงสุภัสสรา ศรีสุข
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งคอก ทุ่งคอก  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๕๒๒

เด็กชายสุวรรณชัย ม่วงวัดท่า
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งคอก ทุ่งคอก  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๕๒๓

เด็กชายพงษ์สิทธิ

์

พรจตุรพงศ์
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งคอก ทุ่งคอก  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๕๒๔

เด็กชายทวีคูณ ศรีรุ่งเรือง
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งคอก ทุ่งคอก  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๕๒๕

เด็กชายเศรษฐพงษ์ จันทร์หอม
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งคอก ทุ่งคอก  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๕๒๖

เด็กชายนันทกร รอดไสว
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งคอก ทุ่งคอก  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๕๒๗

เด็กชายดนัย เกิดสมบูรณ์
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งคอก ทุ่งคอก  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๕๒๘

เด็กชายสุรสิทธิ

์

เสถียรบัวงาม
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งคอก ทุ่งคอก  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๕๒๙

เด็กหญิงผกาแก้ว เรืองทองดี
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งคอก ทุ่งคอก  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๕๓๐

เด็กหญิงปาริชาต แก้วตา

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งคอก ทุ่งคอก  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๕๓๑

เด็กหญิงชลิตา ชายสีอ่อน
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งคอก ทุ่งคอก  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๕๓๒

เด็กหญิงนลิตา ทองไ/หลรวม
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งคอก ทุ่งคอก  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๕๓๓

เด็กหญิงกัณฑมาศ นุ้ยโถง
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งคอก ทุ่งคอก  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๕๓๔

เด็กหญิงจิรพรรณ ใจมัน

่

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งคอก ทุ่งคอก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๘๗ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๖๕๓๕

เด็กหญิงแพรวา สำเนียงหวาน

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งคอก ทุ่งคอก  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๕๓๖

เด็กหญิงพิชาภรณ์ สงวนสิน
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งคอก ทุ่งคอก  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๕๓๗

เด็กหญิงช่อแก้ว แจ่มศรี
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งคอก ทุ่งคอก  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๕๓๘

เด็กหญิงทิตยา จันโนติบ

๊

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งคอก ทุ่งคอก  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๕๓๙

เด็กหญิงศิริรัตน์ คชอินทร์
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งคอก ทุ่งคอก  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๕๔๐

เด็กหญิงพีระยา เจือจันทร์
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งคอก ทุ่งคอก  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๕๔๑

เด็กหญิงพรณัชชา เสถียรบัวงาม
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งคอก ทุ่งคอก  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๕๔๒

เด็กหญิงกชกร คล้ายคลึงดี

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งคอก ทุ่งคอก  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๕๔๓

เด็กหญิงประภัสสร สระทองอ้อย

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งคอก ทุ่งคอก  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๕๔๔

เด็กหญิงวรกมล ใจกล้า
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งคอก ทุ่งคอก  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๕๔๕

เด็กชายกิตติศักดิ

์

วรรณสุริวงษ์
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งคอก ทุ่งคอก  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๕๔๖

เด็กชายวัชรพงษ์ บัวบังใบ
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งคอก ทุ่งคอก  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๕๔๗

เด็กชายนพรุจ มาตนาค
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งคอก ทุ่งคอก  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๕๔๘

เด็กชายธนากร ลักษณะจินดา
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งคอก ทุ่งคอก  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๕๔๙

เด็กชายฤทธิพงษ์ พันธ์เณร
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งคอก ทุ่งคอก  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๕๕๐

เด็กชายญาณเดช จรานุพันธ์
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งคอก ทุ่งคอก  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๕๕๑

เด็กหญิงรัตตมณี เลือนลอย

่

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งคอก ทุ่งคอก  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๕๕๒

เด็กหญิงณัฎฐณิชชา ธราศิริวัฒนกุล

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งคอก ทุ่งคอก  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๕๕๓

เด็กหญิงรสกร แสงสุริยวงษ์
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งคอก ทุ่งคอก  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๕๕๔

เด็กหญิงภัทรภร ในพิมาย
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งคอก ทุ่งคอก  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๕๕๕

เด็กหญิงนภาพร
ทรัพย์ประเดิมชัย

๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งคอก ทุ่งคอก  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๕๕๖

เด็กหญิงศศิธร หงษ์เวียงจันทร์
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งคอก ทุ่งคอก  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๕๕๗

เด็กหญิงฐิติมา ทัพใจหาญ
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งคอก รางเทียน  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๕๕๘

เด็กหญิงอาทิตยา เกิดสมบูรณ์
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งคอก รางเทียน  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๕๕๙

เด็กหญิงพีรดา ศรีโพธิพันธ์

์

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งคอก รางเทียน  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๕๖๐

เด็กหญิงคัคนานนท์ คงเจริญถิน

่

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งคอก รางเทียน  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๕๖๑

เด็กหญิงปวีนัส เข็มทอง

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งคอก รางเทียน  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๕๖๒

เด็กหญิงจีรนันท์ ใจกล้า

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งคอก รางเทียน  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๕๖๓

เด็กชายพัชรพล สามงามยา
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งคอก รางเทียน  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๕๖๔

เด็กชายเผชิญชัย ปนทอง
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งคอก รางเทียน  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๕๖๕

เด็กชายเกือกูล

้

ผิวขำ
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งคอก รางเทียน  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๕๖๖

เด็กชายเฉลิมพล
ทรัพย์ประเดิมชัย

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งคอก รางเทียน  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๕๖๗

เด็กชายภูริภัทร์ เชือฉำหลวง

้

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งคอก รางเทียน  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๕๖๘

เด็กชายภูมิพัฒน์ อ่องสุทธิ

์

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งคอก รางเทียน  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๕๖๙

เด็กชายนิพนธ์ นาคทองอินทร์
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งคอก รางเทียน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๘๘ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๖๕๗๐

เด็กชายกุลจิรัฎ ใจเอือย

้

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งคอก รางเทียน  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๕๗๑

เด็กชายธนกฤต ใจเอือย

้

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งคอก รางเทียน  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๕๗๒

เด็กชายเจษฎาพร แสงโชติ
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งคอก รางเทียน  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๕๗๓

เด็กชายเอกพงศ์ สมสอน

๑๓/๑๒๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งคอก รางเทียน  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๕๗๔

เด็กชายธันวา เสียงสมใจ
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งคอก รางเทียน  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๕๗๕

เด็กชายพิษณุ โมธา
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งคอก รางเทียน  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๕๗๖

เด็กหญิงปภัสสร ม่วงแก้ว
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งคอก รางเทียน  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๕๗๗

เด็กชายอภิรักษ์ ม่วงคุ้ม
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งคอก รางเทียน  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๕๗๘

เด็กหญิงอรอุมา คำหอมจันทร์
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนมะนาว ดอนมะนาว  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๕๗๙

เด็กชายพชร โพธิสุวรรณ

์

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนมะนาว ดอนมะนาว  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๕๘๐

เด็กชายสรวิศ ใจตรง
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนมะนาว ดอนมะนาว  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๕๘๑

เด็กชายสมศักดิ

์

ใจตรง
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนมะนาว ดอนมะนาว  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๕๘๒

เด็กชายภาณุวัฒน์ ใจตรง
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนมะนาว ดอนมะนาว  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๕๘๓

เด็กชายกฤษฎา โกมลสิงห์
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนมะนาว ดอนมะนาว  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๕๘๔

เด็กชายอรรพร แพทย์ประเสริฐ
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนมะนาว ดอนมะนาว  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๕๘๕

เด็กชายเพชร แสนดี
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนมะนาว ดอนมะนาว  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๕๘๖

เด็กหญิงนงลักษณ์ ใยบุญมี
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนมะนาว ดอนมะนาว  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๕๘๗

เด็กหญิงสุชานันท์ ออมสิน
๒๗/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนมะนาว ดอนมะนาว  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๕๘๘

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ใยบุญมี
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนมะนาว ดอนมะนาว  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๕๘๙

เด็กหญิงสุภัสรา ใจตรง
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนมะนาว ดอนมะนาว  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๕๙๐

เด็กหญิงธนัตตา สระทองยอด
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนมะนาว ดอนมะนาว  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๕๙๑

เด็กหญิงสุชาดา จันทร์เดช
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนมะนาว ดอนมะนาว  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๕๙๒

เด็กหญิงณัทธิชา แยกผิวผ่อง
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนมะนาว ดอนมะนาว  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๕๙๓

เด็กหญิงอรทัย ใจตรง
๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนมะนาว ดอนมะนาว  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๕๙๔

เด็กชายชาคริต ลิขิตเขียน
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนมะนาว ดอนมะนาว  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๕๙๕

เด็กชายณัฐกิตติ

์

แสงอรุณ
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนมะนาว ดอนมะนาว  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๕๙๖

เด็กชายณัฐพล ทองเชือ

้

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนมะนาว ดอนมะนาว  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๕๙๗

เด็กชายปกรณ์เกียรติ ศรีน้อยเมือง
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนมะนาว ดอนมะนาว  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๕๙๘

เด็กชายศิริวัฒน์ ออมสิน
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนมะนาว ดอนมะนาว  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๕๙๙

เด็กชายชยพร ฉัตรแก้ว
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนมะนาว ดอนมะนาว  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๖๐๐

เด็กหญิงจารุวรรณ ใจตรง ๑๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดดอนมะนาว ดอนมะนาว  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๖๐๑

เด็กหญิงธัญญาพร เจียดอนไพร
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนมะนาว ดอนมะนาว  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๖๐๒

เด็กหญิงภูษา ใจตรง
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนมะนาว ดอนมะนาว  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๖๐๓

เด็กหญิงมนัสชนก พึงไม้

่

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนมะนาว ดอนมะนาว  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๖๐๔

เด็กหญิงรินดา ม่วงเขาย้อย
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนมะนาว ดอนมะนาว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๘๙ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๖๖๐๕

เด็กหญิงวิชญาฎา มณีโรจน์
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนมะนาว ดอนมะนาว  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๖๐๖

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ นำใจดี
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนมะนาว ดอนมะนาว  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๖๐๗

เด็กหญิงกิจตรา ออมสิน

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนมะนาว ดอนมะนาว  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๖๐๘

เด็กหญิงสุจิตรา ดอนฟุงไพร
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนมะนาว ดอนมะนาว  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๖๐๙

เด็กหญิงอำภา เอียมวงษ์

่

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนมะนาว ดอนมะนาว  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๖๑๐

นางสาวปนัดดา ศรีโสภณ
๐๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา รางเทียน  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๖๑๑

เด็กชายศักดินรินทร์

์

พุกบ้านยาง
๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา รางเทียน  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๖๑๒

เด็กชายศักดิชัย

์

แซ่ตัง

้

๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา รางเทียน  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๖๑๓

เด็กหญิงเนตรดาว บุญแสงศรี

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา รางเทียน  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๖๑๔

เด็กชายอดุลย์ วรรณศรี
๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา รางเทียน  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๖๑๕

เด็กชายประกายเทพ ต้นเนียม
๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา รางเทียน  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๖๑๖

เด็กหญิงผกามาศ ลำเลิศ
๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา รางเทียน  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๖๑๗

เด็กชายภราดล ชิมสด
๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา รางเทียน  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๖๑๘

เด็กชายกวินพงศ์ อัครโชครัศมีกุล
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา รางเทียน  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๖๑๙

เด็กหญิงชลนิชา สร้อยทอง
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา รางเทียน  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๖๒๐

เด็กชายสุชาติ ยศหนองทุ่ม

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา รางเทียน  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๖๒๑

เด็กหญิงอังคนา เกิดอุบล

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา รางเทียน  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๖๒๒

เด็กหญิงจิรภัทร ธูปโพธิ

์

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา รางเทียน  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๖๒๓

เด็กหญิงชลนิภา ชินคำ

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา รางเทียน  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๖๒๔

เด็กชายพลวัตร ขุนพิทักษ์
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา รางเทียน  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๖๒๕

เด็กชายนิติพงษ์ ผิวเกลียง

้

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา รางเทียน  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๖๒๖

เด็กชายบุณวัชร คงธาร
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา รางเทียน  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๖๒๗

เด็กชายชัยวัฒน์ เนียมสด
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา รางเทียน  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๖๒๘

เด็กหญิงธิดาแก้ว ใจกล้า
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา รางเทียน  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๖๒๙

เด็กหญิงจิดาภา สร้อยสุวรรณ
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา รางเทียน  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๖๓๐

เด็กชายสรยุทธ ลักษณสร
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา รางเทียน  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๖๓๑

เด็กชายกิตติพงศ์ เชือฉำหลวง

้

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา รางเทียน  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๖๓๒

เด็กหญิงพูนสิริพัฒน์ สมพงษ์
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไชยนาราษฎร์ วัดไชยนาราษฎร์  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๖๓๓

เด็กชายปริญญา ขำดี

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไชยนาราษฎร์ วัดไชยนาราษฎร์  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๖๓๔

เด็กชายรัฐภูมิ พึงจะแย้ม

่

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไชยนาราษฎร์ วัดไชยนาราษฎร์  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๖๓๕

เด็กชายสิทธิชัย ไกรทองอยู่
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไชยนาราษฎร์ วัดไชยนาราษฎร์  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๖๓๖

เด็กชายธีรพันทุ์ ไกรทองอยู่
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไชยนาราษฎร์ วัดไชยนาราษฎร์  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๖๓๗

เด็กชายโชติพัฒน์ บูชา
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไชยนาราษฎร์ วัดไชยนาราษฎร์  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๖๓๘

เด็กชายศตวรรษ ศรีสังข์งาม
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไชยนาราษฎร์ วัดไชยนาราษฎร์  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๖๓๙

เด็กชายรัฐภูมิ โพธิทอง

์

๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไชยนาราษฎร์ วัดไชยนาราษฎร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๙๐ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๖๖๔๐

เด็กหญิงปยรัตน์ แจงเล็ก
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไชยนาราษฎร์ วัดไชยนาราษฎร์  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๖๔๑

เด็กหญิงชนนิกานต์ แซ่ตัง

้

๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไชยนาราษฎร์ วัดไชยนาราษฎร์  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๖๔๒

เด็กหญิงสิรินทิพย์ ฉิมไว
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไชยนาราษฎร์ วัดไชยนาราษฎร์  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๖๔๓

เด็กชายธีรวัฒน์ เพียนสงคราม

้

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไชยนาราษฎร์ วัดไชยนาราษฎร์  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๖๔๔

เด็กหญิงสโรศิณี เจ๊กเผือกหอม
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไชยนาราษฎร์ วัดไชยนาราษฎร์  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๖๔๕

เด็กชายณฐวัฒน์ คำหอมกุล
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไชยนาราษฎร์ วัดไชยนาราษฎร์  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๖๔๖

เด็กหญิงส้ม พม่า
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไชยนาราษฎร์ วัดไชยนาราษฎร์  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๖๔๗

เด็กหญิงชัญญา แหวนทองคำ
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดไชยนาราษฎร์  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๖๔๘

เด็กชายทศพร พูลสำราญ
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดไชยนาราษฎร์  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๖๔๙

เด็กหญิงมณีรัตน์ พูลสำราญ
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดไชยนาราษฎร์  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๖๕๐

เด็กชายธนภัทร ไวศยะโสภณ
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดไชยนาราษฎร์  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๖๕๑

เด็กชายวีรภัทร ขำดี
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดไชยนาราษฎร์  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๖๕๒

เด็กชายศุภกิจพงศ์ ลำพันธุ์
๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดไชยนาราษฎร์  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๖๕๓

เด็กชายวิโรจน์ มณีอุปถัมภ์
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสองพีน้อง

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๖๕๔

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ เซียงฉี
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสองพีน้อง

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๖๕๕

เด็กหญิงลักษิกา ชมโคกสูง
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสองพีน้อง

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๖๕๖

เด็กชายธีรศักดิ

์

จันทร์หอม

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสองพีน้อง

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๖๕๗

เด็กหญิงพลอยชมพู อุบลแก้ว
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสองพีน้อง

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๖๕๘

เด็กหญิงรฐาวรรณ เรืองหิรัญวนิช
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสองพีน้อง

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๖๕๙

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ พูลสุวรรณ
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสองพีน้อง

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๖๖๐

เด็กชายชานนท์ กลินธูป

่

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสองพีน้อง

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๖๖๑

เด็กชายพีรภัทร จำปาทอง
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสองพีน้อง

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๖๖๒

เด็กหญิงกมลลักษณ์ กลินโกมุท

่

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสองพีน้อง

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๖๖๓

เด็กหญิงจิราภรณ์ กลัดอยู่
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสองพีน้อง

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๖๖๔

เด็กชายกิตติภณ สระโจมทอง
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสองพีน้อง

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๖๖๕

เด็กชายพรเทพ ผิวแก้วดี
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสองพีน้อง

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๖๖๖

เด็กชายชลชัย หทัยปติสุข
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสองพีน้อง

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๖๖๗

เด็กหญิงชนิษฐา จันทร์ตรี
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสองพีน้อง

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๖๖๘

เด็กชายจิรายุ จันทมาลี
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสองพีน้อง

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๖๖๙

เด็กหญิงศิริพร นุ่มศรีนวล
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสองพีน้อง

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๖๗๐

เด็กชายขวัญชาติ เรืองหิรัญวนิช
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสองพีน้อง

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๖๗๑

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

มิงแก้ว

่

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสองพีน้อง

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๖๗๒

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ทองระย้า
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสองพีน้อง

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๖๗๓

เด็กหญิงอิงฟา รอดชีวิต
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสองพีน้อง

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๖๗๔

เด็กชายดนุเดช บุญเปรมปรี
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสองพีน้อง

่

วัดบางซอ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๙๑ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๖๖๗๕

เด็กหญิงณัฐวดี กลินธูป

่

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสองพีน้อง

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๖๗๖

เด็กหญิงสุพรรษา สมบูรณ์ดี
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสองพีน้อง

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๖๗๗

เด็กชายสมบูรณ์ บุญรอด
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสองพีน้อง

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๖๗๘

เด็กชายพลเทพ พึงจะแย้ม

่

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสองพีน้อง

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๖๗๙

เด็กชายราชันย์ รูปขำดี
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสองพีน้อง

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๖๘๐

เด็กชายนนทกานต์ จำปาทอง
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสองพีน้อง

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๖๘๑

เด็กชายสหรัฐ รัตนวราห
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๖๘๒

เด็กชายสุริยันต์ เกตุแก้ว
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสองพีน้องวิทยา

่

วัดบางซอ  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๖๘๓

เด็กชายเปรมศักดิ

์

เนียมศรี
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์ราษฎร์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๖๖๘๔

เด็กชายจีระศักดิ

์

อู่สุวรรณ
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์ราษฎร์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๖๖๘๕

เด็กชายณพวุฒิ สุขโชติ
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์ราษฎร์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๖๖๘๖

เด็กชายจิรภัทร โพธิหิรัญ

์

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์ราษฎร์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๖๖๘๗

เด็กชายทินภัทร วันอยู่
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์ราษฎร์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๖๖๘๘

เด็กชายชนสรณ์ โสไล
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์ราษฎร์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๖๖๘๙

เด็กชายธีรทัศน์ บุญนวน
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์ราษฎร์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๖๖๙๐
เด็กชายศิษย์ประเสริฐ

ธนีสัตย์
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์ราษฎร์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๖๖๙๑

เด็กชายฉลองราช พูลปน
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์ราษฎร์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๖๖๙๒

เด็กชายสัมพันธ์ จักรเพ็ชร
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์ราษฎร์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๖๖๙๓

เด็กชายมงคลชัย วันอยู่
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์ราษฎร์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๖๖๙๔

เด็กชายพีรวิชญ์ ศรีบุญเพ็ง
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์ราษฎร์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๖๖๙๕

เด็กหญิงศศิธร หอมหวลดี
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์ราษฎร์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๖๖๙๖

เด็กหญิงศิริลักษณ์ รักษาศิริ
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์ราษฎร์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๖๖๙๗

เด็กหญิงณัฐนิชา สุดรอด
๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์ราษฎร์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๖๖๙๘

เด็กหญิงกัลยกร หูแก้ว
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์ราษฎร์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๖๖๙๙

เด็กชายสนธยา เพ็ชรสีงาม
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์)
วัดบางสะแก  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๗๐๐

เด็กชายทรงพร สังข์เงิน
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์)
วัดบางสะแก  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๗๐๑

เด็กหญิงกาญจนา เงินประเสริฐ
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์)
วัดบางสะแก  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๗๐๒

เด็กชายพีรภัทร จันทร์หอม
๐๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์)

วัดบางสะแก  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๗๐๓

เด็กหญิงวรีวรรณ สาหร่าย
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดหนองแขม  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๗๐๔

เด็กหญิงสิริรัตน์ ใจตรง
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดหนองแขม  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๗๐๕

เด็กหญิงภริชญา ใจกล้า
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดหนองแขม  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๗๐๖

เด็กหญิงอนันตญา ใจตรง
๐๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดหนองแขม  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๗๐๗

เด็กชายอวิรุทธิ

์

โพธิมัน

์ ่

๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดหนองแขม  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๗๐๘

เด็กหญิงมลธิญา ใยบุญมี
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดหนองแขม  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๗๐๙

เด็กชายสุริยา คนใหญ่บ้าน
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดหนองแขม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๙๒ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๖๗๑๐

เด็กชายนัฐภูมิ โนนสูง
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหัวกลับ วัดหัวกลับ  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๗๑๑

เด็กชายศุภกิตต์ สำเนียงหวาน
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหัวกลับ วัดหัวกลับ  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๗๑๒

เด็กชายธนภัทร มูลศรีแก้ว
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหัวกลับ วัดหัวกลับ  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๗๑๓

เด็กชายศักรินทร์ ร่มวิเชียร
๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหัวกลับ วัดหัวกลับ  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๗๑๔

เด็กชายขวัญชัย บุญมีฤทธิ

์

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหัวกลับ วัดหัวกลับ  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๗๑๕

เด็กชายปยวัตร เบ็ญพาด
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหัวกลับ วัดหัวกลับ  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๗๑๖

เด็กชายเสกสรร จุติ
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหัวกลับ วัดหัวกลับ  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๗๑๗

เด็กชายวงศกร สีเจียม
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหัวกลับ วัดหัวกลับ  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๗๑๘

เด็กหญิงเกวลิน ทิพย์ประพรรณ
๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหัวกลับ วัดหัวกลับ  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๗๑๙

เด็กหญิงชมพูนุช สารีบุตร
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหัวกลับ วัดหัวกลับ  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๗๒๐

เด็กหญิงนันทนา เนียมสด
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหัวกลับ วัดหัวกลับ  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๗๒๑

เด็กหญิงมีนา รอดมณี
๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหัวกลับ วัดหัวกลับ  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๗๒๒

เด็กหญิงวิไลภรณ์ วงขันต์
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหัวกลับ วัดหัวกลับ  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๗๒๓

เด็กหญิงอรวรา บุญมีฤทธิ

์

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหัวกลับ วัดหัวกลับ  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๗๒๔

เด็กหญิงเนตรดาว สำเนียงหวาน
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหัวกลับ วัดหัวกลับ  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๗๒๕

เด็กหญิงอักษราภัค เพ็ชรทรัพย์
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหัวกลับ วัดหัวกลับ  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๗๒๖

เด็กหญิงชิดชนก ใจบุญ
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทับกระดาน ทับกระดาน  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๗๒๗

เด็กหญิงฐิติมา ใจกล้า
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทับกระดาน ทับกระดาน  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๗๒๘

เด็กหญิงนิชากรณ์ แซ่ว่อง
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทับกระดาน ทับกระดาน  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๗๒๙

เด็กหญิงรวิพร ชูส่งกลิน

่

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทับกระดาน ทับกระดาน  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๗๓๐

เด็กหญิงสุภาวดี วิลัยเลิศ
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทับกระดาน ทับกระดาน  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๗๓๑

เด็กหญิงอริสรา เชียงกา
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทับกระดาน ทับกระดาน  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๗๓๒

เด็กหญิงอิษยา รุ่งเรืองศรี
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทับกระดาน ทับกระดาน  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๗๓๓

เด็กหญิงอาณิชา ส่งอิม

่

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทับกระดาน ทับกระดาน  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๗๓๔

เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ ตลึงเพชร
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทับกระดาน ทับกระดาน  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๗๓๕

เด็กหญิงเพชรรดา เฟองนคร
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทับกระดาน ทับกระดาน  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๗๓๖

เด็กหญิงวชิรญา ศรีสุวรรณ
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทับกระดาน ทับกระดาน  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๗๓๗

เด็กหญิงเมยาวี ตรีเกษรมาศ
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทับกระดาน ทับกระดาน  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๗๓๘

เด็กชายคมกริช ม่วงวัดท่า
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทับกระดาน ทับกระดาน  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๗๓๙

เด็กชายนพคุณ อังกอ
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทับกระดาน ทับกระดาน  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๗๔๐

เด็กชายธนพล ระรืน

่

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทับกระดาน ทับกระดาน  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๗๔๑

เด็กชายธีรภัทร พูลศรี
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทับกระดาน ทับกระดาน  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๗๔๒

เด็กชายนันฒวัฒน์ ใจหาญ
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทับกระดาน ทับกระดาน  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๗๔๓

เด็กชายวิศวะ ใจหาญ
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทับกระดาน ทับกระดาน  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๗๔๔

เด็กชายธีรภัทร คล้ายนาค
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทับกระดาน ทับกระดาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๙๓ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๖๗๔๕

เด็กชายมิคกี

้

คูสแมน

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทับกระดาน ทับกระดาน  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๗๔๖

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ศรีอินทร์กิจ
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทับกระดาน ทับกระดาน  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๗๔๗

เด็กชายนิธิวัตร ชาญจระเข้
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทับกระดาน ทับกระดาน  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๗๔๘

เด็กชายเอกภพ ปลังบุญมี

่

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทับกระดาน ทับกระดาน  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๗๔๙

เด็กชายพงศพัฒน์ รุ่งราตรี
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทับกระดาน ทับกระดาน  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๗๕๐

เด็กชายพีรพล เฟองนคร
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทับกระดาน ทับกระดาน  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๗๕๑

เด็กชายเจษฎาภรณ์ ตรีเกษรมาศ
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทับกระดาน ทับกระดาน  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๗๕๒

เด็กหญิงจันจิรา ส่งแสงจันทร์

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทับกระดาน ทับกระดาน  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๗๕๓

เด็กหญิงจิรประภา เสียงเสนาะ
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทับกระดาน ทับกระดาน  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๗๕๔

เด็กหญิงพรพิมล แจ่มบูชา
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทับกระดาน ทับกระดาน  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๗๕๕

เด็กหญิงมาริสา มูลทิม

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทับกระดาน ทับกระดาน  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๗๕๖

เด็กหญิงเพชรลดา ตุ้มนิลกาล
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทับกระดาน ทับกระดาน  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๗๕๗

เด็กหญิงวิไลวรรณ ปานเขียว
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทับกระดาน ทับกระดาน  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๗๕๘

เด็กหญิงพิทยาภรณ์ ดอกไม้หอม
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทับกระดาน ทับกระดาน  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๗๕๙

เด็กหญิงศิริประภา เสมมีสุข
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทับกระดาน ทับกระดาน  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๗๖๐

เด็กชายณัฐพงษ์ หลวงจันทร์
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทับกระดาน ทับกระดาน  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๗๖๑

เด็กชายเกรียงไกร ตุ้มนิลกาล
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทับกระดาน ทับกระดาน  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๗๖๒

เด็กหญิงสุทธินาช คูเกษมทรัพย์
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทับกระดาน ทับกระดาน  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๗๖๓

เด็กหญิงนารีรัตน์ ขันทองดี
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทับกระดาน ทับกระดาน  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๗๖๔

เด็กหญิงเพชรลัดดา แซ่โหล
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทับกระดาน ทับกระดาน  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๗๖๕

เด็กหญิงวิมลวรรณ ใจซือ

่

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทับกระดาน ทับกระดาน  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๗๖๖

เด็กหญิงวรรณา คำประเสริฐ
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทับกระดาน ทับกระดาน  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๗๖๗

เด็กหญิงอำพร เล็กเพ้อ
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทับกระดาน ทับกระดาน  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๗๖๘

เด็กหญิงศรุตาพร นิลปานกัน
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทับกระดาน ทับกระดาน  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๗๖๙

เด็กหญิงณัฐวรา บัวสี
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทับกระดาน ทับกระดาน  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๗๗๐

เด็กหญิงอัครภา จาดคล้าย
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทับกระดาน ทับกระดาน  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๗๗๑

เด็กหญิงกาญจนา แผ่นสมบูรณ์
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทับกระดาน ทับกระดาน  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๗๗๒

เด็กหญิงอทิตติยา มาวงศ์
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทับกระดาน ทับกระดาน  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๗๗๓

เด็กหญิงสุรีรัตน์ รัศมี
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทับกระดาน ทับกระดาน  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๗๗๔

เด็กหญิงกัณฑริกา พรหมไพร
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทับกระดาน ทับกระดาน  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๗๗๕

เด็กหญิงหทัยพร แซ่ว่อง
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทับกระดาน ทับกระดาน  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๗๗๖

เด็กชายธนากร พม่า
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๗๗๗

เด็กชายธวัชชัย ต้มไพร
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๗๗๘

เด็กชายวชิระ วงษ์ไว
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๗๗๙

เด็กชายธนกร ธรรมดา
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๙๔ / ๓๑๘

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๖๗๘๐

เด็กชายระพีพร ระศรีจันทร์
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๗๘๑

เด็กชายวัชรพล พินดอนไพร
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๗๘๒

เด็กชายศุภกิจ ฝูงประเสริฐ
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๗๘๓

เด็กชายศุภกิตติ

์

สว่างศรี
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๗๘๔

เด็กหญิงสุพัตรา บุญทอง
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๗๘๕

เด็กหญิงลลิตา วรรณโต
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๗๘๖

เด็กหญิงปรียาพร นำประเสริฐ
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๗๘๗

เด็กหญิงสุดารัตน์ เซียงฉิน

่

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๗๘๘

เด็กหญิงวีระวรรณ สุวรรณพันชู
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๗๘๙

เด็กหญิงปริตตา สมคิด
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๗๙๐

เด็กหญิงศรินธร แก้วใส
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๗๙๑

เด็กหญิงกันติชา ตาเห็น
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๗๙๒

เด็กหญิงกวิศรา แพงน้อย
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๗๙๓

เด็กชายพีระภัทร บัวกลิน

่

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๗๙๔

เด็กชายณัฐพล กลินปลาด

่

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๗๙๕

เด็กหญิงอ้อ ไชยผาภูมิ

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๗๙๖

เด็กชายโทน -
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๗๙๗

เด็กหญิงณัฐวุฒิ วงษ์ทองคำ
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๗๙๘

เด็กชายสิรวิชญ์ ทะนารี
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๗๙๙

เด็กหญิงวาสนา ศรีภุมมา
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๘๐๐

เด็กชายธราเทพ ใจมัน

่

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๘๐๑

เด็กชายณัฐวุฒิ หมดทุกข์

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๘๐๒
เด็กหญิงประกายแสง แซ่ลี

้

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๘๐๓

เด็กหญิงพรรณพษา กล้าหาญ
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๘๐๔

เด็กหญิงสตรีรัตน์ บุญแห
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๘๐๕

เด็กหญิงวิดา อองมู
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๘๐๖

เด็กชายศุภกันต์ เถียรประภากุล
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๘๐๗

เด็กชายสราวุฒิ ใจซือ

่

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๘๐๘

เด็กชายธีรภัทร ทีดี
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๘๐๙

เด็กชายอภิชาต ขานภูเขียว
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๘๑๐

เด็กชายธีรศักดิ

์

รุมฉิมพลี
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๘๑๑

เด็กชายวสันต์ แก้วมีสี
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๘๑๒

เด็กชายจิตวิสุทธิ

์

วัชรชัยโสภณสิริ
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๘๑๓

เด็กชายพีระพัฒน์ พันธ์แจ่ม
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๘๑๔

นายนฤพล ทุมศิลา
๐๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๙๕ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๖๘๑๕

เด็กหญิงวรัญญา ศิริกุล
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๘๑๖

เด็กชายจักพรรดิ

์

สีทาลาด
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๘๑๗

เด็กหญิงชุติมา แย้มพลายดี
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัววัง วัดบ่อสุพรรณ  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๘๑๘

เด็กหญิงปณิตา บุญเพ็ง
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนตำลึง วัดหัวกลับ  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๘๑๙

เด็กหญิงจารุวรรณ พึงรัตน์

่

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนตำลึง วัดหัวกลับ  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๘๒๐

เด็กชายสุทธิพงศ์ จูชูเกตุ

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนตำลึง วัดหัวกลับ  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๘๒๑

เด็กชายรัฐภูมิ แสนสุข
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนตำลึง วัดหัวกลับ  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๘๒๒

เด็กหญิงเบญจวรรณ เล็กกระจ่าง
๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดอนตำลึง วัดหัวกลับ  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๘๒๓

เด็กหญิงชุติมณฑน์ เอกบวรพรรณ
๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดอนตำลึง วัดหัวกลับ  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๘๒๔

เด็กชายวัชรา กองม่วง
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์ วัดเทพพิทักษ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๘๒๕

เด็กหญิงสุภัสสรา โพธิสุวรรณ

์

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์ วัดเทพพิทักษ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๘๒๖

เด็กชายบัญชา ดวงแก้ว
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์ วัดเทพพิทักษ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๘๒๗

เด็กชายยศพนธ์ เพ็งอรุณ
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์ วัดเทพพิทักษ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๘๒๘

เด็กชายจักรพันธ์ ขันมัน

่

๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์ วัดเทพพิทักษ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๘๒๙

เด็กชายปุณยวีร์ ปติปฏิมารัตน์
๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์ วัดเทพพิทักษ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๘๓๐

เด็กชายปฎิภัทร แจ้งดอนไพร
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์ วัดเทพพิทักษ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๘๓๑

เด็กหญิงธัญชนก เหลืองรุ่งทรัพย์
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์ วัดเทพพิทักษ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๘๓๒

เด็กหญิงเจนจิรา แซ่ตัน
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์ วัดเทพพิทักษ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๘๓๓

เด็กหญิงโชติกา ใจซือกำจร

่

๐๒/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์ วัดเทพพิทักษ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๘๓๔

เด็กหญิงปนัดดา เหลืองรุ่งทรัพย์
๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์ วัดเทพพิทักษ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๘๓๕

เด็กหญิงอสมา เหลืองพิทักษ์
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์ วัดเทพพิทักษ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๘๓๖

เด็กหญิงนวพร วงษสมิง
๐๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์ วัดเทพพิทักษ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๘๓๗

เด็กหญิงธัญวลัย เชียงสิน
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์ วัดเทพพิทักษ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๘๓๘

เด็กหญิงขวัญชนก ผิวทองงาม
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์ วัดเทพพิทักษ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๘๓๙

เด็กชายธนาวีร์ นิธิศธนรัชช์
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์ วัดเทพพิทักษ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๘๔๐

เด็กชายจักรินทร์ ใจตรง
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์ วัดเทพพิทักษ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๘๔๑

เด็กชายณัฐพงษ์ อินต๊ะปวน
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์ วัดเทพพิทักษ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๘๔๒

เด็กชายพิพัฒน์ รอดเพ็ชร
๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์ วัดเทพพิทักษ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๘๔๓

เด็กชายต้นกล้า ใจหาญ
๐๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์ วัดเทพพิทักษ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๘๔๔

เด็กชายวงศกร เหลืองวัฒนวิไล
๑๒/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์ วัดเทพพิทักษ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๘๔๕

เด็กชายธนารัฐ ว่องดี
๒๕/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์ วัดเทพพิทักษ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๘๔๖

เด็กชายวสินชัย แซ่ตัน
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์ วัดเทพพิทักษ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๘๔๗

เด็กหญิงพิมพร ทองนอก
๐๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์ วัดเทพพิทักษ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๘๔๘

เด็กหญิงฐิตาพร จันทราทิพย์
๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์ วัดเทพพิทักษ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๘๔๙

เด็กหญิงดวงจันทร์ แซ่ตัน
๐๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์ วัดเทพพิทักษ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๙๖ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๖๘๕๐

เด็กหญิงเกสรา ฉิมพา
๐๒/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์ วัดเทพพิทักษ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๘๕๑

เด็กหญิงพิมพ์มาดา ใจซือ

่

๑๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์ วัดเทพพิทักษ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๘๕๒

เด็กหญิงพิชชาภา ปกษากนก
๒๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์ วัดเทพพิทักษ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๘๕๓

เด็กชายกฤษฎา จันทะคุ่ย
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์ วัดเทพพิทักษ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๘๕๔

เด็กชายณัฐวุฒิ คล้ายมงคล
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์ วัดเทพพิทักษ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๘๕๕

เด็กชายมงคล มอญเกริง

่

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองพันเทา วัดหนองพันเทา  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๘๕๖

เด็กชายศุภกฤต ใจยังยืน

่

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองพันเทา วัดหนองพันเทา  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๘๕๗

เด็กชายวรพล ใจอดทน
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองพันเทา วัดหนองพันเทา  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๘๕๘

เด็กชายทัตพล ผิวเกลียง

้

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองพันเทา วัดหนองพันเทา  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๘๕๙

เด็กชายพัชรดนัย กุลมณี
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองพันเทา วัดหนองพันเทา  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๘๖๐

เด็กชายวัศศ์ศพล สิงห์เพ็ชร
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองพันเทา วัดหนองพันเทา  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๘๖๑

เด็กชายวุฒิชัย คำปาน
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองพันเทา วัดหนองพันเทา  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๘๖๒

เด็กชายณัฐวุฒิ ลิดพันธ์
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองพันเทา วัดหนองพันเทา  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๘๖๓

เด็กชายจิรวัตน์ แปงหอม
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองพันเทา วัดหนองพันเทา  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๘๖๔

เด็กชายปวรรุจ สร้อยพูล
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองพันเทา วัดหนองพันเทา  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๘๖๕

เด็กชายสิทธิพร ศรีฉำพันธุ์
๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองพันเทา วัดหนองพันเทา  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๘๖๖

เด็กชายเกริกพิชัย รวบรวม
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองพันเทา วัดหนองพันเทา  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๘๖๗

เด็กชายทินกร รอดพ้นภัย
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองพันเทา วัดหนองพันเทา  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๘๖๘

เด็กชายอดิศักดิ

์

ปราณีตพลกรัง
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองพันเทา วัดหนองพันเทา  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๘๖๙

เด็กหญิงหิรัญญาพร พรมอ่อน
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองพันเทา วัดหนองพันเทา  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๘๗๐

เด็กหญิงจันทร์จิรา ผิวสุข
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองพันเทา วัดหนองพันเทา  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๘๗๑

เด็กหญิงณัฐชา เชาว์สุวรรณ
๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองพันเทา วัดหนองพันเทา  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๘๗๒

เด็กหญิงอนันตญา ลำเลิศ
๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองพันเทา วัดหนองพันเทา  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๘๗๓

เด็กหญิงจีเปยโซ่ (พม่า)
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองพันเทา วัดหนองพันเทา  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๘๗๔

เด็กหญิงภัทรพลอย พันธ์ทอง
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองพันเทา วัดหนองพันเทา  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๘๗๕

เด็กหญิงอรทัย เพชรปานกัน
๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองพันเทา วัดหนองพันเทา  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๘๗๖

เด็กชายกฤษณะ คำปาน
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองพันเทา วัดหนองพันเทา  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๘๗๗

เด็กชายจิรายุ จิตต์ภิรมย์
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองพันเทา วัดหนองพันเทา  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๘๗๘

เด็กชายชุติพนธ์ อาจหาญ
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองพันเทา วัดหนองพันเทา  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๘๗๙

เด็กชายธรรมนูญ ลำเลิศ
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองพันเทา วัดหนองพันเทา  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๘๘๐

เด็กชายธิติยะ ดวงมา
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองพันเทา วัดหนองพันเทา  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๘๘๑

เด็กชายฤทธิพงษ์ สำเนียงสูง
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองพันเทา วัดหนองพันเทา  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๘๘๒

เด็กชายวรพรต เลาวิชุวกรนุกูล
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองพันเทา วัดหนองพันเทา  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๘๘๓

เด็กชายอโนม มีทรัพย์มัน

่

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองพันเทา วัดหนองพันเทา  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๘๘๔
เด็กชายต้นตระกรานต์

เพชรดง
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองพันเทา วัดหนองพันเทา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๙๗ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๖๘๘๕

เด็กหญิงจรัสลักษณ์ เมืองนก
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองพันเทา วัดหนองพันเทา  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๘๘๖

เด็กหญิงเบญจวรรณ มีนิลดี
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองพันเทา วัดหนองพันเทา  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๘๘๗

เด็กหญิงปาริฉัตร พรรณสิงห์
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองพันเทา วัดหนองพันเทา  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๘๘๘

เด็กหญิงมัลลิกา เขียวหวาน
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองพันเทา วัดหนองพันเทา  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๘๘๙

เด็กหญิงสุธาทิพย์ ศรีบัวสด
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองพันเทา วัดหนองพันเทา  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๘๙๐

เด็กหญิงสาวิกา อิมกมล

่

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองพันเทา วัดหนองพันเทา  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๘๙๑

เด็กชายณัฐวุฒิ คนใหญ่บ้าน
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองพันเทา วัดหนองพันเทา  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๘๙๒

เด็กชายอนุกูล ใจดี
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองพันเทา วัดหนองพันเทา  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๘๙๓

เด็กชายสัญชัย สีสังข์
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองพันเทา วัดหนองพันเทา  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๘๙๔

เด็กหญิงนิชาภา ใจเอือย

้

๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปง วัดหนองเฝา  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๘๙๕

เด็กชายอัครพนธ์ โพธิทอง

์

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพรสวรรค์ วัดพรสวรรค์  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๘๙๖

เด็กชายวรรธนา ศรีรัตน์
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพรสวรรค์ วัดพรสวรรค์  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๘๙๗

เด็กชายธนาดล ศรีปตเนตร
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพรสวรรค์ วัดพรสวรรค์  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๘๙๘

เด็กชายขวัญชัย ธรรมวงษ์
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพรสวรรค์ วัดพรสวรรค์  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๘๙๙

เด็กชายวัชรากร มาลัยแก้ว

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพรสวรรค์ วัดพรสวรรค์  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๙๐๐

เด็กชายสิรวิชญ์ แจ่มศรี
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพรสวรรค์ วัดพรสวรรค์  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๙๐๑

เด็กชายอรรถวุฒิ สุวรรณศรี
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพรสวรรค์ วัดพรสวรรค์  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๙๐๒

เด็กชายจิตตะวัน สนสุรัตน์
๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพรสวรรค์ วัดพรสวรรค์  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๙๐๓

เด็กชายบัณฑิต ผิวทองงาม
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพรสวรรค์ วัดพรสวรรค์  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๙๐๔

เด็กหญิงปรีดาพร เกตุเห่ง
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพรสวรรค์ วัดพรสวรรค์  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๙๐๕

เด็กชายกลวัชร พุทธศร

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพรสวรรค์ วัดพรสวรรค์  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๙๐๖

เด็กชายพิทักษ์ คูณโกฑา
๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพรสวรรค์ วัดพรสวรรค์  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๙๐๗

เด็กชายศักดิดา

์

สังขเวก
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพรสวรรค์ วัดพรสวรรค์  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๙๐๘

เด็กชายสายชล ธาตุจันทร์
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพรสวรรค์ วัดพรสวรรค์  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๙๐๙

เด็กชายสุรพัศ ศรีหว้าสระสม

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพรสวรรค์ วัดพรสวรรค์  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๙๑๐

เด็กชายกิตติ จิตหาญ
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพรสวรรค์ วัดพรสวรรค์  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๙๑๑

เด็กหญิงกรรณิการ์ ศรีรัตน์
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพรสวรรค์ วัดพรสวรรค์  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๙๑๒

เด็กหญิงขนิษฐา ศรีรัตน์
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพรสวรรค์ วัดพรสวรรค์  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๙๑๓

เด็กหญิงธิณัฐชา โสดา
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพรสวรรค์ วัดพรสวรรค์  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๙๑๔

เด็กหญิงพรนภา มานะโพน

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพรสวรรค์ วัดพรสวรรค์  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๙๑๕

เด็กชายศราวุธ อุ่นจุ้ย
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาพนมนาง วัดบวรศิริธรรม  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๙๑๖

เด็กชายตุ้ย พนมนาง
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาพนมนาง วัดบวรศิริธรรม  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๙๑๗

เด็กชายกิตติพงศ์ ศรีอรุณ

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาพนมนาง วัดบวรศิริธรรม  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๙๑๘

เด็กหญิงเออาว พนมนาง
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาพนมนาง วัดบวรศิริธรรม  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๙๑๙

เด็กหญิงอรปรียา หอมกระจุย
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาพนมนาง วัดบวรศิริธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๙๘ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๖๙๒๐

เด็กหญิงกนกพร ใจดี
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาพนมนาง วัดบวรศิริธรรม  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๙๒๑

เด็กหญิงแสงจันทร์ นันทะปด
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาพนมนาง วัดบวรศิริธรรม  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๙๒๒

เด็กหญิงนฤมล เจริญธัญญากร
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาพนมนาง วัดบวรศิริธรรม  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๙๒๓

เด็กหญิงจิดาภา สีทองวัฒนา
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาพนมนาง วัดบวรศิริธรรม  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๙๒๔

เด็กหญิงชบา พนมนาง
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาพนมนาง วัดบวรศิริธรรม  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๙๒๕

เด็กหญิงภวิษย์พร เหลืองรุ่งทรัพย์
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาพนมนาง วัดบวรศิริธรรม  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๙๒๖

เด็กชายนิธิกร ดอนจุ้ย
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาพนมนาง วัดบวรศิริธรรม  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๙๒๗

เด็กชายเฉลิมพล ผิวเกลียง

้

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกระดี

่

วัดหนองกระดี

่

 

สพ ๒๔๕๙/๐๖๙๒๘

เด็กชายจักรพงศ์ เชือรุ่ง

้

๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกระดี

่

วัดหนองกระดี

่

 

สพ ๒๔๕๙/๐๖๙๒๙

เด็กชายอภินันท์ อยู่เย็นสุข
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกระดี

่

วัดหนองกระดี

่

 

สพ ๒๔๕๙/๐๖๙๓๐

เด็กชายอุกฤษฎ์ แสงสว่าง
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกระดี

่

วัดหนองกระดี

่

 

สพ ๒๔๕๙/๐๖๙๓๑

เด็กชายศุภชัย แสบงบาล
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกระดี

่

วัดหนองกระดี

่

 

สพ ๒๔๕๙/๐๖๙๓๒

เด็กชายพลวัติ บัวงาม
๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกระดี

่

วัดหนองกระดี

่

 

สพ ๒๔๕๙/๐๖๙๓๓

เด็กชายปยวุฒิ จันทร์ที
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกระดี

่

วัดหนองกระดี

่

 

สพ ๒๔๕๙/๐๖๙๓๔

เด็กชายวชิรวิชญ์ พันธุสุวรรณ
๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกระดี

่

วัดหนองกระดี

่

 

สพ ๒๔๕๙/๐๖๙๓๕

เด็กหญิงรวินท์นิภา เพ็ชรสีงาม
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกระดี

่

วัดหนองกระดี

่

 

สพ ๒๔๕๙/๐๖๙๓๖

เด็กหญิงเนตรณเรย์ เพชรปานกัน

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกระดี

่

วัดหนองกระดี

่

 

สพ ๒๔๕๙/๐๖๙๓๗

เด็กหญิงณัฐนรี นาโม
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกระดี

่

วัดหนองกระดี

่

 

สพ ๒๔๕๙/๐๖๙๓๘

เด็กหญิงจิรัชยา แผนปน
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกระดี

่

วัดหนองกระดี

่

 

สพ ๒๔๕๙/๐๖๙๓๙

เด็กชายธันวา พรหมเมตตา
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกระดี

่

วัดหนองกระดี

่

 

สพ ๒๔๕๙/๐๖๙๔๐

เด็กหญิงวงศ์ลดา แคนเพ็ชร
๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกระดี

่

วัดหนองกระดี

่

 

สพ ๒๔๕๙/๐๖๙๔๑

เด็กหญิงอุไรวรรณ ผิวเกลียง

้

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกระดี

่

วัดหนองกระดี

่

 

สพ ๒๔๕๙/๐๖๙๔๒

เด็กชายปภาวิน นกสังข์
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกระทู้ วัดหนองกระทู้  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๙๔๓

เด็กหญิงสุนิสา บุญเทียง

่

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกระทู้ วัดหนองกระทู้  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๙๔๔

เด็กชายทรงพล สิงหกุล
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกระทู้ วัดหนองกระทู้  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๙๔๕

เด็กชายปพน ชาวฉนวน

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกระทู้ วัดหนองกระทู้  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๙๔๖

เด็กชายธนโชค ฤทธิสุวรรณ

์

๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกระทู้ วัดหนองกระทู้  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๙๔๗

เด็กหญิงอนันดา ลิมสุวรรณ

้

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกระทู้ วัดหนองกระทู้  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๙๔๘

เด็กหญิงกัญญา มัจฉา
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกระทู้ วัดหนองกระทู้  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๙๔๙

เด็กชายนัชฐการ เม่นหรุ่ม
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกระทู้ วัดหนองกระทู้  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๙๕๐

เด็กชายพิเชษฐ์ รอดเพ็ชร
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกระทู้ วัดหนองกระทู้  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๙๕๑

เด็กชายวัชระ มังคุด
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกระทู้ วัดหนองกระทู้  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๙๕๒

เด็กชายเอกชาติ เหล่าลาภะ
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกระทู้ วัดหนองกระทู้  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๙๕๓

เด็กชายนันทวัฒน์ พันธ์สุข
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกระทู้ วัดหนองกระทู้  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๙๕๔

เด็กหญิงสุชญา พึงพงษ์

่

๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกระทู้ วัดหนองกระทู้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๑๙๙ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๖๙๕๕

นางสาวทิพย์วรรณ แซ่ตัน

๒๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านหนองกระทู้ วัดหนองกระทู้  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๙๕๖

เด็กหญิงพัชรินทร์ ผิวสุข
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกระทู้ วัดหนองกระทู้  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๙๕๗

เด็กหญิงนำอ้อย หิระเดช
๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกระทู้ วัดหนองกระทู้  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๙๕๘

เด็กหญิงพัชรพร สิงห์โต
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกระทู้ วัดหนองกระทู้  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๙๕๙

เด็กหญิงจีรนันท์ อำโต
๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกระทู้ วัดหนองกระทู้  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๙๖๐

เด็กหญิงนฤมน สะใบ
๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกระทู้ วัดหนองกระทู้  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๙๖๑

เด็กชายนรากร ชืนใจ

่

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกระทู้ วัดหนองกระทู้  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๙๖๒

เด็กชายปกรณ์ เชยรัมย์
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกระทู้ วัดหนองกระทู้  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๙๖๓

เด็กชายทินภัทร บุตรดี
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกระทู้ วัดหนองกระทู้  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๙๖๔

เด็กชายแดง ไม่มีนามสกุล
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกระทู้ วัดหนองกระทู้  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๙๖๕

เด็กชายสาโรจน์ หงษ์เวียงจันทร์
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกระทู้ วัดหนองกระทู้  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๙๖๖

เด็กชายแย้ พม่า
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกระทู้ วัดหนองกระทู้  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๙๖๗

เด็กชายนัฐพล ใจงามดี
๐๙/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา)

วัดรางบัวทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๙๖๘

เด็กชายเสรวิศ หงษ์โต
๐๓/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา)

วัดรางบัวทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๙๖๙

เด็กชายนฤสรณ์ เบ้าคำ
๑๕/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา)

วัดรางบัวทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๙๗๐

เด็กชายณัฐวัฒน์ แย้มพิกุล
๒๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา)

วัดรางบัวทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๙๗๑

เด็กชายณัฐพนธ์ พุฒเกิดพันธุ์
๑๑/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา)

วัดรางบัวทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๙๗๒

เด็กชายพรทวี ปนสกุล
๑๓/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา)

วัดรางบัวทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๙๗๓

เด็กชายธนภัทร สายวิจิตร
๒๐/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา)

วัดรางบัวทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๙๗๔

เด็กชายสุรศักดิ

์

อรุณฉาย
๑๗/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา)

วัดรางบัวทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๙๗๕

เด็กหญิงภัควลัญชญ์ แดงประเสริฐ
๐๓/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา)

วัดรางบัวทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๙๗๖

เด็กหญิงนิรชา ชาวนาโค
๒๖/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา)

วัดรางบัวทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๙๗๗

เด็กหญิงสิริกร ธัญญผล
๑๕/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา)

วัดรางบัวทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๙๗๘

เด็กหญิงแก้ว ทับทิมทอง
๑๘/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา)

วัดรางบัวทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๙๗๙

เด็กหญิงธาริณี ครุฑใจกล้า
๒๙/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา)

วัดรางบัวทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๙๘๐

เด็กหญิงวีรยา เข็มทอง
๐๓/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา)

วัดรางบัวทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๙๘๑

เด็กหญิงจีรนันท์ พราหมณ์สกุล
๐๑/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว

วัดลาดบัวหอม (ลาดบัว)

 

สพ ๒๔๕๙/๐๖๙๘๒

เด็กชายนันทนัช สีสุก
๒๓/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว

วัดลาดบัวหอม (ลาดบัว)

 

สพ ๒๔๕๙/๐๖๙๘๓

เด็กชายสันติสุข บุญธรรมมาตร์

๑๖/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว
วัดลาดบัวหอม (ลาดบัว)

 

สพ ๒๔๕๙/๐๖๙๘๔

เด็กชายอรงกรณ์ นกสกุล

๑๘/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว
วัดลาดบัวหอม (ลาดบัว)

 

สพ ๒๔๕๙/๐๖๙๘๕

เด็กหญิงกรรภิรมณ์ เฟองแดง
๒๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว

วัดลาดบัวหอม (ลาดบัว)

 

สพ ๒๔๕๙/๐๖๙๘๖

เด็กหญิงขวัญเรือน ทับพันธ์ลักษณ์
๒๘/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว

วัดลาดบัวหอม (ลาดบัว)

 

สพ ๒๔๕๙/๐๖๙๘๗

เด็กหญิงจันทกานติ

์

ตะก้อ
๑๒/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว

วัดลาดบัวหอม (ลาดบัว)

 

สพ ๒๔๕๙/๐๖๙๘๘

เด็กหญิงจันทภา ตะก้อ
๑๒/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว

วัดลาดบัวหอม (ลาดบัว)

 

สพ ๒๔๕๙/๐๖๙๘๙

เด็กหญิงพรชนก แช่มช้อย
๒๔/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว

วัดลาดบัวหอม (ลาดบัว)

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๐๐ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๖๙๙๐

เด็กหญิงราตรี สุขประเสริฐ
๒๓/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว

วัดลาดบัวหอม (ลาดบัว)

 

สพ ๒๔๕๙/๐๖๙๙๑

เด็กหญิงศิริลักษณ์ เชียงเงิน
๒๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว

วัดลาดบัวหอม (ลาดบัว)

 

สพ ๒๔๕๙/๐๖๙๙๒

เด็กชายวิชญะ คงรัมย์
๐๗/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว

วัดลาดบัวหอม (ลาดบัว)

 

สพ ๒๔๕๙/๐๖๙๙๓

เด็กชายธีรเทพ ทองบุตร
๒๔/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว

วัดลาดบัวหอม (ลาดบัว)

 

สพ ๒๔๕๙/๐๖๙๙๔

เด็กชายณัฐภูมิ อัมพรรัตน์
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดประทุมทอง วัดลาดประทุมทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๙๙๕

เด็กชายพีรพงศ์ คล้ายสุบรรณ
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลาดประทุมทอง วัดลาดประทุมทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๙๙๖

เด็กชายพีรพัฒน์ มารา
๐๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลาดประทุมทอง วัดลาดประทุมทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๙๙๗

เด็กชายวิทยา วิเชียร
๐๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลาดประทุมทอง วัดลาดประทุมทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๙๙๘

เด็กชายอนาวิล เนียมยิม

้

๐๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลาดประทุมทอง วัดลาดประทุมทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๖๙๙๙

เด็กชายเสน่ห์ พุ่มพวง
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดประทุมทอง วัดลาดประทุมทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๐๐๐

เด็กหญิงบุญฑิตา โพธิทองงาม

์

๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลาดประทุมทอง วัดลาดประทุมทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๐๐๑

เด็กหญิงพิยดา ไพโรจน์
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลาดประทุมทอง วัดลาดประทุมทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๐๐๒

เด็กหญิงศศิธร บุญทัศน์
๐๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลาดประทุมทอง วัดลาดประทุมทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๐๐๓

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ประดับแก้ว
๑๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลาดประทุมทอง วัดลาดประทุมทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๐๐๔

เด็กหญิงสาวิตรี อนุสีจันทร์
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลาดประทุมทอง วัดลาดประทุมทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๐๐๕

เด็กหญิงอทิตติญา อู่คงคา
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดประทุมทอง วัดลาดประทุมทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๐๐๖

เด็กหญิงณิชกานต์ พรมมา
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่บำรุงธรรม ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๐๐๗

เด็กหญิงนัชฌาภร คล้ายสิงห์

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่บำรุงธรรม ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๐๐๘

เด็กชายณัฐวุฒิ ธรรมถีติ

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่บำรุงธรรม ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๐๐๙

เด็กชายพัชรพร กลินบัวขาว

่

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่บำรุงธรรม ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๐๑๐

เด็กชายพัชรพล กลินบัวขาว

่

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่บำรุงธรรม ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๐๑๑

เด็กชายนิพนธ์ แจ่มจำรัส
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหม่บำรุงธรรม ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๐๑๒

เด็กชายจิรวัฒน์ พุ่มสาขา
๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหม่บำรุงธรรม ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๐๑๓

เด็กหญิงนาตาลี คล้ายสิงห์
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่บำรุงธรรม ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๐๑๔

เด็กชายสุรวุฒิ เภรีเริก

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคก 7 ลูก ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๐๑๕

เด็กชายฤทธิชานนท์

์

บุญลือพันธ์ภากร
๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคก 7 ลูก ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๐๑๖

เด็กชายปติศักดิ

์

ประเสริฐศรี
๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคก 7 ลูก ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๐๑๗

เด็กชายธาวินวิชญ์
ฤกษ์โหราภาณุกุล ๑๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคก 7 ลูก ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๐๑๘

เด็กหญิงวารุณี สุขสุคนธ์
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคก 7 ลูก ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๐๑๙

เด็กหญิงฟาใส ประทุม
๒๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคก 7 ลูก ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๐๒๐

เด็กหญิงสุภาวรรณ เชือรามัญ

้

๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคก 7 ลูก ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๐๒๑

เด็กชายธีรพงษ์ แก้วอำไพ

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคก 7 ลูก ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๐๒๒

เด็กชายพัทธดนย์ เกตุแก้ว
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคก 7 ลูก ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๐๒๓

เด็กหญิงปยวรรณ รัตนประเสริฐ
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคก 7 ลูก ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๐๒๔

เด็กหญิงพรพิมล ฤกษ์โหรา
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคก 7 ลูก ไผ่โรงวัว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๐๑ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๗๐๒๕

เด็กหญิงณัฏณิชา เพสาลี
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคก 7 ลูก ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๐๒๖

เด็กหญิงกุ้งนาง คำงาม
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคก 7 ลูก ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๐๒๗

เด็กชายณัฐวุฒิ กาบแก้ว
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคก 7 ลูก ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๐๒๘

เด็กชายชาคริต ร่มโพธิชี

์

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคก 7 ลูก ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๐๒๙

เด็กหญิงฐิติรัตน์ ศรีจันทร์
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคก 7 ลูก ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๐๓๐

เด็กชายธีรยุทธ ปรางศร
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไผ่ตาโม้ ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๐๓๑

เด็กหญิงขวัญใจ ศิลปชัย
๐๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไผ่ตาโม้ ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๐๓๒

เด็กหญิงชลธิชา จันเจริญ

่

๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไผ่ตาโม้ ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๐๓๓

เด็กหญิงทิพวรรณ ขำเรือง
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไผ่ตาโม้ ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๐๓๔

เด็กหญิงผกาวัลย์ ฉิมวัย
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไผ่ตาโม้ ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๐๓๕

เด็กหญิงรุ่งนภา แซ่คู
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไผ่ตาโม้ ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๐๓๖

เด็กหญิงวชิรพร ปนวิเศษ
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไผ่ตาโม้ ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๐๓๗

เด็กหญิงสโรชา บุญช่วย
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไผ่ตาโม้ ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๐๓๘

เด็กหญิงอรณิชา จันทร์อุทัย
๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไผ่ตาโม้ ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๐๓๙

เด็กชายนรินทร์ เมืองเดช
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมะม่วง ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๐๔๐

เด็กชายพิษณุ โมรา
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมะม่วง ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๐๔๑

เด็กหญิงนกน้อย พม่า
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมะม่วง ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๐๔๒

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

พึงจะแย้ม

่

๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าข้าม ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๐๔๓

เด็กชายสิวะกร พูลใย
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าข้าม ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๐๔๔

เด็กชายเตวิช นาคสอน
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าข้าม ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๐๔๕

เด็กชายสิทธิชัย เชือเถือน

้ ่

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าข้าม ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๐๔๖

เด็กหญิงกัลยา ขำดี
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าข้าม ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๐๔๗

เด็กหญิงสุภัชญา ไกรทองสุข
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าข้าม ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๐๔๘

เด็กหญิงอรุโณทัย ยนชาเชิง

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าข้าม ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๐๔๙

เด็กหญิงอรปรียา สุดใจดี
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าข้าม ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๐๕๐

เด็กหญิงพัชราภรณ์ คำหอมกุล
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าข้าม ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๐๕๑

เด็กหญิงธิดารัตน์ เจียสมบุญ

่

๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าข้าม ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๐๕๒
เด็กหญิงทิพย์ภาวรรณ

เถือนสุวรรณ

่

๐๘/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดท่าข้าม ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๐๕๓

เด็กหญิงเบญญาภา ประสารเสือ
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าข้าม ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๐๕๔

เด็กหญิงธาริดา ธงชัย
๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าข้าม ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๐๕๕

เด็กหญิงวรัญญา แสงศรี
๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าข้าม ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๐๕๖

เด็กหญิงศศิณา ฤกษ์โหรา
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าข้าม ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๐๕๗

เด็กหญิงมลฤดี ขุนคงมี

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าข้าม ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๐๕๘

เด็กชายสิรวิชญ์ บุญประเสริฐ
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าข้าม ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๐๕๙

เด็กชายจีรภัทร ขำดี
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าข้าม ไผ่โรงวัว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๐๒ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๗๐๖๐

เด็กชายสรมินทร์ สุริแสง
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าข้าม ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๐๖๑

เด็กชายพีรพัฒน์ อุ่นศรี
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าข้าม ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๐๖๒

เด็กชายกรภพ ไกรทองสุข
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าข้าม ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๐๖๓

เด็กชายกฤษขจร จิรวงศ์รุ่งเรือง

่

๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าข้าม ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๐๖๔

เด็กชายนพณัฐ เลือยแพง

่

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าข้าม ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๐๖๕

เด็กชายธรรมรัตน์ มะลิอ่อง
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าข้าม ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๐๖๖

เด็กชายรัชชาสร เกตุแก้ว
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าข้าม ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๐๖๗

เด็กชายสรัล เติมกล้า
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าข้าม ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๐๖๘

เด็กหญิงดุจดาว วรรณประเสริฐ
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าข้าม ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๐๖๙

เด็กหญิงรุจิรา พุฒเกิดพันธุ์
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าข้าม ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๐๗๐

เด็กหญิงนำทิพย์ เชิดชู
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าข้าม ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๐๗๑

เด็กหญิงอัมพร ช้างปาดี
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าข้าม ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๐๗๒

เด็กหญิงภรณัฐฐา วงศ์ศิวะรักษ์

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าข้าม ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๐๗๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ เกตุภาค
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าข้าม ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๐๗๔

เด็กชายบุพกร จันทร์แดง
๑๙/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๐๗๕

เด็กชายตนุธรรม เทพศรี
๖ / ๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๐๗๖

เด็กชายธนพล คชินทร
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๐๗๗

เด็กหญิงจุฑามาศ ทูลเศียร
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๐๗๘

เด็กหญิงระวีวรรณ คงคาหลวง
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๐๗๙

เด็กชายอากร พูลทองคำ
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๐๘๐

เด็กชายศรันย์ ตรีครุฑพันธ์
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๐๘๑

เด็กหญิงกรวี บุญลือพันธ์
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๐๘๒

เด็กหญิงศศิกานต์ ใจสุขดี
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๐๘๓

เด็กหญิงปาริชาต บูชา
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๐๘๔

เด็กหญิงจิดาภา ยืนบุญ
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๐๘๕

เด็กหญิงภัทราพร
ประพาสมณเฑียร ๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๐๘๖

เด็กหญิงปรารถนา แก้วชมเชย
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๐๘๗

เด็กหญิงกรวรรณ วงษ์ทองดี
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๐๘๘

เด็กหญิงวิภาวดี หาญกล้า
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๐๘๙

เด็กหญิงสุภาพร อิมพรมานะ

่

๐๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๐๙๐

เด็กหญิงปทมา ฉำมา
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๐๙๑

เด็กชายทศพร ใจงามกุล
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๐๙๒

เด็กชายศักดา ใจสุขดี
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๐๙๓

เด็กหญิงศศิวรรณ คำหอมรืน

่

๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๐๙๔

เด็กหญิงกรวรรณ บุญลือพันธ์
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว ไผ่โรงวัว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๐๓ / ๓๑๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๗๐๙๕

เด็กหญิงอาทิตยา ยอดพรหม
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๐๙๖

เด็กหญิงขวัญดาว พิมพิรัตน์
๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๐๙๗

เด็กหญิงอรณิชชา จันทมัด
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๐๙๘

เด็กหญิงปนัสยา ขำสุวรรณ
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๐๙๙

เด็กหญิงณิชากานต์ เลิศปาน
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๑๐๐

เด็กชายพรพฤฒ เรืองทอง
๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๑๐๑

เด็กชายทวีชัย สีทา
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๑๐๒

เด็กหญิงพิมพ์นิภา แสงพิจิตร
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๑๐๓

เด็กชายศุภาณุพัศ ส่งสมบุญ

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๑๐๔

เด็กหญิงแพรรวา เพ็นเทศ
๑๓ / ๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๑๐๕

เด็กชายปกรณ์ ธนะสุข
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๑๐๖

เด็กชายโชติพัฒน์ ปนทองคำ
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๑๐๗

เด็กชายพงศธร ปรางศร
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๑๐๘

เด็กชายชาญชัย คชเสนีย์
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๑๐๙

เด็กหญิงบวรรัตน์ คงคาหลวง
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๑๑๐

เด็กหญิงกุลธิดา อยู่สบาย
๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๑๑๑

เด็กหญิงเมธาวี ม่วงลี
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๑๑๒

เด็กหญิงปญญภรณ์ แก้วพันธุ์
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๑๑๓

เด็กหญิงนิตยา อัศวเรืองสุข
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๑๑๔

เด็กหญิงงชลลดา การสมศักดิ

์

๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๑๑๕

เด็กชายอภิสิทธิ

์

การสมศักดิ

์

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๑๑๖

เด็กชายธนพล ปนนาค
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๑๑๗

เด็กชายศุภสิน อินทร์สวาท
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๑๑๘

เด็กหญิงกัลยารัตน์ วิมูลชาติ
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๑๑๙

เด็กหญิงสิราวรรณ อุดหนุนเผ่าพงษ์
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๑๒๐

เด็กหญิงสุภัสสรา ดอกไม้ขาว
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๑๒๑

เด็กหญิงชลธิชา ทองเมืองหลวง
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๑๒๒

เด็กหญิงญานิศา พลไทสง

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๑๒๓

เด็กหญิงนันทภัค จันทมัด
๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๑๒๔

เด็กชายพิสิษฐ์ โตคำ
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๑๒๕

เด็กชายศุภวิชญ์ คงคาหลวง
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๑๒๖

เด็กหญิงภัสธนมนท์ วงศ์พานเงิน
๑๒/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๑๒๗

เด็กชายภูริ ปานอำพัน
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๑๒๘

เด็กหญิงจิราวรรณ มารยาท
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๑๒๙

เด็กหญิงกัญญาภัค ส่งสมบุญ
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว ไผ่โรงวัว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๐๔ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๗๑๓๐

เด็กหญิงณพรรณพ บุญญะเปยม
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๑๓๑

เด็กหญิงพัชรพร หงษ์ทอง
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๑๓๒

เด็กหญิงลลิตา สว่างแจ้ง
๐๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๑๓๓

เด็กชายพรหมสถิตย์ ศรีภักดี
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๑๓๔

เด็กชายนพดล กุลธนสิริ
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๑๓๕

เด็กหญิงงฐิติมา ศรีอนงค์
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๑๓๖

เด็กหญิงจันทนา เนตรไพจิตร
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๑๓๗

เด็กหญิงบุญญิสา เกิดสุวรรณ

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๑๓๘

เด็กหญิงปณิตา กาลสมทบ
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๑๓๙

เด็กหญิงพัชรีพร ศรีอนงค์
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๑๔๐

เด็กหญิงณภัทร คำดอนไพร
๐๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๑๔๑

เด็กหญิงนัชชา การนา
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๑๔๒

เด็กหญิงพรนภา กิจสนธิ
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๑๔๓

เด็กชายดนุสรณ์ เกิดโภคา
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๑๔๔

เด็กชายชัยวัฒน์ เอียมชืน

่ ่

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๑๔๕

เด็กหญิงปญญรัตน์ แก้วพันธุ์
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๑๔๖

เด็กหญิงปารณีย์ อัครเอกฒาลิน
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๑๔๗

เด็กหญิงฉัตรสุรี พวงสัน

้

๐๕/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๑๔๘

เด็กหญิงกนกวรรณ ภูมินิวาส
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๑๔๙

เด็กชายภรภัทร จันทรคุปต์
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๑๕๐

เด็กหญิงนันท์นภัส เกตุคง

๒๕ / ๑ /๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๑๕๑

เด็กหญิงปนมุข รักษาวงษ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๑๕๒

เด็กหญิงอทิตยา ปรางศร
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๑๕๓

เด็กชายกิตติศักดิ

์

หนุนภักดี
๒๒/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๑๕๔

เด็กชายคมกริบ อุ่นประเสริญ
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๑๕๕

เด็กชายพิพัฒน์พงศ์ ศรีภักดี
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๑๕๖

เด็กชายสรายุทธ จุลแฉ่ง
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๑๕๗

เด็กหญิงพีรดา กาพย์แก้ว
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๑๕๘

เด็กชายพงษ์ทอง หมดจด
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่บำรุงธรรม ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๑๕๙

เด็กชายธีรศักดิ

์

ดำเนือดี

้

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดใหม่บำรุงธรรม ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๑๖๐

เด็กหญิงธีราพร จันทร์พิทักษ์
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่บำรุงธรรม ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๑๖๑

เด็กชายอัมรินทร์ พึงนุศล

่

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดใหม่บำรุงธรรม ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๑๖๒

เด็กชายอลงกรณ์ มังกรกรรณ์

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่บำรุงธรรม ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๑๖๓

เด็กชายบารมี พูลทอง
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่บำรุงธรรม ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๑๖๔

เด็กชายปยังกูร ธูปบูชา
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่บำรุงธรรม ไผ่โรงวัว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๐๕ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๗๑๖๕

เด็กหญิงสลักจิตร บุญส่งเสริม
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหม่บำรุงธรรม ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๑๖๖

เด็กชายภัครพงษ์ ศรีทองเอืยม

่

๑๐/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๑๖๗

เด็กชายชัยภัทร เริงขวัญ

๒๓/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๑๖๘

เด็กชายวีรพัฒน์ พุ่มสลิด

๑๘/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๑๖๙

เด็กชายกฤตภัค ภู่อ่อน
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๑๗๐

เด็กชายทรงพล ยังจะมี

๑๔/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๑๗๑

เด็กหญิงสโรชา ทองบุญนาค
๒๕/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๑๗๒

เด็กหญิงปวีณา เนตรวิจิตร
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๑๗๓

เด็กหญิงกนกวรรณ ศรีภักดี
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๑๗๔

เด็กหญิงวณิชฌา ช่วงวิเชียร
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๑๗๕

เด็กชายจีรวัฒน์ ส่งสมบูรณ์
๐๙/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๑๗๖

เด็กหญิงนภัสสร นาคสัมพันธ์
๑๖/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

ไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๑๗๗

เด็กชายคณิติน อุ่นใจ
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดย่านซือ

่

ใหม่ชัยมงคล  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๑๗๘

เด็กชายพงศกร พรมมา
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดย่านซือ

่

ใหม่ชัยมงคล  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๑๗๙

เด็กชายเมธัส รอดละมูล
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดย่านซือ

่

ใหม่ชัยมงคล  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๑๘๐

เด็กชายวันสาร์ท เย็นมาก
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดย่านซือ

่

ใหม่ชัยมงคล  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๑๘๑

เด็กชายวีรภัทร สิงห์โตทอง
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดย่านซือ

่

ใหม่ชัยมงคล  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๑๘๒

เด็กชายนพดล ศรีศักดา
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดย่านซือ

่

ใหม่ชัยมงคล  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๑๘๓

เด็กชายเทพทัต งามสอาด
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดย่านซือ

่

ใหม่ชัยมงคล  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๑๘๔

เด็กชายนันทวัน อ้นทอง
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดย่านซือ

่

ใหม่ชัยมงคล  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๑๘๕

เด็กหญิงณัฐนิชา ทองจันทร์ศรี
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดย่านซือ

่

ใหม่ชัยมงคล  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๑๘๖

เด็กชายธนกร บุญครอง
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๑๘๗

เด็กหญิงธนภรณ์ สุวรรณประเทศ
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๑๘๘

เด็กหญิงธัญญาพร เถือนมณเฑียร

่

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๑๘๙

เด็กหญิงนภัสกร บุญรอด
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๑๙๐

เด็กหญิงปภัทรศร แสงวิเชียร
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๑๙๑

เด็กหญิงยุพารัตน์ ธีรศิลป
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๑๙๒

เด็กหญิงสุนิตา ดิษฐบรรจง
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๑๙๓

เด็กชายกฤษฎา ดีพุ่ม
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๑๙๔

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ดิษฐพูล
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๑๙๕

เด็กหญิงจิราพัชร ชุนเกษา

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๑๙๖

เด็กหญิงจิราพัชร พรหมสิน
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๑๙๗

เด็กชายจิรโชติ สุขสมกิจ
๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๑๙๘

เด็กชายณัฐวุฒิ บุญนาดี
๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๑๙๙

เด็กชายธนทัต แร่รุณ
๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๐๖ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๗๒๐๐

เด็กชายธนพล ฝงศิลป
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๒๐๑

เด็กชายธนาดล เริงศาสตร์
๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๒๐๒

เด็กชายนวพล ศรีคำ
๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๒๐๓

เด็กชายนวมินทร์ โสมนัส
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๒๐๔

เด็กชายปพน โยธินธรรมธร
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๒๐๕

เด็กชายปริญญา ชูชืนมานะกิจ

่

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๒๐๖

เด็กหญิงวนิดา นิลพัท
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๒๐๗

เด็กหญิงวรัญญา อำประชา
๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๒๐๘

เด็กชายศรันย์ อุบลสมุทร
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๒๐๙

เด็กหญิงศสิวิมล ใจชอบสันเทียะ
๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๒๑๐

เด็กหญิงศิรินทิพย์ รสรุ่ง
๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๒๑๑

เด็กหญิงสิรินญา ไกรรัตน์
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๒๑๒

เด็กชายสุริยา มะโนมัน

่

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๒๑๓

เด็กหญิงเกษร นรสิทธิ

์

๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๒๑๔

เด็กชายเจษฎา คงทน
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๒๑๕

เด็กชายเอกนรินทร์ เหิมทะยาน
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๒๑๖

เด็กหญิงแพรวพรรณ อภัยสุวรรณ
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๒๑๗

เด็กชายทักษิณ แผนสท้าน
๐๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๒๑๘

เด็กหญิงธนิชชา จันทร์รักษ์
๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๒๑๙

เด็กชายนฤนาถ ชายสีอ่อน
๒๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๒๒๐

เด็กหญิงนิลพัฒน์ ภูมิถินเหว่อ
๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๒๒๑

เด็กหญิงวราพร เขียวคดี
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๒๒๒

เด็กหญิงสิริมา แตงทองคำ
๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๒๒๓

เด็กชายสุเมธา เทพโพธา
๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๒๒๔

เด็กชายอัษฎาวุธ พันธุ์หิรัญเจริญ
๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๒๒๕

เด็กชายเจษฏาวุธ ส่งสมบุญ
๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๒๒๖

นางสาวชนิกานต์ แก้วสว่าง

๑๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๒๒๗

นางสาวณัฐชยา พรมเพ็ชร์

๒๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๒๒๘

นายรณชัย พิมพิรัตน์
๑๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๒๒๙

นายรัชพงศ์ กองจะริตร์
๒๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 วัดไผ่โรงวัว  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๒๓๐

เด็กชายอาณัติ บูชา
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางสาม วัดบางสาม  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๒๓๑

เด็กชายวรเมธฉายศิริ บูชา
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางสาม วัดบางสาม  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๒๓๒

เด็กชายโชคชัย คงแสงพระพาย
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางสาม วัดบางสาม  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๒๓๓

เด็กชายธนโชติ ปานอำพันธ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางสาม วัดบางสาม  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๒๓๔

เด็กชายเสฏฐพงษ์ สิงห์ดง
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางสาม วัดบางสาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๐๗ / ๓๑๘

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๗๒๓๕

เด็กชายอนุชิต บูรณะพล
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางสาม วัดบางสาม  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๒๓๖

เด็กชายจักรพงษ์ จันทมาลี
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางสาม วัดบางสาม  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๒๓๗

เด็กชายมรุเดช แก้วอำไพ
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางสาม วัดบางสาม  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๒๓๘

เด็กชายจักรินทร์ อุปริมาตร
๐๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางสาม วัดบางสาม  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๒๓๙

เด็กชายวิชัย บูชา
๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางสาม วัดบางสาม  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๒๔๐

เด็กชายพินิจ ศรีหรังไพโรจน์

่

๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางสาม วัดบางสาม  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๒๔๑

เด็กหญิงปยวรรณ อ่อนหวาน
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางสาม วัดบางสาม  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๒๔๒

เด็กหญิงกรรณิการ์ จันทมาลี
๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางสาม วัดบางสาม  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๒๔๓

เด็กหญิงสุภาวดี ชาวชัยนาท
๐๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางสาม วัดบางสาม  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๒๔๔

เด็กหญิงศุภลักษณ์ รุ่งเจริญ
๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางสาม วัดบางสาม  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๒๔๕

เด็กหญิงรมย์นลิน เพ็ชรสุวรรณ
๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางสาม วัดบางสาม  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๒๔๖

เด็กหญิงฐิตาพร แจ่มจำรัส
๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางสาม วัดบางสาม  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๒๔๗

เด็กหญิงศิริพร อุทัยวงษ์
๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางสาม วัดบางสาม  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๒๔๘

เด็กหญิงอภิรดี สอนสิทธิ

์

๐๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางสาม วัดบางสาม  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๒๔๙

เด็กชายปาณวัฐ หุ่นช่างทอง
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ วัดทองประดิษฐ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๒๕๐

เด็กชายเทพพิทักษ์ รอดปญญา
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ วัดทองประดิษฐ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๒๕๑

เด็กชายปุณณกัญจน์ รัตโนสถ
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ วัดทองประดิษฐ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๒๕๒

เด็กชายรัตนชัย รอดสังวาลย์
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ วัดทองประดิษฐ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๒๕๓

เด็กชายอานนท์ จารุภูมมิก
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ วัดทองประดิษฐ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๒๕๔

เด็กหญิงกชกร เสือเมือง
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ วัดทองประดิษฐ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๒๕๕

เด็กหญิงเกศรินทร์ แสงใส
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ วัดทองประดิษฐ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๒๕๖

เด็กหญิงจุฑาธิป กาบแก้ว
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ วัดทองประดิษฐ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๒๕๗

เด็กหญิงณัฐวดี สอนกลิน

่

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ วัดทองประดิษฐ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๒๕๘

เด็กหญิงนัฐชา โกมลสิงห์
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ วัดทองประดิษฐ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๒๕๙

เด็กหญิงปริชญา โกมลสิงห์
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ วัดทองประดิษฐ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๒๖๐

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ยมรัตน์
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ วัดทองประดิษฐ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๒๖๑

เด็กหญิงวรรณิศา โกมลสิงห์
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ วัดทองประดิษฐ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๒๖๒

เด็กหญิงโสรญา เพ็ชรแบน
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ วัดทองประดิษฐ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๒๖๓

เด็กหญิงอรอุมา เรียบเรียง
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ วัดทองประดิษฐ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๒๖๔

เด็กชายจิรายุ นิมนวล

่

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ วัดทองประดิษฐ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๒๖๕

เด็กชายณัฐวุฒิ แสงชา
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ วัดทองประดิษฐ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๒๖๖

เด็กชายถาวร ศรีประจันทร์
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ วัดทองประดิษฐ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๒๖๗

เด็กชายบูรพา รืนเกิด

่

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ วัดทองประดิษฐ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๒๖๘

เด็กชายปฐมพร นามเสนาะ
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ วัดทองประดิษฐ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๒๖๙

เด็กชายวราวุฒิ ภู่อ่อน
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ วัดทองประดิษฐ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๐๘ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๗๒๗๐

เด็กชายฤทธิเดช สุดใจดี
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ วัดทองประดิษฐ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๒๗๑

เด็กหญิงจันทกานต์ ธัญญเจริญ
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ วัดทองประดิษฐ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๒๗๒

เด็กหญิงณัฐชาฤดี พูนนำเภา
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ วัดทองประดิษฐ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๒๗๓

เด็กหญิงนภัสวรรณ แรกเรียง

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ วัดทองประดิษฐ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๒๗๔

เด็กหญิงศรสวรรค์ แย้มสุนทรา
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ วัดทองประดิษฐ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๒๗๕

เด็กหญิงสุภาพร สูนย์กลาง
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ วัดทองประดิษฐ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๒๗๖

เด็กหญิงอรนรินทร์ วงศ์ทอง
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ วัดทองประดิษฐ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๒๗๗

เด็กหญิงอติพร สุขสุคนธ์
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ วัดทองประดิษฐ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๒๗๘

เด็กชายอิทธิพัทธ์ ตันตรัตนพงษ์
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ วัดทองประดิษฐ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๒๗๙

เด็กชายธวัชชัย โพธิงาม

์

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ วัดทองประดิษฐ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๒๘๐

เด็กชายเสฏฐวุฒิ ตรุษสกุล
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ วัดทองประดิษฐ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๒๘๑

เด็กชายศิลา แตงดี
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ วัดทองประดิษฐ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๒๘๒

เด็กหญิงชลนิภา ทิพเทพ
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ วัดทองประดิษฐ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๒๘๓

เด็กชายพัชรพล อ่อนศิริ
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ วัดทองประดิษฐ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๒๘๔

เด็กหญิงภิญญดา เทพบูชา
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ วัดทองประดิษฐ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๒๘๕

เด็กหญิงสุทธิดา นันทสินธุ์

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ วัดทองประดิษฐ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๒๘๖

เด็กชายกิตติพัทธ์ อ่วมชม

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ วัดทองประดิษฐ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๒๘๗

เด็กชายนธี เมืองรามัญ

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ วัดทองประดิษฐ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๒๘๘

เด็กชายวัชรภัทร สอนแก้ว

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ วัดทองประดิษฐ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๒๘๙

เด็กชายสันติภาพ อยู่ดี

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ วัดทองประดิษฐ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๒๙๐

เด็กหญิงสุมิตตรา กุฏมณี
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ วัดทองประดิษฐ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๒๙๑

เด็กชายนิวัฒน์ หมโมรี
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ วัดทองประดิษฐ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๒๙๒

เด็กชายภูริพัตร ภมรพล
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ วัดทองประดิษฐ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๒๙๓

เด็กชายพีรภาส ใจกล้า

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่นพรัตน์ วัดใหม่นพรัตน์  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๒๙๔

เด็กชายสรวิชญ์ กาบแก้ว
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่นพรัตน์ วัดใหม่นพรัตน์  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๒๙๕

เด็กชายสรวิชญ์ ภู่มีศิล
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่นพรัตน์ วัดใหม่นพรัตน์  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๒๙๖

เด็กชายธนากร บุญช่วย
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่นพรัตน์ วัดใหม่นพรัตน์  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๒๙๗

เด็กชายสุริยะ ท้าวจัตุรัส
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่นพรัตน์ วัดใหม่นพรัตน์  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๒๙๘

เด็กชายรัชชานนท์ เงินแก้ว
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่นพรัตน์ วัดใหม่นพรัตน์  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๒๙๙

เด็กชายสุเมธ ศรีน้อยเมือง

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่นพรัตน์ วัดใหม่นพรัตน์  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๓๐๐

เด็กชายรพีพัฒน์ วัชวงษ์

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่นพรัตน์ วัดใหม่นพรัตน์  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๓๐๑

เด็กชายวันชนะ นิลสัมฤทธิ

์

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดใหม่นพรัตน์ วัดใหม่นพรัตน์  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๓๐๒

เด็กชายศุภสิน ลำเลิศ
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหม่นพรัตน์ วัดใหม่นพรัตน์  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๓๐๓

เด็กชายทินโชติ เนตรรุ่งเรือง

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่นพรัตน์ วัดใหม่นพรัตน์  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๓๐๔

เด็กหญิงจิรายุ สุขมาก
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่นพรัตน์ วัดใหม่นพรัตน์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๐๙ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๗๓๐๕

เด็กหญิงเพชรตะวัน บัวอุไร
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่นพรัตน์ วัดใหม่นพรัตน์  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๓๐๖

เด็กหญิงธณิชา อร่ามรจน์
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่นพรัตน์ วัดใหม่นพรัตน์  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๓๐๗

เด็กหญิงจีราพัชร จันทร์ฉาย
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่นพรัตน์ วัดใหม่นพรัตน์  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๓๐๘

เด็กหญิงณัฐชา อ้ายจม
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหม่นพรัตน์ วัดใหม่นพรัตน์  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๓๐๙

เด็กหญิงเพียงลดา คล้ายเอม
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่นพรัตน์ วัดใหม่นพรัตน์  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๓๑๐

เด็กหญิงศศิวิมล ใจซือ

่

๒๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดใหม่นพรัตน์ วัดใหม่นพรัตน์  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๓๑๑

เด็กหญิงนรินทร์ อินทร์สวาท
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่นพรัตน์ วัดใหม่นพรัตน์  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๓๑๒

เด็กชายศุภกร ปานผิวแก้ว
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่พิบูลย์ผล วัดใหม่พิบูลย์ผล  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๓๑๓

เด็กชายพงศกร บุญมี
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่พิบูลย์ผล วัดใหม่พิบูลย์ผล  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๓๑๔

เด็กหญิงชาริษา เส็งดอนไพร
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่พิบูลย์ผล วัดใหม่พิบูลย์ผล  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๓๑๕

เด็กชายกิตติศักดิ

์

สำเนียงดี
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่พิบูลย์ผล วัดใหม่พิบูลย์ผล  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๓๑๖

เด็กชายวชิรวิทย์ ไม่มีนามสกุล
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่พิบูลย์ผล วัดใหม่พิบูลย์ผล  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๓๑๗

เด็กชายส่งท้าย (กระเหรียง)

่

๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่พิบูลย์ผล วัดใหม่พิบูลย์ผล  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๓๑๘

เด็กหญิงเบญญาภา บัวคำ
๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหม่พิบูลย์ผล วัดใหม่พิบูลย์ผล  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๓๑๙

เด็กชายชัยมงคล ถินเซโปน

่

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่พิบูลย์ผล วัดใหม่พิบูลย์ผล  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๓๒๐

เด็กหญิงพิจิตรา เกตุแห่ง
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๓๒๑

เด็กหญิงอทิตยา ช่างกลึงกูล
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๓๒๒

เด็กชายพีรพัฒน์ แสนเสนาะ
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๓๒๓

เด็กชายเอกภพ สถาปตานนท์
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๓๒๔

เด็กหญิงภัทรลดา รามจุล
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๓๒๕

เด็กหญิงอรจิรา อ่อนดี

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๓๒๖

เด็กชายธนภัทร หงษ์โต
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๓๒๗

เด็กหญิงพรมพร อยู่เจริญ
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๓๒๘

เด็กชายธนบดี ฉิมวัย

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๓๒๙

เด็กหญิงปนแก้ว เรืองขจร
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๓๓๐

เด็กหญิงเมทิดา ตังเกียรติกร

้

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๓๓๑

เด็กหญิงสิรีธร เสียงแจ่ม
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๓๓๒

เด็กหญิงมัสวี ใจโต
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๓๓๓

เด็กหญิงศิวกรณ์ ชาวตาก้อง

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๓๓๔

เด็กชายอนุภัทร นิลดำ
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๓๓๕

เด็กชายภัทร์ภวินท์ วรรณคุณานนท์
๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๓๓๖

เด็กหญิงโชติมา บุญเกิด
๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๓๓๗

เด็กชายอัครพล ตันกสิกิจ

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๓๓๘

เด็กหญิงจิตรลดา คงวงษ์
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๓๓๙

เด็กหญิงกัลยกร ศรีดอนโปง
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๑๐ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๗๓๔๐

เด็กชายพุฒิพงศ์ กมลสัจจะ
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๓๔๑

เด็กหญิงอรชพร ปานอำพันธุ์
๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๓๔๒

เด็กหญิงสายชล ขวามาตร
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๓๔๓

เด็กชายพีรณัฐ รู้รอบ
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๓๔๔

นางสาวกิงแก้ว

่

ศรีทองดี
๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๓๔๕

นายชลันธร จันทร์เรือง
๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๓๔๖

เด็กหญิงญาณพันธ์ ศรีน้อยเมือง
๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๓๔๗

นายกิตติศักดิ

์

เล้าอรุณ

๒๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๓๔๘

นายวีรกร นวลดี

๒๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๓๔๙

นายอรรถพล คำพล

๑๒๖/๘/๒๕๔๒

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๓๕๐

นางสาวเก็จจิตรา กุศลสินธุ์
๒๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนบางลีวิทยา

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๓๕๑

เด็กชายณัฐพงษ์ ชูจีน
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๓๕๒

เด็กชายพีรพล สมเหมาะ
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๓๕๓

เด็กชายกรวิชญ์ โพธิพันธ์
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๓๕๔

เด็กชายพลพล ยุ่นฉลาด
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๓๕๕

เด็กหญิงสิริขวัญ มันสวัสดิ

่ ์

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๓๕๖

เด็กหญิงวันเพ็ญ รอดเพ็ชร
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๓๕๗

เด็กชายอภิเดช ชำนาญ

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๓๕๘

เด็กชายคัมภีร์ เสนาคุณ
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๓๕๙

เด็กชายธนชัย โกมลสิงห์
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๓๖๐

เด็กชายอิทธิพล ฉายอรุณ
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๓๖๑

เด็กชายเชษฐา สำเนียงงาม
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๓๖๒

เด็กชายมาโนช สำเนียงงาม
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๓๖๓

เด็กหญิงมลฤดี อิมสำราญ

่

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๓๖๔

เด็กหญิงพัชรี ฉายอรุณ
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๓๖๕

เด็กชายนครินทร์ เอกะนัด
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๓๖๖

เด็กชายอชิพล โพธิพันธ์

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๓๖๗

เด็กชายภูชิต บุญทอง
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๓๖๘

เด็กชายนิราช มณีรัตน์
๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๓๖๙

เด็กหญิงวิลาวรรณ ทับทองดี
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๓๗๐

เด็กหญิงสุภาวดี ผาติพิทยานนท์
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๓๗๑

เด็กชายปณิธาน วราเอกศิริ
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๓๗๒

เด็กชายณัฐพล สุวรรณโพธิ

์

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๓๗๓

เด็กชายนราธิป กวางแก้ว
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๓๗๔

เด็กชายณัฐดนัย
เจริญอินทร์พรหม

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี

่

วัดสองพีน้อง

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๑๑ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๗๓๗๕

เด็กชายณัฐวุฒิ โครตวิชา
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๓๗๖

เด็กหญิงชุติกาญน์ รู้รัก
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๓๗๗

เด็กหญิงรัตนวลี สระทองจุติ

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๓๗๘

เด็กหญิงจิรพร มาอ้วน
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๓๗๙

เด็กหญิงสุริตา รัศมี
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๓๘๐

เด็กหญิงปภาอร นวลดี
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๓๘๑

เด็กหญิงสุพัฒตา เลือนยศ

่

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๓๘๒

เด็กหญิงจันทร์จิรา กำแก้ว
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๓๘๓

เด็กหญิงเกตุกนก จรูญศักดิวิวัฒน์

์

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๓๘๔

เด็กหญิงณัฐวดี นุชกระแส
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๓๘๕

เด็กหญิงชุติมา เครือวัลย์
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๓๘๖

เด็กหญิงพิไลวรรณ นุชสงดี
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๓๘๗

เด็กหญิงกชกร พงศาวลีนุกูลกิจ
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๓๘๘

เด็กชายสุภคณัฐ อรุณฉาย

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๓๘๙

เด็กชายธันวา กลินคำดี

่

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๓๙๐

เด็กหญิงฐิติ หมอนวดดี
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๓๙๑

เด็กชายกรมิษฐ์ กราบทูล
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๓๙๒

เด็กชายธนากร เทียนปญจะ
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๓๙๓

เด็กชายพรรษา ไมตรีมิตร
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๓๙๔

เด็กชายณัฐดนัย บำรุงเวช

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๓๙๕

เด็กชายพรเทพ นำสวัสดิ

์

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๓๙๖

เด็กชายพัสกรณ์ บูชา
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๓๙๗

เด็กหญิงณัฐชา วัชชวงษ์
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๓๙๘

เด็กหญิงสุวิภา สุนทรวิภาต
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๓๙๙

เด็กหญิงตวงรัตน์ ทุมวงษ์

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๔๐๐

เด็กหญิงสุพัตรา สิงห์โต
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๔๐๑

เด็กหญิงจิรฐา กมลวัฒน์
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๔๐๒

เด็กชายกนกพงษ์ เต็กบุญช่วย
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๔๐๓

เด็กหญิงชลิดา ลำเลิศ
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๔๐๔

เด็กหญิงรัตนาพร เทศทอง
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๔๐๕

เด็กหญิงสุชาดา ฉิมวิเศษ
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๔๐๖

เด็กหญิงนารีรัตน์ สังข์รอด
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๔๐๗

เด็กหญิงพงศ์สุภา อ่วมดีเจียม
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๔๐๘

เด็กหญิงพรรณพัชร แสนเสนาะ
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๔๐๙

เด็กหญิงพลอยไพลิน หอมกระจุย
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี

่

วัดสองพีน้อง

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๑๒ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๗๔๑๐

เด็กหญิงกัญญา เซียงหลิว

่

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๔๑๑
เด็กหญิงเพ็ญนภาภรณ์

คำบัณฑิตย์
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๔๑๒

เด็กหญิงนภสร โพธิทา

์

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๔๑๓

เด็กหญิงณัฐธิดา แสงทองดี
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๔๑๔

เด็กชายภาณุพงษ์ พานทอง
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๔๑๕

เด็กชายอภิรักษ์ มนต์ประสิทธิชัย

์

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๔๑๖

เด็กชายภูพิพัฒน์ เอกนัส
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๔๑๗

เด็กชายวัชรพงษ์ อ่วมดีเจียม
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๔๑๘

เด็กหญิงนวรัตน์ บูชา
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๔๑๙

เด็กหญิงเพ็ญนภา คล้ายชัง
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๔๒๐

เด็กหญิงธิดารัตน์ ทองไหลรวม
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๔๒๑

เด็กหญิงปริยาณัฏฐ์ ธัญชนก
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๔๒๒

เด็กหญิงปนัดดา กัญพัทธณะ

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๔๒๓

เด็กหญิงนริศรา จรูญศักดิวิวัฒน์

์

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๔๒๔

เด็กชายโรเบิร์ต ศรีสำอางค์
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๔๒๕

เด็กชายไพบูลย์ ทองถมยา
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๔๒๖

เด็กหญิงปาริฉัตร บุษบา
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๔๒๗

เด็กชายพุฒิพงศ์ เดชโชติ
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๔๒๘

เด็กชายวุฒิชัย สริอุบล
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๔๒๙

เด็กชายอรรถพล นาเครือ
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๔๓๐

เด็กชายพัชพนธ์ ช่างกลึง
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๔๓๑

เด็กหญิงภัทราพร เมืองพรหม
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๔๓๒

เด็กหญิงแสงรวี เสนาะดนตรี
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๔๓๓

เด็กหญิงชวาลา ศรีจันทร์งาม
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๔๓๔

เด็กชายภูริยศ ศรีตองอ่อน
๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๔๓๕

เด็กชายภาณุวัฒน์ พันธ์อนุ
๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๔๓๖

เด็กหญิงนำทิพย์ สุริย์แสง
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๔๓๗

เด็กหญิงพรทิพย์ สุริยะนากาศ
๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๔๓๘

เด็กชายกิตติพัชญ์ พุฒสีหมอก
๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๔๓๙

เด็กชายสุทัศน์ โพธิพันธ์
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดใหม่อัมพวัน วัดอัมพวัน  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๔๔๐

เด็กหญิงกันทิมา ทองคำสุข
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดใหม่อัมพวัน วัดอัมพวัน  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๔๔๑

เด็กหญิงอัญชลี กันฉาย
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดใหม่อัมพวัน วัดอัมพวัน  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๔๔๒

เด็กหญิงศลิษา เกิดลาภ
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดใหม่อัมพวัน วัดอัมพวัน  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๔๔๓

เด็กชายณัฐเศรษฐ์ ศรีแปะบัว

๑๒/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดใหม่อัมพวัน วัดอัมพวัน  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๔๔๔

เด็กชายรพีภัทร ชาวประทุม
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดใหม่อัมพวัน วัดอัมพวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๑๓ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๗๔๔๕

เด็กหญิงชุติมณฑน์ รอดประเสริฐ
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดใหม่อัมพวัน วัดอัมพวัน  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๔๔๖

เด็กหญิงภัทรวดี รุ่งสว่าง
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดใหม่อัมพวัน วัดอัมพวัน  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๔๔๗

เด็กหญิงกรกนก ศรีจันทร์อ่อน
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดใหม่อัมพวัน วัดอัมพวัน  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๔๔๘

เด็กชายอัครชัย พลลุน

๑๓/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดใหม่อัมพวัน วัดอัมพวัน  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๔๔๙

เด็กชายอนุสิทธิ

์

มาลัยนาค
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดใหม่อัมพวัน วัดอัมพวัน  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๔๕๐

นายสิรภพ สำเร็จทรัพย์

๒๗/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดใหม่อัมพวัน วัดอัมพวัน  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๔๕๑

เด็กชายอนันดา ท้วมขำ
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๔๕๒

เด็กชายณภัทร สุขเกษม
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๔๕๓

เด็กชายณัฐภูมิ พิมพ์บอลล์
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๔๕๔

เด็กชายพลาธิป อูปแก้ว
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๔๕๕

เด็กชายโสภณ พันโห้

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๔๕๖

เด็กชายภัทรภูมิ สืบศักดิ

์

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๔๕๗

เด็กชายอรรถชัย กลินคำดี

่

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๔๕๘

เด็กชายธนกฤติ บุญมี
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๔๕๙

เด็กชายนัฐพรรณ แสงทองดี
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๔๖๐

เด็กหญิงอภิสรา อริกุล
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๔๖๑

เด็กหญิงชาลิสา คงสีดี
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๔๖๒

เด็กหญิงชิดชนก เนาวะราช
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๔๖๓

เด็กหญิงปณฑิตา สมานกุล
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๔๖๔

เด็กหญิงเปมิกา หอมมาลี
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๔๖๕

เด็กหญิงภัทรธิดา คนงานดี
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๔๖๖

เด็กหญิงสุภาพรรณ์ สุภาพ
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๔๖๗

เด็กหญิงศุภกานต์ ใจตรง
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๔๖๘

เด็กหญิงสไบทิพย์ ยอดดำเนิน
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๔๖๙

เด็กหญิงลินดา สำเภาทอง
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๔๗๐

เด็กหญิงปริมาศ อาจคงหาญ
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๔๗๑

เด็กหญิงปณิตา กรส่งแก้ว
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๔๗๒

เด็กหญิงวรัญญา แผนสมบูรณ์
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๔๗๓

เด็กชายสุธารัช คชวงษ์
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๔๗๔

เด็กชายนาถวัฒน์ ทรัพย์ประเสริฐ

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๔๗๕

เด็กชายวัฒนา บุดดาหาร

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๔๗๖

เด็กชายพีรพัฒน์ คนงานดี

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๔๗๗

เด็กชายธิติวุฒิ ขจรเนติกุล
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๔๗๘

เด็กชายอภิราช กาดทอง
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๔๗๙

เด็กชายเตมีย์ ใจเก่งดี
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๑๔ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๗๔๘๐

เด็กชายมานิตย์ เม่นหรุ่ม
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๔๘๑

เด็กชายปฏิภาณ เอียมผิว

่

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๔๘๒

เด็กชายธนธรณ์ ทองฤทธิ

์

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๔๘๓

เด็กชายปรารวัฒน์ แก้วพันศรี
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๔๘๔

เด็กชายฉัตรชัย พลชัยสง
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๔๘๕

เด็กชายวชิรวิทย์ อ่อนวรรณา

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๔๘๖

เด็กชายชิษณุพงศ์ ปอมพิมพ์

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๔๘๗

เด็กหญิงฐิติรัตน์ นาคดี
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๔๘๘

เด็กหญิงมาริตา ทองเชือ

้

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๔๘๙

เด็กหญิงสุวัจนี เอียมผิว

่

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๔๙๐

เด็กหญิงภูสุดา คำสอน
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๔๙๑

เด็กหญิงสาวิกา ศรีเสน
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๔๙๒

เด็กหญิงอนันธิยา นุสีวอ
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๔๙๓

เด็กหญิงปาริฉัตร โพธิประสาท

์

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๔๙๔

เด็กหญิงประภัสสร ติเยาว์
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๔๙๕

เด็กหญิงกุลวดี วงษ์ทองคำ
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๔๙๖

เด็กหญิงกัญญาพัชร ปนเวหา
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๔๙๗

เด็กหญิงปาจรีย์ แสงทอง
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๔๙๘

เด็กหญิงสาธิตา แสงหิรัญ
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๔๙๙

เด็กหญิงธีรพร สิงโต
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๕๐๐

เด็กหญิงศิรภัสสร พงษ์นา
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๕๐๑

เด็กหญิงศศิวิมล ประทุมชัย
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๕๐๒

เด็กหญิงชลาสินธุ์ บุญประกอบ
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๕๐๓

เด็กชายวรพัฒน์ โพธิพันธ์

์

๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๕๐๔

เด็กชายทินภัทร ช่างเรือนกุล

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๕๐๕

เด็กชายยิงยศ

่

น้อยมณี
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๕๐๖

เด็กชายอนุชา เขาแก้ว
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๕๐๗

เด็กชายชัยยา กรสมแสง
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๕๐๘

เด็กชายธนสาร คนงานดี
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๕๐๙

เด็กชายพงศกร ฉิมวัย
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๕๑๐

เด็กชายฐิติภูมิ โพธิพันธ์

์

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๕๑๑

เด็กชายธนากร แก้วชัยภูมิ
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๕๑๒

เด็กชายพนมพร ขอห้อมกลาง
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๕๑๓

เด็กชายเจษฎาภรณ์ แก้วบัวดี
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๕๑๔

เด็กชายรัชชานนท์ กรรณเทพ
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๑๕ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๗๕๑๕

เด็กชายสันติ พูลน้อย
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๕๑๖

เด็กชายนนทวัฒน์ สายสอิง

้

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๕๑๗

เด็กชายอธิกุล ช่างเรือนกุล
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๕๑๘

เด็กชายเจษฎาพร ช่างไม้งาม
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๕๑๙

เด็กชายขวัญชัย นุ่มพันธุ์
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๕๒๐

เด็กชายกิตติธัช คงสมจิตร
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๕๒๑

เด็กชายสิริศักดิ

์

สาหร่ายสำโรง
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๕๒๒

เด็กชายเสฏฐวุฒิ จันทร์มณี

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๕๒๓

เด็กหญิงสุธาสินี ขุนทอง

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๕๒๔

เด็กหญิงศิริมา ไทยเจริญ
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๕๒๕

เด็กชายตรีภพ เสือเพ็ง

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๕๒๖

เด็กชายธนากร อ่วมชืน

่

๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๕๒๗

เด็กชายตะวัน จงสันเทียะ
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๕๒๘

เด็กชายทักษ์ดนัย มีใจซือ

่

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๕๒๙

เด็กชายอนันตชัย พุทธากูล
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๕๓๐

เด็กหญิงนิชาภา อ่วมอำ
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) วัดท่าไชย  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๕๓๑

เด็กชายธนพล คนแรงดี
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านประทุนทอง วัดศรีประทุนทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๕๓๒

เด็กชายธีระ แก้ววงค์วาลย์
๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านประทุนทอง วัดศรีประทุนทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๕๓๓

เด็กชายศุภนัฐ แสงจันทร์
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านประทุนทอง วัดศรีประทุนทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๕๓๔

เด็กชายขนมภูมิ รุ่งเรือง
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านประทุนทอง วัดศรีประทุนทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๕๓๕

เด็กหญิงกัญญาภัค ใจซือ

่

๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านประทุนทอง วัดศรีประทุนทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๕๓๖

เด็กหญิงชาลิณี จินดาอินทร์
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านประทุนทอง วัดศรีประทุนทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๕๓๗

เด็กหญิงณิชาภรณ์ เล้าอรุณ

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านประทุนทอง วัดศรีประทุนทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๕๓๘
เด็กหญิง .เอือมพลอย

้

เฆ่ดี

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านประทุนทอง วัดศรีประทุนทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๕๓๙

เด็กหญิง .ภัทรวดี คล้ายสุบรรณ
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านประทุนทอง วัดศรีประทุนทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๕๔๐

เด็กหญิงสุจินดา พูดเพราะ
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านประทุนทอง วัดศรีประทุนทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๕๔๑

เด็กหญิง .มธุรดา พยุงตน

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านประทุนทอง วัดศรีประทุนทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๕๔๒

เด็กชายคำรณ นุ่มเจริญ
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านประทุนทอง วัดศรีประทุนทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๕๔๓

เด็กหญิงนันทิกานต์ แยกผิวผ่อง
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านประทุนทอง วัดศรีประทุนทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๕๔๔

เด็กชายสิทธิไกร อภัยราช

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านประทุนทอง วัดศรีประทุนทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๕๔๕

เด็กชายธนาคิม สุวรรณศรี
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านประทุนทอง วัดศรีประทุนทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๕๔๖

เด็กชายพีรพล พึงกุล

่

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านประทุนทอง วัดศรีประทุนทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๕๔๗

เด็กชายอภิรักษ์ อาจหาญ
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดร่มโพธิทอง

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๕๔๘

เด็กหญิงหทัยชนก รอดเพชร
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดร่มโพธิทอง

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๕๔๙

เด็กหญิงนฤมล ศรีเพ็ชร
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดร่มโพธิทอง

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๑๖ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๗๕๕๐

เด็กชายคมกฤษ สายบัว
๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดร่มโพธิทอง

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๕๕๑

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ขันทองดี
๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดร่มโพธิทอง

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๕๕๒

เด็กชายภูวเนศวร์ วิเศษอนุพงศ์
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดร่มโพธิทอง

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๕๕๓

เด็กชายสุภรานนท์ เซียงฉิน

่

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดร่มโพธิทอง

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๕๕๔

เด็กชายคงเดช ชูเชิด
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดร่มโพธิทอง

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๕๕๕

เด็กชายปุณณภพ แสงดี
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดร่มโพธิทอง

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๕๕๖

เด็กชายมงคล บุญพรม
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดร่มโพธิทอง

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๕๕๗

เด็กชายพิเชษฐ์ ประยูรวงค์
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดร่มโพธิทอง

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๕๕๘

เด็กชายหนึง

่

พม่า
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดร่มโพธิทอง

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๕๕๙

เด็กชายนราธิป เนืองภิรมย์

่

๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดร่มโพธิทอง

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๕๖๐

เด็กชายไกรลาศ ขันทอง
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดร่มโพธิทอง

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๕๖๑

เด็กชายวัชรากร ไตรทองอยู่
๒๔/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดร่มโพธิทอง

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๕๖๒

เด็กชายภาณุทัต พุ่มศรี
๒๒/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดร่มโพธิทอง

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๕๖๓

เด็กชายธนภูมิ กลินหอม

่

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดร่มโพธิทอง

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๕๖๔

เด็กหญิงสาวิตรี ส่งอิม

่

๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดร่มโพธิทอง

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๕๖๕

เด็กหญิงอรปรียา ทองดี
๒๐/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดร่มโพธิทอง

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๕๖๖

เด็กหญิงพิมพ์มาดา ชาวบ้านใหม่

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดร่มโพธิทอง

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๕๖๗

เด็กหญิงเสาวภา ผิวเผือด
๒๔/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดร่มโพธิทอง

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๕๖๘

เด็กหญิงปนมุกข์ จันทร์เพ็ญ ๒๐/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดร่มโพธิทอง

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๕๖๙

เด็กหญิงเบญจพร รอดเพชร
๒๒/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดร่มโพธิทอง

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๕๗๐

เด็กหญิงเกศกนก โสภี
๐๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดร่มโพธิทอง

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๕๗๑

เด็กหญิงสิริการ สุกรีวนัฏ
๑๓/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดร่มโพธิทอง

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๕๗๒

เด็กหญิงปานระพี ศรีโสภา

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดร่มโพธิทอง

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๕๗๓

เด็กชายพีรภาส มาตรง

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรางกร่าง วัดรางกร่าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๕๗๔

เด็กหญิงนันทิชา ประยูรวงศ์
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดรางกร่าง วัดรางกร่าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๕๗๕

เด็กชายตะวัน ส่งอิม

่

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดรางกร่าง วัดรางกร่าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๕๗๖

เด็กหญิงนันทิดา แสนโคตร
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดรางกร่าง วัดรางกร่าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๕๗๗

เด็กหญิงภัทรธิดา จันทร์เทวี
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดรางกร่าง วัดรางกร่าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๕๗๘

เด็กชายภานุวัฒน์ ฤทธิเดชกล้า

์

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดรางกร่าง วัดรางกร่าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๕๗๙

เด็กหญิงสุภาภรณ์ ชาววัดหลวง
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดรางกร่าง วัดรางกร่าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๕๘๐

เด็กหญิงสุดารัตน์ แจ่มจรัส
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดรางกร่าง วัดรางกร่าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๕๘๑

เด็กหญิงฟาใส รัศมี
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดรางกร่าง วัดรางกร่าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๕๘๒

เด็กหญิงกาญจนา หลักสระคู

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดรางกร่าง วัดรางกร่าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๕๘๓

เด็กหญิงจันทร์แพร รัศมี
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดรางกร่าง วัดรางกร่าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๕๘๔

เด็กหญิงธัญชนก จันทร์คง
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดรางกร่าง วัดรางกร่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๑๗ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๗๕๘๕

เด็กหญิงปารวีย์ อ่อนดี

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดรางกร่าง วัดรางกร่าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๕๘๖

เด็กหญิงฑิฆัมพร ชืนใจดี

่

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดรางกร่าง วัดรางกร่าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๕๘๗

เด็กชายธนทัต จักร์เพ็ขร
๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดรางกร่าง วัดรางกร่าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๕๘๘

เด็กหญิงรุจิรา สัติยากุล
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดรางกร่าง วัดรางกร่าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๕๘๙

เด็กชายธีรยุทธ หงส์กลัด

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรางกร่าง วัดรางกร่าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๕๙๐

เด็กชายณัฐวุฒิ อุ่นเรือน
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรางกร่าง วัดรางกร่าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๕๙๑

เด็กหญิงพิยดา ชัยณรงค์
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรางกร่าง วัดรางกร่าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๕๙๒

เด็กหญิงกัลยรัตน์ อ่อนดี
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรางกร่าง วัดรางกร่าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๕๙๓

เด็กหญิงกัลยากร กงสียา
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรางกร่าง วัดรางกร่าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๕๙๔

เด็กหญิงนภาพร เช็งเส็ง
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรางกร่าง วัดรางกร่าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๕๙๕
เด็กหญิงจันทร์ทรามาศ

เครือวัลย์
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรางกร่าง วัดรางกร่าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๕๙๖

เด็กหญิงนิชาภัทร ชมภูทิพย์

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรางกร่าง วัดรางกร่าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๕๙๗

เด็กหญิงวราลักษณ์ จันทร์แจ่ม
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรางกร่าง วัดรางกร่าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๕๙๘

เด็กหญิงวรรณนิสา เกิดสุวรรณก
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรางกร่าง วัดรางกร่าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๕๙๙

เด็กชายหรรษา ผลอ่อน
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดรางกร่าง วัดรางกร่าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๖๐๐

เด็กชายปฏิภาณ ประยูรวงศ์
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดรางกร่าง วัดรางกร่าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๖๐๑

เด็กชายกรวิชญ์ ท้าวกัลยา
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดรางกร่าง วัดรางกร่าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๖๐๒

เด็กชายธีรภัทร ศรีโสภา

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่เพชรรัตน์ วัดใหม่เพชรรัตน์  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๖๐๓

เด็กชายก้องภพ เย็นใจดี
๑๗/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหม่เพชรรัตน์ วัดใหม่เพชรรัตน์  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๖๐๔

เด็กชายศุภวัลวัฒน์ พุทธพิมเสน
๒๔/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหม่เพชรรัตน์ วัดใหม่เพชรรัตน์  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๖๐๕

เด็กชายชนิททร์ ชมเชย
๑๑/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่เพชรรัตน์ วัดใหม่เพชรรัตน์  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๖๐๖

เด็กชายณัฐวุฒิ จรจรัส
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่เพชรรัตน์ วัดใหม่เพชรรัตน์  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๖๐๗

เด็กชายธีรพล ไหวไว
๒๔/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหม่เพชรรัตน์ วัดใหม่เพชรรัตน์  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๖๐๘

เด็กชายธีรภัทร ไหวไว
๒๔/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหม่เพชรรัตน์ วัดใหม่เพชรรัตน์  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๖๐๙

เด็กชายปฏิพัทธ์ ทังงาม

่

๑๔/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดใหม่เพชรรัตน์ วัดใหม่เพชรรัตน์  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๖๑๐

เด็กชายปภิทัศน์ พุ่มงาม
๒๘/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหม่เพชรรัตน์ วัดใหม่เพชรรัตน์  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๖๑๑

เด็กชายราชันย์ ยากลินหอม

่

๑๙/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดใหม่เพชรรัตน์ วัดใหม่เพชรรัตน์  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๖๑๒

เด็กชายอภิชาต พุ่มอรุณ ๒๐/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดใหม่เพชรรัตน์ วัดใหม่เพชรรัตน์  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๖๑๓

เด็กชายอนุชิต ยอดสมใจ
๒๓/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่เพชรรัตน์ วัดใหม่เพชรรัตน์  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๖๑๔

เด็กหญิงจิตตราพร ไตรทองอยู่
๒๓/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหม่เพชรรัตน์ วัดใหม่เพชรรัตน์  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๖๑๕

เด็กหญิงพัชร์พิชา พุ่มอรุณ
๒๖/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่เพชรรัตน์ วัดใหม่เพชรรัตน์  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๖๑๖

เด็กหญิงพรนภา หมืนหลำ

่

๒๑/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดใหม่เพชรรัตน์ วัดใหม่เพชรรัตน์  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๖๑๗

เด็กหญิงพรประภา อ่อนสอาด
๑๓/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหม่เพชรรัตน์ วัดใหม่เพชรรัตน์  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๖๑๘

เด็กหญิงวรัญญา รุจิรัตน์

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่เพชรรัตน์ วัดใหม่เพชรรัตน์  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๖๑๙

เด็กหญิงสุธาสินี ชาวบ้านใหม่
๒๗/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่เพชรรัตน์ วัดใหม่เพชรรัตน์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๑๘ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๗๖๒๐

เด็กชายธนภัทร วังปา
๑๔/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่เพชรรัตน์ วัดใหม่เพชรรัตน์  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๖๒๑

เด็กชายภาณุพงศ์ หนูอ้น ๕/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหม่เพชรรัตน์ วัดใหม่เพชรรัตน์  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๖๒๒

เด็กชายภาณุพงศ์ ยิมแย้ม

้

๑๘/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดใหม่เพชรรัตน์ วัดใหม่เพชรรัตน์  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๖๒๓

เด็กชายรชต ทองเหลียว

่

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่เพชรรัตน์ วัดใหม่เพชรรัตน์  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๖๒๔

เด็กชายสหรัฐ สีมา ๘/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหม่เพชรรัตน์ วัดใหม่เพชรรัตน์  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๖๒๕

เด็กหญิงชลธิชา ช่างกลึงดี

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่เพชรรัตน์ วัดใหม่เพชรรัตน์  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๖๒๖

เด็กหญิงบุญญานุช หนูอ้น
๑๔/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่เพชรรัตน์ วัดใหม่เพชรรัตน์  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๖๒๗

เด็กหญิงปอฝาย นามสุโพธิ

์

๑๗/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดใหม่เพชรรัตน์ วัดใหม่เพชรรัตน์  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๖๒๘

เด็กหญิงสการัตน์ รัศมี
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่เพชรรัตน์ วัดใหม่เพชรรัตน์  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๖๒๙

เด็กชายอานนท์ บุญประสารฤทธิ

์

๒๖/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดใหม่เพชรรัตน์ วัดใหม่เพชรรัตน์  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๖๓๐

เด็กชายณรงค์ชัย งามขำ ๕/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหม่เพชรรัตน์ วัดใหม่เพชรรัตน์  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๖๓๑

เด็กชายภาณุพัฒน์ ศรีโพธิ

์

๒๓/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดใหม่เพชรรัตน์ วัดใหม่เพชรรัตน์  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๖๓๒

เด็กชายอนันต์ แสนแก้ว
๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดใหม่เพชรรัตน์ วัดใหม่เพชรรัตน์  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๖๓๓

เด็กหญิงนภัสสร จันทร์กิตติสิน
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดใหม่เพชรรัตน์ วัดใหม่เพชรรัตน์  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๖๓๔

เด็กชายสิรวิชญ์ ประทับสิงห์
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๖๓๕

เด็กหญิงจิรัฏฐ์ ยิมประเสริฐ

้

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๖๓๖

เด็กหญิงมัลลิกา ถีระวงษ์
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๖๓๗

เด็กหญิงจิรชญา สมกุล
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๖๓๘

เด็กหญิงณัฏฐ์สินี หลิมย่านกวย
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๖๓๙

เด็กหญิงณัฐกมล สีทองวัฒนา
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๖๔๐

เด็กหญิงสุภัทรตา ใจแข็งดี
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๖๔๑

เด็กหญิงกนกวรรณ กำปน
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๖๔๒

เด็กหญิงพิชาดา ศรีสุพรรณ์
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๖๔๓

เด็กหญิงพิชชารัช วงษ์บัวงาม
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๖๔๔

เด็กหญิงปทุมเพชร ทองถนอม
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๖๔๕

เด็กหญิงพัชร์พิดา พวงวรินทร์
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๖๔๖

เด็กหญิงปยะธิดา นกดำ
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๖๔๗

เด็กหญิงอาภัสรา ลีจ้อย
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๖๔๘

เด็กหญิงสุชาวดี พุทธเจริญ

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๖๔๙

เด็กหญิงฑาริกา โกมลสิงห์

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๖๕๐

เด็กหญิงชยานันท์ บูชา

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๖๕๑

เด็กหญิงอภิชญา ทองคำดี
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๖๕๒

เด็กหญิงนงนภัส กระดีทอง

่

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๖๕๓

เด็กหญิงลดาวรรณ ขาวประเสริฐ
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๖๕๔

เด็กหญิงศุภิสรา สร้อยสน
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๑๙ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๗๖๕๕

เด็กหญิงนภัสสร บุญประทุ่ม
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๖๕๖

เด็กหญิงกชกร ไทยงามศิลป
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๖๕๗

เด็กหญิงปาลิตา ชูดี
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๖๕๘

เด็กหญิงญาณิสา ดำรงกมลทิพย์
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๖๕๙

เด็กหญิงนงศ์ณพัชร์ ผิวอ่อนดี
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๖๖๐

เด็กหญิงปรียาภรณ์ วันดี
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๖๖๑

เด็กหญิงสุวนันท์ รอดเพ็ชร
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๖๖๒

เด็กชายสุรพัศ วรรณวงษ์
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๖๖๓

เด็กชายทวีชัย แซ่ล้อ
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๖๖๔

เด็กชายภาคภูมิ อินพลับ
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๖๖๕

เด็กชายกนกพล แซ่ไหน
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๖๖๖

เด็กชายศาศวัต คงคาหลวง
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๖๖๗

เด็กชายพีรพัฒน์ ผิวผ่อง
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๖๖๘

เด็กชายฐานธนชัย ประภาโส
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๖๖๙

เด็กชายวีรภัทร สิมมะโรง
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๖๗๐

เด็กชายอนุสรณ์ แดงสะอาด
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๖๗๑

เด็กชายศุภศร ศรีทองแท้
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๖๗๒

เด็กชายภาณุวัฒน์ ใจตรง
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๖๗๓

เด็กชายเฉลิมรัตน์ ชูรักษา
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๖๗๔

เด็กชายกิจจา จันทวาท
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๖๗๕

เด็กชายภูเบศ โรจนทะนงค์

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๖๗๖

เด็กชายสตางค์ วงษ์บัวงาม

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๖๗๗

เด็กชายวรกานต์ ศิลปเวช
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๖๗๘

เด็กชายปุณยวีร์ อินทร์บำรุง
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๖๗๙

เด็กชายชาติชาย ศิริเพ็ชร
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๖๘๐

เด็กชายวรชัย ใจยังยืน

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๖๘๑

เด็กชายนพดล ไมตรีวงษ์
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๖๘๒

เด็กชายเจตนิพัฒน์ บันลือศรีสกุล
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๖๘๓

เด็กชายชยุตม์ กันกลำ
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๖๘๔

เด็กชายแก่นจันทร์ เทียนทอง
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๖๘๕

เด็กชายพงศ์ธาดา อุบาลี
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๖๘๖

เด็กชายทรงพล ชุนดี
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๖๘๗

เด็กชายต่อตระกูล ช่างไม้
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๖๘๘

เด็กชายรัฐศาสตร์ คงสันเทียะ
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๖๘๙

เด็กชายสุรเชษฐ์ บูชา
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๒๐ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๗๖๙๐

เด็กชายรพีพัฒน์ ออมสิน
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๖๙๑

เด็กชายศิวาวุฒิ เสร็จกิจดี
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๖๙๒

เด็กชายณัฐภูสิษฐ์ สัตยารังสรรค์
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๖๙๓

เด็กชายปรัตถกร ปาละนันทน์
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๖๙๔

เด็กหญิงกนกกร มิงขวัญ

่

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๖๙๕

เด็กหญิงน้องแพน ทองดี
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๖๙๖

เด็กหญิงศุภิสรา สุวรรณศรี
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๖๙๗

เด็กหญิงจุฑาทิพ คชินทร
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๖๙๘

เด็กหญิงกนกพัตร์ ศรีตองอ่อน
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๖๙๙

เด็กหญิงศิริธร ศรีทองเกิด
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๗๐๐

เด็กหญิงชวัลรัตน์ วงษ์ไสว

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๗๐๑

เด็กหญิงสิริภัทร อินพัฒน์

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๗๐๒

เด็กหญิงสุนันท์ภา เงินวัน

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๗๐๓

เด็กหญิงพลอย อินแสง

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๗๐๔

เด็กหญิงปาริฉัตร นิตย์ใหม่
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๗๐๕

เด็กหญิงบัณฑิตา เสียงแหลม
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๗๐๖

เด็กหญิงเบญจพร อาจคงหาญ
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๗๐๗

เด็กหญิงเมธาภรณ์ สุขสมจิต
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๗๐๘

เด็กหญิงภัทรวดี ใจเก่งดี
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๗๐๙

เด็กหญิงเปมิกา เสือขำ
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๗๑๐

เด็กหญิงจิณณพัต สุขวัฒน์
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๗๑๑

เด็กหญิงสุพรรณษา ปนกุมภี
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๗๑๒

เด็กหญิงณัฐพร ธรรมกูล
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๗๑๓

เด็กหญิงสุภัสสรา คนแรงดี
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๗๑๔

เด็กหญิงพรพิมล ใจกล้า
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๗๑๕

เด็กหญิงสิริวิมล ดิษดี
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๗๑๖

เด็กหญิงวรลักษณ์ ทองมะลิลา
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๗๑๗

เด็กหญิงบุศรา บูชา
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๗๑๘

เด็กหญิงกานต์พิชชา โพธิพันธุ์
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๗๑๙

เด็กหญิงณัฐหทัย รุ่งเรืองจุฑาวสุ
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๗๒๐

เด็กหญิงชลิตา ทองฤทธิ

์

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๗๒๑

เด็กหญิงธันยมัย แก้วทอง
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๗๒๒

เด็กหญิงปุณยวีย์ ใจเก่งกาจ
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๗๒๓

เด็กหญิงพัชราภรณ์ อินทร
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๗๒๔

เด็กหญิงวิชิตา ทัศนะเจริญ
๒๖/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๒๑ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๗๗๒๕

เด็กหญิงอัญชนา ทองเชือ

้

๓/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๗๒๖

เด็กชายเพิมศักดิ

่ ์

กันต์พงษ์
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธิอ้น

์

วัดโพธิอ้น

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๗๒๗

เด็กชายนำพุ สายลือนาม
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธิอ้น

์

วัดโพธิอ้น

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๗๒๘

เด็กชายปฏิมากร สะตะโพธิ

์

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธิอ้น

์

วัดโพธิอ้น

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๗๒๙

เด็กชายชนวีร์ จิตโคกกรวด
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธิอ้น

์

วัดโพธิอ้น

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๗๓๐

เด็กชายเมธีชัย อ่อนดี
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธิอ้น

์

วัดโพธิอ้น

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๗๓๑

เด็กชายอภิรุทธ์ สัตบุศย์
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธิอ้น

์

วัดโพธิอ้น

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๗๓๒

เด็กชายพรพิพัฒน์ ปานคำราม

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธิอ้น

์

วัดโพธิอ้น

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๗๓๓

เด็กชายสราวุฒิ ไทรน้อย
๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธิอ้น

์

วัดโพธิอ้น

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๗๓๔

เด็กชายอภินันท์ สัตบุศย์
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธิอ้น

์

วัดโพธิอ้น

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๗๓๕

เด็กหญิงวรรณนิษา โรคน้อย
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธิอ้น

์

วัดโพธิอ้น

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๗๓๖

เด็กหญิงธนัชพร นวลยนต์
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธิอ้น

์

วัดโพธิอ้น

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๗๓๗

เด็กหญิงธมลวรรณ เกตุอุบล
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธิอ้น

์

วัดโพธิอ้น

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๗๓๘

เด็กหญิงสุพิชญาย์ สถาปตานนท์
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธิอ้น

์

วัดโพธิอ้น

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๗๓๙

เด็กหญิงอารดา โพธิทอง

์

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธิอ้น

์

วัดโพธิอ้น

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๗๔๐

เด็กหญิงพัชราภา แสงยนต์
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธิอ้น

์

วัดโพธิอ้น

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๗๔๑

เด็กหญิงกุญชร กนกเลิศฤทธิ

์

๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธิอ้น

์

วัดโพธิอ้น

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๗๔๒

เด็กหญิงเขมิกา คล่องใจ
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธิอ้น

์

วัดโพธิอ้น

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๗๔๓

เด็กหญิงอันดา กอทอง
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธิอ้น

์

วัดโพธิอ้น

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๗๔๔

เด็กหญิงกมลรัตน์ สดคมขำ
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๗๔๕

เด็กชายณรงค์กร แตงโสภา
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๗๔๖

เด็กชายทรงภูมิ จงรอบคอบ
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๗๔๗

เด็กชายอานนท์ แสงอำนาจ
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๗๔๘

เด็กชายเจษฎากร สุขสัมผัส

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๗๔๙

เด็กชายนฤพล ขุนศรีรักษร

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๗๕๐

เด็กชายภูมิพัฒน์ พันธ์แซง
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๗๕๑

เด็กชายเธียรกานต์ ทรงเพียรธรรม
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๗๕๒

เด็กชายสารัช อภิโชติวริศ

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๗๕๓

เด็กชายภัทรพล บัวเงิน
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๗๕๔

เด็กหญิงอัญฌญา ม่วงอิม

่

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๗๕๕

เด็กหญิงธนวรรณ คุ้มเขตร
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๗๕๖

เด็กหญิงพิมพ์วิภา อิงคะวะระ
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๗๕๗

เด็กหญิงกัญญาวีร์ แตงอิน
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๗๕๘

เด็กหญิงนิธินาถ มงคลศิริวัฒนา
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๗๕๙

เด็กหญิงปวริศา เทพวงษ์
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๒๒ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๗๗๖๐

เด็กหญิงอรปรียา เจริญพรสวัสดิ

์

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๗๖๑

เด็กหญิงณัฐฑิชา พุทธวาลย์
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๗๖๒

เด็กหญิงธนวรรณ มโหฬาร
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๗๖๓

เด็กหญิงวิมริน วาจาชอบ
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๗๖๔

เด็กหญิงณัฏฐชา รักชาติ
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๗๖๕

เด็กหญิงภัคจิรา หงษ์กิจ
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๗๖๖

เด็กหญิงวริษา
เมฆวัฒนากาญจน์ ๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๗๖๗

เด็กหญิงณัฏฐ์ชวัล สมตัว
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๗๖๘

เด็กหญิงชิดชนก ภัทรวิธานกุล

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๗๖๙

เด็กหญิงกมลวรรณ ช้างเนียม
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๗๗๐

เด็กหญิงวรพรรณ โพธิทอง

์

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๗๗๑

เด็กหญิงขนิษฐา ศรีดี

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๗๗๒

เด็กหญิงภัทร์นรินท์ สว่างศรี
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๗๗๓

เด็กหญิงหฤทัย ศิริไทย
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๗๗๔

เด็กหญิงนันทิดา ทองชันลุก
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๗๗๕

เด็กหญิงนรีกานต์ มณีอินทร์
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๗๗๖

เด็กหญิงกุลณัฐ เขาแก้ว
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๗๗๗

เด็กหญิงชนกภัทร์ โพธิโชติ

์

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๗๗๘

เด็กชายภาคภูมิ ภาพสุวรรณ
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๗๗๙

เด็กชายจักรินทร์ เอียมสำอางค์

่

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๗๘๐

เด็กชายธนากร โพธิกุล

์

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๗๘๑

เด็กชายภูธน นาบำรุง
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๗๘๒

เด็กชายณภัทร วรรธนบูรณ์
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๗๘๓

เด็กชายศุภฤกษ์ สนธิศรี
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๗๘๔

เด็กชายหฤษฎ์ จีนสุกแสง
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๗๘๕

เด็กชายกันตยศ นาคเถือน

่

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๗๘๖

เด็กชายอุดมศักดิ

์

แสวงดี
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๗๘๗

เด็กชายพายุพัด ดอกจันทร์
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๗๘๘

เด็กชายชุติพนธ์ ดีวงษ์
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๗๘๙

เด็กชายบุญฤทธิ

์

อินต๊ะไชวงค์
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๗๙๐

เด็กชายพชรพล รุ่งเรือง
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๗๙๑

เด็กชายอภิชาติ เอียมสำอางค์

่

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๗๙๒

เด็กชายวีรภัทร รัศมีแก้ว
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๗๙๓

เด็กชายชัยพัทธ์ พิกุลขาว
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๗๙๔

เด็กชายภูดิศ ณรงค์ดนุเดช

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๒๓ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๗๗๙๕

เด็กหญิงชนันท์พร คล้ายขำ
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๗๙๖

เด็กหญิงหทัยรัตน์ ศรีใจวงศ์
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๗๙๗

เด็กหญิงสุภณิดา มณีแสง
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๗๙๘

เด็กหญิงญาณภัทร์ มโหฬาร
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๗๙๙

เด็กหญิงณัฐณิชา เสนาคุณ
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๘๐๐

เด็กหญิงพรรณทิวา อุทัศน์
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๘๐๑

เด็กหญิงวิศิษฐ์ชุพงศ์ หนุนเงิน
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๘๐๒

เด็กหญิงวิภาวี เท่งฮวง
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๘๐๓

เด็กหญิงวีรวรรณ อินทมาศ
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๘๐๔

เด็กหญิงดวงกมล วงษ์เสงียม

่

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๘๐๕

เด็กหญิงฐิติรัตน์ พงศ์ช้างอยู่
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๘๐๖

เด็กหญิงมนัสนันท์ ทิพยจันทร์
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๘๐๗

เด็กหญิงศศิวิมล โพธิหิรัญ

์

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๘๐๘

เด็กหญิงมนต์นัทธ์ ทิพยจันทร์
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๘๐๙

เด็กชายสุทัศน์ มะโหฬาร

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๘๑๐

เด็กชายจิรเมธ เสลิม

้

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๘๑๑

เด็กชายจิราธิวัฒน์ กล้าหาญ
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๘๑๒

เด็กชายสิทธินนท์ ภู่มาลา
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๘๑๓

เด็กชายศุภณัฐ เทพสถิตย์
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๘๑๔

เด็กชายธวัชชัย ไชยวงษา
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๘๑๕

เด็กชายรัชพล ภักดีศรี
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๘๑๖

เด็กชายพัชรดนัย ธัญญเจริญ
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๘๑๗

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

มาไกล
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๘๑๘

เด็กชายพลภัทร ขันตี
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๘๑๙

เด็กชายเกรียงไกร ธัญญเจริญ
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๘๒๐

เด็กชายกิตติภพ เข็มเพ็ชร
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๘๒๑

เด็กชายอดิสรณ์ ขาวโต
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๘๒๒

เด็กชายณัดนัย หิรัญวงษ์
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๘๒๓

เด็กชายศุภกิจ แย้มสรวล
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๘๒๔

เด็กชายจรัล ธัญญเจริญ
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๘๒๕

เด็กชายจิรพัฒน์ แก้วเจริญ
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๘๒๖

เด็กชายบดินทร์ เมืองนิล
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๘๒๗

เด็กชายณัฐภูมิ โพธิทอง

์

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๘๒๘

เด็กหญิงมนัสนันท์ เติมวิริยะกุล
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๘๒๙

เด็กหญิงณัฐชา คลองญาติ
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๒๔ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๗๘๓๐

เด็กหญิงมนิสชา เกตุพรหม
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๘๓๑

เด็กหญิงผกาวดี อุบล
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๘๓๒

เด็กหญิงปาริชาติ ซือสัตย์

่

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๘๓๓

เด็กหญิงพิมพ์ชนก คุณพงษ์
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๘๓๔

เด็กหญิงจุฑามณี แก้วทองคำ

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๘๓๕

เด็กหญิงฐิติมา จันทนา
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๘๓๖

เด็กหญิงสิริน เขาแก้ว
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๘๓๗

เด็กหญิงกรรณิการ์ ทัดทอง

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๘๓๘

เด็กหญิงปลายฟา เจริญสวัสดิ

์

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๘๓๙

เด็กหญิงพิมพ์ณภัทร ยืนยง
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๘๔๐

เด็กหญิงสาธิตา อุปถัมป
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๘๔๑

เด็กชายธนิสร เวตติวงษ์
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๘๔๒

เด็กชายภาคภูมิ กล้าหาญ
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๘๔๓

เด็กชายปุญญพัฒน์ รัตโนสถ
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๘๔๔

เด็กชายสมฉัตร อิมสงวน

่

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๘๔๕

เด็กชายกฤษกร คูณพงษ์
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๘๔๖

เด็กชายธีระดนธ์ แซ่ตัง

้

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๘๔๗

เด็กชายนาคินทร์ โตยอ
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๘๔๘

เด็กชายภานุวัตร อินโต
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๘๔๙

เด็กชายกันตธีร์ พลเสน

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๘๕๐

เด็กชายปญญาวัชร์ เกลียงทองคำ

้

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๘๕๑

เด็กชายณัฐวุฒิ ลักษณาวงษ์
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๘๕๒

เด็กชายธรรมรงค์ แก้วศรีงาม
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๘๕๓

เด็กชายธรรมรักษ์ ธรรมโชติ
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๘๕๔

เด็กชายศักดิโชติ

์

แตงโสภา
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๘๕๕

เด็กชายวุฒิชัย โพธิสุวรรณ

์

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๘๕๖

เด็กชายอภิรักษ์ วารีนิล
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๘๕๗

เด็กชายรชตะ อุบล
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๘๕๘

เด็กชายอัษฎาวุฒิ โพธิจินดา
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๘๕๙

เด็กหญิงลลิตวดี แซ่ลี

้

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๘๖๐

เด็กหญิงอักษร ขาวเวียง
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๘๖๑

เด็กหญิงพัชชานันท์ โพธิสุวรรณ

์

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๘๖๒

เด็กหญิงสรัญญา เกษประทุม

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๘๖๓

เด็กหญิงจิดาภา เข็มเพ็ชร
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๘๖๔

เด็กหญิงชนกพรรณ รุ่งแสง
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๒๕ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๗๘๖๕

เด็กหญิงสุภัชชา ขาวพันธุ์
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๘๖๖

เด็กหญิงศิภานัน พวงทอง
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๘๖๗

เด็กหญิงกิตตินันท์ พราหมณ์โชติ
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๘๖๘

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ไชยวุฒิ
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๘๖๙

เด็กหญิงเขมิกา เพ็ญนาท
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๘๗๐

เด็กหญิงปยะพร วงศ์จริยานนท์
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๘๗๑

เด็กหญิงวรรณภา คำเงิน
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต วัดวิมลโภคาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๘๗๒

เด็กชายรุ่งเรือง ทัพแสงศรี
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองขอม วัดคลองขอม  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๘๗๓

เด็กชายชัยรัตน์ ปลัดศรีช่วย
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองขอม วัดคลองขอม  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๘๗๔

เด็กชายณัฐพล จันทร์เสน่ห์
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองขอม วัดคลองขอม  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๘๗๕

เด็กชายกิตติพิชญ์ วงษ์บัณฑิตย์
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองขอม วัดคลองขอม  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๘๗๖

เด็กชายอภิรักษ์ ภัทรโกศล
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองขอม วัดคลองขอม  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๘๗๗

เด็กชายนิพิฐพนธ์ จงเจียมศักดิ

์

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองขอม วัดคลองขอม  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๘๗๘

เด็กชายสุวิวัฒน์ สัตบุษ
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองขอม วัดคลองขอม  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๘๗๙

เด็กหญิงชญาณิศา ประสพแก้ว
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองขอม วัดคลองขอม  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๘๘๐

เด็กหญิงยศวดี โล่ห์คำ
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองขอม วัดคลองขอม  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๘๘๑

เด็กหญิงโสภิดา แก้วลอยฟา
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองขอม วัดคลองขอม  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๘๘๒

เด็กหญิงญาณี ช่วยพิทักษ์
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองขอม วัดคลองขอม  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๘๘๓

เด็กหญิงวรัมพร ทองโสภา
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองขอม วัดคลองขอม  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๘๘๔

เด็กหญิงโชตยากร ตาลธูป
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองขอม วัดคลองขอม  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๘๘๕

เด็กหญิงณัฐฐิชา เจริญผล
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองขอม วัดคลองขอม  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๘๘๖

เด็กหญิงลลิตา ศิลปชัย
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองขอม วัดคลองขอม  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๘๘๗

เด็กชายฆธา สงสกุล
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองขอม วัดคลองขอม  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๘๘๘

เด็กหญิงอรญา ศรีธราภัค
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีรัตน์วิทยา วัดคลองขอม  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๘๘๙

เด็กหญิงณัฐธิดา คำศรีจันทร์
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีรัตน์วิทยา วัดคลองขอม  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๘๙๐

เด็กหญิงชาลิตา เงินประเสริฐ
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีรัตน์วิทยา วัดคลองขอม  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๘๙๑

เด็กชายชัยวัฒน์ สำเภาทอง
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีรัตน์วิทยา วัดคลองขอม  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๘๙๒

เด็กหญิงปยาพัชร พลาน้อย

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีรัตน์วิทยา วัดคลองขอม  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๘๙๓

เด็กชายปภัสศักดิ

์

สังข์เทศ
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีรัตน์วิทยา วัดคลองขอม  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๘๙๔

เด็กชายธนพล คุ้มเสถียร
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีรัตน์วิทยา วัดคลองขอม  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๘๙๕

เด็กหญิงภัทราวดี เข็มเพ็ชร
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีรัตน์วิทยา วัดคลองขอม  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๘๙๖

เด็กชายวราดร เอกจีน
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีรัตน์วิทยา วัดคลองขอม  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๘๙๗

เด็กชายกิตติธัช เกิดลาภี
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีรัตน์วิทยา วัดคลองขอม  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๘๙๘

เด็กหญิงวริทธิฐา

์

นรินทร์สกุล
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีรัตน์วิทยา วัดคลองขอม  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๘๙๙

เด็กหญิงกนกพร เม่นคล้าย
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีรัตน์วิทยา วัดคลองขอม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๒๖ / ๓๑๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๗๙๐๐

เด็กชายภูมรินทร์ พุ่มจันทรร์
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามชุก สามชุก  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๙๐๑

เด็กชายธีรภัตร์ มุ่วเย็นกลาง
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามชุก สามชุก  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๙๐๒

เด็กชายวินัย ทัพแสงศรี
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามชุก สามชุก  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๙๐๓

เด็กชายธรรมวิทย์ เตียเย้

้

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามชุก สามชุก  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๙๐๔

เด็กชายเมษา ปานเพ็ช
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามชุก สามชุก  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๙๐๕

เด็กชายธีรภัทร ชูเชิด

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามชุก สามชุก  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๙๐๖

เด็กชายอธิป อองตันทัย
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามชุก สามชุก  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๙๐๗

เด็กชายฐิติภัทร สุวรรณเศวตร์
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามชุก สามชุก  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๙๐๘

เด็กหญิงสุภัชชา จันทร์แก้ว

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามชุก สามชุก  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๙๐๙

เด็กหญิงจิรัชญา สว่างศรี
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามชุก สามชุก  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๙๑๐

เด็กหญิงกรกนก เกิดภาษี

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามชุก สามชุก  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๙๑๑

เด็กหญิงพรวิลัย อินทมาสน์
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามชุก สามชุก  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๙๑๒

เด็กหญิงหทัยรัตน์ -
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามชุก สามชุก  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๙๑๓

เด็กหญิงกนกพร ทับทิมเจือ
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามชุก สามชุก  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๙๑๔

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ มณีโชติช่วง
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามชุก สามชุก  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๙๑๕

เด็กหญิงวิรัญดา ผลวงษ์

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามชุก สามชุก  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๙๑๖

เด็กหญิงชาลิตา โพถิน

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามชุก สามชุก  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๙๑๗

เด็กชายเสกสรรค์ ฉุ่นอิม

่

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโปงแดง วัดโปงแดง  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๙๑๘

เด็กชายอติชาต มณีรัตน์
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโปงแดง วัดโปงแดง  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๙๑๙

เด็กชายศุภกร มณีรัตน์
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโปงแดง วัดโปงแดง  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๙๒๐

เด็กหญิงชุตินันท์ ชมแช่ม
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโปงแดง วัดโปงแดง  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๙๒๑

เด็กหญิงทิพย์รัตน์ แปนสุวรรณ

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโปงแดง วัดโปงแดง  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๙๒๒

เด็กหญิงสุภาพ มาลัยทอง
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโปงแดง วัดโปงแดง  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๙๒๓

เด็กหญิงไอริน ธัญญเจริญ
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโปงแดง วัดโปงแดง  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๙๒๔

เด็กชายสหรัฐ ชาวเขาเวียง
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโปงแดง วัดโปงแดง  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๙๒๕

เด็กชายภัทรพันธ์ ศรีเมือง
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองผักนาก วัดหนองผักนาก  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๙๒๖

เด็กชายโภคิน อิทธิวรชัย
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองผักนาก วัดหนองผักนาก  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๙๒๗

เด็กชายธีรัตม์ จันทวาส
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองผักนาก วัดหนองผักนาก  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๙๒๘

เด็กชายธีรเดช คงสุวรรณ

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองผักนาก วัดหนองผักนาก  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๙๒๙

เด็กชายปยวัฒน์ สว่างศรี

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองผักนาก วัดหนองผักนาก  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๙๓๐

เด็กชายวิวัฒน์ อุทัศน์
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองผักนาก วัดหนองผักนาก  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๙๓๑

เด็กชายชิษณุพงษ์ ก้านอินทร์
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองผักนาก วัดหนองผักนาก  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๙๓๒

เด็กชายเควิน วอล์สตรอม
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองผักนาก วัดหนองผักนาก  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๙๓๓

เด็กชายคริสเตียน วอล์สตรอม
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองผักนาก วัดหนองผักนาก  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๙๓๔

เด็กหญิงอรพินทร์ อิสสะอาด
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองผักนาก วัดหนองผักนาก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๒๗ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๗๙๓๕

เด็กหญิงกนกวรรณ ดอกไม้ขาว
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองผักนาก วัดหนองผักนาก  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๙๓๖

เด็กหญิงกรกนก แก้วเขียว
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองผักนาก วัดหนองผักนาก  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๙๓๗

เด็กหญิงปรียานุช จันทร์นุ่ม
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองผักนาก วัดหนองผักนาก  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๙๓๘

เด็กหญิงอนุสรา เถือนสวัสดิ

่ ์

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองผักนาก วัดหนองผักนาก  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๙๓๙

เด็กหญิงอาภัสรา ฉายอรุณ
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองผักนาก วัดหนองผักนาก  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๙๔๐

เด็กหญิงอภิชญา เนียมิดี
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองผักนาก วัดหนองผักนาก  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๙๔๑

เด็กหญิงเสาวรส โพธิทอง

์

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองผักนาก วัดหนองผักนาก  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๙๔๒

เด็กหญิงวริศรา จันทร์งาม

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองผักนาก วัดหนองผักนาก  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๙๔๓

เด็กชายธีรพล สว่างศรี
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองผักนาก วัดหนองผักนาก  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๙๔๔

เด็กชายพงศ์ภัทร ตรงดี
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองไผ่ วัดหนองไผ่  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๙๔๕

เด็กชายปรมัต แก้วศรี
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองไผ่ วัดหนองไผ่  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๙๔๖

เด็กชายชาคริต เชือมนาคทอง

่

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองไผ่ วัดหนองไผ่  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๙๔๗

เด็กชายอภิวิชญ์ ชลายนนท์

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองไผ่ วัดหนองไผ่  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๙๔๘

เด็กชายฉัตรชัย สว่างศรี
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองไผ่ วัดหนองไผ่  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๙๔๙

เด็กชายจิรกฤต น้อยจันทร์

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองไผ่ วัดหนองไผ่  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๙๕๐

เด็กชายพีรภัทร ทองโสภา
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองไผ่ วัดหนองไผ่  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๙๕๑

เด็กชายธีรภัทร รถมณี
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองไผ่ วัดหนองไผ่  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๙๕๒

เด็กชายนำชัย ธัญญเจริญ
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองไผ่ วัดหนองไผ่  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๙๕๓

เด็กชายทวีศักดิ

์

ปานสุวรรณ
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองไผ่ วัดหนองไผ่  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๙๕๔

เด็กชายยงยุทธ ล้อมวงษ์
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองไผ่ วัดหนองไผ่  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๙๕๕

เด็กชายยศวัฒน์ วงศ์ศรีแก้ว
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองไผ่ วัดหนองไผ่  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๙๕๖

เด็กชายศุภฤกษ์ วงกฏ

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองไผ่ วัดหนองไผ่  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๙๕๗

เด็กหญิงเบญจมาศ ตรงดี

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองไผ่ วัดหนองไผ่  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๙๕๘

เด็กหญิงภิริสา สุพิทิพย์
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองไผ่ วัดหนองไผ่  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๙๕๙

เด็กหญิงณัฐฐาวรรณ พงษ์ประดิษฐ์
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองไผ่ วัดหนองไผ่  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๙๖๐

เด็กหญิงกนกวรรณ ไพบูลย์วิทย์
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองไผ่ วัดหนองไผ่  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๙๖๑

เด็กหญิงวรัญญา ตันวิเชียร
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองไผ่ วัดหนองไผ่  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๙๖๒

เด็กหญิงสุพรรษา มะลิทอง
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองไผ่ วัดหนองไผ่  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๙๖๓

เด็กหญิงภรณ์ศิริ ลิยีเก

่

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองไผ่ วัดหนองไผ่  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๙๖๔

เด็กหญิงสุพิชชา คงสุวรรณ
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองไผ่ วัดหนองไผ่  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๙๖๕

เด็กหญิงแพรพลอย สุขวัฒนาพันธ์
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองไผ่ วัดหนองไผ่  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๙๖๖

เด็กชายวุฒิชัย ศรีโมรา
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองไผ่ วัดหนองไผ่  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๙๖๗

เด็กชายจิรศักดิ

์

แก้วกระจ่าง
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองโรง
วัดหนองโรงรัตนาราม

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๙๖๘

เด็กชายภานุพงษ์ ยิมแย้ม

้

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองโรง
วัดหนองโรงรัตนาราม

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๙๖๙

เด็กชายชัยวัฒน์ ดอกบานเย็น
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองโรง
วัดหนองโรงรัตนาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๒๘ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๗๙๗๐

เด็กชายจิรายุ เขาแก้ว
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองโรง
วัดหนองโรงรัตนาราม

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๙๗๑

เด็กหญิงมาลีวัญ สว่างศรี
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองโรง
วัดหนองโรงรัตนาราม

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๙๗๒

เด็กหญิงชาลิสา วงลคร
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองโรง
วัดหนองโรงรัตนาราม

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๙๗๓

เด็กหญิงนันท์นภัส พลเสน
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองโรง
วัดหนองโรงรัตนาราม

 

สพ ๒๔๕๙/๐๗๙๗๔

เด็กชายเสกฐวุฒิ การภักดี
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกหม้อ วัดโคกหม้อ  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๙๗๕

เด็กหญิงประภัสสร แตงโสภา
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกหม้อ วัดโคกหม้อ  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๙๗๖

เด็กหญิงอภิสรา ตุ้มคำ
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกหม้อ วัดโคกหม้อ  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๙๗๗

เด็กหญิงศรุตา อนันต์
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกหม้อ วัดโคกหม้อ  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๙๗๘
เด็กหญิงพลอยวรินทร์

อันสวัสดิ

้ ์

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกหม้อ วัดโคกหม้อ  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๙๗๙

เด็กชายนพพร ธัญญเจริญ
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านทึง วัดบ้านทึง  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๙๘๐

เด็กชายอาทิตย์ พิศวงษ์
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านทึง วัดบ้านทึง  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๙๘๑

เด็กชายอานัส จันทร์ทิพย์
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านทึง วัดบ้านทึง  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๙๘๒

เด็กชายสราวุฒิ พงษ์เจริญ
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านทึง วัดบ้านทึง  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๙๘๓

เด็กชายมนัสวิน ผลจันทร์
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านทึง วัดบ้านทึง  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๙๘๔

เด็กหญิงปนัดดา สถาปนะวัฒนะ
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านทึง วัดบ้านทึง  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๙๘๕

เด็กหญิงจิตาภา มังคะลา
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านทึง วัดบ้านทึง  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๙๘๖

เด็กหญิงกัณฐิมา บุญลือ
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านทึง วัดบ้านทึง  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๙๘๗

เด็กหญิงสุขฤทัย พลเสน
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านทึง วัดบ้านทึง  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๙๘๘

เด็กหญิงจณิสตา ถวิลครบุรี
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านทึง วัดบ้านทึง  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๙๘๙

เด็กหญิงณัฐณิชา ทิวาวงษ์

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านทึง วัดบ้านทึง  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๙๙๐

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ วิวัฒน์สกุลไทย
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านทึง วัดบ้านทึง  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๙๙๑

เด็กหญิงกฤษณา รัศมี
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านทึง วัดบ้านทึง  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๙๙๒

เด็กชายศุภณัฐ กลุ่มจินดา
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง วัดหนองบัวทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๙๙๓

เด็กชายพิสิษฐ์ มันคง

่

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง วัดหนองบัวทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๙๙๔

เด็กชายพรพิพัฒน์ มะลิทอง
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง วัดหนองบัวทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๙๙๕

เด็กหญิงเอมฤดี ขันทอง
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง วัดหนองบัวทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๙๙๖

เด็กหญิงสุภัทรา หอมไม่หาย
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง วัดหนองบัวทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๙๙๗

เด็กหญิงสุนันทา วรรณา
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง วัดหนองบัวทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๙๙๘

เด็กหญิงฐิติมา อาจพันธุ์
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง วัดหนองบัวทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๗๙๙๙

เด็กชายณัฐวัฒน์ ทัดเกษร
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง วัดหนองบัวทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๐๐๐

เด็กชายปยะพงษ์ ปานเพ็ชร
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง วัดหนองบัวทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๐๐๑

เด็กชายสหรัฐ ขุมทอง
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง วัดหนองบัวทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๐๐๒

เด็กชายวริทธินันท์

์

เพ็ชรผล
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดสิงห์ วัดลาดสิงห์  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๐๐๓

เด็กชายกิตติธัช ชูเชิด
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดสิงห์ วัดลาดสิงห์  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๐๐๔

เด็กชายณัฐพงศ์ ข้อสม
๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลาดสิงห์ วัดลาดสิงห์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๒๙ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๘๐๐๕

เด็กชายพชร พลายละหาร
๐๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลาดสิงห์ วัดลาดสิงห์  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๐๐๖

เด็กชายกันตพัฒน์ อู่อรุณ
๐๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลาดสิงห์ วัดลาดสิงห์  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๐๐๗

เด็กชายนิพล ร่มโพธิชี

์

๐๔/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดลาดสิงห์ วัดลาดสิงห์  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๐๐๘

เด็กหญิงธัญพิชชา ธัญญเจริญ
๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลาดสิงห์ วัดลาดสิงห์  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๐๐๙

เด็กหญิงณฤชล สิงห์บุตร
๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลาดสิงห์ วัดลาดสิงห์  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๐๑๐

เด็กหญิงเอมยุพา บานไม่รู้โรย
๐๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลาดสิงห์ วัดลาดสิงห์  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๐๑๑

เด็กหญิงวรัญญา คำหอม
๐๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดลาดสิงห์ วัดลาดสิงห์  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๐๑๒

เด็กชายจีรพัฒน์ แสงจันทร์ลอย
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดสิงห์ วัดลาดสิงห์  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๐๑๓

เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีสังข์
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านสระ วัดหนองสังข์ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๐๑๔

เด็กชายณัฐวัตร โพธิศรี

์

๐๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบ้านสระ วัดหนองสังข์ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๐๑๕

เด็กชายทัศน์พล หวานฉำ
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านสระ วัดหนองสังข์ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๐๑๖

เด็กชายธนพล มีมา
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านสระ วัดหนองสังข์ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๐๑๗

เด็กชายนัทธพงศ์ ฤทธิสะอาด

์

๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านสระ วัดหนองสังข์ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๐๑๘

เด็กชายอริยชย์ ดาวเรือง
๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านสระ วัดหนองสังข์ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๐๑๙

เด็กชายธีรยุทธ ศรีบุญเรือง
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านสระ วัดหนองสังข์ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๐๒๐

เด็กชายธนธรณ์ อู่สุวรรณ
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านสระ วัดหนองสังข์ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๐๒๑

เด็กหญิงจันทร์ธิมา ภู่ประเสริฐ
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านสระ วัดหนองสังข์ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๐๒๒

เด็กหญิงชนิกานต์ อู่อรุณ
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านสระ วัดหนองสังข์ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๐๒๓

เด็กหญิงนันทศิริ พุ่มบุญมี
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านสระ วัดหนองสังข์ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๐๒๔

เด็กหญิงนำฝน เขาแก้ว
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านสระ วัดหนองสังข์ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๐๒๕

เด็กหญิงมณฑิตา โพธิหอม

์

๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านสระ วัดหนองสังข์ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๐๒๖

เด็กหญิงอชิรญา เพชรสัมฤทธิ

์

๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านสระ วัดหนองสังข์ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๐๒๗

เด็กหญิงภัทรธิดา วงระคร

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านสระ วัดหนองสังข์ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๐๒๘

เด็กหญิงณัฏฐ์ฎาพร แสงสุริย
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านสระ วัดหนองสังข์ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๐๒๙

เด็กชายชูเกียรติ รอดทรัพย์
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองสังข์ทอง วัดหนองสังข์ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๐๓๐

เด็กชายศุภโชค เจเถือน

่

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองสังข์ทอง วัดหนองสังข์ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๐๓๑

เด็กชายวีระพงษ์ สิทธิประเสริฐศรี

์

๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองสังข์ทอง วัดหนองสังข์ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๐๓๒

เด็กชายเดชานันท์ อู่เงิน
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองสังข์ทอง วัดหนองสังข์ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๐๓๓

เด็กชายธีรศักดิ

์

อุ่นศิริ

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองสังข์ทอง วัดหนองสังข์ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๐๓๔

เด็กชายกรวิชญ์ สว่างศรี
๐๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองสังข์ทอง วัดหนองสังข์ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๐๓๕

เด็กชายภาวัต ธิติชาญชัย
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองสังข์ทอง วัดหนองสังข์ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๐๓๖

เด็กชายศรายุธ พรมเสนา
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองสังข์ทอง วัดหนองสังข์ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๐๓๗

เด็กชายอาซัน -
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองสังข์ทอง วัดหนองสังข์ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๐๓๘

เด็กชายกิตติพงษ์ ถึงพุ่ม
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองสังข์ทอง วัดหนองสังข์ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๐๓๙

เด็กหญิงธาราทิพย์ คำหล้าทราย
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองสังข์ทอง วัดหนองสังข์ทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๓๐ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๘๐๔๐
เด็กหญิงวฑิสญานันต์ เล็กพงษ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองสังข์ทอง วัดหนองสังข์ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๐๔๑

เด็กหญิงมธุรดา สัตยวงศ์
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองสังข์ทอง วัดหนองสังข์ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๐๔๒

เด็กชายกฤษดา มังกร
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองสังข์ทอง วัดหนองสังข์ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๐๔๓

เด็กชายวิเจษฏา มาลัยทอง
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองสังข์ทอง วัดหนองสังข์ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๐๔๔

เด็กหญิงกรรภิรมย์ เพ็ชรวงศ์
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองสังข์ทอง วัดหนองสังข์ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๐๔๕

เด็กชายณัฐพล ร่มโพธิชี

์

๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหม่สระพลอย วัดหนองสังข์ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๐๔๖

เด็กชายนพรัตน์ สว่างศรี
๐๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหม่สระพลอย วัดหนองสังข์ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๐๔๗

เด็กชายพีรพัฒน์ เจตนเสน
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหม่สระพลอย วัดหนองสังข์ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๐๔๘

เด็กชายรัฐภูมิ พลายละหาร
๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหม่สระพลอย วัดหนองสังข์ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๐๔๙

เด็กหญิงกมลลักษณ์ ทิพย์สังวาลย์
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่สระพลอย วัดหนองสังข์ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๐๕๐

เด็กหญิงจณิสตา อินทรประเสริฐ
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหม่สระพลอย วัดหนองสังข์ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๐๕๑

เด็กหญิงนรินทร กล้าหาญ
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่สระพลอย วัดหนองสังข์ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๐๕๒

เด็กหญิงกัญญารัตน์ นนทบุญ
๐๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหม่สระพลอย วัดหนองสังข์ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๐๕๓
เด็กหญิงกัลยาลักษณ์ วงษ์สุวรรณ

๐๘/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดใหม่สระพลอย วัดหนองสังข์ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๐๕๔

เด็กหญิงพรพรรณ นูมหันต์
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่สระพลอย วัดหนองสังข์ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๐๕๕

เด็กหญิงภัศรา มีจันทอง
๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหม่สระพลอย วัดหนองสังข์ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๐๕๖

เด็กหญิงอรนุช ภูมิชัย
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหม่สระพลอย วัดหนองสังข์ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๐๕๗

เด็กหญิงณัฐชนัน คุ่ยจาด
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่สระพลอย วัดหนองสังข์ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๐๕๘

เด็กหญิงกัลยรัตน์ ดอกไผ่

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่สระพลอย วัดหนองสังข์ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๐๕๙

เด็กชายธีรศักดิ

์

กุลนาทน
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ วัดท่าพิกุลทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๐๖๐

เด็กชายณัฐวุฒิ คงการุณ
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ วัดท่าพิกุลทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๐๖๑

เด็กชายทวีศักดิ

์

เกลียงประเสริฐ

้

๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ วัดท่าพิกุลทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๐๖๒

เด็กชายอดิศร คนทน
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ วัดท่าพิกุลทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๐๖๓

เด็กชายสงกรานต์ เสือสง่า
๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ วัดท่าพิกุลทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๐๖๔

เด็กชายณัฐรัตน์ จาดสดี
๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ วัดท่าพิกุลทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๐๖๕

เด็กชายจิรพัฒน์ สุขีเจริญ
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ วัดท่าพิกุลทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๐๖๖

เด็กชายทองปญญา กลิงกลม

้

๒๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ วัดท่าพิกุลทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๐๖๗

เด็กหญิงสิรีธร ศรีนวล
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ วัดท่าพิกุลทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๐๖๘

เด็กหญิงปภัสสร กล้าหาญ

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ วัดท่าพิกุลทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๐๖๙

เด็กหญิงเมพิชชา ชาญณรงค์

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ วัดท่าพิกุลทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๐๗๐

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ทาอุบล
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ วัดท่าพิกุลทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๐๗๑

เด็กหญิงณัฐมน พลเสน
๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ วัดท่าพิกุลทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๐๗๒

เด็กหญิงจิรัชญา วงศาบุตร
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ วัดท่าพิกุลทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๐๗๓

เด็กชายกิตินันท์ อินวกูล
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางขวาก วัดบางขวาก  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๐๗๔

เด็กชายมีสุข พุกพันธุ์
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางขวาก วัดบางขวาก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๓๑ / ๓๑๘
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สพ ๒๔๕๙/๐๘๐๗๕

เด็กชายนศิพันธุ์ เข็มเพ็ชร์
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางขวาก วัดบางขวาก  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๐๗๖

เด็กชายณัฐดนัย อุทัศน์
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางขวาก วัดบางขวาก  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๐๗๗

เด็กชายจิรพงศ์ โภคภัณฑ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางขวาก วัดบางขวาก  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๐๗๘

เด็กชายธัชตวัน อินทะวงษ์
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางขวาก วัดบางขวาก  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๐๗๙

เด็กชายสิรวิชญ์ ทรเดช
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางขวาก วัดบางขวาก  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๐๘๐

เด็กชายณัฐวุฒิ วรรณรี
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางขวาก วัดบางขวาก  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๐๘๑

เด็กชายจตุรงค์ สุกันทา
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางขวาก วัดบางขวาก  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๐๘๒

เด็กชายชนาทิศย์ ร่วมรักษ์
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางขวาก วัดบางขวาก  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๐๘๓

เด็กชายพศวัต ปราณี
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางขวาก วัดบางขวาก  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๐๘๔

เด็กหญิงปาลิตา โพธิทอง

์

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางขวาก วัดบางขวาก  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๐๘๕

เด็กหญิงศิรินภา โสขุมา
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางขวาก วัดบางขวาก  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๐๘๖

เด็กหญิงสุจีรา หวังวิมาน

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางขวาก วัดบางขวาก  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๐๘๗

เด็กหญิงอรวิภา ไวยโภคา
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางขวาก วัดบางขวาก  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๐๘๘

เด็กหญิงศศินิภา วังหิน
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางขวาก วัดบางขวาก  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๐๘๙

เด็กหญิงกรรณิกา เทพสถิตย์
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางขวาก วัดบางขวาก  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๐๙๐

เด็กหญิงกุลนิษฐ์ รักสัตย์
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางขวาก วัดบางขวาก  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๐๙๑

เด็กหญิงชนกวรรณ นิยมไทย
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางขวาก วัดบางขวาก  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๐๙๒

เด็กหญิงณิชกานต์ เนตรทิพย์
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางขวาก วัดบางขวาก  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๐๙๓

เด็กหญิงรุ่งนภา ยศศักดิศรี

์

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางขวาก วัดบางขวาก  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๐๙๔

เด็กหญิงสุพัตรา อินทรเกษร
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางขวาก วัดบางขวาก  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๐๙๕

เด็กหญิงอนัญญา อ่อนวิมล

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางขวาก วัดบางขวาก  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๐๙๖

เด็กหญิงศศิวิมล อาษาไชย
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางขวาก วัดบางขวาก  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๐๙๗

เด็กหญิงวรรษมน ยันตะพันธ์
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางขวาก วัดบางขวาก  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๐๙๘

เด็กหญิงอริสา ทองโสภา
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางขวาก วัดบางขวาก  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๐๙๙

เด็กชายพรชัย พึงงาม

่

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังหว้า วัดวังหว้า  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๑๐๐

เด็กชายระพีพัฒน์ พงษ์สุขแสง
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังหว้า วัดวังหว้า  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๑๐๑

เด็กชายอภิรักษ์ มณีอินทร์
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังหว้า วัดวังหว้า  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๑๐๒

เด็กชายจิรวัฒน์ เรืองศรี
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังหว้า วัดวังหว้า  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๑๐๓

เด็กหญิงณัฐนรี ปนทอง

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังหว้า วัดวังหว้า  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๑๐๔

เด็กหญิงพิชชุดา สินธุวงศานนท์
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังหว้า วัดวังหว้า  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๑๐๕

เด็กหญิงมัลลิกา ปนทอง
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังหว้า วัดวังหว้า  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๑๐๖

เด็กชายสหรัฐ วัฒนไกร
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังหว้า วัดวังหว้า  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๑๐๗

เด็กชายฉัตรมงคล ม่วงงาม
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังหว้า วัดวังหว้า  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๑๐๘

เด็กชายสุรสิทธิ

์

วอตามพิรัตน์
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังหว้า วัดวังหว้า  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๑๐๙

เด็กชายนวพล ข้องม่วง
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังหว้า วัดวังหว้า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๓๒ / ๓๑๘
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สพ ๒๔๕๙/๐๘๑๑๐

เด็กหญิงศิริลักษณ์ เมืองสีสุก
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังหว้า วัดวังหว้า  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๑๑๑

เด็กหญิงณัฐกาญจน์ แพพิพัฒน์
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังหว้า วัดวังหว้า  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๑๑๒

เด็กหญิงสุภาพร วอตามพิรัตน์
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังหว้า วัดวังหว้า  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๑๑๓

เด็กหญิงรุริญา ม่วงงาม
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังหว้า วัดวังหว้า  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๑๑๔

เด็กชายจักรีวัชร นาคสุวรรณ
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังหิน วัดวังหิน  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๑๑๕

เด็กชายจักรพันธ์ ศรีนาค
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังหิน วัดวังหิน  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๑๑๖

เด็กหญิงผกาวดี กิตติกมลเมศ
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังหิน วัดวังหิน  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๑๑๗

เด็กหญิงไอยริน ปานเพ็ชร

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังหิน วัดวังหิน  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๑๑๘

เด็กหญิงทิพเนตร อินสว่าง
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังหิน วัดวังหิน  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๑๑๙

เด็กหญิงอุ้มบุญ สมัครเขตรกิจ
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังหิน วัดวังหิน  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๑๒๐

เด็กชายจุฑาวัชร นาคสุวรรณ
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังหิน วัดวังหิน  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๑๒๑

เด็กชายอชิตะ
เรืองศิลปประเสริฐ ๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังหิน วัดวังหิน  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๑๒๒

เด็กหญิงฟาใส รุ่งพลอย
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังหิน วัดวังหิน  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๑๒๓

เด็กหญิงคณิตญา ทรัพย์จีน

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังหิน วัดวังหิน  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๑๒๔

เด็กหญิงภคมน ศิลปรัตน์
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังหิน วัดวังหิน  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๑๒๕

เด็กหญิงเพียงตะวัน เจนอิสระ
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังหิน วัดวังหิน  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๑๒๖

เด็กหญิงศิริวรรณ แสงศรี

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังหิน วัดวังหิน  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๑๒๗

เด็กชายนิวัฒน์ พิกิจ
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังจิก วัดทุ่งแฝก  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๑๒๘

เด็กชายวิษณุ เยียงถุ่ง

่

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังจิก วัดทุ่งแฝก  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๑๒๙

เด็กชายปกรณ์ สุดใจ
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังจิก วัดทุ่งแฝก  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๑๓๐

เด็กชายอัศนี สายทองเย็น
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังจิก วัดทุ่งแฝก  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๑๓๑

เด็กชายพิทวัส พูลสวัสดิ

์

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังจิก วัดทุ่งแฝก  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๑๓๒

เด็กหญิงวนิดา มังคะลา
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังจิก วัดทุ่งแฝก  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๑๓๓

เด็กหญิงวิภาฬณี กิจวาท
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังจิก วัดทุ่งแฝก  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๑๓๔

เด็กชายภานุพงษ์ วิภาพันธ์
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวัดทุ่งแฝก วัดทุ่งแฝก  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๑๓๕

เด็กชายณัฐพงษ์ มะกรูดอินทร์
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวัดทุ่งแฝก วัดทุ่งแฝก  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๑๓๖

เด็กชายธนโชติ รักสอาด
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวัดทุ่งแฝก วัดทุ่งแฝก  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๑๓๗

เด็กชายรัชศิลป สุวรรณประทีป
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวัดทุ่งแฝก วัดทุ่งแฝก  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๑๓๘

เด็กชายพีรพัฒน์ แก้วสีงาม
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวัดทุ่งแฝก วัดทุ่งแฝก  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๑๓๙

เด็กชายอนุสรณ์ วรรณมุข
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวัดทุ่งแฝก วัดทุ่งแฝก  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๑๔๐

เด็กหญิงฐิตินันท์ ขวัญมอม
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวัดทุ่งแฝก วัดทุ่งแฝก  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๑๔๑

เด็กหญิงพรพิมล อินทะเสย์
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวัดทุ่งแฝก วัดทุ่งแฝก  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๑๔๒

เด็กหญิงอภิลัยพร ธงฉัตร
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวัดทุ่งแฝก วัดทุ่งแฝก  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๑๔๓

เด็กหญิงจันทพร เหมือนใจ
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวัดทุ่งแฝก วัดทุ่งแฝก  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๑๔๔

เด็กหญิงกมลชนก คล้ายบวร
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวัดทุ่งแฝก วัดทุ่งแฝก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๓๓ / ๓๑๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๘๑๔๕

เด็กหญิงสริตา เกตุวงษ์
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวัดทุ่งแฝก วัดทุ่งแฝก  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๑๔๖

เด็กหญิงโชติกา ประกอบกิจ
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวัดทุ่งแฝก วัดทุ่งแฝก  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๑๔๗

เด็กหญิงปภาวรินทร์ วิเชียร
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวัดทุ่งแฝก วัดทุ่งแฝก  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๑๔๘

เด็กหญิงชุติกาญจน์ หมืนจบ

่

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวัดทุ่งแฝก วัดทุ่งแฝก  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๑๔๙

เด็กหญิงณัฏฐณิชา คุ้มเขต
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวัดทุ่งแฝก วัดทุ่งแฝก  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๑๕๐

เด็กหญิงกนกวรรณ จีนสุกแสง
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวัดทุ่งแฝก วัดทุ่งแฝก  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๑๕๑

เด็กชายชุติวัตร มังมี

่

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวัดทุ่งแฝก วัดทุ่งแฝก  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๑๕๒

เด็กชายอรรถพล แน่นหนา
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวัดทุ่งแฝก วัดทุ่งแฝก  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๑๕๓

เด็กชายจิรภัทร จำปาเงิน
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวัดทุ่งแฝก วัดทุ่งแฝก  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๑๕๔

เด็กชายปกรณ์เกียรติ บำรุงวงษ์
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวัดทุ่งแฝก วัดทุ่งแฝก  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๑๕๕

เด็กชายภูวนัย ประทุมทอง
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวัดทุ่งแฝก วัดทุ่งแฝก  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๑๕๖

เด็กชายจิรพัส แสนนำเทียง

่

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวัดทุ่งแฝก วัดทุ่งแฝก  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๑๕๗

เด็กชายวรายุทธ์ แสงอินทร์
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวัดทุ่งแฝก วัดทุ่งแฝก  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๑๕๘

เด็กชายกิตติคุณ เก่าแท้
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวัดทุ่งแฝก วัดทุ่งแฝก  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๑๕๙

เด็กชายกิตติธัช พงษ์ดี
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวัดทุ่งแฝก วัดทุ่งแฝก  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๑๖๐

เด็กชายกฤษนัย เจริญสุข
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวัดทุ่งแฝก วัดทุ่งแฝก  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๑๖๑

เด็กหญิงพัชราภรณ์ เรืองทอง
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวัดทุ่งแฝก วัดทุ่งแฝก  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๑๖๒

เด็กหญิงศรัญญาวดี เหมือนใจ
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวัดทุ่งแฝก วัดทุ่งแฝก  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๑๖๓

เด็กหญิงชนัญชิดา อยู่สบาย

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวัดทุ่งแฝก วัดทุ่งแฝก  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๑๖๔

เด็กหญิงจิดาภา หมืนราษร์

่

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวัดทุ่งแฝก วัดทุ่งแฝก  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๑๖๕

เด็กหญิงพรรัมภา ฉายรุณ

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวัดทุ่งแฝก วัดทุ่งแฝก  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๑๖๖

เด็กหญิงพักตร์ภิรมย์ ฉายรุณ

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวัดทุ่งแฝก วัดทุ่งแฝก  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๑๖๗

เด็กหญิงศิริวรรณ สีใส
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวัดทุ่งแฝก วัดทุ่งแฝก  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๑๖๘

เด็กหญิงกิตติมา อ่อนสำราญ
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวัดทุ่งแฝก วัดทุ่งแฝก  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๑๖๙

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ เถือนน้อย

่

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวัดทุ่งแฝก วัดทุ่งแฝก  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๑๗๐

เด็กหญิงณัฐนรี จำปา
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวัดทุ่งแฝก วัดทุ่งแฝก  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๑๗๑

เด็กหญิงจิดาภา ถึงทรัพย์
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวัดทุ่งแฝก วัดทุ่งแฝก  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๑๗๒

เด็กหญิงปยภรณ์ ศรีดาบัณฑิต
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวัดทุ่งแฝก วัดทุ่งแฝก  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๑๗๓

เด็กหญิงพรเพ็ญ ทองธานี
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวัดทุ่งแฝก วัดทุ่งแฝก  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๑๗๔

เด็กชายกฤษดา มณฑา
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางพิมพ์ วัดนางพิมพ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๑๗๕

เด็กหญิงชิณษา บุญแก้ว
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางพิมพ์ วัดนางพิมพ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๑๗๖

เด็กหญิงพริริษา โพธิสุวรรณ

์

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนางพิมพ์ วัดนางพิมพ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๑๗๗

เด็กหญิงณัฎฐณิชา กรีสวัสดิ

์

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางพิมพ์ วัดนางพิมพ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๑๗๘

เด็กหญิงสุนิสา แซ่ตัน
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางพิมพ์ วัดนางพิมพ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๑๗๙

เด็กหญิงเดือนเพ็ญ สิงห์งาม
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางพิมพ์ วัดนางพิมพ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๓๔ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๘๑๘๐

เด็กหญิงวรรณวิศา เชียงพา
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนางพิมพ์ วัดนางพิมพ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๑๘๑

เด็กหญิงภัคจิรา ศรีสว่าง

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังจิก วัดวังจิก  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๑๘๒

เด็กหญิงนฤภร เทพสถิตย์
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังจิก วัดวังจิก  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๑๘๓

เด็กหญิงพิมพ์ชนก สังข์สุนทร
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังจิก วัดวังจิก  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๑๘๔

เด็กหญิงนรินทร ก้านจันทึก
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังจิก วัดวังจิก  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๑๘๕

เด็กหญิงกนิษฐา คชคง
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังจิก วัดวังจิก  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๑๘๖

เด็กชายณัฐพงศ์ สุจริต
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังจิก วัดวังจิก  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๑๘๗

เด็กชายอภินัทธ์ รักเสนาะ
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังจิก วัดวังจิก  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๑๘๘

เด็กหญิงอติกานต์ คุณวงศ์
๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม วัดทุ่งแฝก  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๑๘๙

เด็กหญิงอัจฉราวดี ฤกษ์ยินดี
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม วัดทุ่งแฝก  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๑๙๐

เด็กหญิงอัยรดา สกุลอินทรีย์
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม วัดทุ่งแฝก  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๑๙๑

เด็กหญิงอารยา วงษา
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม วัดทุ่งแฝก  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๑๙๒

เด็กชายจิรเมธ สุขสำราญ
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม วัดทุ่งแฝก  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๑๙๓

เด็กชายชัยพล เการัมย์
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม วัดทุ่งแฝก  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๑๙๔

เด็กชายณัฐพัชร เครือแก้ว

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม วัดทุ่งแฝก  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๑๙๕

เด็กชายนันทวัฒน์ ปนตา
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม วัดทุ่งแฝก  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๑๙๖

เด็กชายโยธิน ชาวหนองบอน

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม วัดทุ่งแฝก  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๑๙๗

เด็กชายรุ่งโรจน์ วรรณสังข์

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม วัดทุ่งแฝก  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๑๙๘

เด็กชายศราวุฒิ หลอดคำ
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม วัดทุ่งแฝก  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๑๙๙

เด็กชายสุรพัศ ทองสา
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม วัดทุ่งแฝก  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๒๐๐

เด็กหญิงขวัญฤทัย ดีสวัสดิ

์

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม วัดทุ่งแฝก  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๒๐๑

เด็กหญิงจุฬารักษ์ หวานชะเอม
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม วัดทุ่งแฝก  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๒๐๒

เด็กหญิงชณิสตา บัวบาน
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม วัดทุ่งแฝก  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๒๐๓

เด็กหญิงชนาภัทร พูลสวัสดิ

์

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม วัดทุ่งแฝก  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๒๐๔

เด็กหญิงชุธิมาพร อังคุระศรี
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม วัดทุ่งแฝก  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๒๐๕

เด็กหญิงปุณณาสา ปานเกลียว
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม วัดทุ่งแฝก  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๒๐๖

เด็กหญิงมุทิตา ม่วงสุราษฎร์
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม วัดทุ่งแฝก  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๒๐๗

เด็กหญิงเยาวเรศ ลีเฮียง
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม วัดทุ่งแฝก  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๒๐๘

เด็กหญิงวรรณษา พิมพ์พวง
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม วัดทุ่งแฝก  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๒๐๙

เด็กหญิงวันทนา ผิวเอียม

่

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม วัดทุ่งแฝก  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๒๑๐

เด็กหญิงวิภาวรรณ สดคมขำ
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม วัดทุ่งแฝก  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๒๑๑

เด็กหญิงอรวรรณ อินถาวร
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม วัดทุ่งแฝก  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๒๑๒

เด็กชายชัยณรงค์ ทองแย้ม
๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม วัดนางพิมพ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๒๑๓

เด็กชายพนาสรณ์ มนตรี
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม วัดนางพิมพ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๒๑๔

เด็กชายพิพัฒน์ ฉายอรุณ
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม วัดนางพิมพ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๓๕ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๘๒๑๕

เด็กชายภานุวัฒน์ มณีวงษ์
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม วัดนางพิมพ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๒๑๖

เด็กชายวีรวัฒน์ เพ็ขรงาม
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม วัดนางพิมพ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๒๑๗

เด็กชายเศกสรร จันมะณี
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม วัดนางพิมพ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๒๑๘

เด็กชายอำพล เรืองทอง
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม วัดนางพิมพ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๒๑๙

เด็กหญิงกรรณิการ์ ศรีสำอางค์
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม วัดนางพิมพ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๒๒๐

เด็กหญิงกิตติยา ช้างโต
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม วัดนางพิมพ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๒๒๑

เด็กหญิงพิมลพรรณ ภมรพล
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม วัดนางพิมพ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๒๒๒

เด็กหญิงภัทรพรรณ กิงไทรย์

่

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม วัดนางพิมพ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๒๒๓

เด็กหญิงมธุรดา บุญเกิด
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม วัดนางพิมพ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๒๒๔

เด็กหญิงสายปาน พันธุ์แตง
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม วัดนางพิมพ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๒๒๕

เด็กหญิงสุพรรณษา โคตรสมบัติ
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม วัดนางพิมพ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๒๒๖

เด็กชายธราเทพ พวงมาลี
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนไร่ วัดดอนไร่  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๒๒๗

เด็กชายธาวรรณ พิณพงษ์
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนไร่ วัดดอนไร่  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๒๒๘

เด็กชายทิวา ปนทอง
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนไร่ วัดดอนไร่  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๒๒๙

เด็กชายอภิวัฒน์ คลำสกุล
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนไร่ วัดดอนไร่  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๒๓๐

เด็กชายบรรณกาญ โตจิต
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนไร่ วัดดอนไร่  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๒๓๑

เด็กหญิงอภัสรา มีชะนะ

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนไร่ วัดดอนไร่  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๒๓๒

เด็กหญิงภัคชุดา พูลเพิม

่

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนไร่ วัดดอนไร่  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๒๓๓

เด็กหญิงศศิกานต์ สุนทรวิภาต
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนไร่ วัดดอนไร่  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๒๓๔

เด็กหญิงพิมพิศา เรือนคง
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนไร่ วัดดอนไร่  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๒๓๕

เด็กหญิงชนาพร ไพรี
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนไร่ วัดดอนไร่  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๒๓๖

เด็กชายณัชพล จันทร์โฉม
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเนินมหาเชษฐ วัดเนินมหาเชษฐ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๒๓๗

เด็กชายจิรกิตติ

์

เพียนเจริญ
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเนินมหาเชษฐ วัดเนินมหาเชษฐ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๒๓๘

เด็กหญิงพรไพลิน เสาวรส
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเนินมหาเชษฐ วัดเนินมหาเชษฐ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๒๓๙

เด็กหญิงกันต์ฤทัย สุภาสัย
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเนินมหาเชษฐ วัดเนินมหาเชษฐ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๒๔๐

เด็กชายวิจิตร ปยะกุล
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุวรรณตะไล วัดสุวรรณตะไล  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๒๔๑

เด็กชายณัฐวัตร แตงโสภา
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุวรรณตะไล วัดสุวรรณตะไล  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๒๔๒

เด็กชายคงกริช พุ่มเกิด
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุวรรณตะไล วัดสุวรรณตะไล  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๒๔๓

เด็กหญิงกฤษณา จันทร์สุวรรณ
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุวรรณตะไล วัดสุวรรณตะไล  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๒๔๔

เด็กหญิงนัทนรินทร์ ไข่ม่วง
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุวรรณตะไล วัดสุวรรณตะไล  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๒๔๕

เด็กหญิงทิพมล ธัญญเจริญ
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุวรรณตะไล วัดสุวรรณตะไล  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๒๔๖

เด็กชายประวิทย์ เกิดศิริ
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองสะเดา วัดหนองกระทุ่ม  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๒๔๗

เด็กชายวัฒนา จันทร์เกตุ
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองสะเดา วัดหนองกระทุ่ม  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๒๔๘

เด็กชายนภัทษกรณ์ นวลเนตร
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองสะเดา วัดหนองกระทุ่ม  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๒๔๙

เด็กชายศักรินทร์ เกิดศิริ

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองสะเดา วัดหนองกระทุ่ม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๓๖ / ๓๑๘

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๘๒๕๐

เด็กชายนวพล แตงโสภา
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองสะเดา วัดหนองกระทุ่ม  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๒๕๑

เด็กชายภัทรพล มันคง

่

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองสะเดา วัดหนองกระทุ่ม  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๒๕๒

เด็กชายพงศกร ศึกษา
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองสะเดา วัดหนองกระทุ่ม  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๒๕๓

เด็กชายกฤษณพล วังงาม
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองสะเดา วัดหนองกระทุ่ม  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๒๕๔

เด็กชายธนวัฒน์ ร่มรืน

่

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองสะเดา วัดหนองกระทุ่ม  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๒๕๕

เด็กชายนวพล สว่างศรี

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองสะเดา วัดหนองกระทุ่ม  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๒๕๖

เด็กชายพีรดนย์ เทศนา
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองสะเดา วัดหนองกระทุ่ม  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๒๕๗

เด็กชายสรวิศ มักสิก
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองสะเดา วัดหนองกระทุ่ม  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๒๕๘

เด็กชายเอกรัฐ ภมรพล
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองสะเดา วัดหนองสะเดา  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๒๕๙

เด็กหญิงธนนันท์ ฉิมวัย
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองสะเดา วัดหนองสะเดา  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๒๖๐

เด็กหญิงเยาวลักษณ์ โพธิทองคำ

์

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองสะเดา วัดหนองสะเดา  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๒๖๑

เด็กหญิงจณิสตา ดวงแก้ว
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองสะเดา วัดหนองสะเดา  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๒๖๒

เด็กหญิงรัญชิดา ยาสุกแสง
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองสะเดา วัดหนองสะเดา  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๒๖๓

เด็กหญิงรดามณี นำทิพย์
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองสะเดา วัดหนองสะเดา  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๒๖๔

เด็กหญิงกัญชพร เชือมนาคทอง

่

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองสะเดา วัดหนองสะเดา  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๒๖๕

เด็กหญิงอรินดา นาคทอง

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองสะเดา วัดหนองสะเดา  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๒๖๖

เด็กหญิงณัฐกานต์ ธรรมสุข
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองสะเดา วัดหนองสะเดา  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๒๖๗

เด็กหญิงวรรณา พลเรือง
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองสะเดา วัดหนองสะเดา  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๒๖๘

เด็กชายศักดินนท์

์

เลพล
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโก หนองหลวง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๒๖๙

เด็กชายไกรวิทย์ ดีปานแก้ว
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโก หนองหลวง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๒๗๐

เด็กชายธีรภัทร แสงทอง
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโก หนองหลวง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๒๗๑

เด็กชายชาญณรงค์ ศรีโสภา

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโก หนองหลวง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๒๗๒

เด็กชายธนพร บำรุงเวช
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโก หนองหลวง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๒๗๓

เด็กหญิงสรัญญา ดาเจริญ
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโก หนองหลวง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๒๗๔

เด็กหญิงสุพรรณษา เริมรัตน์

่

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโก หนองหลวง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๒๗๕

เด็กหญิงเจนจิรา เคนดี
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโก หนองหลวง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๒๗๖

เด็กหญิงกนกกาญจน์ ทองสุข
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโก หนองหลวง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๒๗๗

เด็กหญิงจิราพัชร กล้าหาญ
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโก หนองหลวง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๒๗๘

เด็กชายชนภัทร โพธิสุวรรณ

์

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโก หนองหลวง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๒๗๙

เด็กชายชินวัตร โสภา
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโก หนองหลวง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๒๘๐

เด็กชายวรชาติ มันบัว

่

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโก หนองหลวง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๒๘๑

เด็กชายรพีพงษ์ ขาวฉลาด
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโก หนองหลวง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๒๘๒

เด็กชายยอดชาย แก้วสุวรรณ
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโก หนองหลวง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๒๘๓

เด็กชายอิทธิวุฒิ สว่างศรี
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโก หนองหลวง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๒๘๔

เด็กชายภวียศ สุขใส
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโก หนองหลวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๓๗ / ๓๑๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๘๒๘๕

เด็กชายนิรุตติ

์

ชุ่มผึง

้

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโก หนองหลวง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๒๘๖

เด็กชายธุวชิต ขจรภัย
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโก หนองหลวง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๒๘๗

เด็กหญิงพัฒนาวดี โพธิสุวรรณ

์

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโก หนองหลวง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๒๘๘

เด็กหญิงจุรีรัตน์ ยางสูง
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโก หนองหลวง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๒๘๙

เด็กหญิงผุสชา โฉมงาม
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโก หนองหลวง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๒๙๐

เด็กหญิงอริษา แซ่อือ
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโก หนองหลวง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๒๙๑

เด็กหญิงณัฎฐธิดา กนกหงษ์
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโก หนองหลวง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๒๙๒

เด็กหญิงพันธการณ์ ท้าวนาง
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโก หนองหลวง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๒๙๓

เด็กชายณัฐดนัย แก้วเข้ม
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๒๙๔

เด็กชายณัฐลักษณ์ ม่วงศิริ
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๒๙๕

เด็กชายต้นกล้า อินทร์สุข
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๒๙๖

เด็กชายนันทพงศ์ กลินเสียงดี

่

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๒๙๗

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

ศรีน้อยเมือง
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๒๙๘

เด็กชายสุวิจักขณ์ แก้วเรือง
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๒๙๙

เด็กชายบดิสรณ์ วันศรี
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๓๐๐

เด็กชายพัฐพงษ์ ตำหอม
๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๓๐๑

เด็กชายภาณุพัฒน์ จันทร์เสวก
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๓๐๒

เด็กชายศุภวิชญ์ จันทีเทศ

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๓๐๓

เด็กชายเอกมงคล ห้วยหงษ์ทอง
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๓๐๔

เด็กชายชัชวาล คำแดง
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๓๐๕

เด็กหญิงกนกวรรณ นามวาท
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๓๐๖

เด็กหญิงกันต์ฤทัย โอภาสสุริยัน
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๓๐๗

เด็กหญิงครองขวัญ แก้วเข้ม
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๓๐๘

เด็กหญิงณัฐกมล จงอารยะปญญา
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๓๐๙
เด็กหญิงพัฒน์ธนสรณ์

กัลวงษ์
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๓๑๐

เด็กหญิงธัญญ์ฐิตา นิธิกุลธนสิทธิ

์

๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๓๑๑

เด็กหญิงนิดา จันทร์เสวก
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๓๑๒

เด็กหญิงภัทราวรรณ พลเสน
๑/๕๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๓๑๓

เด็กหญิงสุพิชชา ปนสกุล
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๓๑๔

เด็กหญิงจิดาภา
โค้วอุดมประเสริฐ

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๓๑๕

เด็กหญิงจิราพัชร มาลัย

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๓๑๖

เด็กหญิงชลันทร จิรัสย์ชัยกุล
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๓๑๗

เด็กหญิงณัฐฐีนี ทองโสภา
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๓๑๘

เด็กหญิงสุพัฒตรา ปานทสูตร

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๓๑๙

เด็กหญิงฐิติมา โลหะการก
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๓๘ / ๓๑๘

้
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สพ ๒๔๕๙/๐๘๓๒๐

เด็กหญิงปณฑิตา สุธีกุล
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๓๒๑

เด็กหญิงมานัสนันท์ พานิช
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๓๒๒

เด็กหญิงสุวภัทร วัชระ
๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๓๒๓

เด็กหญิงสุภานัน วัชระ
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๓๒๔

เด็กหญิงอชิรญาณ์ ศรีเมือง
๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๓๒๕

เด็กชายเกียรติภูมิ เปรมปรีดา
๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๓๒๖

เด็กชายธนัตพล แตงทอง
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๓๒๗

เด็กชายสิทธิชัย ทัศเกษร
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๓๒๘

เด็กหญิงนิยาพร พันธ์วงษ์
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๓๒๙

เด็กหญิงณัชชา ธัญญเจริญ
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๓๓๐

เด็กหญิงอมราพร ออ้ภูมิ
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๓๓๑

เด็กหญิงปุณยาพร วงศ์สุวรรณ
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๓๓๒

เด็กชายปณณวิชญ์ นิธิกุลธนสิทธิ

์

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๓๓๓

เด็กหญิงวรัญญา นุชนารถ
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๓๓๔

เด็กชายพุทธพงษ์ ทรงศรี
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๓๓๕

เด็กชายจักรรินทร์ กาญจนพิบูลย์

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๓๓๖

เด็กชายธนานุสรณ์ เทียรทอง
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๓๓๗

เด็กชายธิติพงษ์ ศรีเงินงาม
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๓๓๘

เด็กชายธิติภัทร ศรีเงินงาม
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๓๓๙

เด็กชายนัทธนันท์ เริมลึก

่

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๓๔๐

เด็กชายปฐพี นุประพันธ์
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๓๔๑

เด็กชายมงคล สรหงษ์
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๓๔๒

เด็กชายสถาพร พันธุวงษ์
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๓๔๓

เด็กชายเสกสิน เสาณ์ศิริ
๑/๕๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๓๔๔

เด็กชายเหมราช อินทสุวรรณ
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๓๔๕

เด็กชายอติรุจ วัชระ

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๓๔๖

เด็กชายณัฏชนน รัศมีแก้ว

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๓๔๗

เด็กชายฐิติพัฒน์ ธัญญเจริญ
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๓๔๘

เด็กชายดนัย แตงทอง
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๓๔๙

เด็กชายทรงพล อิมสมบัติ

่

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๓๕๐

เด็กชายธนานุสรณ์ เทพบุตร
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๓๕๑

เด็กชายธีรวัฒน์ จำปเรือง
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๓๕๒

เด็กหญิงกฤติยาณี แก้วเรือง
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๓๕๓

เด็กหญิงชนัญญา โพธิแฉล้ม

์

๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๓๕๔

เด็กหญิงชรินรัตน์ เชือคำสอน

้

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๓๙ / ๓๑๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๘๓๕๕

เด็กหญิงโชติญา ทัศน์ศรี
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๓๕๖

เด็กหญิงนัฐชา โพธิสุวรรณ

์

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๓๕๗

เด็กหญิงมธุปายาส ชุ่มพึง

่

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๓๕๘

เด็กหญิงวิไลลักษณ์ จันทร์เสวก
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๓๕๙

เด็กหญิงลัดดาวรรณ ขันมะจันทร์
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๓๖๐

เด็กหญิงปริชาติ กลินมณฑา

่

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๓๖๑

เด็กชายพิสิษฐ์ ละม้ายเมือง
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๓๖๒

เด็กชายอนุวัฒน์ แก้วเรือง
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๓๖๓

เด็กชายสุทธิพงษ์ เสาวรส
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๓๖๔

เด็กชายชลันธรณ์ วันทอง
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๓๖๕

เด็กชายวัฒิชัย สุกดิษฐ์
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๓๖๖

เด็กหญิงอรอุมา
ทรัพย์ทองพัฒนา

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๓๖๗

เด็กหญิงสุกัญญา โฉมศรี
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๓๖๘

เด็กหญิงอภิญญา ปานเพชร

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๓๖๙

เด็กหญิงพริริสา เฟองอารมย์
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๓๗๐

เด็กชายจิราพัชร สุริวัฒน์
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมาบพะยอม วัดมาบพยอม  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๓๗๑

เด็กชายณัฐวุฒิ จันทร์สุนทร
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมาบพะยอม วัดมาบพยอม  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๓๗๒

เด็กชายกฤษฎา ช่อผกา
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมาบพะยอม วัดมาบพยอม  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๓๗๓

เด็กชายบุรินทร์ สืบพลาย
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมาบพะยอม วัดมาบพยอม  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๓๗๔

เด็กชายธนายุต มะลิทอง
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมาบพะยอม วัดมาบพยอม  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๓๗๕

เด็กชายภมรเทพ จีนขี
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมาบพะยอม วัดมาบพยอม  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๓๗๖

เด็กชายมีชัย เมฆสวรรค์
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมาบพะยอม วัดมาบพยอม  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๓๗๗

เด็กชายเธียรวิชญ์ ขันทอง

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมาบพะยอม วัดมาบพยอม  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๓๗๘

เด็กชายสหาย จันทร์แก้ว
๐๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมาบพะยอม วัดมาบพยอม  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๓๗๙

เด็กหญิงรวมพร รวมทวี
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมาบพะยอม วัดมาบพยอม  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๓๘๐

เด็กหญิงนัฐฐาภรณ์ อ่อนวิมล
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมาบพะยอม วัดมาบพยอม  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๓๘๑

เด็กหญิงเกร็ดพลอย สรไกร
๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมาบพะยอม วัดมาบพยอม  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๓๘๒

เด็กหญิงนิสา กำเสียงใส
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมาบพะยอม วัดมาบพยอม  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๓๘๓

เด็กหญิงพรรณนิภา นำดอกไม้
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมาบพะยอม วัดมาบพยอม  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๓๘๔

เด็กหญิงนัธพร นำดอกไม้
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมาบพะยอม วัดมาบพยอม  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๓๘๕

เด็กหญิงประภาศิริ วรรณวงษ์
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมาบพะยอม วัดมาบพยอม  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๓๘๖

เด็กชายภูวดล โพธิไพจิตร์

์

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขาม วัดหนองขาม  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๓๘๗

เด็กชายปริฉัตร เพชรดำดี
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองขาม วัดหนองขาม  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๓๘๘

เด็กชายธีรพงษ์ กรึงไกร
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขาม วัดหนองขาม  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๓๘๙

เด็กชายณัฐภัค ราชบัณฑิตย์
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองขาม วัดหนองขาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๔๐ / ๓๑๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๘๓๙๐

เด็กหญิงขัตติยา บุรพจิตร์
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขาม วัดหนองขาม  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๓๙๑

เด็กหญิงวรัญญา พิมพขันธ์
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขาม วัดหนองขาม  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๓๙๒

เด็กหญิงจันทกานต์ ทีปะลา
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองขาม วัดหนองขาม  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๓๙๓

เด็กหญิงพรศิริ ภูมิแสง
๒๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองขาม วัดหนองขาม  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๓๙๔

เด็กหญิงณัฐญา หลักเพชร

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองขาม วัดหนองขาม  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๓๙๕

เด็กชายพีระยุทธ บัวบังใบ
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองขาม วัดหนองขาม  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๓๙๖

เด็กชายอภิลักษณ์ เครือบสุวรรณ
๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองขาม วัดหนองขาม  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๓๙๗

เด็กชายชำนาญ เสร็จกิจ
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองขาม วัดหนองขาม  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๓๙๘

เด็กหญิงคันธารัตน์ จันทร์สุวรรณ
๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองขาม วัดหนองขาม  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๓๙๙

เด็กหญิงสุพรรณิการ์ แก่นรุ่งเรือง
๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองขาม วัดหนองขาม  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๔๐๐

เด็กหญิงสิริประภา ปทุมสูตร
๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองขาม วัดหนองขาม  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๔๐๑

เด็กหญิงจันทกานต์ คำกลม

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองขาม วัดหนองขาม  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๔๐๒

เด็กหญิงจิรารัตน์ รวมรัตน์
๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองขาม วัดหนองขาม  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๔๐๓

เด็กหญิงปภาวินท์ สุขสวัสดิ

์

๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองขาม วัดหนองขาม  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๔๐๔

เด็กหญิงธิติมา แปนเขียว
๑๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านหนองขาม วัดหนองขาม  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๔๐๕

เด็กชายปฏิภาณ อ่วมมัน

่

๑๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองขาม วัดหนองขาม  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๔๐๖

เด็กชายสถาพร นิลเพชร
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขาม วัดหนองขาม  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๔๐๗

เด็กหญิงเขมิกา พลายมี
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขาม วัดหนองขาม  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๔๐๘

เด็กชายพิชิตชัย พรมสุรินทร์
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองทราย วัดหนองทราย  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๔๐๙

เด็กชายภควัฒน์ คำเจริญ
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองทราย วัดหนองทราย  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๔๑๐

เด็กชายปติภัทร เอียมจุ้ย

่

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองทราย วัดหนองทราย  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๔๑๑

เด็กชายกฤษฎา อ่ทอง
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองทราย วัดหนองทราย  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๔๑๒

เด็กชายวรภัทร อุทา
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองทราย วัดหนองทราย  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๔๑๓

เด็กชายนฤฤทธิ

์

ช่ออัญชัญ
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองทราย วัดหนองทราย  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๔๑๔

เด็กชายสุทธิพงษ์ อู่อรุณ
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองทราย วัดหนองทราย  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๔๑๕

เด็กชายวีรภาพ ทองสุข
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองทราย วัดหนองทราย  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๔๑๖

เด็กชายพชรพล กลินธูป

่

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองทราย วัดหนองทราย  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๔๑๗

เด็กชายนุตาพงศ์ รักราช
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองทราย วัดหนองทราย  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๔๑๘

เด็กชายไกรวิชญ์ ศรีธรรม
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองทราย วัดหนองทราย  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๔๑๙

เด็กชายวัชระ กลินเกษร

่

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองทราย วัดหนองทราย  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๔๒๐

เด็กหญิงอาริสา เมฆสำลี
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองทราย วัดหนองทราย  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๔๒๑

เด็กหญิงณัฐวรรณ กาบแก้ว
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองทราย วัดหนองทราย  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๔๒๒

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ชัยสงคราม
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองทราย วัดหนองทราย  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๔๒๓

เด็กหญิงบุษบาวรรณ แต่งงาม
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองทราย วัดหนองทราย  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๔๒๔

เด็กหญิงธวัลรัตน์ หอมไม่หาย
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองทราย วัดหนองทราย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๔๑ / ๓๑๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๘๔๒๕

เด็กหญิงสุพัตรา ภักดีนารถ
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองทราย วัดหนองทราย  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๔๒๖

เด็กหญิงฐิติรัตน์ แตงหวาน
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองทราย วัดหนองทราย  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๔๒๗

เด็กหญิงเกษริน ศรีอินกิจ
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองทราย วัดหนองทราย  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๔๒๘

เด็กหญิงพรชนก มากเทพพงษ์
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองทราย วัดหนองทราย  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๔๒๙

เด็กหญิงนำฝน ศรีสมร
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองทราย วัดหนองทราย  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๔๓๐

เด็กหญิงนิติญา สว่างศรี
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองทราย วัดหนองทราย  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๔๓๑

เด็กหญิงณัชชา เสมามิง

่

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองทราย วัดหนองทราย  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๔๓๒

เด็กหญิงจันทกานต์ สว่างวัฒนะ
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองทราย วัดหนองทราย  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๔๓๓

เด็กชายณัฐวุฒิ นิยมทอง
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองทราย วัดหนองทราย  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๔๓๔

เด็กชายนที ทองเจริญ
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองทราย วัดหนองทราย  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๔๓๕

เด็กชายสมพร อู่สุวรรณ
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองทราย วัดหนองทราย  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๔๓๖

เด็กหญิงสุพัตรา แก้วเขียว
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองทราย วัดหนองทราย  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๔๓๗

เด็กหญิงสุภัสสร อู่อรุณ
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองทราย วัดหนองทราย  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๔๓๘

เด็กชายศุปกิจ พิญยไท
๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหนองทราย วัดหนองทราย  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๔๓๙

เด็กชายณัฐฐากูร ทับโชติ
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองทราย วัดหนองทราย  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๔๔๐

เด็กหญิงมาณิตา ทวีพรประเสริฐ
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองราชวัตร วัดหนองราชวัตร  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๔๔๑

เด็กชายณัฐนนท์ คงกระโทก
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดหนองห้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๔๔๒

เด็กชายณัฐนันท์ แปนทอง
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดหนองห้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๔๔๓

เด็กชายอนันต์ แก้วตา
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดหนองห้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๔๔๔

เด็กชายอนุกูล ทองสุข
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดหนองห้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๔๔๕

เด็กหญิงนำฝน โลมา
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดหนองห้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๔๔๖

เด็กหญิงศิริลักษณ์ มีชะนะ
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดหนองห้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๔๔๗

เด็กหญิงปนัดดา พลายยงค์
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดหนองห้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๔๔๘

เด็กหญิงเนตรทราย โพธิกลิน

์ ่

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดหนองห้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๔๔๙

เด็กหญิงปุณยพร อู่ทอง
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดหนองห้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๔๕๐

เด็กหญิงพรพณา อู่ทอง
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดหนองห้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๔๕๑

เด็กชายพีรภัทร เนตรทิพย์
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดหนองห้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๔๕๒

เด็กชายสหรัฐ วงษ์สุวรรณ
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดหนองห้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๔๕๓

เด็กชายธวัชชัย ด้วงเหว่า
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดหนองห้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๔๕๔

เด็กชายชัยวัฒน์ สมใจเพ็ง
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดหนองห้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๔๕๕

เด็กชายกบิล อู่ทอง
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดหนองห้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๔๕๖

เด็กชายสุพัฒทรพงษ์ ศรีพุทโธ

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดหนองห้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๔๕๗

เด็กชายรัฐภูมิ คอนสันต์
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดหนองห้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๔๕๘

เด็กชายวีระ อู่ทอง
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดหนองห้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๔๕๙

เด็กชายอรรถพล มีชนะ
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดหนองห้าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๔๒ / ๓๑๘

้
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สพ ๒๔๕๙/๐๘๔๖๐

เด็กชายบรรพต วงษ์สุวรรณ
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดหนองห้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๔๖๑

เด็กชายธีระพงษ์ ชัยรัมย์
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดหนองห้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๔๖๒

เด็กหญิงเมย์วดี พูลทรัพย์
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดหนองห้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๔๖๓

เด็กหญิงชลธิชา ศรีสังงาม
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดหนองห้าง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๔๖๔

เด็กชายศุภณัฐ พึงชะอุ่ม

่

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนสำโรง ดอนสำโรง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๔๖๕

เด็กชายกฤษณะ พูลอนันต์
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนสำโรง ดอนสำโรง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๔๖๖

เด็กหญิงพิมพ์พา ดวงแก้ว
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนสำโรง ดอนสำโรง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๔๖๗

เด็กหญิงรุจิรา ธัญญเจริญ
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนสำโรง ดอนสำโรง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๔๖๘

เด็กหญิงณัฐธิดา ม่วงศิริ
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนสำโรง ดอนสำโรง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๔๖๙

เด็กหญิงนงนภัส ทองสุก
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนสำโรง ดอนสำโรง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๔๗๐

เด็กหญิงรวิดา โพธิแฉล้ม

์

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนสำโรง ดอนสำโรง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๔๗๑

เด็กหญิงสุนิชา เข็มอ่อน
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนสำโรง ดอนสำโรง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๔๗๒

เด็กหญิงณัฏฐริณี ภมรพล
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนสำโรง ดอนสำโรง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๔๗๓

เด็กชายการันยภาส โฉมทอง
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนสำโรง ดอนสำโรง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๔๗๔

เด็กหญิงภัสสร ทองปน
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนสำโรง ดอนสำโรง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๔๗๕

เด็กหญิงธัญญลักษณ์ สมบูรณ์ดี
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทัพตาแทน ทัพตาแทน  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๔๗๖

เด็กหญิงนลันพร พลายละหาร
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทัพตาแทน ทัพตาแทน  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๔๗๗

เด็กหญิงประทุม ดวงจันทร์
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทัพตาแทน ทัพตาแทน  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๔๗๘

เด็กหญิงมุฑิตา ชาวบ้านสิงห์
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทัพตาแทน ทัพตาแทน  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๔๗๙

เด็กหญิงสุนิสา เคนดี
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทัพตาแทน ทัพตาแทน  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๔๘๐

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

นรการ
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทัพตาแทน ทัพตาแทน  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๔๘๑

เด็กหญิงอรณี อินสว่าง
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทัพตาแทน ทัพตาแทน  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๔๘๒

เด็กหญิงสุธิมา เมฆเขียว

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทัพตาแทน ทัพตาแทน  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๔๘๓

เด็กชายนิธิวัฒน์ เปยปาน
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทัพตาแทน ทัพตาแทน  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๔๘๔

เด็กหญิงเกศมณี พันธุ์แตง
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทัพตาแทน ทัพตาแทน  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๔๘๕

เด็กหญิงจิรนันท์ ดวงจันทร์
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทัพตาแทน ทัพตาแทน  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๔๘๖

เด็กชายชนวีร์ อาจคงหาญ
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทัพตาแทน ทัพตาแทน  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๔๘๗

เด็กชายณัฐภัทร ซือคง

่

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทัพตาแทน ทัพตาแทน  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๔๘๘

เด็กชายณัฐวุฒิ บ่ายสกุล
๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทัพตาแทน ทัพตาแทน  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๔๘๙

เด็กชายสรวิศ พัดศรี
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทัพตาแทน ทัพตาแทน  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๔๙๐

เด็กชายสรยุทธ์ แซ่ซือ

้

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทัพตาแทน ทัพตาแทน  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๔๙๑

เด็กหญิงกมลชนก โตทอง
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทัพตาแทน ทัพตาแทน  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๔๙๒

เด็กหญิงชลธิชา ราชวงค์
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทัพตาแทน ทัพตาแทน  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๔๙๓

เด็กหญิงณัชฌา เชือสายสิทธิ

้ ์

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทัพตาแทน ทัพตาแทน  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๔๙๔

เด็กหญิงกัญญาพัชร อยู่ประเสริฐ
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแก้ว ทุ่งหนองแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๔๓ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๘๔๙๕

เด็กชายธีรพงษ์ อ่อนวิมล
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแก้ว ทุ่งหนองแก้ว  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๔๙๖

เด็กหญิงพิชญา ขอผึง

้

๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแก้ว ทุ่งหนองแก้ว  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๔๙๗

เด็กชายกฤษฏา สุริยะ
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแก้ว ทุ่งหนองแก้ว  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๔๙๘

เด็กชายธรรมสรณ์ ทองสุข

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแก้ว ทุ่งหนองแก้ว  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๔๙๙

เด็กชายนนทกร ขอผึง

้

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแก้ว ทุ่งหนองแก้ว  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๕๐๐

เด็กชายภัทรพล สมศรี
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแก้ว ทุ่งหนองแก้ว  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๕๐๑

เด็กชายลือชัย รุ่งเรือง

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแก้ว ทุ่งหนองแก้ว  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๕๐๒

เด็กหญิงเกวลิน บัวบาน
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแก้ว ทุ่งหนองแก้ว  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๕๐๓

เด็กชายชูชัย การเพียร
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแก้ว ทุ่งหนองแก้ว  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๕๐๔

เด็กชายทักษิณ ละม้ายเมือง
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแก้ว ทุ่งหนองแก้ว  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๕๐๕

เด็กชายรัชพงศ์ กองเนียม

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแก้ว ทุ่งหนองแก้ว  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๕๐๖

เด็กหญิงลลิตา ปานดวง
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแก้ว ทุ่งหนองแก้ว  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๕๐๗

เด็กชายวรัญู สายเสมา
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแก้ว ทุ่งหนองแก้ว  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๕๐๘

เด็กชายสุทธิพล ธัญญเจริญ
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแก้ว ทุ่งหนองแก้ว  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๕๐๙

เด็กชายณัฐวุฒิ ดาวเรือง
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทัพหลวง หนองกระถิน  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๕๑๐

เด็กชายพีรเดช สุขสำราญ
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทัพหลวง หนองกระถิน  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๕๑๑

เด็กชายภมร สุนทรพิพัฒน์
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทัพหลวง หนองกระถิน  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๕๑๒

เด็กชายจิรายุทธ เพชรวงษ์
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทัพหลวง หนองกระถิน  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๕๑๓

เด็กหญิงเกวลิน สาริกา
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทัพหลวง หนองกระถิน  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๕๑๔

เด็กหญิงชาติลี นาคอิม

่

๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทัพหลวง หนองกระถิน  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๕๑๕

เด็กหญิงยุระฉัตร รุ่งเรือง
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทัพหลวง หนองกระถิน  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๕๑๖

เด็กหญิงวรนุช พรมพิลา
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทัพหลวง หนองกระถิน  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๕๑๗

เด็กหญิงวิยะดา ขุมทอง
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทัพหลวง หนองกระถิน  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๕๑๘

เด็กหญิงสุจิตตรา วงค์ลคร
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทัพหลวง หนองกระถิน  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๕๑๙

เด็กหญิงอมรรัตน์ ระโหฐาน
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทัพหลวง หนองกระถิน  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๕๒๐

เด็กหญิงเพ็ญฤดี กาญจนโกสุม

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทัพหลวง หนองกระถิน  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๕๒๑

เด็กหญิงนภาวรรณ มูลละออง
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทัพหลวง หนองกระถิน  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๕๒๒

เด็กหญิงนฤตย์อร สมมุติรัมย์
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทัพหลวง หนองกระถิน  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๕๒๓

เด็กชายวิศิษฐ์ เปรมทอง
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกระถิน หนองกระถิน  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๕๒๔

เด็กชายกิตติภพ มณีอินทร์
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกระถิน หนองกระถิน  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๕๒๕

เด็กชายกอลพจ ทิมทอง
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกระถิน หนองกระถิน  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๕๒๖

เด็กชายกฤชญา สว่างศรี
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกระถิน หนองกระถิน  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๕๒๗

เด็กชายจักรินทร์ ภูกันหา
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกระถิน หนองกระถิน  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๕๒๘

เด็กชายธเนศ พุ่มจำปา
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกระถิน หนองกระถิน  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๕๒๙

เด็กชายปรเมศวร์ ทิมเทศ
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกระถิน หนองกระถิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๔๔ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๘๕๓๐

เด็กชายรัมโบ้ พม่า
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกระถิน หนองกระถิน  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๕๓๑

เด็กชายเล็ก พม่า
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกระถิน หนองกระถิน  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๕๓๒

เด็กหญิงชลธิชา เสาวรส
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกระถิน หนองกระถิน  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๕๓๓

เด็กหญิงประภัสสร ภู่มาลา
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกระถิน หนองกระถิน  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๕๓๔

เด็กหญิงวรรณนิสา ตัวรวย
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกระถิน หนองกระถิน  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๕๓๕

เด็กหญิงฐานิกา หวังโอบกลาง
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกระถิน หนองกระถิน  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๕๓๖

เด็กหญิงวัลญา พลายละหาร
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกระถิน หนองกระถิน  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๕๓๗

เด็กหญิงชลันธร ทัศพังคะ
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกระถิน หนองกระถิน  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๕๓๘

เด็กหญิงจันทร์จิรา นิยมเกิด
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกระถิน หนองกระถิน  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๕๓๙

เด็กหญิงนิศาชล พิมพ์ขันธ์
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกระถิน หนองกระถิน  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๕๔๐

เด็กชายอนุกูล ย่นพันธ์
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกระถิน หนองกระถิน  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๕๔๑

เด็กชายกิตติทัศน์ แก้วเรือง
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกระถิน หนองกระถิน  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๕๔๒

เด็กชายธนเอก ทองสุข
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกระถิน หนองกระถิน  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๕๔๓

เด็กชายศิริชัย ระย้าทอง
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกระถิน หนองกระถิน  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๕๔๔

เด็กชายกิจจา วิพัฒน์ครุฑ

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกระถิน หนองกระถิน  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๕๔๕

เด็กชายศตวรรษ น้อยพันธุ์ดี
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกระถิน หนองกระถิน  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๕๔๖

เด็กชายบำรุง พลายละหาร
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกระถิน หนองกระถิน  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๕๔๗

เด็กชายภัทรพล บุตรวงษ์
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกระถิน หนองกระถิน  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๕๔๘

เด็กหญิงปวีณา วงค์ธิ

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกระถิน หนองกระถิน  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๕๔๙

เด็กหญิงธัญยธรณ์ พิศมร
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกระถิน หนองกระถิน  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๕๕๐

เด็กหญิงจิราภรณ์ ปานสุวรรณ
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกระถิน หนองกระถิน  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๕๕๑

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ชาวบ้านสิงห์
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกระถิน หนองกระถิน  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๕๕๒

เด็กหญิงชลธิชา ทองสุข
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกระถิน หนองกระถิน  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๕๕๓

เด็กหญิงอำพร ฉำสดใส
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกระถิน หนองกระถิน  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๕๕๔

เด็กหญิงยมลพร สว่างศรี
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกระถิน หนองกระถิน  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๕๕๕

เด็กหญิงจิตรา จงกลกลาง
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกระถิน หนองกระถิน  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๕๕๖

เด็กหญิงกัญญาณี เอกรักษา
๑๘/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลำพันบอง ลำพันบอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๕๕๗

เด็กหญิงประภัสสร ชาวแปดริว

้

๑/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดลำพันบอง ลำพันบอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๕๕๘

เด็กหญิงพิชามญช์ วรรณวงษ์

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลำพันบอง ลำพันบอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๕๕๙

เด็กหญิงวรรณนิสา ภูฆัง
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลำพันบอง ลำพันบอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๕๖๐

เด็กหญิงธนัชญา ภูฆัง

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลำพันบอง ลำพันบอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๕๖๑

เด็กหญิงบัญฐิตา ธัญญเจริญ

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลำพันบอง ลำพันบอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๕๖๒

เด็กชายอิศรา ภูฆัง
๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลำพันบอง ลำพันบอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๕๖๓

เด็กหญิงนภัสวรรณ ภูฆัง
๑๐/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลำพันบอง ลำพันบอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๕๖๔

เด็กชายธิปไตย ภูฆัง
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลำพันบอง ลำพันบอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๔๕ / ๓๑๘

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๘๕๖๕

เด็กชายธนาวัฒน์ ทองคำ ๖/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดลำพันบอง ลำพันบอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๕๖๖

เด็กชายธนากร ทองคำ ๖/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดลำพันบอง ลำพันบอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๕๖๗

เด็กหญิงนันทพร ธัญญเจริญ

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลำพันบอง ลำพันบอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๕๖๘

เด็กหญิงชลธิชา ทัดเกษร

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลำพันบอง ลำพันบอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๕๖๙

เด็กหญิงณัฏฐธิดา สุวรรณชืน

่

๗/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนวัดลำพันบอง ลำพันบอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๕๗๐

เด็กหญิงธิติมา สุวรรณชืน

่

๒๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดลำพันบอง ลำพันบอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๕๗๑

เด็กหญิงภัคจิรา ช่ออัญชัญ
๓๐/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแจงงาม สามัคคีธรรม  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๕๗๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ อำสุชาติ ๔/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแจงงาม สามัคคีธรรม  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๕๗๓

เด็กหญิงณัฐนันท์ วิวัฒนชัยพงษ์
๒๒/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแจงงาม สามัคคีธรรม  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๕๗๔

เด็กหญิงปยดา ภูฆัง

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแจงงาม สามัคคีธรรม  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๕๗๕

เด็กหญิงวิชญาดา เมฆฉาย ๓/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโคกพระ สามัคคีธรรม  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๕๗๖

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ภูฆัง
๑๒/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกพระ สามัคคีธรรม  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๕๗๗

เด็กชายจารุวิชญ์ ธัญญเจริญ
๑๑/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกพระ สามัคคีธรรม  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๕๗๘

เด็กชายเอกสิทธิ แก้วเรือง ๒/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโคกพระ สามัคคีธรรม  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๕๗๙

เด็กชายสมภพ ภูฆัง
๒๙/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม สามัคคีธรรม  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๕๘๐

เด็กชายเทพประสิทธิ

์

หนูรอด ๑/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม สามัคคีธรรม  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๕๘๑

เด็กหญิงปุญญพัฒน์ มาละ
๑๕/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม สามัคคีธรรม  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๕๘๒

เด็กหญิงอภิชญา สว่างอารมณ์

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาชานหมาก วัดเทพคีรีวงศาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๕๘๓

เด็กชายอานนท์ เหลืองเสงียม

่

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาชานหมาก วัดเทพคีรีวงศาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๕๘๔

เด็กชายวันชัย ยา
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาชานหมาก วัดเทพคีรีวงศาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๕๘๕

เด็กชายณัฐพงษ์ ใจยง
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาชานหมาก วัดเทพคีรีวงศาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๕๘๖

เด็กชายภานุวัฒน์ ข่าขันมะลี
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาชานหมาก วัดเทพคีรีวงศาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๕๘๗

เด็กชายธนะวัฒน์ ประกอบธรรม
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาชานหมาก วัดเทพคีรีวงศาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๕๘๘

เด็กชายครรชิตพล ภู่สำเภา
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาชานหมาก วัดเทพคีรีวงศาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๕๘๙

เด็กหญิงโสรวรรณ สรหงส์
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาชานหมาก วัดเทพคีรีวงศาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๕๙๐

เด็กหญิงจิตรลดา คำเสียงใส
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาชานหมาก วัดเทพคีรีวงศาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๕๙๑

เด็กชายสุรเชษฐ์ ปลืมจิตร

่

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาชานหมาก วัดเทพคีรีวงศาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๕๙๒

เด็กชายสงกรานต์ องอาจ
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาชานหมาก วัดเทพคีรีวงศาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๕๙๓

เด็กหญิงเลิศขวัญ รัศมีรณชัย
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาชานหมาก วัดเทพคีรีวงศาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๕๙๔

เด็กหญิงลีลาวดี หอมสุวรรณ
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาชานหมาก วัดเทพคีรีวงศาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๕๙๕

เด็กหญิงพัชรพร กำเนิดสิงห์
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาชานหมาก วัดเทพคีรีวงศาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๕๙๖

เด็กหญิงวรภิชา ปทุมสูตร
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาชานหมาก วัดเทพคีรีวงศาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๕๙๗

เด็กหญิงปนัดดา ประกอบธรรม
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาชานหมาก วัดเทพคีรีวงศาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๕๙๘

เด็กชายเงินแท่ง ศรีภุมมา
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาชานหมาก วัดเทพคีรีวงศาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๕๙๙

เด็กหญิงอภิญญา เอียมสีใส

่

๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาชานหมาก วัดเทพคีรีวงศาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๔๖ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๘๖๐๐

เด็กชายมนัญชัย ศรีภุมมา
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาชานหมาก วัดเทพคีรีวงศาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๖๐๑

เด็กหญิงภัทรธิดา ศรีภุมมา

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาชานหมาก วัดเทพคีรีวงศาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๖๐๒

เด็กชายพีรพงษ์ แก้วศรี

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาชานหมาก วัดเทพคีรีวงศาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๖๐๓

เด็กหญิงแสงเดือน ชาวพม่า
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปทุมวนาราม วัดปทุมวนาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๖๐๔

เด็กชายกิตติภณ ปทุมสูติ
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปทุมวนาราม วัดปทุมวนาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๖๐๕

เด็กชายวิษณุ ศรีทองอ่อน
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปทุมวนาราม วัดปทุมวนาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๖๐๖

เด็กชายธนภัทร ใจซือ

่

๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปทุมวนาราม วัดปทุมวนาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๖๐๗

เด็กหญิงนันทนัท สังข์ชาวใต้
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปทุมวนาราม วัดปทุมวนาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๖๐๘

เด็กชายวรัชญ์ สุดยอด
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปทุมวนาราม วัดปทุมวนาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๖๐๙

เด็กชายต้นไทร ศรีภุมมา
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปทุมวนาราม วัดปทุมวนาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๖๑๐

เด็กชายณัฐนนท์ สำอางตา
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปทุมวนาราม วัดปทุมวนาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๖๑๑

เด็กชายชนะชาย ฉายอรุณ
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปทุมวนาราม วัดปทุมวนาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๖๑๒

เด็กชายธนายุต ปทุมสูติ
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปทุมวนาราม วัดปทุมวนาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๖๑๓

เด็กชายวีรพล ปทุมสูติ
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปทุมวนาราม วัดปทุมวนาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๖๑๔

เด็กชายวชิรหัตถ์ เสริมแสง
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน วัดโพธาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๖๑๕

เด็กหญิงเขมนิจ แผนสมบูรณ์
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน วัดโพธาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๖๑๖

เด็กหญิงรวิภา สงวนศักดิ

์

๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน วัดโพธาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๖๑๗

เด็กหญิงศิริอักษรา ศรีเหรา
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน วัดโพธาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๖๑๘

เด็กหญิงนิษา เชือจีนดี

้

๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน วัดโพธาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๖๑๙

เด็กหญิงชลิตา ธัญญเจริญ
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน วัดโพธาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๖๒๐

เด็กหญิงพัชรินทร์ เสียงลำเลิศ
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน วัดโพธาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๖๒๑

เด็กชายสาธิต กลินเกษร

่

๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน วัดโพธาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๖๒๒

เด็กชายวีระ ดาววีระกุล

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน วัดโพธาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๖๒๓

เด็กหญิงวัชรินทร์ ปทุมสูติ
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน วัดโพธาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๖๒๔

เด็กหญิงกัญญานัฐ พรมวิเชียร
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน วัดโพธาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๖๒๕

เด็กหญิงอุ้มบุญ บัวงาม
๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน วัดโพธาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๖๒๖

เด็กชายเอกราช เซียงโห้

่

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน วัดโพธาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๖๒๗

เด็กชายชนน อาจคงหาญ
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน วัดโพธาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๖๒๘

เด็กหญิงวันดี จุรุเทียบ
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน วัดโพธาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๖๒๙

เด็กหญิงแก้วตา จวนชัยภูมิ
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน วัดโพธาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๖๓๐

เด็กหญิงวรรณวิภา บรรจง
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน วัดโพธาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๖๓๑

เด็กชายวรวุฒิ โพธิทอง

์

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน วัดโพธาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๖๓๒

เด็กชายวสันต์ วงษา
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน วัดโพธาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๖๓๓

เด็กชายศุภณัฐ ศรีเหรา
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน วัดโพธาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๖๓๔

เด็กหญิงณภัทร อำโพธิทอง

์

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน วัดโพธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๔๗ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๘๖๓๕

เด็กหญิงธาริน แย้มสุทธิ

์

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน วัดโพธาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๖๓๖

เด็กหญิงณัฐรดี ชาวนาตรี
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน วัดโพธาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๖๓๗

เด็กชายพีรพัฒน์ ปนกุมภีร์
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน วัดโพธาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๖๓๘

เด็กชายสิทธา เกิดโภคา
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน วัดโพธาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๖๓๙

เด็กหญิงธนวรรณ กาญจนะ
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน วัดโพธาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๖๔๐

เด็กหญิงศิริวิมล โตพะ
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน วัดโพธาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๖๔๑

เด็กหญิงนภัสกร ปทุมสูติ
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน วัดโพธาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๖๔๒

เด็กชายไพโรจน์ แซ่เซียว
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน วัดโพธาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๖๔๓

เด็กชายชาคริต บุญประเสริฐ
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรางโพธิ

์

วัดโพธิเงิน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๘๖๔๔

เด็กชายประธาน ชาวพม่า
๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรางโพธิ

์

วัดโพธิเงิน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๘๖๔๕

เด็กหญิงสุมิลา ชาวพม่า
๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านรางโพธิ

์

วัดโพธิเงิน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๘๖๔๖

เด็กหญิงกรองแก้ว หงษ์เวียงจันทร์
๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๖๔๗

เด็กหญิงกนกกาญน์ บุญโชติ
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๖๔๘

เด็กหญิงขวัญสุดา จีนกระจันทร์
๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๖๔๙

เด็กชายเมธา เล่าอรุณ
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๖๕๐

เด็กชายพุฒิพงศ์ จันทร์ประสพพร
๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๖๕๑

เด็กหญิงมณิญญา จุ้ยมณี
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๖๕๒

เด็กหญิงสุพัตรา ศรีเหรา
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๖๕๓

เด็กหญิงสุพรรณี สืบศักดิ

์

๒/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๖๕๔

เด็กหญิงถิรดา ทองหยอม
๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๖๕๕

เด็กชายพรพิพัฒน์ สมนึก
๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๖๕๖

เด็กหญิงสุนิดา สีเสน
๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๖๕๗

เด็กชายกฤชพรรดิ

์

สิงห์
๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๖๕๘

นางสาวสุวรรณี ก้องเกียรติคุณ
๒๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๖๕๙

นางสาวณิชาภัทร อบมาสุ่ย
๑๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๖๖๐

นายสิทธิศักดิ

์

ทองใบ
๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๖๖๑

นายวรพล รอดพ่วง
๑๓/๐๖/๒๕๓๗

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๖๖๒

เด็กหญิงกุสุมา ประเสริฐสังข์

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๔๕๙/๐๘๖๖๓

เด็กหญิงสุทธิดา ตาลเพชร
๐๗/๐๓/๒๕๔๖

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๔๕๙/๐๘๖๖๔

เด็กหญิงกัญฐิมา ปานเพชร
๐๕/๐๔/๒๕๔๕

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๔๕๙/๐๘๖๖๕

เด็กหญิงสุชาฎา เหลือทรัพย์

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๔๕๙/๐๘๖๖๖

เด็กหญิงสาธิต เพชรสีจา
๓๑/๐๕/๒๕๔๕

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๔๕๙/๐๘๖๖๗

เด็กหญิงวรัญญา พ่อค้า
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๔๕๙/๐๘๖๖๘

นายบุญญฤทธิ

์

วู้ชัยภูมิ

๑๖/๑๑/๒๕๔๓

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๔๕๙/๐๘๖๖๙

นางสาวเมธาวี เล้าอรุณ
๒๕/๐๑/๒๕๔๔

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๔๘ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๘๖๗๐

นางสาวพิกุล วิณกูล
๑๓/๐๑/๒๕๔๔

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๔๕๙/๐๘๖๗๑

เด็กชายภาสพล คันธสิงห์
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๔๕๙/๐๘๖๗๒

เด็กหญิงฉันทพิชญา พุทธจักรศรี
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๔๕๙/๐๘๖๗๓

เด็กหญิงศศิธร สุขศรีงาม
๐๗/๐๙/๒๕๔๕

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

 

สพ ๒๔๕๙/๐๘๖๗๔

นายศรายุทธ รัตนปญญา
๒๓/๐๑/๒๕๑๓

โรงเรียนสระยายโสมวิทยา วัดนันทวัน  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๖๗๕

นายนพดล คำเรียง
๒๐/๐๕/๒๕๒๑

โรงเรียนสระยายโสมวิทยา วัดนันทวัน  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๖๗๖

นางสาวต้องใจ กรุตประพันธ์
๑๒/๐๖/๒๕๒๓

โรงเรียนสระยายโสมวิทยา วัดนันทวัน  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๖๗๗

นางสาวภิชญาดา รูปสม
๐๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสระยายโสมวิทยา วัดนันทวัน  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๖๗๘

เด็กชายปญญา งอนสันเทียะ
๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสระยายโสมวิทยา วัดนันทวัน  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๖๗๙

เด็กชายนพรัตน์ ทรัพย์ประทุม
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสระยายโสมวิทยา วัดนันทวัน  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๖๘๐

เด็กหญิงศรัญญ่า บุญเสียงเพราะ
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสระยายโสมวิทยา วัดนันทวัน  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๖๘๑

เด็กหญิงอธิชา บานเย็น
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

วัดบ่อคู่ บ่อคู่  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๖๘๒

เด็กหญิงศุภมาศ แสงดาว
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

วัดสระยายโสม ปทุมสูตยาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๖๘๓

เด็กชายอภิวิชญ์ สุวรรณพิทักษ์
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

วัดสระยายโสม ปทุมสูตยาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๖๘๔

เด็กชายนพชัย เทพทอง
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

วัดสระยายโสม ปทุมสูตยาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๖๘๕

เด็กหญิงนันทิชา ลาโสภี
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

วัดดอนสุโข สระยายโสม  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๖๘๖

เด็กชายภัทรบูรณ์ สุกใส
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

วัดดอนสุโข สระยายโสม  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๖๘๗

เด็กหญิงโสรญา แก้วบัวดี

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

วัดดอนสุโข สระยายโสม  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๖๘๘

เด็กหญิงขวัญข้าว เชิดชัยศรีพงศ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

วัดดอนสุโข สระยายโสม  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๖๘๙

เด็กหญิงสุจิตรา ช่างเรือนกุล
๐๒/๐๖/๒๕๕๐

วัดดอนสุโข สระยายโสม  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๖๙๐

เด็กหญิงมิลลดา คลิงเคล้า

้

๑๔/๐๖/๒๕๕๐

วัดดอนสุโข สระยายโสม  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๖๙๑

เด็กหญิงกนกวรรณ สังข์ทอง ๖/๙/๒๕๔๗ วัดสระยายโสม สระยายโสม  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๖๙๒

เด็กหญิงปยธิดา สระศรีสม
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

วัดสระยายโสม สระยายโสม  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๖๙๓

เด็กชายกิตติวัฒน์ ศรีภุมมา
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

วัดสระยายโสม สระยายโสม  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๖๙๔

เด็กหญิงชนิดา ทับมี
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

วัดสระยายโสม สระยายโสม  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๖๙๕

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ธิติมาธัญญากุล
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

วัดสระยายโสม สระยายโสม  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๖๙๖

เด็กชายธนวินท์ พระชนะ
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

วัดสระยายโสม สระยายโสม  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๖๙๗

เด็กหญิงนิศารัตน์ มะณี
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

วัดสระยายโสม สระยายโสม  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๖๙๘

เด็กหญิงพรนภา วรรณถิรหงส์
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

วัดสระยายโสม สระยายโสม  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๖๙๙

เด็กชายศุทธวีร์ ย้อนใจทัน
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

วัดสระยายโสม สระยายโสม  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๗๐๐

เด็กชายณภัทร พากเพียร
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

วัดสระยายโสม สระยายโสม  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๗๐๑

เด็กชายสมหมาย ฝาชัยภูมิ
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

วัดสระยายโสม สระยายโสม  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๗๐๒

เด็กหญิงพิลิสา บุญมี
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

วัดสระยายโสม สระยายโสม  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๗๐๓

เด็กชายวุฒิชัย หมืนกาญจน์

่

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

วัดสระยายโสม สระยายโสม  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๗๐๔

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

ศรีจรรยา
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

วัดสระยายโสม สระยายโสม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๔๙ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๘๗๐๕

เด็กชายสิทธิชัย ศรีจรรยา
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

วัดสระยายโสม สระยายโสม  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๗๐๖

เด็กหญิงพลอยเพชร ศรีภุมมา
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

วัดสระยายโสม สระยายโสม  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๗๐๗

เด็กหญิงสุรัสวดี มีจันเพชร

่

๒๖/๐๖/๒๕๕๐

วัดสระยายโสม สระยายโสม  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๗๐๘

เด็กชายสันติ สิงห์ลา
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 1
วัดปญจมิตรชลิตาราม

 

สพ ๒๔๕๙/๐๘๗๐๙

เด็กชายภาคินหันต์ เอกปญญาวีย์

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 1
วัดปญจมิตรชลิตาราม

 

สพ ๒๔๕๙/๐๘๗๑๐

เด็กชายอัฐดา มาเทศ
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 1
วัดปญจมิตรชลิตาราม

 

สพ ๒๔๕๙/๐๘๗๑๑

เด็กหญิงจุฑามาศ เอกปชชา

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 1
วัดปญจมิตรชลิตาราม

 

สพ ๒๔๕๙/๐๘๗๑๒

เด็กหญิงกานดา ทรงทิพย์

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 1
วัดปญจมิตรชลิตาราม

 

สพ ๒๔๕๙/๐๘๗๑๓

เด็กชายภูรินทร์ วงค์เมืองคำ
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 1
วัดปญจมิตรชลิตาราม

 

สพ ๒๔๕๙/๐๘๗๑๔

เด็กหญิงกุลปรียา สิทธิเขตกัน
๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 1
วัดปญจมิตรชลิตาราม

 

สพ ๒๔๕๙/๐๘๗๑๕

เด็กชายพงศ์พมร เหลืองชาลี
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 1
วัดปญจมิตรชลิตาราม

 

สพ ๒๔๕๙/๐๘๗๑๖

เด็กหญิงศรัญญา เอกปชชา
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 1
วัดปญจมิตรชลิตาราม

 

สพ ๒๔๕๙/๐๘๗๑๗

เด็กชายภัควัฒน์ นามหนองอ้อ
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 1
วัดปญจมิตรชลิตาราม

 

สพ ๒๔๕๙/๐๘๗๑๘

เด็กชายพันธการ รางนาคผลิตเดช
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 1
วัดปญจมิตรชลิตาราม

 

สพ ๒๔๕๙/๐๘๗๑๙

เด็กชายนำทอง อุ่นใจ
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 1
วัดปญจมิตรชลิตาราม

 

สพ ๒๔๕๙/๐๘๗๒๐

เด็กชายคมเขต โชระเวก
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 1
วัดปญจมิตรชลิตาราม

 

สพ ๒๔๕๙/๐๘๗๒๑

เด็กชายธนาคิม พ่อค้า
๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสระพังลาน วัดสระพังลาน  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๗๒๒

เด็กชายยุทธนา จันทร์รัตนาพงษ์
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสระพังลาน วัดสระพังลาน  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๗๒๓

เด็กชายบอย กาญจนพันธ์
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสระพังลาน วัดสระพังลาน  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๗๒๔

เด็กชายสราวุธ เพ็ชหนู
๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสระพังลาน วัดสระพังลาน  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๗๒๕

เด็กชายณัฐพล ภิรมย์พงศ์
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระพังลาน วัดสระพังลาน  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๗๒๖

เด็กชายอนุชิต วงษ์กัณหา
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระพังลาน วัดสระพังลาน  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๗๒๗

เด็กชายณัฐวุส โพธิทา

์

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระพังลาน วัดสระพังลาน  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๗๒๘

เด็กชายณัฐชนน แสนทิ
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระพังลาน วัดสระพังลาน  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๗๒๙

เด็กชายรณภัทร์ โพธิทอง

์

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระพังลาน วัดสระพังลาน  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๗๓๐

เด็กชายณัฐดนัย แก้วสาสุข
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระพังลาน วัดสระพังลาน  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๗๓๑

เด็กชายพีรณัฐ จันทร์รัตนาพงษ์
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระพังลาน วัดสระพังลาน  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๗๓๒

เด็กชายศุภวัฒน์ โพธิทา

์

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระพังลาน วัดสระพังลาน  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๗๓๓

เด็กชายวัชรินทร์ สกัญญา
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระพังลาน วัดสระพังลาน  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๗๓๔

เด็กชายรพีภัทร มีประเสริฐ
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระพังลาน วัดสระพังลาน  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๗๓๕

เด็กชายขวัญชัย โสไกร

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระพังลาน วัดสระพังลาน  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๗๓๖

เด็กชายอภินันท์ มณี
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระพังลาน วัดสระพังลาน  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๗๓๗

เด็กชายสุทธิพงษ์ โพธา
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระพังลาน วัดสระพังลาน  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๗๓๘

เด็กชายสันติ ภิรมย์พงศ์
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระพังลาน วัดสระพังลาน  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๗๓๙

เด็กชายธนภัทร แก้วบัวดี
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระพังลาน วัดสระพังลาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๕๐ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๘๗๔๐

เด็กชายสุรยุทธ ดำเล็ก

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระพังลาน วัดสระพังลาน  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๗๔๑

เด็กชายวัชรพล แก้วบัวดี
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระพังลาน วัดสระพังลาน  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๗๔๒

เด็กชายพชรกร เทพประสิทธิ

์

๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระพังลาน วัดสระพังลาน  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๗๔๓

เด็กชายเจษฏาภรณ์ ตะวะนะ
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระพังลาน วัดสระพังลาน  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๗๔๔

เด็กหญิงอริษา มาจิตตะ
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระพังลาน วัดสระพังลาน  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๗๔๕

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ฉิมพลีทวีกุลชัย
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระพังลาน วัดสระพังลาน  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๗๔๖

เด็กหญิงดวงดาว เจตทคุ
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระพังลาน วัดสระพังลาน  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๗๔๗

เด็กหญิงสุกัญญา ตะวะนะ
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระพังลาน วัดสระพังลาน  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๗๔๘

เด็กหญิงทัศนีย์ กิติกาศ
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระพังลาน วัดสระพังลาน  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๗๔๙

เด็กหญิงจิราพร ประเสริฐศรี
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระพังลาน วัดสระพังลาน  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๗๕๐
เด็กหญิงกัญญาพรรณ

โสไกร
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระพังลาน วัดสระพังลาน  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๗๕๑

เด็กหญิงพัชรีย์ สามงาม
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระพังลาน วัดสระพังลาน  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๗๕๒

เด็กหญิงเพชรลดา สระศรีสม

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระพังลาน วัดสระพังลาน  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๗๕๓

เด็กหญิงอาริษา อุ่นโสดา

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระพังลาน วัดสระพังลาน  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๗๕๔

เด็กหญิงชลธิชา ใสงาม

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระพังลาน วัดสระพังลาน  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๗๕๕

เด็กหญิงนุสรา ภิรมย์สด
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระพังลาน วัดสระพังลาน  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๗๕๖

เด็กหญิงธนพร สาระสุข
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระพังลาน วัดสระพังลาน  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๗๕๗

เด็กหญิงนภัสสร โสไกร
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระพังลาน วัดสระพังลาน  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๗๕๘

เด็กหญิงเพ็ชชรี แก้วเก้าดวง
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระพังลาน วัดสระพังลาน  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๗๕๙

เด็กหญิงณัฎฐณิชา บุมี
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระพังลาน วัดสระพังลาน  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๗๖๐

เด็กหญิงสลิลทิพย์ เหมาเพชร
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางบ้านดอน วัดกลางบ้านดอน  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๗๖๑

เด็กชายภูมิพัฒน์ เชือหนองปรง

้

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลางบ้านดอน วัดกลางบ้านดอน  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๗๖๒

เด็กหญิงเบญจมาศ ย้อนเพชร
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางบ้านดอน วัดกลางบ้านดอน  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๗๖๓

เด็กชายกิตติศักดิ

์

มิงขวัญ

่

๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกลางบ้านดอน วัดกลางบ้านดอน  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๗๖๔

เด็กชายศันสนะ ทองเย็น
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางบ้านดอน วัดกลางบ้านดอน  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๗๖๕

เด็กหญิงกานต์ธีมา ปานเพชร
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางบ้านดอน วัดกลางบ้านดอน  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๗๖๖

เด็กหญิงชนกพรรณ เพียรเสร็จ
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางบ้านดอน วัดกลางบ้านดอน  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๗๖๗

เด็กหญิงภาวิณี แสนแหล่
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกลางบ้านดอน วัดกลางบ้านดอน  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๗๖๘

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ วรรณภา
๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกลางบ้านดอน วัดกลางบ้านดอน  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๗๖๙

เด็กชายคณพศ ยอดเพชร
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีสร้อยเพชร วัดดอนไฟไหม้  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๗๗๐

เด็กชายฉัตรดนัย เพชรมีดี
๐๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีสร้อยเพชร วัดดอนไฟไหม้  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๗๗๑

เด็กชายทรงพล มูลสุข
๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีสร้อยเพชร วัดดอนไฟไหม้  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๗๗๒

เด็กชายธันวา มิงขวัญ

่

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีสร้อยเพชร วัดดอนไฟไหม้  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๗๗๓

เด็กหญิงนลินี แอ่นเพชร
๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีสร้อยเพชร วัดดอนไฟไหม้  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๗๗๔

เด็กชายปกรณ์พศ อุ่นเพชร
๑๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีสร้อยเพชร วัดดอนไฟไหม้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๕๑ / ๓๑๘

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๘๗๗๕

เด็กหญิงลิตา ตันสวัสดี

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีสร้อยเพชร วัดดอนไฟไหม้  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๗๗๖

เด็กหญิงวรัญญา ทองลอย
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีสร้อยเพชร วัดดอนไฟไหม้  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๗๗๗

เด็กหญิงวิชิตา บองเพชร
๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีสร้อยเพชร วัดดอนไฟไหม้  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๗๗๘

เด็กชายกิตติพงษ์ แสงหิรัญ
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสร้อยเพชร วัดดอนไฟไหม้  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๗๗๙

เด็กชายวัชรพล ผิวเหลือง
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวทำนบ วัดยางสว่างอารมณ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๗๘๐

เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีวะรม
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวทำนบ วัดยางสว่างอารมณ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๗๘๑

เด็กชายพนธกร ทรัพย์ประเทือง
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวทำนบ วัดยางสว่างอารมณ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๗๘๒

เด็กหญิงนำเพชร แสงพลอย
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวทำนบ วัดยางสว่างอารมณ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๗๘๓

เด็กชายกิตติพงษ์ ล้านใจดี
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวทำนบ วัดยางสว่างอารมณ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๗๘๔

เด็กชายมานะ โพธิประสาท

์

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวทำนบ วัดยางสว่างอารมณ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๗๘๕

เด็กชายอภิรักษ์ ผิวดี
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวทำนบ วัดยางสว่างอารมณ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๗๘๖

เด็กหญิงกัญญากร ศรีสุข
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวทำนบ วัดยางสว่างอารมณ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๗๘๗

เด็กหญิงเกวลิน ทัศน์เอียม

่

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวทำนบ วัดยางสว่างอารมณ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๗๘๘

เด็กหญิงสุธิตา เพชรคนชม
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวทำนบ วัดยางสว่างอารมณ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๗๘๙

เด็กชายปรีชา จับแก้ว
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวทำนบ วัดยางสว่างอารมณ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๗๙๐

เด็กชายธนวัฒน์ เสียงดัง
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวทำนบ วัดยางสว่างอารมณ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๗๙๑

เด็กหญิงณัฐริกา เทียนเหลือง
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวทำนบ วัดยางสว่างอารมณ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๗๙๒

เด็กหญิงสุนิตา ทองดอนแพง

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ วัดยางสว่างอารมณ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๗๙๓

เด็กชายวรายุทธ์ แก้วบัวดี
๒๙/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ วัดยางสว่างอารมณ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๗๙๔

เด็กหญิงพิชาดา เหรียญเพชร ๗/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ วัดยางสว่างอารมณ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๗๙๕

เด็กหญิงลูกปลา ศรีเมือง
๑๔/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ วัดยางสว่างอารมณ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๗๙๖

เด็กชายภานุเดช แสนชา ๕/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ วัดยางสว่างอารมณ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๗๙๗

เด็กหญิงธีรนุช มีใจ
๒๘/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ วัดยางสว่างอารมณ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๗๙๘

เด็กหญิงชลธิชา นงค์สันเทียะ
๑๕/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ วัดยางสว่างอารมณ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๗๙๙

เด็กชายสุภชัย หล่อคำ
๒๓/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ วัดยางสว่างอารมณ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๘๐๐

เด็กหญิงวาสนา จูอี

้

๓/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ วัดยางสว่างอารมณ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๘๐๑

เด็กหญิงกนกพร แซ่เตียว ๔/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ วัดยางสว่างอารมณ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๘๐๒

เด็กหญิงชนากานต์ เกตุแก้ว ๘/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ วัดยางสว่างอารมณ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๘๐๓

เด็กหญิงมัณฑนา ใจแปน
๑๑/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ วัดยางสว่างอารมณ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๘๐๔

เด็กหญิงมัลลิกา ใจแปน
๑๑/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ วัดยางสว่างอารมณ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๘๐๕

เด็กชายกฤษณะ อ่อนดีกุล ๔/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ วัดยางสว่างอารมณ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๘๐๖

เด็กหญิงนภาพร วิเศษสิงห์
๒๑/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ วัดยางสว่างอารมณ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๘๐๗

เด็กหญิงธีราพร อ่อนเพชร
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ วัดยางสว่างอารมณ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๘๐๘

เด็กหญิงประณีต ชังเรือนกุล

่

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ วัดยางสว่างอารมณ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๘๐๙

เด็กหญิงทรงวุฒิ จันทร์ใหญ่
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ วัดยางสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๕๒ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๘๘๑๐

เด็กหญิงนวรัตน์ แทนเพชร

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ วัดยางสว่างอารมณ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๘๑๑

เด็กหญิงศศิธร เลียนเพชร

่

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ วัดยางสว่างอารมณ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๘๑๒

เด็กหญิงพรทิพย์ กองม่วง ๒/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ วัดยางสว่างอารมณ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๘๑๓

เด็กหญิงปภัสสร ใจบุญ
๑๘/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ วัดยางสว่างอารมณ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๘๑๔

เด็กชายพัทสราวุทธ เทียนไชย
๒๕/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ วัดยางสว่างอารมณ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๘๑๕

เด็กชายอองรี ต่ายทอง
๑๗/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ วัดยางสว่างอารมณ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๘๑๖

เด็กหญิงพรพิมล อาจคงหาญ
๑๘/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ วัดยางสว่างอารมณ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๘๑๗

เด็กหญิงรัติชา ใจมัน

่

๒๑/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ วัดยางสว่างอารมณ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๘๑๘

เด็กหญิงปาลิตา หมวดคูณ
๑๓/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ วัดยางสว่างอารมณ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๘๑๙

เด็กชายก้องภพ สุขศิลลำเลิศ
๒๖/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ วัดยางสว่างอารมณ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๘๒๐

เด็กชายทิวา สว่างแจ้ง
๒๙/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ วัดยางสว่างอารมณ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๘๒๑

เด็กชายอนิรุธ หาดขุนทด
๑๙/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ วัดยางสว่างอารมณ์  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๘๒๒

เด็กชายสรายุทธ มันหลง

่

๒๐/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)

วัดดอนมะเกลือ  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๘๒๓

เด็กชายศุภกิตติ

์

โรจน์บุญถึง
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)

วัดดอนมะเกลือ  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๘๒๔

เด็กชายธนภัทร ภูครองจิตร
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)

วัดดอนมะเกลือ  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๘๒๕

เด็กชายปรเมธ วงษ์ศรีทา
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)

วัดดอนมะเกลือ  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๘๒๖

เด็กชายศิลปชัย สวยดูดี
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)

วัดดอนมะเกลือ  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๘๒๗

เด็กชายเนติพงศ์ ผิวสงคราม
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)

วัดดอนมะเกลือ  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๘๒๘

เด็กชายพิษณุ เปาพันธุ์ดี
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)

วัดดอนมะเกลือ  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๘๒๙

เด็กชายณัฐนนท์ แร่เพชร
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)

วัดดอนมะเกลือ  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๘๓๐

เด็กชายจักรี กำคนตรง
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)

วัดดอนมะเกลือ  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๘๓๑

เด็กชายภานุพงษ์ พันธุ์รู้ดี

๒๗/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)

วัดดอนมะเกลือ  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๘๓๒

เด็กชายปาฏิหาร เหิมใจหาญ
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)

วัดดอนมะเกลือ  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๘๓๓

เด็กชายตนุเดช อัวคนซือ

่

๑๖/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)

วัดดอนมะเกลือ  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๘๓๔

เด็กชายสัณหวัช แก้วบัวดี
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)

วัดดอนมะเกลือ  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๘๓๕

เด็กชายเพชรรัตน์ คำแก้ว
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)

วัดดอนมะเกลือ  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๘๓๖

เด็กชายเจษฎา สุวรรณดี
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)

วัดดอนมะเกลือ  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๘๓๗

เด็กชายเฉลิมชัย พันธุ์รู้ดี
๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)

วัดดอนมะเกลือ  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๘๓๘

เด็กหญิงทิพย์สุดา สุนสนาม
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)

วัดดอนมะเกลือ  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๘๓๙

เด็กหญิงสุจิตรา แก้วบัวดี
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)

วัดดอนมะเกลือ  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๘๔๐

เด็กหญิงปรวรรณ อุ่มรูปงาม
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)

วัดดอนมะเกลือ  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๘๔๑

เด็กหญิงกมลทิพย์ อ๊อดยาดี
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)

วัดดอนมะเกลือ  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๘๔๒

เด็กหญิงจณิสตา ผิวสงคราม
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)

วัดดอนมะเกลือ  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๘๔๓

เด็กหญิงสิริมา มณีชม
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)

วัดดอนมะเกลือ  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๘๔๔

เด็กหญิงอุทัย ยอยรู้รอบ
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)

วัดดอนมะเกลือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๕๓ / ๓๑๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๘๘๔๕

เด็กหญิงวราพร ยอยรู้รอบ
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)

วัดดอนมะเกลือ  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๘๔๖

เด็กหญิงชุติมณฑน์ หลักเพชร
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)

วัดดอนมะเกลือ  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๘๔๗

เด็กหญิงนภัสร แสงอรุณ
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)

วัดดอนมะเกลือ  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๘๔๘

เด็กหญิงปณฑิตา แก้วตา
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)

วัดดอนมะเกลือ  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๘๔๙

เด็กหญิงปรียาภรณ์ หมันกิจ

่

๑๙/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)

วัดดอนมะเกลือ  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๘๕๐

เด็กหญิงจันทกานต์ โตอุ่นทิพย์
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)

วัดดอนมะเกลือ  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๘๕๑

เด็กหญิงศุภิสรา คงเจริญ
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)

วัดดอนมะเกลือ  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๘๕๒

เด็กหญิงจันทธกานต์ มัทธยาต
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)

วัดดอนมะเกลือ  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๘๕๓

เด็กหญิงเสาวนีย์ แตงสวัสดิ

์

๒๔/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)

วัดดอนมะเกลือ  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๘๕๔

เด็กหญิงชนิกานต์ มันใจดี

่

๑๘/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)

วัดดอนมะเกลือ  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๘๕๕

เด็กหญิงอาทิตยา โตอุ่นทิพย์

๑๔/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)

วัดดอนมะเกลือ  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๘๕๖

เด็กหญิงชนาภา นวนพิจิตร์
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)

วัดดอนมะเกลือ  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๘๕๗

เด็กหญิงศุภวรรณ สวยดูดี
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)

วัดดอนมะเกลือ  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๘๕๘

เด็กหญิงสุพรรษา บุญมีรัก
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)

วัดดอนมะเกลือ  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๘๕๙

เด็กหญิงนันทิดา พันธุ์รู้ดี
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)

วัดดอนมะเกลือ  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๘๖๐

เด็กหญิงสุพัตรา แลเพชร
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)

วัดดอนมะเกลือ  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๘๖๑

เด็กหญิงชฎาทิพย์ สิงห์ชัย
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)

วัดดอนมะเกลือ  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๘๖๒

นางวารินทร์ กาบแก้ว
๑๙/๐๗/๒๕๐๒

โรงเรียนวัดจันทราวาส วัดจันทราวาส  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๘๖๓

เด็กชายศุภกร สิทธิเขียว
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจันทราวาส วัดจันทราวาส  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๘๖๔

เด็กหญิงสุพรรษา คล้ายสุบัน
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทราวาส วัดจันทราวาส  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๘๖๕

เด็กชายธนกร กราดทอง

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทราวาส วัดจันทราวาส  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๘๖๖

เด็กชายนครินทร์ บริสุทธิ

์

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทราวาส วัดจันทราวาส  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๘๖๗

เด็กชายเตชิต เจริญรุ่งเรือง
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทราวาส วัดจันทราวาส  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๘๖๘

เด็กหญิงพิมพ์ชนก บุญประเสริฐ
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทราวาส วัดจันทราวาส  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๘๖๙

เด็กชายจิรานุวัฒน์ ผ่านพบ
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทราวาส วัดจันทราวาส  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๘๗๐

เด็กหญิงสินนภา แสนแก้ว
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทราวาส วัดจันทราวาส  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๘๗๑

เด็กหญิงพรสุดา มากระจัน

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทราวาส วัดจันทราวาส  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๘๗๒

เด็กหญิงกัญญาพัชร ศรีถัน
๐๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจันทราวาส วัดจันทราวาส  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๘๗๓

เด็กชายธราดล พูลเงิน
๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจันทราวาส วัดจันทราวาส  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๘๗๔

เด็กชายปยพัทธ์ กลินอัปสร

่

๑๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดจันทราวาส วัดจันทราวาส  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๘๗๕

เด็กชายภาคภูมิ สุดใจ
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจันทราวาส วัดจันทราวาส  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๘๗๖

เด็กหญิงสุพรรณษา คงหอม
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนพุทรา วัดศรีพร  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๘๗๗

เด็กหญิงศุภมาศ ชูศรีจันทร์
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนพุทรา วัดศรีพร  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๘๗๘

เด็กชายกล้าณรงค์ ชัยทอง

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนพุทรา วัดศรีพร  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๘๗๙

เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ บริสุทธิ

์

๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนพุทรา วัดศรีพร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๕๔ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๘๘๘๐

เด็กชายธนาคิม คล้ายอุบล
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนพุทรา วัดศรีพร  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๘๘๑

เด็กหญิงชนาภัทร อำพุทรา
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม วัดสามัคคีธรรม  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๘๘๒

เด็กชายถิรวัฒน์ เชือจีนดี

้

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม วัดสามัคคีธรรม  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๘๘๓

เด็กชายธีรเมธ เทพณรงค์
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม วัดสามัคคีธรรม  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๘๘๔

เด็กชายนฤเบศ นกขวัญ
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม วัดสามัคคีธรรม  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๘๘๕

เด็กหญิงจุฑามาศ สีสุข
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม วัดสามัคคีธรรม  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๘๘๖

เด็กหญิงบุญธิดา มีไปล่
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม วัดสามัคคีธรรม  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๘๘๗

เด็กหญิงณัฐพร พิทักษ์วงษ์
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม วัดสามัคคีธรรม  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๘๘๘

เด็กหญิงพิมพ์ชนก รักอู่
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม วัดสามัคคีธรรม  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๘๘๙

เด็กหญิงฐิตา พูดสงคราม
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม วัดสามัคคีธรรม  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๘๙๐

เด็กชายนพพล ฤทธิมนตรี
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม วัดสามัคคีธรรม  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๘๙๑

เด็กหญิงสุนิชา แว่นศรีลา
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม วัดสามัคคีธรรม  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๘๙๒

เด็กหญิงอริสา แผนสมบูรณ์
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม วัดสามัคคีธรรม  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๘๙๓

เด็กชายบุญฤทธิ

์

ชุ่มภู่
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม วัดสามัคคีธรรม  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๘๙๔

เด็กชายวัศพล จรบุรมย์
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม วัดสามัคคีธรรม  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๘๙๕

เด็กหญิงฑิฆัมพร เอียมอ่อนตา

่

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม วัดสามัคคีธรรม  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๘๙๖

เด็กชายชนาธิป อบมาสุ่ย ๖/๔/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านเขากำแพง วัดเขากำแพง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๘๙๗

เด็กชายนพรุจ สอดศรี
๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขากำแพง วัดเขากำแพง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๘๙๘

เด็กชายเสาวนีย์ กลันเขตกิจ

่

๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขากำแพง วัดเขากำแพง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๘๙๙

เด็กชายเชียวชาญ

่

เรือนเพชร ๕/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเขากำแพง วัดเขากำแพง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๙๐๐

เด็กชายชุมพล บัวบาน

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขากำแพง วัดเขากำแพง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๙๐๑

เด็กหญิงภัทราพร โคตรวัฒน์ ๑/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเขากำแพง วัดเขากำแพง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๙๐๒

เด็กหญิงกัญญารัตน์ พวงเงิน
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขากำแพง วัดเขากำแพง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๙๐๓

เด็กชายอภิณัทธ์ คำไพเราะ
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขากำแพง วัดเขากำแพง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๙๐๔

เด็กชายกฤษดา พลอยงาม
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขากำแพง วัดเขากำแพง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๙๐๕

เด็กชายปาราเมศ ฤาษี
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขากำแพง วัดเขากำแพง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๙๐๖

เด็กชายธีระศักดิ

์

กุลมุติ
๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขากำแพง วัดเขากำแพง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๙๐๗

เด็กชายสรายุทธ กูสัน
๒๖/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขากำแพง วัดเขากำแพง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๙๐๘

เด็กชายอนาวิน พรมสันต์
๒๔/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขากำแพง วัดเขากำแพง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๙๐๙

เด็กชายวายุ สีเสือ
๒๖/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขากำแพง วัดเขากำแพง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๙๑๐

เด็กชายพชรพล มอญงาม
๑๘/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขากำแพง วัดเขากำแพง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๙๑๑

เด็กชายภานุพงศ์ ศรีทองกูล
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขากำแพง วัดเขากำแพง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๙๑๒

เด็กชายพีรดนย์ พรมดอนคา
๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขากำแพง วัดเขากำแพง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๙๑๓

เด็กหญิงจิราภรณ์ ใจซือ

่

๒๒/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเขากำแพง วัดเขากำแพง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๙๑๔

เด็กหญิงวิภาริดา กำลังดี ๖/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเขากำแพง วัดเขากำแพง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๕๕ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๘๙๑๕

เด็กหญิงขจรพรรณ หุ่นประเสริฐ ๓/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเขากำแพง วัดเขากำแพง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๙๑๖

เด็กหญิงวรกานต์ ชัยศรี
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขากำแพง วัดเขากำแพง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๙๑๗

เด็กหญิงวรรณรดา หงษ์เวียงจันทร์
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขากำแพง วัดเขากำแพง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๙๑๘

เด็กหญิงมลฤดี หงษ์เวียงจันทร์

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขากำแพง วัดเขากำแพง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๙๑๙

เด็กหญิงมนัสนันท์ รักราษฎร์
๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขากำแพง วัดเขากำแพง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๙๒๐

เด็กชายก้องภพ ภูมิมาโนช
๑๑/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขากำแพง วัดเขากำแพง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๙๒๑

เด็กชายฐานุกูล ตาลเพชร
๑๖/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขากำแพง วัดเขากำแพง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๙๒๒

เด็กหญิงจตุพร หอมกระแจะ
๒๓/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขากำแพง วัดเขากำแพง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๙๒๓

เด็กหญิงสุทธิชา โพธิทอง

์

๑๗/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเขากำแพง วัดเขากำแพง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๙๒๔

เด็กหญิงสุชาดา หงษ์เวียงจันทร์
๑๗/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขากำแพง วัดเขากำแพง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๙๒๕

เด็กหญิงประวีณา ราชเดโช
๑๓/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขากำแพง วัดเขากำแพง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๙๒๖

เด็กชายไปร์ท หม่อง
๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยหิน วัดเขาถำโกปดทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๙๒๗

เด็กหญิงบี บุญมา
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยหิน วัดเขาถำโกปดทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๙๒๘

เด็กหญิงวีณา หม่อง

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยหิน วัดเขาถำโกปดทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๙๒๙

เด็กชายจารุวิทย์ กลันสวน

่

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยหิน วัดเขาถำโกปดทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๙๓๐

เด็กชายสุรศักดิ

์

ทวีศักดิ

์

๕/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านห้วยหิน วัดเขาถำโกปดทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๙๓๑

เด็กชายโรจน์ฤทธ์ แซ่ลิม

้

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยหิน วัดเขาถำโกปดทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๙๓๒

เด็กชายธุวพัส พัดเพชร
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยหิน วัดเขาถำโกปดทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๙๓๓

เด็กหญิงอัจฉรา สุดใจ
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยหิน วัดเขาถำโกปดทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๙๓๔

เด็กหญิงขนิษฐา สาระวรรณ

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยหิน วัดเขาถำโกปดทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๙๓๕

เด็กชายศุภวิชญ์ นนท์แก้ว
๑๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยหิน วัดเขาถำโกปดทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๙๓๖

เด็กชายอดิเทพ ถังเงิน
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยหิน วัดเขาถำโกปดทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๙๓๗

เด็กชายธัญเทพ ศรีเหรา
๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยหิน วัดเขาถำโกปดทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๙๓๘

เด็กชายธงชัย ศรีบุญรอด
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงพรานอินทร์ วัดโปงพรานอินทร์  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๙๓๙

เด็กชายวงศ์ธวรรธน์ แก้วอินทร์
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงพรานอินทร์ วัดโปงพรานอินทร์  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๙๔๐

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ทองละคร
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงพรานอินทร์ วัดโปงพรานอินทร์  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๙๔๑

เด็กชายวงศกร การะวงษ์
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงพรานอินทร์ วัดโปงพรานอินทร์  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๙๔๒

เด็กชายสุรเชษฐ์ เพชรทอง
๐๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงพรานอินทร์ วัดโปงพรานอินทร์  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๙๔๓

เด็กชายฉันทวัฒน์ ทรัพย์อุดมสุข
๐๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงพรานอินทร์ วัดโปงพรานอินทร์  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๙๔๔

เด็กหญิงจิรกัญญา หงษ์ทองมอญ
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงพรานอินทร์ วัดโปงพรานอินทร์  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๙๔๕

เด็กหญิงวัชราภร บุญรอด
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงพรานอินทร์ วัดโปงพรานอินทร์  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๙๔๖

เด็กหญิงกิตติมา ศิลาดี
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงพรานอินทร์ วัดโปงพรานอินทร์  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๙๔๗

เด็กหญิงเพชรรัตน์ ยศวิชัย
๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงพรานอินทร์ วัดโปงพรานอินทร์  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๙๔๘

เด็กชายศิลา หงษ์เวียงจันทร์
๓๐/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยคู้สามัคคี วัดห้วยคู้  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๙๔๙

เด็กชายยอด ดวงกลาง
๑๒/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยคู้สามัคคี วัดห้วยคู้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๕๖ / ๓๑๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๘๙๕๐

เด็กชายกิติติพงษ์ พรมดอนคา
๑๗/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยคู้สามัคคี วัดห้วยคู้  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๙๕๑

เด็กชายธีรนัย รักราษฎร์

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยคู้สามัคคี วัดห้วยคู้  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๙๕๒

เด็กหญิงปรางปรียา วงษ์สุวรรณ
๒๙/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยคู้สามัคคี วัดห้วยคู้  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๙๕๓

เด็กหญิงอรนุช ไชยนรา
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยคู้สามัคคี วัดห้วยคู้  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๙๕๔

เด็กชายภาคิน ลอยแก้ว
๑๖/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดห้วยคู้สามัคคี วัดห้วยคู้  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๙๕๕

เด็กหญิงปณิดา ไตรรุ่ง
๑๓/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดห้วยคู้สามัคคี วัดห้วยคู้  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๙๕๖

เด็กหญิงเกศริน ศรีทองกูล ๔/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดห้วยคู้สามัคคี วัดห้วยคู้  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๙๕๗

เด็กหญิงบุญญาพร แก้วบัวดี
๒๔/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดห้วยคู้สามัคคี วัดห้วยคู้  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๙๕๘

เด็กหญิงวรรจชนก ผ่องวรรณโณ
๒๒/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดห้วยคู้สามัคคี วัดห้วยคู้  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๙๕๙

เด็กชายณัฐวุฒิ วงศ์ไพศาล
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองตัน คลองตัน  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๙๖๐

เด็กชายพรนภัส ศรีภุมมา
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองตัน คลองตัน  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๙๖๑

เด็กชายวรโชติ อาจคงหาญ
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองตัน คลองตัน  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๙๖๒

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ บัวศรี
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองตัน คลองตัน  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๙๖๓

เด็กชายคุณากร อาจคงหาญ
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองตัน คลองตัน  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๙๖๔

เด็กชายอิศรานุวัฒน์ จันทา
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองตัน คลองตัน  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๙๖๕

เด็กชายณัฐวุฒิ อาจคงหาญ
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองตัน คลองตัน  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๙๖๖

เด็กชายธวัชชัย วงษ์เอก
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองตัน คลองตัน  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๙๖๗

เด็กชายรพีภัทร พรมดี
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองตัน คลองตัน  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๙๖๘

เด็กชายวิทวัส สมศรีแก้ว
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองตัน คลองตัน  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๙๖๙

เด็กหญิงวรัญญา เอมอุ่นจิต
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองตัน คลองตัน  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๙๗๐

เด็กหญิงนวลปราง สุขสาเกษ
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองตัน คลองตัน  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๙๗๑

เด็กหญิงอุมากร มูลนามัย
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองตัน คลองตัน  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๙๗๒

เด็กหญิงนฤมล สุขสมนึก
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองตัน คลองตัน  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๙๗๓

เด็กหญิงทิพวรรณ โพธิงาม

์

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองตัน คลองตัน  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๙๗๔

เด็กหญิงเมษา วงพานิช
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองตัน คลองตัน  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๙๗๕

เด็กหญิงณัฐพร อินตรา
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองตัน คลองตัน  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๙๗๖

เด็กหญิงเบญญาภา มาตรไตร
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองตัน คลองตัน  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๙๗๗

เด็กหญิงกิตติญาพร เปรมไพศาล
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองตัน คลองตัน  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๙๗๘

เด็กหญิงณัฐติภรณ์ บุตรเต
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองตัน คลองตัน  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๙๗๙

เด็กชายหฤษฎ์ พุ่มใจดี
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองตัน คลองตัน  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๙๘๐

เด็กหญิงอาทิตยา รอดโค
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองตัน คลองตัน  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๙๘๑

เด็กหญิงกชกร สุวรรณดี
๒๘/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๙๘๒

เด็กหญิงกตัญชลี อิบางมณี
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๙๘๓

เด็กชายกฤตภัค อินแสน ๑/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๙๘๔

เด็กชายก้องเกียรติ ยิมเลียง

้ ้

๑๙/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๕๗ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๘๙๘๕

เด็กชายกันตพงศ์ พูลสวัสดิ

์

๒๔/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๙๘๖

เด็กหญิงเกวลิน สระทองลอย
๒๘/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๙๘๗

เด็กชายเขมทัต รืนสำลี

่

๒๐/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๙๘๘

เด็กชายจักรภัทร แสงอรุณ
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๙๘๙

เด็กชายจักรวรรดิ

์

ทองคำ
๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๙๙๐

เด็กหญิงจิรอร ศรียาวงษ์ ๔/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๙๙๑

เด็กหญิงจุฑาทิพ สุขนิยม
๒๗/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๙๙๒

เด็กหญิงเจณิตา ยอดตลาด
๑๗/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๙๙๓

เด็กหญิงฉันท์สินี นาคทองอินทร์ ๖/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๙๙๔

เด็กหญิงชนิกา ชูเชิดมงคลกุล
๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๙๙๕

เด็กหญิงชลิตา ทองอินทร์
๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๙๙๖

เด็กชายชัยวัฒน์ เปรมปรีดิ

์

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๙๙๗

เด็กหญิงชาลิสา โภคา
๒๑/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๙๙๘

เด็กชายโชคชัย พลสงัด ๖/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๕๙/๐๘๙๙๙

เด็กหญิงญาณิศา อินอำนวย ๔/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๐๐๐

เด็กหญิงณัฏฐกานต์ ศิริรัตน์

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๐๐๑

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ประเสริฐสุโข
๑๙/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๐๐๒

เด็กหญิงณัฏฐณิชา แก้วบัวดี
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๐๐๓

เด็กหญิงณัฐนิชา ช่างเกวียนดี
๑๓/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๐๐๔

เด็กหญิงณัฐพร เพ็ญรุ่งเรือง
๒๐/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๐๐๕

เด็กชายณัฐวุฒิ ดีเมฆ
๑๑/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๐๐๖

เด็กชายณัฐวุฒิ สืบพลาย
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๐๐๗

เด็กชายณัฐิวุฒิ นนท์ช้าง
๒๒/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๐๐๘

เด็กหญิงณิชา ธรรมจง ๓/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๐๐๙

เด็กชายทินภัทร บุญมาก
๒๐/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๐๑๐

เด็กชายธนโชติ พลอยเลียง

้

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๐๑๑

เด็กหญิงธนภรณ์ คลังเขียว
๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๐๑๒

เด็กชายธนภัทร ฉิมวัย

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๐๑๓

เด็กชายธนัชย์ ปนทองคำ
๒๐/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๐๑๔

เด็กชายธรรมะ สมบุญ
๑๐/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๐๑๕

เด็กชายธีรไนย แผนสมบูรณ์

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๐๑๖

เด็กชายธีรภัทร ปองกัน
๒๐/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๐๑๗

เด็กชายนรเศรษ นกดำ

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๐๑๘

เด็กหญิงนันท์นภัส ไทศรีวิชัย
๑๗/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๐๑๙

เด็กชายนันทิพัฒน์ สมิงนคร
๒๔/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๕๘ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๙๐๒๐

เด็กชายนันทิพัฒน์ มากสมบูรณ์
๒๖/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๐๒๑

เด็กชายบวรวิทย์ ทองไพรวรรณ
๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๐๒๒

เด็กหญิงบุญญิสา ศรีภุมมา
๑๕/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๐๒๓

เด็กหญิงบุญยศิริ มณีกุล
๒๗/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๐๒๔

เด็กชายบุณวัชร คู่บุญประเสริฐ
๑๑/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๐๒๕

เด็กหญิงปณัฐฌา บุญวานิชย์ ๕/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๐๒๖

เด็กหญิงปพิชญา อินทร์สุข ๑/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๐๒๗

เด็กหญิงปวีณา แผนสมบูรณ์ ๒/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๐๒๘

เด็กหญิงปยะพัทธ์ สุภโลจะณี
๓๑/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๐๒๙

เด็กชายพศิน
ดินประเสริฐสัตย์

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๐๓๐

เด็กหญิงพัชรีพร ทองศิลา
๑๑/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๐๓๑

เด็กหญิงพิชญ์สินี ปองกัน
๑๗/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๐๓๒

เด็กหญิงพิชญาภา พลายพูล
๒๗/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๐๓๓

เด็กชายเพ็ชรกล้า เกียงวรางกูร
๒๕/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๐๓๔

เด็กหญิงแพรชมพู สุขอร่าม ๓/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๐๓๕

เด็กหญิงภณิดา เณรจาที ๔/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๐๓๖

เด็กหญิงภาษิฎา หงษ์เวียงจันทร์
๒๘/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๐๓๗

เด็กชายภูชนะ ศิริเวช
๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๐๓๘

เด็กหญิงรินรดา จงไพบูลย์
๒๘/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๐๓๙

เด็กหญิงลลิตภัทร์ จันสิงคำ

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๐๔๐

เด็กหญิงลักษิกา ชูสุข
๑๔/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๐๔๑

เด็กหญิงวรัทยา แก้วเทพ ๔/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๐๔๒

เด็กหญิงวิลาวัณย์ อุ่นตาดี
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๐๔๓

เด็กหญิงศรินทิพย์ นาคถนอม ๕/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๐๔๔

เด็กหญิงศรีกัญญา ลิลา
๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๐๔๕

เด็กหญิงศศิธร ทองแคล้ว ๙/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๐๔๖

เด็กชายศักดา นมนาน

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๐๔๗

เด็กหญิงศิรินดา วรวัฒนานนท์
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๐๔๘

เด็กหญิงศิรินธร พระอู่
๑๑/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๐๔๙

เด็กหญิงศุภภิลักษณ์ มีเนตรทิพย์ ๖/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๐๕๐

เด็กหญิงสไบทิพย์ รอดมาลี
๒๔/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๐๕๑

เด็กหญิงสริตา ยิมเลียง

้ ้

๒๑/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๐๕๒

เด็กชายสิรวิชญ์ อ่อนจุ้ย
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๐๕๓

เด็กหญิงสุจินันท์ เอกปจชา
๒๗/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๐๕๔

เด็กหญิงสุชิราภรณ์ โสมภีร์
๓๐/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๕๙ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๙๐๕๕

เด็กหญิงสุณัฎฐา คู่บุญประเสริฐ
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๐๕๖

เด็กชายสุรวีร์ ศรีเหรา
๑๙/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๐๕๗

เด็กชายอนันตบูรณ์ พลพวก
๑๘/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๐๕๘

เด็กชายอนันตพล พรมชนะ
๑๘/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๐๕๙

เด็กหญิงอรปรียา วงษ์กรณ์
๑๑/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๐๖๐

เด็กหญิงอริษา อินกกผึง

้

๒/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๐๖๑

เด็กหญิงอรุษา อินกกผึง

้

๒/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๐๖๒

เด็กชายอัครชา ทองบ้านโข้ง
๑๖/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๐๖๓

เด็กหญิงอาริยา ภูฆัง
๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๐๖๔

เด็กหญิงอิสราภรณ์ ตรวจมรรคา ๔/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๐๖๕

เด็กชายธนบูลย์ สาระศาลิน
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๐๖๖

เด็กชายนราธิป มรกต
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๐๖๗

เด็กชายปณณวัชค์ ศศิทิพาภิรมย์
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๐๖๘

เด็กชายวิศรุต กำมะหยี

่

๒๔/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๐๖๙

เด็กชายศิริวัฒน์ ถาวร

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๐๗๐

เด็กชายธนกฤต เพ็ชรไม้
๑๖/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๐๗๑

เด็กชายศุภณัฐ ขำดี
๒๙/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนศึกษา วัดคลองตัน  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๐๗๒

เด็กหญิงนิวัฒน์ สังข์ชาวใต้
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดใหม่สิทธาวาส วัดใหม่สิทธาวาส  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๐๗๓

เด็กชายจีรพัฒน์ ปรีพิม
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่สิทธาวาส วัดใหม่สิทธาวาส  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๐๗๔

เด็กชายภานุพงศ์ เพ็ญเพียร
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่สิทธาวาส วัดใหม่สิทธาวาส  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๐๗๕

เด็กชายอภินันท์ พรหมมา
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่สิทธาวาส วัดใหม่สิทธาวาส  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๐๗๖

เด็กชายพีระพงษ์ ทองเนือแปด

้

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่สิทธาวาส วัดใหม่สิทธาวาส  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๐๗๗

เด็กหญิงวณิชญา วงษ์จาด
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่สิทธาวาส วัดใหม่สิทธาวาส  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๐๗๘

เด็กชายชาคริน คงศิริ
๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหม่สิทธาวาส วัดใหม่สิทธาวาส  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๐๗๙

เด็กชายนพรุจ ปทุมสูติ
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหม่สิทธาวาส วัดใหม่สิทธาวาส  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๐๘๐

เด็กชายสหรัฐ กล่อมเลิก
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่สิทธาวาส วัดใหม่สิทธาวาส  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๐๘๑

เด็กหญิงพิมพ์ญาดา อินหมอ
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่สิทธาวาส วัดใหม่สิทธาวาส  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๐๘๒
เด็กหญิงแก้วประยงค์

โสวัสสะ
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหม่สิทธาวาส วัดใหม่สิทธาวาส  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๐๘๓

เด็กหญิงธนพร จวงจันทร์
๒๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหม่สิทธาวาส วัดใหม่สิทธาวาส  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๐๘๔

เด็กชายสิทธิพงษ์ มงคงทรัพย์
๐๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหม่สิทธาวาส วัดใหม่สิทธาวาส  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๐๘๕

เด็กชายจิรพรรณ ศรีภุมมา
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดใหม่สิทธาวาส วัดใหม่สิทธาวาส  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๐๘๖

เด็กชายพงษ์ธวิทย์ รอดหงษ์ทอง
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๐๘๗

เด็กชายจักริน ทองสุขฐานิต
๐๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๐๘๘

เด็กหญิงจันทิมา รัศมี
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๐๘๙

เด็กชายเฉลียว เสือศิริ
๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๖๐ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๙๐๙๐

เด็กหญิงโชติกา ดำรงค์ฤทธิ

์

๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๐๙๑

เด็กหญิงณัฐชา กลินอัปสร

่

๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๐๙๒

เด็กชายณัฐภาส หล้าพรม
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๐๙๓

เด็กชายธนาพร คงเปย
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๐๙๔

เด็กชายธีรพงศ์ แสนชัย
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๐๙๕

เด็กชายนันทภพ ดวงมาลา
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๐๙๖

เด็กหญิงเบญจญาภา เจียภักดี

่

๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๐๙๗

เด็กหญิงพิชญาภา เหมลี
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๐๙๘

เด็กชายภานุภาพ วุฒิสาหะ

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๐๙๙

เด็กชายมนัสวิน ประดิษฐ
๑๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๑๐๐

เด็กหญิงยุพารัตน์ ปยะกมลนิรันดร์
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๑๐๑

เด็กหญิงกรรณิการ์ จันทร์ประสพพร
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๑๐๒

เด็กชายวงศกร ยศไกร
๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๑๐๓

เด็กหญิงศุภิสรา สังขรัตน์
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๑๐๔

เด็กชายสิรวัชญ์ ชูชีพ
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๑๐๕

เด็กชายอังคาร เนียมสำฤทธิ

์

๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๑๐๖

เด็กชายณัฐดนัย สุวรรณธรพัส
๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๑๐๗

เด็กหญิงวนิดา ศรีภุมมา
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๑๐๘

เด็กหญิงกรนันท์ จิวัฒนไพบูลย์
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๑๐๙

เด็กชายจักรกฤษณ์ ทองอ่อน
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๑๑๐

เด็กชายจักริน ศรีเหรา
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๑๑๑

เด็กหญิงจันทรกานต์ พัฒรักษ์
๐๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๑๑๒

เด็กชายณภัทร วงศ์วิสิฐตระกูล
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๑๑๓

เด็กชายณัฏฐ์ คชภูมิ

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๑๑๔

เด็กชายเดชสิทธิ

์

อาชีวเกษตรกร
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๑๑๕

เด็กชายตะวัน ผิวทองงาม
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๑๑๖

เด็กหญิงธันวาณี เขียววิราช
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๑๑๗

เด็กชายปณณธร สุขเจริญนุกูล
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๑๑๘

เด็กหญิงปใหม่ ทองพัฒน์
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๑๑๙

เด็กหญิงวิภาดา ศรีเหรา
๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๑๒๐

เด็กหญิงวิรวรรณ บุญดอนไพร

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๑๒๑
เด็กหญิงศรีจุฬาลักษณ์

มาวิมล
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๑๒๒

เด็กหญิงศศิธร หอมสุวรรณ
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๑๒๓

เด็กหญิงศุภจิต พันธุ์ทองดี

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๑๒๔

เด็กชายศุภณัฐ วงษ์ทองดี
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๖๑ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๙๑๒๕

เด็กหญิงสุพรทิพย์ พ่อนามแดง
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๑๒๖

เด็กหญิงสุกฤตา คงสมจิต
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๑๒๗

เด็กชายสุวิทย์ ทองช่วง

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๑๒๘

เด็กชายกรวิทย์ สุทธิสิทธิ

์

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๑๒๙

เด็กชายกันตินันท์ ศิริสมบัติ
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๑๓๐

เด็กชายจิรวัฒน์ มีสินธ์
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๑๓๑

เด็กหญิงชลกร ใจชืน

้

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๑๓๒

เด็กหญิงณกัญญา ปานดอนลาน
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๑๓๓

เด็กชายณภัทร แร่เพชร
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๑๓๔

เด็กชายฐานพัฒน์ เข็มวงษ์
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๑๓๕

เด็กหญิงธนัญญา วัฒนไกร

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๑๓๖

เด็กชายนำเพชร แหม่มเพชร
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๑๓๗

เด็กหญิงพัชชา เจียมบรรจง
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๑๓๘

เด็กหญิงพิมพ์ชนก อินทร์พันธ์คำ
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๑๓๙

เด็กชายภรัณยู คุรุสัมฤทธิชัย

์

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๑๔๐

เด็กหญิงมณีรัตน์ ใจยังยืน

่

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๑๔๑

เด็กหญิงลภัสรดา พากเพียร
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๑๔๒

เด็กหญิงวรธัญญา เอียมสุวรรณ

่

๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๑๔๓

เด็กหญิงสร้อยทอง ขุนไม้งาม
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๑๔๔

เด็กชายถิรวุฒิ แสงสุข

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๑๔๕

เด็กชายอัษฎาวุธ กาญจนะ
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๑๔๖

เด็กชายอานัส อารงค์
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๑๔๗

เด็กชายเอกราช แสงอินทร์
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๑๔๘

เด็กชายณัฐพล สิมลัย
๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๑๔๙

เด็กหญิงฐิติญาดา แก้ววิชิต
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๑๕๐

เด็กชายกฤช โพธิทอง

์

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๑๕๑

เด็กชายจักรภัทร โพธิเงิน

์

๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๑๕๒

เด็กชายจิรวัฒน์ ประนมพนธ์
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๑๕๓

เด็กหญิงชุติกาญจน์ สาคร
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๑๕๔

เด็กหญิงณัฐกานต์ แก้วมณีโชติ
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๑๕๕

เด็กชายดนุสรณ์ สายเพชร
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๑๕๖

เด็กชายเด่นชัย ใจเก่งดี
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๑๕๗
เด็กหญิงทักศิณาภรณ์

อ่อนอินทร์
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๑๕๘

เด็กชายบุรินทร์พศ ศรีภุมมา
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๑๕๙

เด็กชายปรเมศวร์ จุ้ยบ้านภูมิ
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๖๒ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๙๑๖๐

เด็กหญิงพิมพิกา แผนสมบูรณ์
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๑๖๑

เด็กชายพีระวัฒน์ ช่างเรือนกุล
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๑๖๒

เด็กหญิงภัทรพร เปยสง่า
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๑๖๓

เด็กหญิงรัชนี มีโก๋
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๑๖๔

เด็กหญิงวิภาพร โพธิเรือนดี

์

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๑๖๕

เด็กชายวรเชษฐ์ สอนรัมย์
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๑๖๖

เด็กหญิงศรัญญา มีสมบูรณ์
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๑๖๗

เด็กชายศิรภัทร น้อยแก้ว
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๑๖๘

เด็กหญิงศิริวรรณ หมืนหาญ

่

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๑๖๙

เด็กหญิงอรธิดา ด้วงหลำ
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๑๗๐

เด็กหญิงอรพิณ ตังปรัชญานุรักษ์

้

๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๑๗๑

เด็กชายพีรภัทร์ จันทนุช
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๑๗๒

เด็กหญิงดลกนก รวยเลิศดี
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๑๗๓

เด็กหญิงนุชจรี อินทรอำนวย
๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๑๗๔

เด็กหญิงศิรินันท์ สว่างศรี
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๑๗๕

เด็กชายธนธรณ์ รุ่งเรือง
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๑๗๖

เด็กหญิงศิรประภา สุริฉาย
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๑๗๗

เด็กชายศุภเชษฐ์ มากบาง
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๑๗๘

เด็กหญิงอชรายุ มีชนะ
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๑๗๙

เด็กหญิงนัทธ์หทัย เม่งฮี
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๑๘๐

เด็กชายวรเมธ เทียงตรง

่

๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๑๘๑

เด็กชายธีรพงษ์ หลวงสนาม
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๑๘๒

เด็กชายกิตติพัฒณ์ พรมชาติ

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๑๘๓

เด็กชายธนวัฒน์ เปยมสาคร
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๑๘๔

เด็กหญิงปาณิสรา บุตรพา
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๑๘๕

เด็กหญิงรุจิษยา แก้วบัวดี
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๑๘๖

เด็กหญิงญาณิศา รักน้อย
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๑๘๗

เด็กชายพิทักษ์ มณีวิหค
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๑๘๘

เด็กชายณัฐพล กันยาประสิทธิ

์

๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๑๘๙

เด็กชายธนวัฒน์ สุวรรณ์
๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๑๙๐

เด็กชายภัทรกฤตย์ คล้ายสิทธิ

์

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๑๙๑

เด็กชายอภิวัฒน์ เกตุมณี

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๑๙๒

เด็กชายสรยุทธ แซ่ลิม

้

๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๑๙๓

เด็กชายชาคริต สุวรรณดี
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๑๙๔

เด็กชายปณตกร โสดามุข
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๖๓ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๙๑๙๕

เด็กชายสืบศักดิ

์

บุญสวัสดิ

์

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๑๙๖

เด็กชายภูวิศ อ๊อกศิริ
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๑๙๗

เด็กชายธวัชชัย ศรีโพธิ

์

๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๑๙๘

เด็กชายอนัส ชูอาษา
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๑๙๙

เด็กชายณัฐอนัน เทพประเทียน
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๒๐๐

เด็กชายประทีป มากสมบูรณ์
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๒๐๑

เด็กหญิงวรัญญา แก้วสระแสน
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๒๐๒

เด็กหญิงรินรดา เจริญผา

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๒๐๓

เด็กหญิงพิชชาอร สังศิลชัย
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๒๐๔

เด็กหญิงธนาวดี คนบุญ
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๒๐๕

เด็กชายณัฏฐกิตติ

์

ศรีเมือง
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๒๐๖

เด็กหญิงรฎา เอียมสีใส

่

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๒๐๗

เด็กชายเจษฎางค์ มีศิริ
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๒๐๘

เด็กชายสุรศักดิ

์

แพงน้อย
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๒๐๙

เด็กหญิงสุธาสินี อาจคงหาญ
๐๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๒๑๐

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ห้วยกระเจา
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๒๑๑

เด็กชายณัฐวุฒิ สำแดงเดช
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๒๑๒

เด็กชายสหรัถ ศรีจันทร์อินทร์
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๒๑๓

เด็กหญิงพรรณพัชร ศรีคำแหง
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๒๑๔

เด็กหญิงธัญชนก สนามไชย
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๒๑๕

เด็กหญิงพรพิมล ทองเชือ

้

๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๒๑๖

เด็กหญิงชลธิชา เนียมแก้ว
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๒๑๗

เด็กชายศิวกร ทองเหม
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๒๑๘

เด็กหญิงมนัสนันท์ มาโสมพันธ์
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๒๑๙

เด็กหญิงเมธปยา อาจคงหาญ
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๒๒๐

เด็กหญิงศรันยา ลีสุขสาม
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๒๒๑

เด็กหญิงสุจิตตา ทองไพรวรรณ
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๒๒๒

เด็กชายณัฏฐ์พัชร์ โปงแสนเชือ

้

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๒๒๓

เด็กหญิงลลดา เมธาอธิโชค
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๒๒๔

เด็กหญิงกฤษวริณญา บุญเสริม
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๒๒๕

เด็กชายอัครวุฒิ สถาปตานนท์
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๒๒๖

เด็กชายภูธเนศ ศรีคำแหง

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๒๒๗

เด็กหญิงธนวรรณ อยู่ฤทธิ

์

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๒๒๘

เด็กชายเมธี ลิมสงวน

้

๐๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๒๒๙

เด็กหญิงสโรชา ปราณี
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๖๔ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๙๒๓๐

เด็กหญิงณัฐณิชา ชมชืน

่

๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๒๓๑

เด็กชายจตุภัทร พ่อค้า
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๒๓๒

เด็กหญิงวัลลิสา สวยดูดี
๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๒๓๓

เด็กหญิงนารีรัตน์ โอบอ้อม
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๒๓๔

เด็กหญิงกนกกร สระกกแก้ว
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๒๓๕

เด็กหญิงวิลาสินี จันทร์เสวก
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๒๓๖

เด็กชายตุลา หงษ์เวียงจันทร์
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๒๓๗

เด็กชายเจษฎา โพธิสว่าง
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๒๓๘

เด็กชายธีรภาคย์ พงษ์พยัคเลิศ
๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๒๓๙

เด็กชายสรวิชญ์ ทับทอง
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๒๔๐

เด็กชายวีรภัทร์ ทองดีปพนรัชต์
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๒๔๑

เด็กชายอโณทัย สุนันต์
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๒๔๒

เด็กหญิงภัทรภร พิมมาลา
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๒๔๓

เด็กชายปรเมษฐ ปนเพชร
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๒๔๔

เด็กชายปรมินทร์ ปนเพชร
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๒๔๕

เด็กหญิงทิพวรรณ โพธิลาดพร้าว

์

๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๒๔๖

เด็กหญิงนุตประวีณ์ โพธิทอง

์

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๒๔๗

เด็กหญิงฟาใส สามสาลี
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๒๔๘

เด็กหญิงณัฐกมล สาสูงเนิน
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๒๔๙

เด็กชายนนทวัฒน์ ผดุงนึก
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๒๕๐

เด็กชายเอกนรินทร์ ปล้องน้อยวงษ์
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๒๕๑

เด็กชายณภัทร คงสมจิตต์
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๒๕๒

เด็กชายพีรพล คล้ายสุบรรณ
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๒๕๓

เด็กหญิงณัฐกัญญา ห้อยมาลา
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๒๕๔

เด็กหญิงธมลวรรณ ศรีภุมมา
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๒๕๕

เด็กหญิงวชิราภรณ์ จวงสอน
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๒๕๖

เด็กชายธนวรรธน์ วิเศษสิงห์
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๒๕๗

เด็กชายเมธา มีสกุล
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๒๕๘

เด็กชายธนากร ลอยแก้ว
๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๒๕๙

เด็กชายธีรภัทร พุ่มใจดี
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๒๖๐

เด็กชายนิติพัฒน์ พิชชากรพิริยะ
๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๒๖๑

เด็กชายปณชัย ศรีสุวรรณ
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๒๖๒

เด็กชายธันยา มากสมบูรณ์
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๒๖๓

เด็กชายวันปฏิวัติ เนืองไชยยศ

่

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๒๖๔

เด็กหญิงสุภาวดี กุนาวงค์
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๖๕ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๙๒๖๕

เด็กหญิงณิชกานต์ พุ่มงาม
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๒๖๖

เด็กชายปฏิภาณ ปนกุมภีร์
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๒๖๗

เด็กชายวีระพัฒน์ ทองดีพันธ์
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๒๖๘

เด็กชายพีรพัฒ เลพล
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๒๖๙

เด็กชายปวริศ บุญเทียน
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๒๗๐

เด็กชายธนธรณ์ บานเย็น
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๒๗๑

เด็กชายธนวัต มนตรี
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๒๗๒

เด็กหญิงกชกร ฉิมวัย

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๒๗๓

เด็กหญิงณัฐพร แก้วบัวดี

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๒๗๔

เด็กหญิงนิภาภร สถาปตานนท์

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๒๗๕

เด็กชายวรากร หยงธีระกุล
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๒๗๖

เด็กชายอดิศร ศรีบุญเพ็ง
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๒๗๗

เด็กหญิงชญานิษฐ์ สีนวล
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๒๗๘

เด็กชายมโนชา พึงดำเนิน

่

๐๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๒๗๙

เด็กชายอชิรวิทย์ ศรีออน
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๒๘๐

เด็กหญิงปนแก้ว พันธุ์จันทร์

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๒๘๑

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

จันทร์อุดม
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๒๘๒

เด็กหญิงสิรยากร สมศรี
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๒๘๓

เด็กหญิงกชกร มังมี

่

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๒๘๔

เด็กหญิงสิราลักษณ์ รอดจีน
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๒๘๕

เด็กชายพฤกษา ใจปง
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๒๘๖

เด็กชายจักรทิพย์ พันธ์จันทร์
๐๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๒๘๗

เด็กชายวรภพ พลอยเกลียง

้

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๒๘๘

เด็กชายวิษณุศักดิ

์

ปานเพชร
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๒๘๙

เด็กหญิงปนัดดา จินดาเวชช์
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๒๙๐

เด็กชายนิตินัย เพ็ชรดี
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๒๙๑

เด็กหญิงกานต์พิชชา มงคลทรัพย์
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๒๙๒

เด็กชายฉันทวัฒน์ ตาลเพชร
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๒๙๓

เด็กชายวรเมธ กันกง
๒๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๒๙๔

เด็กชายณัฐภูมิ กุนทัศน์
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๒๙๕

เด็กหญิงรมย์ชลี ปานหว่าง

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๒๙๖

เด็กหญิงภัทรภร ชัยเวชสุนทร
๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๒๙๗

เด็กชายณภัทร กุนทัศน์
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๒๙๘

เด็กชายธันวา อยู่เอียม

่

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๒๙๙

เด็กชายธนภัทร ชัยมงคล
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๖๖ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๙๓๐๐

เด็กชายณัฐพล การะเวก
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๓๐๑

เด็กหญิงศศิภา นามเสนาะ
๑๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๓๐๒

เด็กหญิงนภัสสร ศรีวิชียร
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๓๐๓

เด็กชายณฐพร เผ่าพันธุ์โพธิ

์

๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๓๐๔

เด็กหญิงชลิดา ปนกุมภีร์
๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๓๐๕

เด็กชายธนภัทร ปนกุมภีร์
๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๓๐๖

เด็กหญิงวรณัน ปนกุมภีร์
๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๓๐๗

เด็กหญิงปภัสสร ศรีเหรา
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๓๐๘

เด็กชายนิธิกานต์ นิยมพันธ์
๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๓๐๙

เด็กหญิงปริยา เรืองรังษี
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๓๑๐

เด็กชายกฤษณะ สอนทอง

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๓๑๑

เด็กชายประพัทธ์ ขวัญดี
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๓๑๒

เด็กหญิงขวัญชนก อินทรมณี
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๓๑๓

เด็กชายเจตพัฒน์ บุญเลิศ
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๓๑๔

เด็กหญิงณัฐณิชา ปทุมสูตร
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๓๑๕

เด็กชายพีรพัฒน์ แซ่ซือ

้

๐๒/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๓๑๖

เด็กหญิงอมราพร ชนะดี
๐๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๓๑๗

เด็กชายวีรภัทร มณฑา
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๓๑๘

เด็กชายมหรรณพ มัฆมาน

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๓๑๙
เด็กหญิงปรารเมศิณีย์

กลินเกษร

่

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๓๒๐

เด็กหญิงกชกร วงศ์กัณหา
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๓๒๑

เด็กชายชยานันต์ วิเศษสิงห์
๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๓๒๒

เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ แซ่อึง

้

๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๓๒๓

เด็กชายกฤษฎา คำแดง
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๓๒๔

เด็กหญิงมนัสนันท์ ไล้สุวรรณรัตน์
๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๓๒๕

เด็กชายธีวรา กลินคำหอม

่

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๓๒๖

เด็กชายศุภณัฐ เอียมสอาด

่

๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๓๒๗

เด็กหญิงปุญญพัฒน์ เหล่าสกุลสมบัติ
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๓๒๘

เด็กชายจิรายุ แต่แดงเพ็ชร
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๓๒๙

เด็กหญิงศรุดา พุ่มสุวรรณ
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๓๓๐

เด็กชายนภัสดล มาพันศรี
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๓๓๑

เด็กหญิงศรุตา เอียมสอาด

่

๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๓๓๒

เด็กชายยุทธนา โพธิบางยาง

์

๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๓๓๓

เด็กชายณฐพงศ์ พรหมประดิษฐ์
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๓๓๔

เด็กหญิงสโรชา ทองบุญเมือง
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๖๗ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๙๓๓๕

เด็กหญิงภัสร์นันท์ ลาภศิริวงศ์
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๓๓๖

เด็กชายธนากร แสงเพชร
๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๓๓๗

เด็กหญิงคณิตา ไทยนวล
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๓๓๘

เด็กชายกนก อยู่เลิศ
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๓๓๙

เด็กชายกฤษดา จันทร์โอ
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๓๔๐

เด็กหญิงกานต์ธีรา ใจดี
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๓๔๑

เด็กชายกิตติภณ เนตรเดชา
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๓๔๒

เด็กหญิงขวัญธิดา แซ่ผ่าน
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๓๔๓

เด็กหญิงครองขวัญ แสวงหา
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๓๔๔

เด็กหญิงจอมขวัญ สมบูรณ์
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๓๔๕

เด็กหญิงจิราพร สัจจสังข์
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๓๔๖

เด็กหญิงจีระรัตน์ อ้นจีน
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๓๔๗

เด็กชายชนะชัย หว่างจ้อย
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๓๔๘

เด็กหญิงชนัฎดา เจริญปล้อง
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๓๔๙

เด็กหญิงชมพูนุท เปรมจันทร์วงษ์
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๓๕๐

เด็กหญิงชัญญานุช บุญสุภาพ

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๓๕๑

เด็กชายชัยรัตน์ มากสุริวงษ์
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๓๕๒

เด็กหญิงณวรา ทองใบ
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๓๕๓

เด็กหญิงณัฎฐณิชา ภู่ทิพย์
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๓๕๔

เด็กหญิงณัฐชา อาจคงหาญ
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๓๕๕

เด็กชายดนุพร เมืองเจริญ
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๓๕๖

เด็กชายธนพล เปรมปรี
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๓๕๗

เด็กชายธนภัทร สว่างแจ้ง
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๓๕๘

เด็กชายธนาคิม ลำเจียก
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๓๕๙

เด็กชายธีรเทพ พูลเงิน
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๓๖๐

เด็กหญิงนฤมล ทองวิลา

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๓๖๑

เด็กชายนิธิกร แสงสว่าง
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๓๖๒

เด็กชายนิรุธ กัลณา
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๓๖๓

เด็กหญิงบุญญารักษ์ คล้ายเชียงราก
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๓๖๔

เด็กหญิงปฐมพร ปนกุมภีร์
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๓๖๕

เด็กหญิงปริชญา โพธิศรีทอง

์

๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๓๖๖

เด็กหญิงปรีดารัตน์ ศรีบุญเพ็ง
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๓๖๗

เด็กหญิงปลายฝน รัชตารมย์
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๓๖๘

เด็กชายปณณธร จิตใจฉำ
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๓๖๙

เด็กหญิงปาริชาต เสาคำ
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๖๘ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๙๓๗๐

เด็กชายพงศกร กลินอัปสร

่

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๓๗๑

เด็กหญิงพชรพรรณ ยาดี
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๓๗๒

เด็กหญิงพฤกษา จันทร์ดำ
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๓๗๓

เด็กชายพีรพัฒน์ แซ่เล้า
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๓๗๔

เด็กชายพีรภัทร ใจหนักแน่น
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๓๗๕

เด็กชายภคภัทร ผิวอ่อนดี

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๓๗๖

เด็กหญิงภัทรธิดา รัตนปญญา
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๓๗๗

เด็กหญิงภัทรธิดา แสงมณี
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๓๗๘

เด็กชายภาคภูมิ จุ้ยบ้านภูมิ
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๓๗๙

เด็กชายภาคภูมิ เพ็ญจันทร์

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๓๘๐

เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ เจดีย์
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๓๘๑

เด็กชายภูชิต วงศ์วิสิฐตระกูล
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๓๘๒

เด็กชายภูธเนศ จันทวารีย์
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๓๘๓

เด็กชายภูมิพัฒน์ โจมรัมย์
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๓๘๔

เด็กหญิงมาริสา ทองยิม

้

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๓๘๕

เด็กชายรัฐกิจ ทองใบ
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๓๘๖

เด็กหญิงรัตนฤดี ไทรชมภู
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๓๘๗

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ บุญคำ
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๓๘๘

เด็กหญิงวรดา ดอนไพรเพชร
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๓๘๙

เด็กหญิงวรรณภา อำพร
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๓๙๐

เด็กชายวาที รักน้อย
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๓๙๑

เด็กชายวาที แซ่โซว

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๓๙๒

เด็กหญิงศราพร อิมพร

่

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๓๙๓

เด็กชายศฤณฏวีร์ ทวีศรี
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๓๙๔

เด็กหญิงศิรินญา นามวงค์
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๓๙๕

เด็กหญิงสมัชญา รักอู่
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๓๙๖

เด็กหญิงสุตราพรรณ รัตนปญญา

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๓๙๗

เด็กชายสุทธิพัฒน์

์

ลาภศิริวงศ์
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๓๙๘

เด็กชายอนุชา ช้างเขียว
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๓๙๙

เด็กชายอภินันท์ กลินโฉม

่

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๔๐๐

เด็กหญิงอรพินท์ บัวงาม
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๔๐๑

เด็กชายเกรียงไกร ไกรงาม
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๔๐๒

เด็กหญิงเขมา แจ๊ดนาลาว
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๔๐๓

เด็กหญิงเบญจพร ศรีภุมมา
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๔๐๔

เด็กหญิงเบญญาภา ชวนชม
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๖๙ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๙๔๐๕

เด็กหญิงฤดีพร -
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๔๐๖

เด็กหญิงวราภรณ์ จันกลิน

่

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๔๐๗

เด็กชายจตุพร สว่างศรี
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๔๐๘

เด็กหญิงปาณิศา สุขสบาย
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๔๐๙

เด็กหญิงวสุธิดา กานต์ธนายุต
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๔๑๐

เด็กหญิงศิริพร ภาโนมัย
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๔๑๑

เด็กหญิงถิรดา ช้างชู
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๔๑๒

เด็กชายกรกฎ คุณะเสน
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๔๑๓

เด็กหญิงขวัญชนก นักเสียงดี
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๔๑๔

เด็กหญิงชาลิดา สนทาธร
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๔๑๕

เด็กหญิงทิพยรัตน์ กรรณเทพ
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๔๑๖

เด็กชายธนากร เพ็ชรแสง
๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๔๑๗

เด็กชายรพีพัฒน์ แซ่ลิม

้

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๔๑๘

เด็กหญิงสิริวรรณ สัญยมนต์

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๔๑๙

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ บุญมา
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๔๒๐

เด็กชายสุพล ไชยวงษา
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๔๒๑

เด็กชายอนุพงศ์ กุลเรือง
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๔๒๒

เด็กชายวัฒนา บ่อทรัพย์
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๔๒๓

เด็กชายกิตติชัย หงษ์ทองมอญ
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๔๒๔

นายวัชรินทร์ สดชืน

่

๐๘/๐๒/๒๕๒๖

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๔๒๕

นางสาวมณีวรรณ สมพงษ์
๐๕/๑๒/๒๕๓๐

โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา วัดอู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๔๒๖

เด็กชายนพวรรณ อิทธิประเวศน์ ๓/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๔๒๗

เด็กชายธีระชาติ สีเหลือง
๓/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๔๒๘

เด็กชายภูเบศร์ ผ่องแผ้ว ๙/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๔๒๙

เด็กชายสิริวัฒน์ แซ่ใหล
๒๑/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๔๓๐

เด็กชายภานุภัทร ช้างเขียว ๗/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๔๓๑

เด็กชายคมกฤช บุญมีขาว ๕/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๔๓๒

เด็กชายนพดล ศรีบุญเรือง
๒๘/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๔๓๓

เด็กชายประภัทร รักอู่ ๙/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๔๓๔

เด็กชายจิรายุ ชูราศรี
๒๒/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๔๓๕

เด็กชายชวินบุตร นนท์เต
๑๑/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๔๓๖

เด็กชายณวกร รามกุล
๑๑/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๔๓๗

เด็กหญิงพัชราภา บุญทรง
๑๙/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๔๓๘

เด็กหญิงฐิติมา สีสัมพันธ์
๒๑/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๔๓๙

เด็กหญิงยอดกมล อภัยทนัน
๒๗/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๗๐ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๙๔๔๐

เด็กหญิงศิริกัลยา ชินศรี ๒/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๔๔๑

เด็กหญิงพิมพ์ชนก วันดี
๒๓/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๔๔๒

เด็กหญิงจันทิมา แจ่มกระจ่าง ๘/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๔๔๓

เด็กหญิงพัชชาริกา ทองฤทธิ

์

๒๑/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๔๔๔

เด็กหญิงเบญจพร พงษ์ดี
๑๗/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๔๔๕

เด็กหญิงนภัสสร คนยงค์ ๙/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๔๔๖

เด็กหญิงศุภิสรา แสวงสุข
๑๕/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๔๔๗

เด็กหญิงบัณฑิตา จันตะสุ
๒๔/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๔๔๘

เด็กหญิงบุญศิริ สระทองเตีย

้

๑๙/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๔๔๙

เด็กหญิงเขมิกา แก้วกัณหา
๑๒/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๔๕๐

เด็กหญิงณัฐพร ศรีเหรา
๒๓/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๔๕๑

เด็กหญิงพิชญาภรณ์ ชิณพรรณ ๑/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๔๕๒

เด็กหญิงธัญรดา เกษสง่า
๒๙/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๔๕๓

เด็กหญิงสรัลชนา มีไปล่
๑๒/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๔๕๔

เด็กหญิงระวีวรรณ ศรีปญญา
๑๔/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๔๕๕

เด็กหญิงวราพร ซ้อนเพชร ๑/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๔๕๖

เด็กหญิงเขมจิรา ปองกัน
๑๘/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๔๕๗

เด็กหญิงสุกัญญา บุญทนาวงศ์
๒๓/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๔๕๘

เด็กหญิงวรกานต์ พิทักษ์
๒๐/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๔๕๙

เด็กชายยศกร เปรมปรีดา ๑/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๔๖๐

เด็กชายอัมรินทร์ สิงห์หอม
๒๓/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๔๖๑

เด็กชายพชรพล ชีพนุรัตน์
๒๐/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๔๖๒

เด็กชายอัคคเดช ผิวจันทร์เลิศ
๗/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๔๖๓

เด็กหญิงวิชุดาภรณ์ บุญชู
๑๐/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๔๖๔

เด็กหญิงศิริลักษณ์ แซ่เจีย

่

๖/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๔๖๕

เด็กหญิงเปมิกา คล้ายกระแส
๒๕/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๔๖๖

เด็กหญิงรสริน ตระกูลพงษ์
๒๓/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๔๖๗

เด็กหญิงสุภานิษฐ์ ทาเอียะ

๊

๑๓/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๔๖๘

เด็กหญิงณัฐณิชา พลายด้วง

๒๑/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๔๖๙

เด็กหญิงกมลพร แก้วสระแสน
๒๑/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๔๗๐

เด็กหญิงกมลพรรณ เกษรัตน์
๒๖/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๔๗๑

เด็กหญิงดาราวดี คงอาจหาญ ๒/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๔๗๒

เด็กหญิงณัฏฐนันท์ เชียงทอง
๑๑/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๔๗๓

เด็กหญิงอภิชญา วงษ์ชัย
๒๕/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๔๗๔

เด็กหญิงพินิตนันท์ นามโชติ
๑๙/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๗๑ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๙๔๗๕

เด็กหญิงพัชรพร พลเยียม

่

๑๕/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๔๗๖

เด็กหญิงขวัญข้าว เอียมสีใส

่

๑๗/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๔๗๗

เด็กหญิงพันทิวากร นนท์เต
๒๕/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๔๗๘

เด็กชายฉัตรมงคล ขันทองดี ๕/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๔๗๙

เด็กชายพงศกร อินทิเสน
๒๒/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๔๘๐

เด็กชายธนากร มีเหลือ ๒๐/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๔๘๑

เด็กชายกิตติพงศ์ เพชรดำดี
๑๑/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๔๘๒

เด็กชายณภัทร สีเหลือง

๒๙/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๔๘๓

เด็กชายดลฤทธิ

์

สายสงวน
๒๗/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๔๘๔

เด็กชายพงศกร ทองลอด
๓๑/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๔๘๕

เด็กชายธนภัทร สืบสอน
๒๘/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๔๘๖

เด็กชายบุญฤทธิ

์

สืบด้วง
๓๑/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๔๘๗

เด็กชายเดชชัชวาล สระทองพูน ๕/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๔๘๘

เด็กชายศรัณยพงศ์ เชืออยู่

้

๑๔/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๔๘๙

เด็กชายพีรพัฒน์ โพธิพรหม

์

๑๘/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๔๙๐

เด็กชายนราวิชญ์ ปานรักษ์
๑๔/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๔๙๑

เด็กชายพีรพัฒน์ คันชัง

่

๘/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๔๙๒

เด็กหญิงณัฐกานต์ ฉิมกุล ๔/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๔๙๓

เด็กหญิงพลอยชมพู โพธิศรีทอง

์

๒๙/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๔๙๔

เด็กหญิงอรนิสา ตันสุวรรณรัตน์ ๙/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๔๙๕

เด็กหญิงณัฐจรินทร์ ลุมเพชร ๑๐/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๔๙๖

เด็กหญิงอรปรียา พันธ์ทองดี ๓/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๔๙๗

เด็กหญิงจิราวรรณ ชาติทอง ๕/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๔๙๘

เด็กหญิงวันวิสาข์ นิมชืน

่ ่

๓๐/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๔๙๙

เด็กหญิงพิชญานัน สาสุข
๑๖/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๕๐๐

เด็กหญิงสุนิษา บัวผัน ๒/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๕๐๑

เด็กหญิงอาทิตยา ศรีโพธิงาม

์

๒๕/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๕๐๒

เด็กหญิงธนวันต์ พรมมา
๑๙/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๕๐๓

เด็กหญิงสุธารินี ชุ่มชืน

่

๓๑/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๕๐๔

เด็กหญิงเพชรัตน์ สาสุข

๑๔/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๕๐๕

เด็กหญิงศุภวดี ฤทธิสอาด

์

๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๕๐๖

เด็กหญิงสิตานัน สุวรรณดำ
๒๒/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๕๐๗

เด็กหญิงทิพากร ศรีชาวนา ๒/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๕๐๘

เด็กชายนพรุจ ปทุมสูติ ๖/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๕๐๙

เด็กหญิงศิลปศุภา กุลฑา

๒๕/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๗๒ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๙๕๑๐

เด็กชายธณัฐนัน ศิริรุ่งโรจน์วัฒนา ๒๖/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๕๑๑

เด็กชายธวัชชัย แขกชะวา
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๕๑๒

เด็กชายกฤษฎา ครเอียม

่

๒/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๕๑๓

เด็กชายตะวัน ปานจันทร์
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๕๑๔

เด็กชายชลากร แก้ววิชิต ๔/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๕๑๕

เด็กชายกฤษฎา สารสุวรรณ ๓/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๕๑๖

เด็กชายธนากร แก้วเพชร
๑๑/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๕๑๗

เด็กชายภควัฒน์ ทองศรี ๙/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๕๑๘

เด็กชายวรเมธ กลินจันทร์

่

๑๖/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๕๑๙

เด็กชายธนภัทร คล้ายคลัง
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๕๒๐

เด็กชายทยุติธร หงษ์เวียงจันทร์
๒๖/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๕๒๑

เด็กชายจิรานุวัฒน์ ทองสกุล
๒๒/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๕๒๒

เด็กชายเจษฎากร เทศวงษ์ ๒๐/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๕๒๓

เด็กชายพงศกร ไกรเพชร
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๕๒๔

เด็กชายพิสิษฐ์ เลียนเพชร

่

๒๓/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๕๒๕

เด็กชายรัชพล โภคา
๑๑/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๕๒๖

เด็กชายวรเวช ประกอบธรรม
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๕๒๗

เด็กชายกรวิชญ์ โพธิตัน

์

๒/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๕๒๘
เด็กหญิงรัตน์ติยาภรณ์

อุโบสถ ๔/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๕๒๙

เด็กหญิงปุณยาพร มิตรมาก
๒๘/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๕๓๐

เด็กหญิงประภัสสร เส้นเกษ ๖/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๕๓๑

เด็กหญิงมาริษา กลีบทอง
๑๓/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๕๓๒

เด็กหญิงนันทิญา จันทร์สุวรรณ
๒๐/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๕๓๓

เด็กหญิงกัลยา คล้ายนาค
๑๓/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๕๓๔

เด็กหญิงบุณยาพร โรจน์บุญถึง
๒๑/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๕๓๕

เด็กหญิงพรชนิตว์ ขอคำ ๙/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๕๓๖

เด็กหญิงกนกวรรณ เกษรัตน์ ๓/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๕๓๗

เด็กหญิงชัญญานุช แก้วสระแสน
๑/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๕๓๘

เด็กหญิงปทมาศย์ เรืองประชา
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๕๓๙

เด็กหญิง .นิชา วงเวียน
๒๗/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๕๔๐

เด็กหญิงอุดมลักษณ์ ใคร่ครวญ
๑๐/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๕๔๑

เด็กหญิงจนิสตา พูลสมบัติ ๙/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๕๔๒

เด็กหญิงณัฐกานต์ เจริญโห้
๒๓/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๕๔๓

เด็กหญิงพรพรรณ ผิวเหลือง ๑/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๕๔๔

เด็กหญิงณัฐกมล บุบผา ๒/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๗๓ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๙๕๔๕

เด็กชายกำชัย มาลาบาล ๗/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๕๔๖

เด็กชายอชิตพล สุธาชีวะ
๑๖/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๕๔๗

เด็กชายชานนท์ นาคศรีโภชน์ ๕/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๕๔๘

เด็กชายรพีภัทร ปทุมสูติ

๒๓/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๕๔๙

เด็กชายณัฐวุฒิ แผนสมบูรณ์
๓๐/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๕๕๐

เด็กชายวีรวัฒน์ โสไกร
๒๗/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๕๕๑

เด็กชายสมบูรณ์ ทองอินทร์
๑๕/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๕๕๒

เด็กชายธนากร สุดนาลาว

๒๒/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๕๕๓

เด็กชายณัฐพงศ์ ปทุมสูติ

๒๙/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๕๕๔

เด็กชายปฐมพร เม้าสุวรรณ

๒๖/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๕๕๕

เด็กชายกาจพล คูณกลาง ๙/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๕๕๖

เด็กชายนันทิพัฒน์ ผิวคราม
๘/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๕๕๗

เด็กหญิงภรณ์วรัตน์ คนคง
๒๐/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๕๕๘

เด็กหญิงรัชติกาญ์ กลินภักดี

่

๑๗/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๕๕๙

เด็กหญิงชลลดา ลิมติว

้ ้

๒๑/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๕๖๐

เด็กหญิงธารารัตน์ วงษ์แพ
๒/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๕๖๑

เด็กหญิงสุทธิดา กองม่วง

๒๓/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๕๖๒

เด็กหญิงชลธิชา เชือชาติ

้

๒๕/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๕๖๓

เด็กชายสารัช จุ้ยเสียงเพราะ
๓๐/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๕๖๔

เด็กชายไชยพัฒธ์ จันทร์เรือง
๑๖/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๕๖๕

เด็กชายวาณิช ทองหล่อ ๖/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๕๖๖

เด็กชายณัฐพล ช้างเขียว
๒๐/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๕๖๗

เด็กชายรัฐภูมิ เสกสรรค์
๒๗/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๕๖๘

เด็กชายกรวิชช์ วงษ์แพ ๔/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๕๖๙

เด็กชายปรัชญา ศรีเหรา

๒๙/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๕๗๐

เด็กชายธนกฤต
ทรัพย์ศิริกาญจนา ๒๙/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๕๗๑

เด็กชายภาณุวัฒน์ มะปรางหวาน ๗/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๕๗๒

เด็กชายรัตฐภูมิ โสดา
๒๗/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๕๗๓

เด็กชายณัฐเศรษฐ์ กลีบทอง
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๕๗๔

เด็กชายณัฏฐกิตติ

์

สืบดี
๑๙/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๕๗๕

เด็กหญิงสุวดี ห้วยหงษ์ทอง
๑๓/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๕๗๖

เด็กหญิงวิไลพร ช่างเกวียนดี

๒๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๕๗๗

เด็กหญิงนงนภัทร หลันเจริญ

่

๒/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๕๗๘

เด็กหญิงฐิติวรรณ กลีบทอง
๒๖/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๕๗๙

เด็กหญิงอภิสรา พลเสน
๑๖/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๗๔ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๙๕๘๐

เด็กหญิงวารีณี ฟอนรำดี
๓๑/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๕๘๑

เด็กหญิงดุษฎี อยู่รักษา ๒/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๕๘๒

เด็กหญิงเบญญาภา พิมลเกตุ
๓๐/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๕๘๓

เด็กชายโชคชัย สุวรรณดี ๓/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๕๘๔

เด็กชายธิติวัฒน์ ออระเอียม

่

๑๓/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๕๘๕

เด็กชายภูพิพัฒน์ อาจคงหาญ ๒/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๕๘๖

เด็กชายภัทรพล เณรจาที ๒/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๕๘๗

เด็กชายณัฐวุฒิ ผิวอ่อนดี ๔/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๕๘๘

เด็กชายพงศธร แก้วสระแสน
๑๕/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๕๘๙

เด็กชายจริวัฒน์ ศรีภุมมา

๒๗/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๕๙๐

เด็กหญิงศศิธร สืบด้วง ๘/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๕๙๑

เด็กชายธเนศ ศรีเหรา

๑๘/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๕๙๒

เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ สืบประเสริฐกุล
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๕๙๓

เด็กชายธนาคิม แสงภู่วงษ์
๑๗/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๕๙๔

เด็กชายผดุงเดช สำราญพันธ์
๔/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๕๙๕

เด็กชายภูวดล ทรัพย์พล
๑๓/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๕๙๖

เด็กชายธนกฤต นามโชติ
๑๘/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๕๙๗

เด็กชายธนวินท์ ปญญาจภรณ์

๑๖/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๕๙๘

เด็กหญิงพัชราภา บุญมีขาว
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๕๙๙

เด็กหญิงศศิธร แร่เพชร
๒๗/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๖๐๐

เด็กชายยศกร จารุพงศ์เดชา
๒๓/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๖๐๑

เด็กชายวิวัฒน์ หงษ์เวียงจันทร์
๓๐/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๖๐๒

เด็กหญิงสโรชา ศรีเหรา
๒๓/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๖๐๓

เด็กชายรัตนพล สระศรีสม

๑๕/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๖๐๔

เด็กชายประกาศิต หนูอ้น ๖/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๖๐๕

เด็กชายวรากร พรมปจจะเวทย์ ๗/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๖๐๖

เด็กหญิงภัคจิรา ยมะสมิต
๑๒/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๖๐๗

เด็กหญิงกรธิชา ฤทธิกิจ

๒๘/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๖๐๘

เด็กหญิงจันทกานต์ เชืองาม

้

๒๔/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๖๐๙

เด็กชายศิรศักดิ

์

สีเหลือง
๑๕/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๖๑๐

เด็กชายณัฐพล ปรีเปรม
๓๑/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๖๑๑

เด็กหญิงกิตติมา มิตรมาก
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๖๑๒

เด็กหญิงมลิวัลย์ จันทร์ประสพพร ๕/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๖๑๓
เด็กหญิงรัตน์ชนานันท์

วงศ์สุกิน

๒๓/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๖๑๔

เด็กหญิงศุภิสรา ตันพิพัฒน์พงศ์
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๗๕ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๙๖๑๕

เด็กหญิงปาริฉัตร แก้วชมภู ๑/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๖๑๖

เด็กหญิงปภาวรินทร์ อยู่หลาบ
๑๕/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๖๑๗

เด็กชายสินธุชา ติลามูล ๕/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๖๑๘

เด็กหญิงภูริชญา อยู่เอียม

่

๖/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๖๑๙

เด็กหญิงสุธิมา อำเพชร
๒๔/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๖๒๐

เด็กชายกรกฤช สิงห์ ๕/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๖๒๑

เด็กชายภูริภัทร นกดำ
๑๓/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๖๒๒

เด็กชายกิตติทัต หยองอนุกูล
๒๓/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๖๒๓

เด็กหญิงศิรประภา แก้วสระแสน
๑๙/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๖๒๔

นางประเทือง บุญบันดาล
๐๑/๑๑/๒๕๑๗

กศน.อำเภออู่ทอง วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๖๒๕

นางสาวพนัชกร สีเหลือง
๐๙/๐๓/๒๕๔๑

กศน.อำเภออู่ทอง วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๖๒๖

นางสาวพรทิพย์ มหาอุดม
๑๗/๑๐/๒๕๓๐

กศน.อำเภออู่ทอง วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๖๒๗

นางสาววนิดา ยศวิชัย
๐๘/๑๑/๒๕๓๖

กศน.อำเภออู่ทอง วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๖๒๘

นางสาววรกานต์ ปทุมสูติ
๒๔/๐๗/๒๕๓๙

กศน.อำเภออู่ทอง วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๖๒๙

นายสายเพชร เขียวเซ็น
๒๔/๐๘/๒๕๒๖

กศน.อำเภออู่ทอง วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๖๓๐

นางสาวสาริณี เอียมบุญอิม

่ ่

๒๒/๑๑/๒๕๓๖

กศน.อำเภออู่ทอง วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๖๓๑

นางสาวสุวรรณา บ่อทรัพย์
๒๘/๐๑/๒๕๓๕

กศน.อำเภออู่ทอง วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๖๓๒

นางสาวเพ็ญนภา นุวงษ์
๓๑/๐๑/๒๕๔๐

กศน.อำเภออู่ทอง วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๖๓๓

นางสาวกชกร โตแก้ว
๐๒/๑๐/๒๕๓๘

กศน.อำเภออู่ทอง วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๖๓๔

นางสาวกรรณิการ์ ศรีทอง
๒๔/๐๗/๒๕๔๐

กศน.อำเภออู่ทอง วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๖๓๕

นางสาวขวัญเดือน ผิวอ่อนดี
๒๙/๐๔/๒๕๓๒

กศน.อำเภออู่ทอง วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๖๓๖

นางสาวธิดารัตน์ จุมพรม

๑๔/๑๒/๒๕๓๓

กศน.อำเภออู่ทอง วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๖๓๗

นางสาวน้อง ปานจันทร์
๑๕/๐๘/๒๕๓๔

กศน.อำเภออู่ทอง วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๖๓๘

นางสาวมนัสตา ผาดี
๒๘/๐๙/๒๕๔๒

กศน.อำเภออู่ทอง วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๖๓๙

นางสาวรจนี บูระสิทธิ

์

๐๔/๐๖/๒๕๔๓

กศน.อำเภออู่ทอง วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๖๔๐

นางละเอียด หงษ์เวียงจันทร์
๑๔/๑๑/๒๕๐๘

กศน.อำเภออู่ทอง วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๖๔๑

นางสาววนิดา เผือกวงษ์
๑๘/๐๓/๒๕๓๔

กศน.อำเภออู่ทอง วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๖๔๒

นายวรินทร ดอนกำยาน
๒๑/๐๙/๒๕๓๔

กศน.อำเภออู่ทอง วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๖๔๓

นางสาวศรินรัตน์ ปนพรม
๓๐/๐๗/๒๕๒๙

กศน.อำเภออู่ทอง วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๖๔๔

นางสาวสรวงสุดา เดชทะสอน
๒๔/๑๐/๒๕๔๑

กศน.อำเภออู่ทอง วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๖๔๕

นายสัญญา แช่มโสภา
๑๖/๐๑/๒๕๑๗

กศน.อำเภออู่ทอง วัดเขาทำเทียม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๖๔๖

เด็กชายพลวิทย์ สุขคุ้ม
๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนคาวิทยา วัดคีรีรัตนาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๖๔๗

เด็กชายปกรณ์ สังขเจริญ
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม วัดคีรีรัตนาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๖๔๘

เด็กชายกอระวี แสงเพชร
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม วัดคีรีรัตนาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๖๔๙

เด็กชายธวัชชัย แคนเภา
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม วัดคีรีรัตนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๗๖ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๙๖๕๐

เด็กหญิงทัศน์ลักษณ์ ศรีสิริธนกูล
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม วัดคีรีรัตนาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๖๕๑

เด็กชายศราวุฒิ พุ่มบุญฤทธิ

์

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม วัดคีรีรัตนาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๖๕๒

เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ โพธิพฤกษ์

์

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม วัดคีรีรัตนาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๖๕๓

เด็กชายภานุวัฒน์ หงษ์เวียงจันทร์
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม วัดคีรีรัตนาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๖๕๔

เด็กชายจีรภัทร แก้ววิชิต
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม วัดคีรีรัตนาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๖๕๕

เด็กชายปยวัฒน์ สุพรรณทอง
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม วัดคีรีรัตนาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๖๕๖

เด็กชายวสุรัตน์ สุขประดิษฐ์
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม วัดคีรีรัตนาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๖๕๗

เด็กหญิงนาขวัญ นนท์แก้ว
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม วัดคีรีรัตนาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๖๕๘

เด็กหญิงกุลจิรา หงษ์ทอง
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม วัดคีรีรัตนาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๖๕๙

เด็กหญิงสุภัสสร อุดร
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม วัดคีรีรัตนาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๖๖๐

เด็กหญิงณัฐกาญจน์ ปชชา
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม วัดคีรีรัตนาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๖๖๑

เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ จำปาดี
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม วัดคีรีรัตนาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๖๖๒

เด็กหญิงบุศยมาศ คงขม
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม วัดคีรีรัตนาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๖๖๓

เด็กชายทนงศักดิ

์

แสงเพชร
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม วัดคีรีรัตนาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๖๖๔

เด็กชายณัฐวุฒิ แสวงหา
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม วัดคีรีรัตนาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๖๖๕

เด็กชายชนภูมิ มาตรศรี
๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม วัดคีรีรัตนาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๖๖๖

เด็กหญิงอรวรรณ พันธ์เพชร
๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม วัดคีรีรัตนาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๖๖๗

เด็กหญิงฟาใส อินทร์พันคำ
๒๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม วัดคีรีรัตนาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๖๖๘

เด็กหญิงอาทิตยา สุริวงษ์
๐๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโภคาราม วัดคีรีรัตนาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๖๖๙

เด็กหญิงธัญลักษณ์ ทิพพาพันธ์
๐๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโภคาราม วัดคีรีรัตนาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๖๗๐

เด็กหญิงธนภัทร จำปาดี
๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโภคาราม วัดคีรีรัตนาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๖๗๑

เด็กชายปญญา แซ่เล้า
๑๕/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนคาวิทยา วัดโพธิทองเจริญ

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๙๖๗๒

เด็กหญิงชลดา อ่อนแหยม
๑๕/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนคาวิทยา วัดโพธิทองเจริญ

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๙๖๗๓

เด็กหญิงภิญญตา บูชา ๘/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนดอนคาวิทยา วัดโพธิทองเจริญ

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๙๖๗๔

เด็กหญิงพิมพ์วิภา ทิพย์ละคร ๖/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนดอนคาวิทยา วัดโพธิทองเจริญ

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๙๖๗๕

เด็กชายอรุณ แพงพันธุ์
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิทองเจริญ

์

วัดโพธิทองเจริญ

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๙๖๗๖

เด็กชายบริบูรณ์ ปวนหลำ
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิทองเจริญ

์

วัดโพธิทองเจริญ

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๙๖๗๗

เด็กชายกฤษดาภรณ์ ปนะเต
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิทองเจริญ

์

วัดโพธิทองเจริญ

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๙๖๗๘

เด็กชายศตวรรษ อุ่นใจดี
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิทองเจริญ

์

วัดโพธิทองเจริญ

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๙๖๗๙

เด็กชายปรมัตถ์ สุขเกษม
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิทองเจริญ

์

วัดโพธิทองเจริญ

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๙๖๘๐

เด็กชายวุฒิชัย สีแจ่มดี

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิทองเจริญ

์

วัดโพธิทองเจริญ

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๙๖๘๑

เด็กชายทินภัทร ซ้อยสามนาค

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิทองเจริญ

์

วัดโพธิทองเจริญ

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๙๖๘๒

เด็กหญิงวรรณษา วุฒิ
๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิทองเจริญ

์

วัดโพธิทองเจริญ

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๙๖๘๓

เด็กหญิงแพทรียา การะวงศ์
๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิทองเจริญ

์

วัดโพธิทองเจริญ

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๙๖๘๔

เด็กหญิงบรูพา ดาวทอง
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิทองเจริญ

์

วัดโพธิทองเจริญ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๗๗ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๙๖๘๕

เด็กหญิงเปนตา ช่างปลืม

้

๙/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดโพธิทองเจริญ

์

วัดโพธิทองเจริญ

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๙๖๘๖

เด็กหญิงกาญจนา ศรีบุญเพ็ง
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิทองเจริญ

์

วัดโพธิทองเจริญ

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๙๖๘๗

เด็กหญิงกฤษณา ทองเรือนดี
๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิทองเจริญ

์

วัดโพธิทองเจริญ

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๙๖๘๘

เด็กชายณัฐวุฒิ ไชยทิตย์
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิทองเจริญ

์

วัดโพธิทองเจริญ

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๙๖๘๙

เด็กชายสรยุทธ หงษ์เวียงจันทร์
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิทองเจริญ

์

วัดโพธิทองเจริญ

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๙๖๙๐

เด็กชายปฐมพงษ์ ชัยศรี
๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิทองเจริญ

์

วัดโพธิทองเจริญ

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๙๖๙๑

เด็กชายภูมิพัฒน์ นันท์ดอนคา
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิทองเจริญ

์

วัดโพธิทองเจริญ

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๙๖๙๒

เด็กชายเดชาวัต รัตนวงศ์
๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิทองเจริญ

์

วัดโพธิทองเจริญ

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๙๖๙๓

เด็กชายอนุชา ซ้อยเครือ
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิทองเจริญ

์

วัดโพธิทองเจริญ

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๙๖๙๔

เด็กหญิงพัชรีรัชต์ หงษ์เวียงจันทร์
๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิทองเจริญ

์

วัดโพธิทองเจริญ

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๙๖๙๕

เด็กหญิงกัณจณาภา เลียงเลข
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิทองเจริญ

์

วัดโพธิทองเจริญ

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๙๖๙๖

เด็กหญิงศิวพร ลารู้
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิทองเจริญ

์

วัดโพธิทองเจริญ

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๙๖๙๗

เด็กหญิงวราภรณ์ แซมสูงเนิน
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิทองเจริญ

์

วัดโพธิทองเจริญ

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๙๖๙๘

เด็กหญิงวนัสนันท์ โพธิพรม

์

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิทองเจริญ

์

วัดโพธิทองเจริญ

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๙๖๙๙

เด็กชายณัฐกรณ์ ผิวอ่อนดี
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิทองเจริญ

์

วัดโพธิทองเจริญ

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๙๗๐๐

เด็กหญิงศิริขวัญ ทิพปราณี
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิทองเจริญ

์

วัดโพธิทองเจริญ

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๙๗๐๑

เด็กหญิงนีรนุช คำปอง
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิทองเจริญ

์

วัดโพธิทองเจริญ

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๙๗๐๒

เด็กหญิงกชกร แร่เพชร
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิทองเจริญ

์

วัดโพธิทองเจริญ

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๙๗๐๓

เด็กหญิงดวงมาลา หาญกล้า
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิทองเจริญ

์

วัดโพธิทองเจริญ

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๙๗๐๔

เด็กหญิงกรรณิการ์ หงษ์เวียงจันทร์
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิทองเจริญ

์

วัดโพธิทองเจริญ

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๙๗๐๕

เด็กหญิงธิติกานต์ หงษ์เวียงจันทร์
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิทองเจริญ

์

วัดโพธิทองเจริญ

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๙๗๐๖

เด็กหญิงณัฐชา ผิวอ่อนดี
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิทองเจริญ

์

วัดโพธิทองเจริญ

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๙๗๐๗
เด็กหญิงพรรณวรินทร์

ศรีบุญเพ็ง
๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิทองเจริญ

์

วัดโพธิทองเจริญ

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๙๗๐๘

เด็กหญิงมุกดา คำภิรมย์
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิทองเจริญ

์

วัดโพธิทองเจริญ

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๙๗๐๙

เด็กหญิงนภาพร ตรีทานนท์

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิทองเจริญ

์

วัดโพธิทองเจริญ

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๙๗๑๐

เด็กหญิงปนนภา ประพฤติชอบ
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธิทองเจริญ

์

วัดโพธิทองเจริญ

์

 

สพ ๒๔๕๙/๐๙๗๑๑

เด็กชายภูผา หงษ์เวียงจันทร์
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม วัดโภคาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๗๑๒

เด็กชายชนะชัย ปะริวะเก
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม วัดโภคาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๗๑๓

เด็กชายธนบูรณ์ หงษ์เวียงจันทร์

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม วัดโภคาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๗๑๔

เด็กหญิงอริสรา ค้ามาก
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม วัดโภคาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๗๑๕

เด็กหญิงพัชรภรณ์ พรมมา
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม วัดโภคาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๗๑๖

เด็กชายพชรวัฒณ์
สัมฤทธิเดชะกุญณ์

์

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม วัดโภคาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๗๑๗

เด็กชายกฤษดากร หงษ์เวียงจันทร์
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม วัดโภคาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๗๑๘

เด็กชายศิวกร มาตรศรี
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม วัดโภคาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๗๑๙

เด็กชายจิโรจน์ ปานทอง
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม วัดโภคาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๗๘ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๙๗๒๐

เด็กชายธนกร หงษ์เวียงจันทร์
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม วัดโภคาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๗๒๑

เด็กชายชัยณรงค์ หงษ์เวียงจันทร์
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม วัดโภคาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๗๒๒

เด็กหญิงธนวรรณ พลวิชัย
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม วัดโภคาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๗๒๓

เด็กชายสุขสันต์ นันโตสกุลณีย์
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม วัดโภคาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๗๒๔

เด็กชายธนกฤต จงเจริญ
๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม วัดโภคาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๗๒๕

เด็กหญิงอภิชาดา อุดมศิลป
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม วัดโภคาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๗๒๖

เด็กหญิงอรกมล เบญจโศภิษฐ์
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม วัดโภคาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๗๒๗

เด็กหญิงปาริณา โมกกงจักร
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม วัดโภคาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๗๒๘

เด็กหญิงศศีประภา นิมเอียม

่ ่

๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม วัดโภคาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๗๒๙

เด็กหญิงณัฏฐ์นรี บาลไธสง
๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม วัดโภคาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๗๓๐

เด็กชายชัยนันท์ บุญสิงห์
๐๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม วัดโภคาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๗๓๑

เด็กหญิงภานุมาศ หงษ์เวียงจันทร์
๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม วัดโภคาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๗๓๒

เด็กหญิงขนิษฐา โมกกงจักร์
๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม วัดโภคาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๗๓๓

เด็กชายภัตทนกันต์ สร้อยฟา
๒๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม วัดโภคาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๗๓๔

เด็กชายจิรายุทธ บุตรดาวงศ์
๐๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม วัดโภคาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๗๓๕

เด็กหญิงอภิชญา อุ้ยปาอาจ
๑๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม วัดโภคาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๗๓๖

เด็กชายสรวิศ ศรีภูมิ
๒๓/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม วัดโภคาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๗๓๗

เด็กชายธนภัทร ทองบ้านโข้ง

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิทองเจริญ

์

วัดโภคาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๗๓๘

เด็กชายเอกรินทร์ หว่างจ้อย
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิทองเจริญ

์

วัดโภคาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๗๓๙

เด็กชายวิชิตชัย ขนานใต้
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโภคาราม วัดโภคาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๗๔๐

เด็กหญิงจินตนา รู้หลัก
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโภคาราม วัดโภคาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๗๔๑

เด็กชายสิทธิพล ศรีรุ่งเรืองกุล
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโภคาราม วัดโภคาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๗๔๒

เด็กชายณรงค์ชัย อินทร์ตุ้ม
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโภคาราม วัดโภคาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๗๔๓

เด็กชายธนวัฏ นนท์ช้าง
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโภคาราม วัดโภคาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๗๔๔

เด็กชายอภิชาต เจริญศรี
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโภคาราม วัดโภคาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๗๔๕

เด็กหญิงลักษณ์ชนก เพชรดี
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโภคาราม วัดโภคาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๗๔๖

เด็กหญิงภัทรวดี สมนึก
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโภคาราม วัดโภคาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๗๔๗

เด็กหญิงวรรณณิภา ตุ่มศรียา
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโภคาราม วัดโภคาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๗๔๘

เด็กชายวราเมธ บางเอียม

่

๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโภคาราม วัดโภคาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๗๔๙

เด็กชายเจษฎา ผิวอ่อนดี
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโภคาราม วัดโภคาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๗๕๐

เด็กชายณัฐนากร โพธิแสนสุข

์

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโภคาราม วัดโภคาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๗๕๑

เด็กหญิงสุภัสรา ชัยมา
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโภคาราม วัดโภคาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๗๕๒

เด็กหญิงอรณิชา สระเสียงดี

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโภคาราม วัดโภคาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๗๕๓

เด็กหญิงอัญธิดา กาฬภักดี
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโภคาราม วัดโภคาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๗๕๔

เด็กชายปติภัทร เทพปราณี
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโภคาราม วัดโภคาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๗๙ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๙๗๕๕

เด็กชายภานุพงษ์ กุลวงษ์
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโภคาราม วัดโภคาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๗๕๖

เด็กหญิงโสภา โมกกงจักร
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโภคาราม วัดโภคาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๗๕๗

เด็กชายธนโชติ แก้วชืนชัย

่

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโภคาราม วัดโภคาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๗๕๘

เด็กชายนันท์นภัส บุญศรีรอด
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโภคาราม วัดโภคาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๗๕๙

เด็กหญิงจิรดา จรัญพงษ์
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโภคาราม วัดโภคาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๗๖๐

เด็กชายธเนศ บุญกล่อม
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโภคาราม วัดโภคาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๗๖๑

เด็กชายศุภกร หงษ์เวียงจันทร์
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโภคาราม วัดโภคาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๗๖๒

เด็กชายณัฐวุฒิ โพธิหอม

์

๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโภคาราม วัดโภคาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๗๖๓

เด็กหญิงพรนภา ตุ่มศรียา
๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโภคาราม วัดโภคาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๗๖๔

เด็กหญิงจิณณธรรม ฆ้องบ้านโข้ง
๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโภคาราม วัดโภคาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๗๖๕

เด็กชายชยังกูร แก้วสระแสน
๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโภคาราม วัดโภคาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๗๖๖

เด็กหญิงดาเน จำเริญ
๐๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโภคาราม วัดโภคาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๗๖๗

เด็กชายณภัทร สุคันธรัต
๐๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโภคาราม วัดโภคาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๗๖๘

เด็กชายยศพนธ์ สระเสียงดี
๐๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโภคาราม วัดโภคาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๗๖๙

เด็กชายภูผา บุญมี
๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโภคาราม วัดโภคาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๗๗๐

เด็กชายอาทิตย์ หงษ์เวียงจันทร์
๐๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโภคาราม วัดโภคาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๗๗๑

เด็กหญิงผกามาศ หงษ์เวียงจันทร์
๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโภคาราม วัดโภคาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๗๗๒

เด็กชายรัฐภูมิ พิมพ์พันธุ์ดี
๐๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดโภคาราม วัดโภคาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๗๗๓

เด็กชายจิรายุ หงษ์เวียงจันทร์
๑๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดโภคาราม วัดโภคาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๗๗๔

เด็กชายภาคภูมิ หันตุลา
๒๕/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดโภคาราม วัดโภคาราม  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๗๗๕

เด็กชายกมลรัตน์ มีมา
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปทุมสราวาส วัดปทุมสราวาส  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๗๗๖

เด็กชายกิตติภพ หอมเขียว
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปทุมสราวาส วัดปทุมสราวาส  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๗๗๗

เด็กหญิงคนิฐา ชาวกระทุ่ม
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปทุมสราวาส วัดปทุมสราวาส  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๗๗๘

เด็กชายจิรศักดิ

์

พุ่มบางแก้ว
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปทุมสราวาส วัดปทุมสราวาส  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๗๗๙

เด็กหญิงฉันทิสา มีทอง
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปทุมสราวาส วัดปทุมสราวาส  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๗๘๐

เด็กชายณภัทร นกขวัญ
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปทุมสราวาส วัดปทุมสราวาส  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๗๘๑

เด็กหญิงณัฐธิดา สุพัตตา
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปทุมสราวาส วัดปทุมสราวาส  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๗๘๒

เด็กชายธนพัตณ์ จันทร์หอม
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปทุมสราวาส วัดปทุมสราวาส  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๗๘๓

เด็กชายธนภัทร บุญเกตุ
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปทุมสราวาส วัดปทุมสราวาส  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๗๘๔

เด็กชายธนากร ผิวอ่อนดี
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปทุมสราวาส วัดปทุมสราวาส  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๗๘๕

เด็กชายธีทัต ทองเหลียว

่

๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปทุมสราวาส วัดปทุมสราวาส  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๗๘๖

เด็กชายนฤชา พันธ์แตง
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปทุมสราวาส วัดปทุมสราวาส  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๗๘๗

เด็กชายนันทกร สาระสารินทร์

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปทุมสราวาส วัดปทุมสราวาส  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๗๘๘

เด็กหญิงนันท์นภัส สุดนาลาว
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปทุมสราวาส วัดปทุมสราวาส  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๗๘๙

เด็กหญิงนาตลดา ล่านาลาว

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปทุมสราวาส วัดปทุมสราวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๘๐ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๙๗๙๐

เด็กหญิงปุญญาพร บุดดาเลิศ
๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปทุมสราวาส วัดปทุมสราวาส  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๗๙๑

เด็กชายพรชัย บรรจง
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปทุมสราวาส วัดปทุมสราวาส  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๗๙๒

เด็กหญิงพัชราภา ใจกล้า
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปทุมสราวาส วัดปทุมสราวาส  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๗๙๓

เด็กหญิงภัทรวรินทร์ วงศ์สกุลดี

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปทุมสราวาส วัดปทุมสราวาส  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๗๙๔

เด็กหญิงภัทรสุดา จันทร์สร้อย

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปทุมสราวาส วัดปทุมสราวาส  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๗๙๕

เด็กหญิงภัทรานิษฐ ไทยชมภู
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปทุมสราวาส วัดปทุมสราวาส  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๗๙๖

เด็กหญิงภัทราวดี ไทรชมภู
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปทุมสราวาส วัดปทุมสราวาส  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๗๙๗

เด็กชายภูมิพัฒน์ ล่านาลาว
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปทุมสราวาส วัดปทุมสราวาส  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๗๙๘

เด็กชายภูวดล ภู่ครองทุ่ง
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปทุมสราวาส วัดปทุมสราวาส  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๗๙๙

เด็กหญิงลดาวรรณ ล่านาลาว

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปทุมสราวาส วัดปทุมสราวาส  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๘๐๐

เด็กหญิงวรัทยา กรเกษม

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปทุมสราวาส วัดปทุมสราวาส  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๘๐๑

เด็กหญิงวราพร บุญรอด
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปทุมสราวาส วัดปทุมสราวาส  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๘๐๒

เด็กหญิงวาสิตา อาจคงหาญ
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปทุมสราวาส วัดปทุมสราวาส  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๘๐๓

เด็กหญิงศศิวิภา เอือพรพาณิช

้

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปทุมสราวาส วัดปทุมสราวาส  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๘๐๔

เด็กชายศุภกิจ บุตรดี
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปทุมสราวาส วัดปทุมสราวาส  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๘๐๕

เด็กชายศุภากร ถาวรพงษ์
๑๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปทุมสราวาส วัดปทุมสราวาส  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๘๐๖

เด็กหญิงสุทธิดา สูบเต็ง
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปทุมสราวาส วัดปทุมสราวาส  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๘๐๗

เด็กชายสุทธิวงษ์ คล้ายสุบรรณ์
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปทุมสราวาส วัดปทุมสราวาส  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๘๐๘

เด็กชายอทิชาร์ สุนทรวิภาต
๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปทุมสราวาส วัดปทุมสราวาส  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๘๐๙

เด็กชายเฉลิมพล รักอู่
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปทุมสราวาส วัดปทุมสราวาส  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๘๑๐

เด็กชายเรืองศักดิ

์

สว่างศรี
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปทุมสราวาส วัดปทุมสราวาส  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๘๑๑

เด็กหญิงขวัญฤทัย เจนจัดการ
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปทุมสราวาส วัดปทุมสราวาส  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๘๑๒

เด็กหญิงณัฐกมล เทพณรงค์
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปทุมสราวาส วัดปทุมสราวาส  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๘๑๓

เด็กหญิงพรนภา สุนทรวิภาต
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปทุมสราวาส วัดปทุมสราวาส  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๘๑๔

เด็กหญิงพัทธ์ธีรา ดอนไพรมี
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปทุมสราวาส วัดปทุมสราวาส  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๘๑๕

เด็กชายภัทรพงค์ หลักเพชร
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปทุมสราวาส วัดปทุมสราวาส  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๘๑๖

เด็กหญิงยุวดี สายสุวรรณ
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปทุมสราวาส วัดปทุมสราวาส  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๘๑๗

เด็กหญิงวรรณกานต์ บุตรงาม

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปทุมสราวาส วัดปทุมสราวาส  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๘๑๘

เด็กชายวุฒิชัย หลักเพชร
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปทุมสราวาส วัดปทุมสราวาส  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๘๑๙

เด็กหญิงเสาวณีย์ สุขสม
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปทุมสราวาส วัดปทุมสราวาส  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๘๒๐

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

มีโต
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปทุมสราวาส วัดปทุมสราวาส  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๘๒๑

เด็กหญิงธณัฐวดี บ่อบัวทอง
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปทุมสราวาส วัดปทุมสราวาส  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๘๒๒

เด็กชายธนกฤต ใจแก้ว
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปทุมสราวาส วัดปทุมสราวาส  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๘๒๓

เด็กหญิงนำทิพย์ สาระสารินทร์
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปทุมสราวาส วัดปทุมสราวาส  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๘๒๔

เด็กหญิงบัณฑิตา แถมยิม

้

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปทุมสราวาส วัดปทุมสราวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๘๑ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๙๘๒๕

เด็กชายภาณุวัฒน์ ล่านาลาว
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปทุมสราวาส วัดปทุมสราวาส  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๘๒๖

เด็กชายภานุวัฒน์ ศรีเหรา
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปทุมสราวาส วัดปทุมสราวาส  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๘๒๗

เด็กหญิงวิลาวัณย์ ธรรมจง
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปทุมสราวาส วัดปทุมสราวาส  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๘๒๘

เด็กชายอนุวัฒน์ กุนทัศน์
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปทุมสราวาส วัดปทุมสราวาส  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๘๒๙

เด็กหญิงอรพรรณ คล้ายสุบรรณ์
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปทุมสราวาส วัดปทุมสราวาส  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๘๓๐

เด็กหญิงอัญชลี บำรุงเขต
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปทุมสราวาส วัดปทุมสราวาส  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๘๓๑

เด็กหญิงอาทิตา เจียงวงศ์
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปทุมสราวาส วัดปทุมสราวาส  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๘๓๒

เด็กหญิงกชกร อ่อนคำ
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนไพศาล วัดศรีพร  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๘๓๓

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ระออง
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนรัตนไพศาล วัดศรีพร  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๘๓๔

เด็กหญิงจิตรธนนันท์ คงสุวรรณ์
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนไพศาล วัดศรีพร  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๘๓๕

เด็กชายจิรณินทร์ ศรีพุมมา
๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนรัตนไพศาล วัดศรีพร  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๘๓๖

เด็กหญิงจีรนันท์ ดีคล้าย
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนไพศาล วัดศรีพร  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๘๓๗

เด็กหญิงณัฎฐณิชา เพ็ชรวงษ์

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนไพศาล วัดศรีพร  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๘๓๘

เด็กชายณัฐวุฒิ ทองนุ่ม
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนไพศาล วัดศรีพร  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๘๓๙

เด็กหญิงดาวพระศุกร์
เหมือนอ้อย

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนไพศาล วัดศรีพร  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๘๔๐

เด็กชายธนวัตร เบ็ญพาด
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนไพศาล วัดศรีพร  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๘๔๑

เด็กชายธนเดช ปนแก้ว

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนไพศาล วัดศรีพร  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๘๔๒

เด็กหญิงธมลวรรณ คงแจ่ม
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนรัตนไพศาล วัดศรีพร  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๘๔๓

เด็กชายธีรภัทร กิติกาญจน์

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนไพศาล วัดศรีพร  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๘๔๔

เด็กหญิงนภสร สิริโชติทวีสุข

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนไพศาล วัดศรีพร  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๘๔๕

เด็กหญิงบุญญิสา หนักเกิด
๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนรัตนไพศาล วัดศรีพร  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๘๔๖

เด็กชายปญญพัตน์ ธูปหอม
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนไพศาล วัดศรีพร  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๘๔๗

เด็กหญิงพัชรพร ตาลเจริญ
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนไพศาล วัดศรีพร  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๘๔๘

เด็กชายพีรวิชญ์ อินตา
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนรัตนไพศาล วัดศรีพร  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๘๔๙

เด็กหญิงฟาใส เภาเย็น

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนไพศาล วัดศรีพร  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๘๕๐

เด็กชายภูริณัฐ หอมทรงทรัพย์
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนไพศาล วัดศรีพร  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๘๕๑

เด็กชายมิถุนา สิริเพชรโสภา
๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนรัตนไพศาล วัดศรีพร  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๘๕๒

เด็กชายยุทธศักดิ

์

ภิรมย์สังข์
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนรัตนไพศาล วัดศรีพร  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๘๕๓

เด็กหญิงรติมา แซ่ล้อ
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนรัตนไพศาล วัดศรีพร  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๘๕๔

เด็กหญิงวิรากานต์ จารุรัชตเมธา
๒๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนรัตนไพศาล วัดศรีพร  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๘๕๕

เด็กชายวุฒิพร ทองนุ่ม
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนไพศาล วัดศรีพร  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๘๕๖

เด็กชายศุภกิตติ

์

มอญเก่า
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนไพศาล วัดศรีพร  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๘๕๗

เด็กหญิงสิริยากร เกิดโภคา
๐๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนรัตนไพศาล วัดศรีพร  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๘๕๘

เด็กหญิงสุธิมา วิเศษสิงห์
๐๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนรัตนไพศาล วัดศรีพร  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๘๕๙

เด็กชายอภิสิทธิ

์

คณะสอน
๐๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนรัตนไพศาล วัดศรีพร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๘๒ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๙๘๖๐

เด็กหญิงอัจจิมา หลักเพชร
๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนรัตนไพศาล วัดศรีพร  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๘๖๑

เด็กหญิงอาภาพร นิลพัฒน์
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนไพศาล วัดศรีพร  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๘๖๒

เด็กชายอิทธิพล วิหค
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนไพศาล วัดศรีพร  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๘๖๓

เด็กชายเดชไพบูลย์ ศรีสุพรรณ
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนรัตนไพศาล วัดศรีพร  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๘๖๔

เด็กชายเปรม
พนมวัน ณ อยุธยา ๐๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนรัตนไพศาล วัดศรีพร  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๘๖๕

เด็กหญิงกรรณิการ์ จันทร์กอน
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนไพศาล วัดศรีพร  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๘๖๖

เด็กหญิงกฤชสุดา สินาทวรกุล
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนไพศาล วัดศรีพร  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๘๖๗

เด็กชายกฤตภาส เล้าศิลปไพศาล
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนไพศาล วัดศรีพร  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๘๖๘

เด็กหญิงกัลยกร อยู่ญาติมาก
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนไพศาล วัดศรีพร  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๘๖๙

เด็กชายกิตติพัฒน์ หมืนอาจ

่

๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนไพศาล วัดศรีพร  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๘๗๐

เด็กหญิงขนิษฐา สายสล้าง
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนไพศาล วัดศรีพร  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๘๗๑

เด็กชายคณานนท์ คุ้มพะเนียด
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนไพศาล วัดศรีพร  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๘๗๒

เด็กหญิงชนิภรณ์
พนมวัน ณ อยุธยา ๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนไพศาล วัดศรีพร  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๘๗๓

เด็กชายชาญสิทธิ

์

วงษ์ไสว
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนไพศาล วัดศรีพร  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๘๗๔

เด็กหญิงฐิติวรดา จารุรัชตเมธา
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนไพศาล วัดศรีพร  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๘๗๕

เด็กชายดาลีส มะแซ
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนไพศาล วัดศรีพร  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๘๗๖

เด็กชายทศพล ศรีบุญธรรม
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนไพศาล วัดศรีพร  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๘๗๗

เด็กชายธนกร ทวีศรี
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนไพศาล วัดศรีพร  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๘๗๘

เด็กชายธนากร ธรรมพาณิชย์
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนไพศาล วัดศรีพร  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๘๗๙

เด็กชายธนโชติ เล้าศิลปไพศาล
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนไพศาล วัดศรีพร  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๘๘๐

เด็กชายธีรภัทร์ สุดยอด
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนไพศาล วัดศรีพร  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๘๘๑

เด็กหญิงนริศรา พลายยงค์
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนไพศาล วัดศรีพร  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๘๘๒

เด็กหญิงประภัสสร แซมสีม่วง
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนไพศาล วัดศรีพร  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๘๘๓

เด็กชายพสชนัน ทองอิน
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนไพศาล วัดศรีพร  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๘๘๔

เด็กหญิงพัชรีพร ขันทองดี
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนไพศาล วัดศรีพร  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๘๘๕

เด็กชายพัสกร เบ็ญพาด
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนไพศาล วัดศรีพร  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๘๘๖

เด็กหญิงภัทราพร ใจอดทน
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนไพศาล วัดศรีพร  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๘๘๗

เด็กชายภาคย์โภไคย ทวนเงิน
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนไพศาล วัดศรีพร  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๘๘๘

เด็กชายภูชิสส์ เขียวสนัน

่

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนไพศาล วัดศรีพร  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๘๘๙

เด็กชายยศพล จันทร์พุ่ม
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนไพศาล วัดศรีพร  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๘๙๐

เด็กหญิงยสิธร พรหมชนะ

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนไพศาล วัดศรีพร  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๘๙๑

เด็กชายรพีพัฒน์ หลากกลินหอม

่

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนไพศาล วัดศรีพร  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๘๙๒

เด็กชายวสวัตติ

์

เข็มทอง
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนไพศาล วัดศรีพร  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๘๙๓

เด็กชายวีรพงศ์ เนตรนิยม
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนไพศาล วัดศรีพร  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๘๙๔

เด็กชายศิรวิชญ์ เทพแก้ว
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนไพศาล วัดศรีพร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๘๓ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๙๘๙๕

เด็กชายศุภกฤต ปนประชานันท์
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนไพศาล วัดศรีพร  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๘๙๖

เด็กชายศุภกิตติ

์

อาบสุวรรณ์
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนไพศาล วัดศรีพร  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๘๙๗

เด็กหญิงสิริมา เกศูนย์
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนไพศาล วัดศรีพร  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๘๙๘

เด็กหญิงสุชาดา คล้ายคลัง
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนไพศาล วัดศรีพร  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๘๙๙

เด็กชายอิทธิพัทธ์ โชควัฒนาศิลป
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนไพศาล วัดศรีพร  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๙๐๐

เด็กหญิงเกศราภรณ์ คงเวียง
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนไพศาล วัดศรีพร  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๙๐๑

เด็กหญิงเจสมิน เขียวชะอุ่ม
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนไพศาล วัดศรีพร  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๙๐๒

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

เกศูนย์
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนไพศาล วัดศรีพร  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๙๐๓

เด็กชายเอกรินทร์ เพ็ชระ
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนไพศาล วัดศรีพร  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๙๐๔

เด็กชายภูมิพัฒน์ เกิดศิริ
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนไพศาล วัดศรีพร  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๙๐๕

เด็กชายยศกร ใจอดทน

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนไพศาล วัดศรีพร  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๙๐๖

เด็กชายอนันตพงษ์ อำภาวงษ์
๒๓/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกกม่วง วัดกกม่วง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๙๐๗

เด็กหญิงกนกพร มาลัย ๖/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดกกม่วง วัดกกม่วง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๙๐๘

เด็กหญิงพรทิพย์ วงษ์คำมี

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกกม่วง วัดกกม่วง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๙๐๙

เด็กหญิงศิริอร ศรีบุญเพ็ง
๓๐/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกกม่วง วัดกกม่วง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๙๑๐

เด็กหญิงเกตน์สิรี ดวงใจ ๒/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดกกม่วง วัดกกม่วง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๙๑๑

เด็กชายปญณาวิทย์ มาลัย
๒๙/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกกม่วง วัดกกม่วง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๙๑๒

เด็กหญิงประกายดาว บุญมามาก ๓/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดกกม่วง วัดกกม่วง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๙๑๓

เด็กชายประวิน อุ่นชิน ๙/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดกกม่วง วัดกกม่วง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๙๑๔

เด็กชายวุฒิเดช ทองโคตร
๑๑/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกกม่วง วัดกกม่วง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๙๑๕

เด็กชายอภิวัฒน์ พรหมดี
๒๒/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกกม่วง วัดกกม่วง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๙๑๖

เด็กหญิงนิรมล อินทสร
๒๕/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกกม่วง วัดกกม่วง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๙๑๗

เด็กหญิงณัฐชา ศรีบุญเพ็ง
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกกม่วง วัดกกม่วง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๙๑๘

เด็กหญิงฐิตาพร ศรีบุญเพ็ง
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกกม่วง วัดกกม่วง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๙๑๙

เด็กชายสุรยุทธ์ ภูมิลำเนา

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกกม่วง วัดกกม่วง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๙๒๐

เด็กหญิงอริสรา รอดโฉมฉิน ๒/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดกกม่วง วัดกกม่วง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๙๒๑

เด็กชายสุวภัทร ประทุม ๑๐/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดกกม่วง วัดกกม่วง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๙๒๒

เด็กชายชัยวัฒน์ แหวนทองคำ
๒๗/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกกม่วง วัดกกม่วง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๙๒๓

เด็กหญิงจุนีย์ คงวงษ์ ๗/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดกกม่วง วัดกกม่วง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๙๒๔

เด็กหญิงอินทิรา ปนงาม ๗/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดกกม่วง วัดกกม่วง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๙๒๕

เด็กชายณฐพงษ์ ชนะบุญ

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดจำปา วัดจำปา  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๙๒๖

เด็กชายกฤษณะ บุญเพิม

่

๓๐/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดจำปา วัดจำปา  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๙๒๗

เด็กชายกิตติพัฒน์ ชนะบุญ
๒๘/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจำปา วัดจำปา  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๙๒๘

เด็กชายพรปยะ สุพรรณภูวงศ์
๒๒/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจำปา วัดจำปา  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๙๒๙

เด็กหญิงนริศร ปนะเต
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจำปา วัดจำปา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๘๔ / ๓๑๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๙๙๓๐

เด็กหญิงนารีรัตน บุญเพ็ง
๒๐/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจำปา วัดจำปา  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๙๓๑

เด็กชายกิตติวงษ์ ขันแข็ง
๒๒/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจำปา วัดจำปา  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๙๓๒

เด็กหญิงเนาวรัตน์ เณรจาที
๓๑/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจำปา วัดจำปา  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๙๓๓

เด็กชายเอกเนตร มังคุด
๑๕/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจำปา วัดจำปา  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๙๓๔

เด็กชายนภัสกร โพธิพรหม

์

๒๘/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดจำปา วัดจำปา  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๙๓๕

เด็กชายศุภกิจ ศรพรหม
๑๕/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจำปา วัดจำปา  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๙๓๖

เด็กหญิงเหมือนฝน เณรจาที
๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจำปา วัดจำปา  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๙๓๗

เด็กชายเตโช พึงล้อม

่

๗/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดจำปา วัดจำปา  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๙๓๘

เด็กหญิงเยาวลักษณ์ แก้วสระแสน

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจำปา วัดจำปา  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๙๓๙

เด็กชายพชรพล ขวัญงาม ๘/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดจำปา วัดจำปา  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๙๔๐

เด็กชายบารเมษฐ์ พันทุ้ย ๓/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดจำปา วัดจำปา  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๙๔๑

เด็กหญิงนันท์ภัส แตงม่วง
๑๙/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจำปา วัดจำปา  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๙๔๒

เด็กหญิงพรไพลิน ทิพพาพันธุ์
๒๑/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจำปา วัดจำปา  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๙๔๓

เด็กหญิงสุชานุช มุริจันทร์
๒๑/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจำปา วัดจำปา  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๙๔๔

เด็กชายธาราวรรษ พันตะเภา
๑๖/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจำปา วัดจำปา  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๙๔๕

เด็กชายเรืองศักดิ

์

ยิมพลาย

้

๒๑/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ วัดทุ่งดินดำ  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๙๔๖

เด็กชายประยุทธ ลมูลจิตร ๒/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ วัดทุ่งดินดำ  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๙๔๗

เด็กชายสุภกิจ ลารุณ
๒๖/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ วัดทุ่งดินดำ  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๙๔๘

เด็กชายกิตติวัตร มาลัย
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ วัดทุ่งดินดำ  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๙๔๙

เด็กชายกิตติวินท์ พันธ์ด้วง

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ วัดทุ่งดินดำ  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๙๕๐

เด็กชายจักรนรินท์ เณรจารี
๑๖/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ วัดทุ่งดินดำ  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๙๕๑

เด็กชายกันต์กวี เกิดบุญมี
๒๓/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ วัดทุ่งดินดำ  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๙๕๒

เด็กชายสุริยะ ผิวอ่อนดี ๒๐/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ วัดทุ่งดินดำ  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๙๕๓

เด็กชายศราวุธ สุพาภรณ์
๒๕/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ วัดทุ่งดินดำ  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๙๕๔

เด็กหญิงศิริวรรณา ยิมพลาย

้

๑๗/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ วัดทุ่งดินดำ  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๙๕๕

เด็กหญิงกาญจนา แผ่นสุวรรณ์
๑๕/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ วัดทุ่งดินดำ  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๙๕๖

เด็กหญิงสุกัญญา บุญแสง
๑๙/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ วัดทุ่งดินดำ  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๙๕๗

เด็กหญิงอรพรรณ สาททอง
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ วัดทุ่งดินดำ  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๙๕๘

เด็กหญิงพิมพ์วิภา คนงานดี
๒๕/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ วัดทุ่งดินดำ  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๙๕๙

เด็กหญิงอรุจิรา สุวรรณสุข
๑๖/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ วัดทุ่งดินดำ  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๙๖๐

เด็กหญิงณัฐธยาน์ แผนกุล ๖/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ วัดทุ่งดินดำ  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๙๖๑

เด็กหญิงนริศรา หมูแฮม
๓๐/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ วัดทุ่งดินดำ  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๙๖๒

เด็กหญิงอัญชิษฐา ศรีบุญเพ็ง

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ วัดทุ่งดินดำ  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๙๖๓

เด็กหญิงพิชญ์สินี ฟกช้าง
๒๕/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ วัดทุ่งดินดำ  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๙๖๔

เด็กชายอาทิตย์ โนนตะโก ๖/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ วัดทุ่งดินดำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๘๕ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๐๙๙๖๕

เด็กชายอรรคชัย กาฬภักดี
๒๖/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ วัดทุ่งดินดำ  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๙๖๖

เด็กหญิงวีณัชชา พันธ์ด้วง
๑๐/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ วัดทุ่งดินดำ  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๙๖๗

เด็กหญิงณัชชา ดีบุญณัฐกุล
๓๑/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ วัดทุ่งดินดำ  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๙๖๘

เด็กหญิงสุกัญญา ชะทินทร
๒๖/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ วัดทุ่งดินดำ  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๙๖๙

เด็กหญิงปาริชาติ การะเกตุ
๒๘/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ วัดทุ่งดินดำ  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๙๗๐

เด็กหญิงกมลรัตน์ ศิริพงษ์
๒๘/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ วัดทุ่งดินดำ  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๙๗๑

เด็กชายมนทกานต์ คงใจดี
๑๓/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ วัดทุ่งดินดำ  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๙๗๒

เด็กชายกรวุฒิ แจ้งเปลียน

่

๘/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ วัดทุ่งดินดำ  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๙๗๓

เด็กชายชาคร ทิพย์ภักดี
๑๘/๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ วัดทุ่งดินดำ  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๙๗๔

เด็กหญิงวารุณี เมืองแก
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโพธิเขียว

์

วัดบ้านดงน้อย  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๙๗๕

เด็กชายเอกรินทร์ กุลพันธ์
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิเขียว

์

วัดบ้านดงน้อย  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๙๗๖

เด็กชายพีรพัฒน์ สง่างาม

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิเขียว

์

วัดบ้านดงน้อย  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๙๗๗

เด็กหญิงอารยา ศรีบุญพ็ง
๒๗/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิเขียว

์

วัดบ้านดงน้อย  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๙๗๘
เด็กชายเพิมพูนทรัพย์

่

สอาดดี
๒๙/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิเขียว

์

วัดบ้านดงน้อย  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๙๗๙

เด็กชายสุทธินันท์ ณรงค์เดชเสรี ๘/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดโพธิเขียว

์

วัดบ้านดงน้อย  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๙๘๐

เด็กชายปภินวิทย์ ยศวิชัย
๒๘/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิเขียว

์

วัดบ้านดงน้อย  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๙๘๑

เด็กชายศรายุทธ พลเขตร
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิเขียว

์

วัดบ้านดงน้อย  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๙๘๒

เด็กหญิงปวันรัตน์ อ่อนนุ่มนิม

่

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิเขียว

์

วัดบ้านดงน้อย  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๙๘๓

เด็กชายสรวิทย์ นาเอียม

่

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิเขียว

์

วัดบ้านดงน้อย  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๙๘๔

เด็กชายชลธร ศรีบุญมี

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิเขียว

์

วัดบ้านดงน้อย  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๙๘๕

เด็กชายธาวิน ศรีบุญเพ็ง
๑๒/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธิเขียว

์

วัดบ้านดงน้อย  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๙๘๖

เด็กชายณัฐวุฒิ ดอกพุฒซ้อน
๑๘/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธิเขียว

์

วัดบ้านดงน้อย  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๙๘๗

เด็กหญิงวรัชญา บุดดาวงษ์
๑๕/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธิเขียว

์

วัดบ้านดงน้อย  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๙๘๘

เด็กชายพีรพล เสียวกุล

่

๑๑/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโพธิเขียว

์

วัดบ้านดงน้อย  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๙๘๙

เด็กหญิงเรืองสิริ ดวงแก้ว
๒๒/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธิเขียว

์

วัดบ้านดงน้อย  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๙๙๐

เด็กชายกฤษฎา จำแปง
๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธิเขียว

์

วัดบ้านดงน้อย  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๙๙๑

เด็กชายสมเดช จิระภาวี
๑๓/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระบัวทอง วัดสระบัวทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๙๙๒

เด็กหญิงกนกลดา พันที

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระบัวทอง วัดสระบัวทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๙๙๓

เด็กหญิงประสิตา สุวรรณสิงห์ ๘/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสระบัวทอง วัดสระบัวทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๙๙๔

เด็กหญิงพรรณวษา โกสินทร
๒๓/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระบัวทอง วัดสระบัวทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๙๙๕

เด็กชายพงศ์พนิช อยู่วงษ์อัน

๋

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระบัวทอง วัดสระบัวทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๙๙๖

เด็กชายเจษฎา บุญญาคม
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระบัวทอง วัดสระบัวทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๙๙๗

เด็กชายศุกลวัฒน์ ด้วงปลี
๑๑/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระบัวทอง วัดสระบัวทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๙๙๘

เด็กหญิงพัชรา แทนวงษ์
๒๙/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระบัวทอง วัดสระบัวทอง  

สพ ๒๔๕๙/๐๙๙๙๙

เด็กชายยุทธภูมิ มะลิจันทร์ ๓/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสระบัวทอง วัดสระบัวทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๘๖ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๑๐๐๐๐

เด็กชายวิเชียร แก้วเรือง ๘/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสระบัวทอง วัดสระบัวทอง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๐๐๑

เด็กหญิงญานิศา วงษ์กัณหา
๒๕/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระบัวทอง วัดสระบัวทอง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๐๐๒

เด็กหญิงชญานิศ เหมลี
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคณฑี คณฑี  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๐๐๓

เด็กชายนิธิภัทร หนูนารถ
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคณฑี คณฑี  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๐๐๔

เด็กหญิงศิริพิมพ์ เก้าเอียน

้

๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคณฑี คณฑี  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๐๐๕

เด็กชายอภิสิทธิ

์

โรจน์บุญถึง
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคณฑี คณฑี  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๐๐๖

เด็กหญิงอินทิรา เพชรมัด
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคณฑี คณฑี  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๐๐๗

เด็กหญิงวริศรา ตังศิริ
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคณฑี คณฑี  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๐๐๘

เด็กชายธนพล สังข์ทอง
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคณฑี คณฑี  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๐๐๙
เด็กหญิงพิลาสลักษณ์

ลานำเทียง

่

๐๗/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคณฑี คณฑี  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๐๑๐

เด็กชายภาณุวัฒน์ โยธาทิพย์
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคณฑี คณฑี  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๐๑๑

เด็กชายพิเชษฐ์ชัย เกิดอ่อน
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคณฑี คณฑี  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๐๑๒

เด็กหญิงอัณชิสา ไตรสังข์
๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคณฑี คณฑี  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๐๑๓

เด็กหญิงวรนุช คิวเหลือง

้

๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคอกวัว คอกวัว  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๐๑๔

เด็กชายณัฐวุฒิ คชาพันธ์
๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคอกวัว คอกวัว  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๐๑๕

เด็กชายศิวกร สร้อยทอง
๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคอกวัว คอกวัว  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๐๑๖

เด็กหญิงศิริพร ศรทอง
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคอกวัว คอกวัว  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๐๑๗

เด็กหญิงสุพัตรา รักน้อย
๓๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคอกวัว คอกวัว  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๐๑๘

เด็กหญิงสุพัตรศร หลักจันทร์
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคอกวัว คอกวัว  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๐๑๙

เด็กหญิงณัฐชา ช้างเขียว
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคอกวัว คอกวัว  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๐๒๐

เด็กหญิงสุธิตา โพธิศรีทอง

์

๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคอกวัว คอกวัว  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๐๒๑

เด็กชายเดโชวัต ขวัญอ่อน
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกสำโรง โคกสำโรง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๐๒๒

เด็กชายศักดิรินทร์

์

วังทองชุก
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกสำโรง โคกสำโรง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๐๒๓

เด็กชายพุฒิเศรษฐ์ มาตรวิจิตร
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกสำโรง โคกสำโรง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๐๒๔

เด็กชายจักริน ผลไม้
๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโคกสำโรง โคกสำโรง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๐๒๕

เด็กชายจักรพรรณ สาลี
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกสำโรง โคกสำโรง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๐๒๖

เด็กหญิงวชิราภรณ์ ถินบางบุญ

่

๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกสำโรง โคกสำโรง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๐๒๗

เด็กหญิงปยะธิดา ชีพนุรัตน์
๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโคกสำโรง โคกสำโรง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๐๒๘

เด็กหญิงนภสร พันธุ์เสือ
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโคกสำโรง โคกสำโรง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๐๒๙

เด็กหญิงสุพรรษา คนบุญ
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกสำโรง โคกสำโรง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๐๓๐

เด็กชายจิราพัชร ตันชนะ
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกสำโรง โคกสำโรง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๐๓๑

เด็กชายชโลธร รอดเพชร
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกสำโรง โคกสำโรง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๐๓๒

เด็กชายณัฐวุติ กาลพัดชี
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกสำโรง โคกสำโรง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๐๓๓

เด็กหญิงกมลชนก แจ่มจำรัส
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหนองโอ่ง ศิริวรรณาราม  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๐๓๔

เด็กชายติศสนะ เกตุศรี
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหนองโอ่ง ศิริวรรณาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๘๗ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๑๐๐๓๕

เด็กหญิงพรพรรณ ศรีทองใบ
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหนองโอ่ง ศิริวรรณาราม  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๐๓๖

เด็กหญิงอัญชลี หมืนด้วง

่

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหนองโอ่ง ศิริวรรณาราม  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๐๓๗

เด็กชายณัฐวุฒิ ชันธะวงษ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองหลุม หนองหลุม  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๐๓๘

เด็กชายชัยกร ใจดี
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองหลุม หนองหลุม  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๐๓๙

เด็กหญิงฐานวรรณ ปนกระจัน
๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองหลุม หนองหลุม  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๐๔๐

เด็กหญิงอังคณา นักเสียงดี
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองหลุม หนองหลุม  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๐๔๑

เด็กหญิงอโนฌา ช่างเกวียนดี
๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองหลุม หนองหลุม  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๐๔๒

เด็กชายศุกลวัฒน์ หงษ์เวียงจันทร์

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองหลุม หนองหลุม  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๐๔๓

เด็กชายนพรัตน์ สืบบุก
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองหลุม หนองหลุม  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๐๔๔

เด็กชายณัฐพงศ์ ปรางมณี
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองหลุม หนองหลุม  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๐๔๕

เด็กชายรัฐภูมิ เอียมสะอาด

่

๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองหลุม หนองหลุม  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๐๔๖

เด็กหญิงณัฐธยาน์ เนียมวีระ
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองหลุม หนองหลุม  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๐๔๗

เด็กหญิงชญานิศ ชมชืน

่

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองหลุม หนองหลุม  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๐๔๘

เด็กหญิงพิมพ์มาดา ช่างเกวียนดี
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองหลุม หนองหลุม  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๐๔๙

เด็กหญิงกุศลสร้าง แปนเขียว
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองหลุม หนองหลุม  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๐๕๐

เด็กหญิงอริสา ลีสุขสาม
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองหลุม หนองหลุม  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๐๕๑

เด็กชายอนุชา แผนสมบูรณ์
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแหน ห้วยมงคล  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๐๕๒

เด็กหญิงกรวรรณ บุตะเขียว
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแหน ห้วยมงคล  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๐๕๓

เด็กหญิงธนพร บุตรเพชร

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแหน ห้วยมงคล  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๐๕๔

เด็กหญิงปนัดดา รอดเพชร
๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแหน ห้วยมงคล  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๐๕๕

เด็กหญิงฉัตรสุดา ครองปญญา
๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแหน ห้วยมงคล  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๐๕๖

เด็กหญิงจิตราภรณ์ การะวงษ์

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแหน ห้วยมงคล  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๐๕๗

เด็กชายนันท์นภัส กลับทอง
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแหน ห้วยมงคล  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๐๕๘

เด็กชายจักริน พิทักษ์วงษ์
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแหน ห้วยมงคล  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๐๕๙

เด็กชายจีราวัฒน์ ช่างไม้
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแหน ห้วยมงคล  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๐๖๐

เด็กหญิงศิริพร แม่นเพชร
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแหน ห้วยมงคล  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๐๖๑

เด็กหญิงฐิดาพร เกษแก้ว
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแหน ห้วยมงคล  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๐๖๒

เด็กหญิงศิรินญา โรจน์บุญถึง
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแหน ห้วยมงคล  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๐๖๓

เด็กหญิงมณีรัตน์ การะวงษ์
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแหน ห้วยมงคล  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๐๖๔

เด็กชายศรายุทธ เกตุกฤษ
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแหน ห้วยมงคล  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๐๖๕

เด็กหญิงศรุตา บัวสองสี

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ อู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๐๖๖

เด็กชายเจริญใจ พุทธวงค์
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปรีดาวิทย์ อู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๐๖๗

เด็กชายเทพพิทักษ์ ช้อยเชือดี

้

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปรีดาวิทย์ อู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๐๖๘

เด็กชายนาคสิษฐ์ นาคไพรัช
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ อู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๐๖๙

เด็กหญิงทักษพร วิญญาคูณ
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ อู่ทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๘๘ / ๓๑๘

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๑๐๐๗๐

เด็กชายปาราเมศ ช่างเรือนกุน
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ อู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๐๗๑

เด็กชายทิวากร ดำรงค์วัฒศิริ

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ อู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๐๗๒

เด็กหญิงพิมพกานต์ เกตยืนยง

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ อู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๐๗๓

เด็กชายพิสิฐ โคตรธรรม
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ อู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๐๗๔

เด็กหญิงกัญญารัช แจ่มวงษ์

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ อู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๐๗๕

เด็กหญิงจิราภรณ์ แก้วแกมทอง
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ อู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๐๗๖

เด็กหญิงอริญชยา พ่อค้า
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ อู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๐๗๗

เด็กหญิงปายหนาว คุณากรกุล
๐๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ อู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๐๗๘

เด็กชายชยางกูร กรุดมณี
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ อู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๐๗๙

เด็กชายเด่นภูมิ รอดยอดสร้อย
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ อู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๐๘๐

เด็กหญิงอมรรัตน์ สุทรรศน์รังสี
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ อู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๐๘๑

เด็กหญิงภารดี เวทยานนท์
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ อู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๐๘๒

เด็กหญิงรัญชิดา อสัมภินพงศ์
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ อู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๐๘๓

เด็กชายธีรพัฒน์ อุทัศ
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ อู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๐๘๔

เด็กหญิงญาณิดา เจียรพงศวัฒน์
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ อู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๐๘๕

เด็กชายธนศาล สงวนแสนสุข
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ อู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๐๘๖

เด็กหญิงฑิฆัมพร รูปสม
๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ อู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๐๘๗

เด็กหญิงณภาภัช ช้อยเชือดี

้

๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ อู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๐๘๘

เด็กหญิงวริศรา ขวัญงาม
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ อู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๐๘๙

เด็กหญิงวรันตรี ทิมใจทัศน์
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ อู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๐๙๐

เด็กชายวรากร บูรณะสิงห์
๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ อู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๐๙๑

เด็กหญิงณัฐมน กลินโฉม

่

๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ อู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๐๙๒

เด็กชายอชิรพัสว์
กาญจนศิลานนท์

๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ อู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๐๙๓

เด็กชายปรเมศ ทับทอง
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ อู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๐๙๔

เด็กชายนนทพัทธ์ พานทอง
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ อู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๐๙๕

เด็กชายธนัท ปานอินทร์
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ อู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๐๙๖

เด็กหญิงธัญญ์ภัสร์ สกุลสินเพ็ชร
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ อู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๐๙๗

เด็กหญิงพิชชาพร จ้อยศรีเกตุ
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ อู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๐๙๘

เด็กชายศุภวิชญ์ ทวีวงษ์
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ อู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๐๙๙

เด็กชายคุณากร สายสังข์
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ อู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๑๐๐

เด็กชายธนภัทร มากงลาด
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ อู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๑๐๑

เด็กชายพิสิษฐ์ ตันเจริญ
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ อู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๑๐๒

เด็กชายนภสินธ์ โตนนำขาว
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ อู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๑๐๓

เด็กชายอธิวัฒน์ พันธุ์เสรี

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ อู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๑๐๔

เด็กหญิงพรรณิภา จันทร์เทียมฟา
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ อู่ทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๘๙ / ๓๑๘

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๑๐๑๐๕

เด็กหญิงครองขวัญ ล้วนเนตรเงิน
๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ อู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๑๐๖

เด็กชายธรรมนูญ รัศมีรณชัย
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ อู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๑๐๗

เด็กหญิงปุณญาพร บุญญาคม
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ อู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๑๐๘

เด็กหญิงณัฐรินีย์ วีรกุลวัฒนา
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ อู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๑๐๙

เด็กชายกฤษกร ขวัญใจสกุล
๐๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ อู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๑๑๐

เด็กชายนนท์ธนัน แย้มอาสา
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ อู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๑๑๑

เด็กหญิงโยษิตา ตันจริยานนท์
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ อู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๑๑๒

เด็กชายองอาจ หงษ์โต
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ อู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๑๑๓

เด็กหญิงมณฑิรา สุขสม
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ อู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๑๑๔

เด็กหญิงนงนภัส วารินทร์ใหล
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ อู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๑๑๕

เด็กชายพลวรรธน์ อ่อนละออ
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ อู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๑๑๖

เด็กหญิงณัฐกมล โรจน์บุญถึง
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ อู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๑๑๗

เด็กชายธิติภาคย์ เทศนิเวศน์
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ อู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๑๑๘

เด็กหญิงพัชรพร ปทุมสูตร
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ อู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๑๑๙

เด็กชายธนกฤต ศรียาภัย
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ อู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๑๒๐

เด็กชายปวริศ ปทุมสูตร
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ อู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๑๒๑

เด็กชายวีรภัทร เหลืองอ่อน
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ อู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๑๒๒

เด็กชายธนภัทร บุญรัตน์
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ อู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๑๒๓

เด็กหญิงสุชิราภรณ์ เผดิมอรรถกิจ
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ อู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๑๒๔

เด็กชายนรภัทร นิมมานนรวงศ์

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ อู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๑๒๕

เด็กชายคณาวุฒิ นาคเถือน

่

๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ อู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๑๒๖

เด็กชายอัครพนธ์ หลักเพชร

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ อู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๑๒๗

เด็กหญิงฐิติกาญจน์ พ่อค้า
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ อู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๑๒๘

เด็กหญิงธัญยารัตน์ โชคพรอนันต์

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ อู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๑๒๙

เด็กชายพัสตร์ฐกร พันธ์เพชร
๐๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ อู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๑๓๐

เด็กหญิงนภัสวรรณ ดอนหงษ์ไพร

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ อู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๑๓๑

เด็กชายศักรินทร์ โพธิทอง

์

๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ อู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๑๓๒

เด็กหญิงมยุรฉัตร สร้างยืนยง
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ อู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๑๓๓

เด็กชายณวกฤช พานิล

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ อู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๑๓๔

เด็กหญิงอรวรินทร์ บุญคง
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ อู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๑๓๕

เด็กชายพงษ์ธร เกตุทอง
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ อู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๑๓๖

เด็กหญิงกชกร ศรีบุญเพ็ง
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ อู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๑๓๗

เด็กชายจีรพัชร์ สีนวล

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ อู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๑๓๘

เด็กชายอมรเทพ บุญเลิศ
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ อู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๑๓๙

เด็กชายภัทรพล อยู่หลาบ
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ อู่ทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๙๐ / ๓๑๘

้
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สพ ๒๔๕๙/๑๐๑๔๐

เด็กชายวรโชติ ศิริอรุณรัตน์
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ อู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๑๔๑

เด็กหญิงสุพรรษา แก้วโสภณ
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ อู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๑๔๒

เด็กหญิงณัฐทิตา อินทบุตร
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ อู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๑๔๓

เด็กหญิงชญาพัส วีระเสนา
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ อู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๑๔๔

เด็กหญิงณัฐธิดากร แสนสิงห์
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ อู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๑๔๕

เด็กหญิงนฤมล หงษ์ทอง
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ อู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๑๔๖

เด็กชายวชิรวิชญ์ ทองขาว
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ อู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๑๔๗

เด็กหญิงสริตา แสนชา
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ อู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๑๔๘

เด็กชายกฤตัชญ์ ปริวัตรชกุลแก้ว
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ อู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๑๔๙

เด็กหญิงอโรชา มันพุฒ

่

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ อู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๑๕๐

เด็กหญิงพรรวินท์ จักกภูมิ
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ อู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๑๕๑

เด็กชายพสิษฐ์ สวนดอกไม้
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ อู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๑๕๒

เด็กชายกวินท์ ศิษย์ฤาษี
๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ อู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๑๕๓

เด็กชายนาวี กองม่วง
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ อู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๑๕๔

เด็กชายภาวัต บุญประจวบ
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ อู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๑๕๕

เด็กหญิงสุภัชชา คำตุ้ย
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ อู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๑๕๖

เด็กชายธีริทธิ

์

ตันติโรจนาเมธ
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ อู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๑๕๗

เด็กหญิงนัชชา ขำดี
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ อู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๑๕๘

เด็กชายจิรายุ แก้วบัวดี
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ อู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๑๕๙

เด็กหญิงอิสราภรณ์
เจนประเสริฐไกร

๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ อู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๑๖๐

เด็กหญิงสุชัญญา
สถาปนพิทักษ์กิจ

๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ อู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๑๖๑

เด็กชายกมลพล จงรัตนานนท์
๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ อู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๑๖๒

เด็กชายทินภัทร จงวิบูลย์
๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ อู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๑๖๓

เด็กชายวีรวัฒน์ วัฒนา
๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ อู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๑๖๔

เด็กหญิงพัทธนันท์ แสงสุข
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ อู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๑๖๕

เด็กชายแทนคุณ แสงกลม
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ อู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๑๖๖

เด็กหญิงธัญลักษณ์ รัตนไชยยาพร
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ อู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๑๖๗

เด็กชายวิรภัทร ศรีเหรา
๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ อู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๑๖๘

เด็กชายทยุต ตวงกระสินธุ์
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ อู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๑๖๙

เด็กหญิงวรกานต์ อุ่นประเสริฐสุข
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ อู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๑๗๐

เด็กหญิงญาณิดา ใจบุญ
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ อู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๑๗๑

เด็กหญิงพอเพียง เอกวนิชชาญ
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ อู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๑๗๒

เด็กหญิงญาณิศา พรนำเงิน
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ อู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๑๗๓

เด็กหญิงศศวรรณ แย้มสำราญ
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ อู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๑๗๔

เด็กหญิงชาลิษา สุวรรณเอียม

่

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ อู่ทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๙๑ / ๓๑๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๑๐๑๗๕

เด็กหญิงการะเกด ปุริสา
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ อู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๑๗๖

เด็กชายอุกฤษฎ์ ชีพนุรัตน์
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ อู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๑๗๗

เด็กหญิงกรวรรณ ภักดิวิไลเกียรติ

์

๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ อู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๑๗๘

เด็กหญิงณิชา นักใจธรรม
๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ อู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๑๗๙

เด็กหญิงภัททียา คงเจริญ
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ อู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๑๘๐

เด็กหญิงปาริตา ศรีภุมมา

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ อู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๑๘๑

เด็กชายเอกภพ จิรวงศ์ไพสิฐ
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ อู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๑๘๒

เด็กชายประพฤทน์ แก้วบัวดี
๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ อู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๑๘๓

เด็กหญิงพิริยาภา แก่นพุทรา
๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ อู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๑๘๔

เด็กหญิงเกสรา ศรีบุตรดี
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ อู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๑๘๕

เด็กหญิงสิริพร พักเรือนดี
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ อู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๑๘๖

เด็กชายฐิติพงศ์ เจริญศิริสุทธิกุล
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ อู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๑๘๗

เด็กชายรชต ศรีลาดี
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ อู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๑๘๘

เด็กหญิงพัชรินทร์ มากระจันทร์
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ อู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๑๘๙

เด็กชายธนวัฒน์ ศรีเหรา
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ อู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๑๙๐

เด็กชายพัทธนันท์ สงวนศักดิ

์

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ อู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๑๙๑

เด็กชายอิทธิพล ขำดวง
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ อู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๑๙๒

เด็กชายณัฐพงษ์ มีใจดี
๐๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ อู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๑๙๓

เด็กชายวรพล อัตถจรรยากุล

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ อู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๑๙๔

เด็กหญิงจิดาภา อาจศรี
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ อู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๑๙๕

เด็กหญิงกุลปริยา โค้ววิลัยแสง
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ อู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๑๙๖

เด็กหญิงรัตนาวรรณ แผนสมบูรณ์
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ อู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๑๙๗

เด็กชายจักรภัทร หมวดปดมา
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ อู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๑๙๘

เด็กหญิงลักขณา พิกุลแก้ว
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ อู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๑๙๙

เด็กชายวณัฐพงศ์ ศรีบุญเพ็ง
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ อู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๒๐๐

เด็กหญิงสรณ์สิริ ตะวัน
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ อู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๒๐๑

เด็กชายภูริ เทียงตรง

่

๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ อู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๒๐๒

เด็กหญิงณัฐนันท์ วิเชียรพงษ์
๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ อู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๒๐๓

เด็กหญิงวณิชญาณ์ อึงมณีภรณ์

้

๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ อู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๒๐๔

เด็กหญิงสุภาวดี จาววัฒนศิริ
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ อู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๒๐๕

เด็กหญิงภวิษย์พร เจียมเจริญวณิช
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ อู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๒๐๖

เด็กหญิงสุนันทา ขุนพรหม
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ อู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๒๐๗

เด็กหญิงพรสินี ทรัพย์อุดมมาก
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ อู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๒๐๘

เด็กหญิงศิรภัสสร จันทร์เพชร
๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ อู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๒๐๙

เด็กหญิงสุภรดา มาตรวิจิตร
๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ อู่ทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๙๒ / ๓๑๘

้
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สพ ๒๔๕๙/๑๐๒๑๐

เด็กหญิงธีรดา ผิวอ่อนดี
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ อู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๒๑๑

เด็กชายภูรินท์ ประทุมนันท์

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ อู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๒๑๒

เด็กชายสิทธิโชค โพธิไพจิตร

์

๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ อู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๒๑๓

เด็กหญิงณัฐพร การะวิง
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ อู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๒๑๔

เด็กชายพงศ์ศิริ หลงสมบุญ
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ อู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๒๑๕

เด็กหญิงเหมหงส์ เล่าวัฒนะยิงยง

่

๐๙/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนปรีดาวิทย์ อู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๒๑๖

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

เพินสุข
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ อู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๒๑๗

เด็กหญิงเขมจิรา คุ้มรักษา
๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ อู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๒๑๘

เด็กหญิงญภา เรืองประชา
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ อู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๒๑๙

เด็กชายธนพนธ์ อยู่โต
๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ อู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๒๒๐

เด็กชายปภังกร เทพศรี
๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนปรีดาวิทย์ อู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๒๒๑

เด็กหญิงสิณาภรณ์ เกตุงาม
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ อู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๒๒๒

เด็กชายศิวัช พหุวรรณโต
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ อู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๒๒๓

เด็กหญิงกชวรรณ ผิวครามดี
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ อู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๒๒๔

เด็กชายกษิดิเดช

์

พรมเพชร
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนปรีดาวิทย์ อู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๒๒๕

เด็กหญิงจิตสุภา ศรีลาดี
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ อู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๒๒๖

เด็กชายจิรศักดิ

์

อินสมตัว
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนปรีดาวิทย์ อู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๒๒๗

เด็กหญิงณญาพล พงษ์ศิลป
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ อู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๒๒๘

เด็กหญิงณิชารีย์ สร้อยเพชร
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปรีดาวิทย์ อู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๒๒๙

เด็กหญิงธนพร ปนกุมภีร์
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ อู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๒๓๐

เด็กหญิงธัญพร
วิวัฒนพรพานิชย์

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปรีดาวิทย์ อู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๒๓๑

เด็กชายนนทพัทธ์ พุกคุ้ย

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปรีดาวิทย์ อู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๒๓๒

เด็กชายนนทพัทธ์ มีศรี
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปรีดาวิทย์ อู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๒๓๓

เด็กหญิงปยภรณ์ ศรีเหรา
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปรีดาวิทย์ อู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๒๓๔

เด็กหญิงปุณยานุช แจ้งวิถี
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ อู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๒๓๕

เด็กชายพรรณธร ผันอากาศ
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ อู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๒๓๖

เด็กหญิงพัทธนันท์ รังสรรค์ลิขิต
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปรีดาวิทย์ อู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๒๓๗

เด็กหญิงพิชชาพร
สถาปนะวรรธนะ

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปรีดาวิทย์ อู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๒๓๘

เด็กชายยศพล ศิริอรุณรัตน์
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ อู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๒๓๙

เด็กชายวิสิษฏ์ ภมรพล
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปรีดาวิทย์ อู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๒๔๐

เด็กหญิงสรัญญาพร ใจเด็ด
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ อู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๒๔๑

เด็กหญิงเพชรลดา หลีพันธุ์
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปรีดาวิทย์ อู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๒๔๒

นางสาวเสน่หา คำชืน

่

๐๙/๐๓/๒๕๒๒

โรงเรียนปรีดาวิทย์ อู่ทอง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๒๔๓

เด็กชายธนภัทร ศรีคำแหง
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนพลับพลาไชย วัดปฐมเจดีย์  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๒๔๔

เด็กชายสมลักษณ์ บุษดี
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนพลับพลาไชย วัดปฐมเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๙๓ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๑๐๒๔๕

เด็กชายกิตติพัฒน์ จำปาบัว
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนพลับพลาไชย วัดปฐมเจดีย์  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๒๔๖

เด็กชายพัฒนพงศ์ แซ่ซือ

้

๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนพลับพลาไชย วัดปฐมเจดีย์  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๒๔๗

เด็กชายฉลองราช กาหลง
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนพลับพลาไชย วัดปฐมเจดีย์  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๒๔๘

เด็กชายชาคริต หาญกล้า
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพลับพลาไชย วัดปฐมเจดีย์  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๒๔๙

เด็กชายธันวา ทองบ้านโข้ง

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพลับพลาไชย วัดปฐมเจดีย์  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๒๕๐

เด็กชายศิริพงศ์ ผึงล้อม

้

๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนพลับพลาไชย วัดปฐมเจดีย์  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๒๕๑

เด็กชายเบญจพล สาริพันธ์
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนพลับพลาไชย วัดปฐมเจดีย์  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๒๕๒

เด็กชายธนพล ริอุบล
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนพลับพลาไชย วัดปฐมเจดีย์  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๒๕๓

เด็กชายยงยุทธ เจริญสุข
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนพลับพลาไชย วัดปฐมเจดีย์  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๒๕๔

เด็กชายธนภัทร น้อยมหาพรม
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนพลับพลาไชย วัดปฐมเจดีย์  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๒๕๕

เด็กชายกฤษณะ กลินเกตุ

่

๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนพลับพลาไชย วัดปฐมเจดีย์  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๒๕๖

เด็กหญิงรสสุคนธ์ ประเสริฐจิต
๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนพลับพลาไชย วัดปฐมเจดีย์  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๒๕๗

เด็กหญิงปยนุช จันทร์กลาง
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนพลับพลาไชย วัดปฐมเจดีย์  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๒๕๘

เด็กหญิงศรันยา ศรีแจ่มดี
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนพลับพลาไชย วัดปฐมเจดีย์  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๒๕๙

เด็กหญิงวิญาดา เขียวแก้ว
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนพลับพลาไชย วัดปฐมเจดีย์  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๒๖๐

เด็กหญิงศิรินภา เทพวงค์
๐๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนพลับพลาไชย วัดปฐมเจดีย์  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๒๖๑

เด็กหญิงสุขฤทัย ไผ่พงษ์
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพลับพลาไชย วัดปฐมเจดีย์  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๒๖๒

เด็กหญิงณัฐฐาพร ทาแก้ว

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพลับพลาไชย วัดปฐมเจดีย์  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๒๖๓

เด็กหญิงอิสรียา สุวรรณเอียม

่

๐๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนพลับพลาไชย วัดปฐมเจดีย์  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๒๖๔
เด็กหญิงฉัตรฐมาภรณ์

สนธิเณร
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนพลับพลาไชย วัดปฐมเจดีย์  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๒๖๕

เด็กหญิงสุธาศิณี ช้างน้อย
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนพลับพลาไชย วัดปฐมเจดีย์  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๒๖๖

เด็กหญิงเกวลี เอียมศรี

่

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนพลับพลาไชย วัดปฐมเจดีย์  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๒๖๗

เด็กหญิงเกวลิน เอียมศรี

่

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนพลับพลาไชย วัดปฐมเจดีย์  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๒๖๘

เด็กหญิงลลิดา หะระพัน

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพลับพลาไชย วัดปฐมเจดีย์  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๒๖๙

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ บุตรดี
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนพลับพลาไชย วัดปฐมเจดีย์  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๒๗๐

เด็กชายภูมิวัฒน์ หงษ์เวียงจันทร์
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพลับพลาไชย วัดปฐมเจดีย์  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๒๗๑

เด็กชายจักรพงษ์ รสกลิน

่

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนพลับพลาไชย วัดปฐมเจดีย์  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๒๗๒

เด็กชายโสภณ หะระพัน
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพลับพลาไชย วัดปฐมเจดีย์  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๒๗๓

นางอภิญญา รักเพียร
๒๓/๐๕/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดโสภาวราราม  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๒๗๔

เด็กหญิงลฎาภา สุขภูวงศ์
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุฏิ วัดโสภาวราราม  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๒๗๕

เด็กชายภัทรภณ บุญญตา
๑๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกุฏิ วัดโสภาวราราม  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๒๗๖

เด็กชายรัฐภูมิ จินดาวงษ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุฏิ วัดโสภาวราราม  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๒๗๗

เด็กหญิงวลีลักษณ์ ประทุมวี
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุฏิ วัดโสภาวราราม  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๒๗๘

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ผิวพิมพ์ดี
๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกุฏิ วัดโสภาวราราม  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๒๗๙

เด็กหญิงปลิตา สิงโต
๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกุฏิ วัดโสภาวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๙๔ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๑๐๒๘๐

เด็กชายตนุภัทร อินทร์เอียม

่

๐๔/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองกุฏิ วัดโสภาวราราม  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๒๘๑

เด็กหญิงนิภาพร ฆ้องบ้านโข้ง
๐๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกุฏิ วัดโสภาวราราม  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๒๘๒

เด็กหญิงสุคนธา ทองนิล
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุฏิ วัดโสภาวราราม  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๒๘๓

เด็กหญิงอมรรัตน์ หงษ์เวียงจันทร์
๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกุฏิ วัดโสภาวราราม  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๒๘๔

เด็กหญิงจิรารัตน์ ฆ้องบ้านโข้ง
๒๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองกุฏิ วัดโสภาวราราม  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๒๘๕

เด็กชายชัยมงคล ศรีบุญเพ็ง
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกุฏิ วัดโสภาวราราม  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๒๘๖

เด็กชายธนวัฒน์ นนท์ช้าง
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกุฏิ วัดโสภาวราราม  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๒๘๗

เด็กหญิงธนพร นาเอียม

่

๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกุฏิ วัดโสภาวราราม  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๒๘๘

เด็กชายพัลลภ จ่าช้าง
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุฏิ วัดโสภาวราราม  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๒๘๙

เด็กชายธนบูรณ์ หงษ์เวียงจันทร์

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม วัดโสภาวราราม  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๒๙๐

เด็กหญิงธัญชนก หงษ์เวียงจันทร์
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม วัดโสภาวราราม  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๒๙๑

เด็กหญิงฐิติกานต์ หงษ์เวียงจันทร์
๑๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม วัดโสภาวราราม  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๒๙๒

นางสาวสุจรรยา ผิวพิมพ์ดี
๒๘/๐๒/๒๕๒๑

โรงเรียนวัดโภคาราม วัดโสภาวราราม  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๒๙๓

เด็กชายกฤษฎา รักเพียร
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโภคาราม วัดโสภาวราราม  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๒๙๔

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ แสงพิทักษ์
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกยายเกตุ โคกยายเกตุ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๒๙๕

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ รุ่งเรือง
๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกยายเกตุ โคกยายเกตุ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๒๙๖

เด็กหญิงชลธิชา แก้วมหา
๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกยายเกตุ โคกยายเกตุ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๒๙๗

เด็กหญิงพาณิภัค เชียงทอง
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกยายเกตุ โคกยายเกตุ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๒๙๘

เด็กหญิงยุภาดา เนียมชาวนา
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกยายเกตุ โคกยายเกตุ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๒๙๙

เด็กหญิงณัฎฐณิชา เจริญสุข
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกยายเกตุ โคกยายเกตุ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๓๐๐

เด็กหญิงชลธิชา โพธิ
๒๘/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกยายเกตุ โคกยายเกตุ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๓๐๑

เด็กหญิงอัญชิสา ปราณี
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกยายเกตุ โคกยายเกตุ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๓๐๒

เด็กชายกฤษกร รอดหงษ์ทอง

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกยายเกตุ โคกยายเกตุ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๓๐๓

เด็กชายณัฎภัทร บัวคงหนาม
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกยายเกตุ โคกยายเกตุ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๓๐๔

เด็กหญิงธนภรณ์ สุขะระ
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกยายเกตุ โคกยายเกตุ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๓๐๕

เด็กหญิงกชกร ขุนจันทร์ดี
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกยายเกตุ โคกยายเกตุ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๓๐๖

เด็กชายสุธีมนต์ เปลืองพร้าว

้

๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกยายเกตุ โคกยายเกตุ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๓๐๗

เด็กชายไชยวัฒน์ สุขะระ
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกยายเกตุ โคกยายเกตุ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๓๐๘

เด็กชายธวัชชัย บุตรดี
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกยายเกตุ โคกยายเกตุ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๓๐๙

เด็กหญิงปนิตา ปะธิปะ
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกยายเกตุ โคกยายเกตุ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๓๑๐

เด็กหญิงจีรนันท์ รอดพ่วง
๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกยายเกตุ โคกยายเกตุ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๓๑๑

เด็กหญิงปภาวรินทร์ จันทร์ส่งกลิน

่

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกยายเกตุ โคกยายเกตุ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๓๑๒

เด็กหญิงกชนุช สุวรรณช้าง
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกยายเกตุ โคกยายเกตุ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๓๑๓

เด็กชายธนพงษ์ รุ่งเรือง
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกยายเกตุ โคกยายเกตุ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๓๑๔

เด็กหญิงเนตรลดา ปรีสงค์
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกยายเกตุ โคกยายเกตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๙๕ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๑๐๓๑๕

เด็กชายธนชาติ ศรีสมพงษ์
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกยายเกตุ โคกยายเกตุ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๓๑๖

เด็กชายปองภพ ไชยแสน
๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกยายเกตุ โคกยายเกตุ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๓๑๗

เด็กหญิงกัลยาณี ศรีคูบัว
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดช่องลม ท่าพระยาจักร์  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๓๑๘

เด็กชายกิตติพงษ์ เกษมสุข
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดช่องลม ท่าพระยาจักร์  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๓๑๙

เด็กหญิงชญาดา สุนทรวิภาต
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดช่องลม ท่าพระยาจักร์  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๓๒๐

เด็กหญิงณัฐณิชา แดงมณี
๐๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดช่องลม ท่าพระยาจักร์  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๓๒๑

เด็กชายธีรพงศ์ สังข์วรรณะ
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดช่องลม ท่าพระยาจักร์  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๓๒๒

เด็กชายปริวัฒน์ คำวันสา
๐๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดช่องลม ท่าพระยาจักร์  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๓๒๓

เด็กหญิงพรรณวษา ศรีคูบัว
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดช่องลม ท่าพระยาจักร์  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๓๒๔

เด็กชายกฤษณะ คำมา
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดช่องลม ท่าพระยาจักร์  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๓๒๕

เด็กชายพีรกัทร ชัยศรีนทร์
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดช่องลม ท่าพระยาจักร์  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๓๒๖

เด็กชายวิชากร ศรีคูบัว

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดช่องลม ท่าพระยาจักร์  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๓๒๗

เด็กหญิงศศิธร ทองนุม

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดช่องลม ท่าพระยาจักร์  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๓๒๘

เด็กหญิงอรทัย พาสอน
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดช่องลม ท่าพระยาจักร์  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๓๒๙

เด็กชายณรงค์ชัย ธรรมแท้ ๖/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดยางยีแส

่

ยางยีแส

่

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๓๓๐

เด็กชายภัทรพล มีสุข ๔/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดยางยีแส

่

ยางยีแส

่

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๓๓๑

เด็กชายเอกราช บัวสองสี
๑๒/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยางยีแส

่

ยางยีแส

่

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๓๓๒

เด็กชายภาคิน พรสัจจะธรรม
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยางยีแส

่

ยางยีแส

่

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๓๓๓

เด็กชายภคิน สวิระสฤษดิ

์

๒๐/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดยางยีแส

่

ยางยีแส

่

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๓๓๔

เด็กหญิงปุณยาพร การะวงศ์
๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยางยีแส

่

ยางยีแส

่

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๓๓๕

เด็กหญิงภันทิลา ทองเหม

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยางยีแส

่

ยางยีแส

่

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๓๓๖

เด็กชายกอบอน รักน้อย ๗/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดยางยีแส

่

ยางยีแส

่

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๓๓๗

เด็กชายจักรกฤษณ์ กลินดอกแก้ว

่

๑/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดยางยีแส

่

ยางยีแส

่

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๓๓๘

เด็กชายจักรพงษ์ มอญขาม
๒๓/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยางยีแส

่

ยางยีแส

่

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๓๓๙

เด็กชายฉัตรชัย เขียวบริสุทธิ

์

๒๔/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดยางยีแส

่

ยางยีแส

่

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๓๔๐

เด็กชายชัยฤทธิ

์

บัวสองสี
๑๑/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยางยีแส

่

ยางยีแส

่

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๓๔๑

เด็กชายฐิรวัฒน์ เนียมอินทร์

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยางยีแส

่

ยางยีแส

่

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๓๔๒

เด็กชายธนาวุฒิ สุขสำราญ
๑๐/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยางยีแส

่

ยางยีแส

่

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๓๔๓

เด็กชายธนวัต อาจคงหาญ
๑๔/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยางยีแส

่

ยางยีแส

่

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๓๔๔

เด็กชายยุคงเดช ขอมชู
๑๒/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดยางยีแส

่

ยางยีแส

่

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๓๔๕

เด็กชายรพีภัทร รอดหงษ์ทอง
๑๔/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยางยีแส

่

ยางยีแส

่

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๓๔๖

เด็กชายรัฐภูมิ อยู่ฤทธิ

์

๒๒/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดยางยีแส

่

ยางยีแส

่

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๓๔๗

เด็กชายวรายุทธ กุลศรี ๓/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดยางยีแส

่

ยางยีแส

่

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๓๔๘

เด็กชายวุฒิชัย หลวงถนนเจริญ
๑๘/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยางยีแส

่

ยางยีแส

่

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๓๔๙

เด็กชายสมชาย ช่างเรือนกุล
๑๓/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดยางยีแส

่

ยางยีแส

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๙๖ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๑๐๓๕๐

เด็กชายอิคคิว ไม่มีนามสกุล ๑/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดยางยีแส

่

ยางยีแส

่

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๓๕๑

เด็กหญิงขจารินทร์ ศรีบุญนาค
๒๐/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยางยีแส

่

ยางยีแส

่

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๓๕๒

เด็กหญิงธิรดา รู้รอบดี
๒๖/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดยางยีแส

่

ยางยีแส

่

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๓๕๓

เด็กหญิงเบญจพร ชมชืน

่

๑๘/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดยางยีแส

่

ยางยีแส

่

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๓๕๔

เด็กหญิงวรัญญา ดอกไม้แย้ม

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยางยีแส

่

ยางยีแส

่

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๓๕๕

เด็กหญิงสุวนันท์ เนียมหอม
๑๕/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยางยีแส

่

ยางยีแส

่

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๓๕๖

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ พินทา
๒๖/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยางยีแส

่

ยางยีแส

่

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๓๕๗

เด็กหญิงองค์อร จากถิน

่

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยางยีแส

่

ยางยีแส

่

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๓๕๘

เด็กหญิงสุกัญญญา ร่วมธรรม
๑๑/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยางยีแส

่

ยางยีแส

่

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๓๕๙

เด็กหญิงจันทร์ทรา พัดเพชร ๓๐/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดยางยีแส

่

ยางยีแส

่

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๓๖๐

เด็กหญิงกมลวรรณ ทองเหม
๒๙/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดยางยีแส

่

ยางยีแส

่

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๓๖๑

เด็กชายณัฐพร อินทร์อำไพ

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองตาสาม หนองตาสาม  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๓๖๒

เด็กชายมานะชัย จีนจันทร์
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองตาสาม หนองตาสาม  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๓๖๓

เด็กหญิงกมลวรรณ เทียมจันทร์
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองตาสาม หนองตาสาม  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๓๖๔

เด็กหญิงนันทการ์ หลวงกาสาน
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองตาสาม หนองตาสาม  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๓๖๕

เด็กหญิงปุณยาพร โพธิแสนสุข

์

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองตาสาม หนองตาสาม  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๓๖๖

เด็กหญิงกชกร คล้ายทอง
๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองตาสาม หนองตาสาม  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๓๖๗

เด็กชายสุริยะ จำรัสบุรณ์ ๙/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหนองตาสาม หนองตาสาม  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๓๖๘

เด็กชายภานุวัฒน์ แก้วสระแสน ๘/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหนองตาสาม หนองตาสาม  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๓๖๙

เด็กชายสรพัศ อิมรัตน์

่

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองตาสาม หนองตาสาม  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๓๗๐

เด็กชายฐิติกร แก้วสระแสน
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองตาสาม หนองตาสาม  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๓๗๑

เด็กชายโยธิน เงินประโคน

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองตาสาม หนองตาสาม  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๓๗๒

เด็กชายกองทัพ พันธุ์ทองดี
๑๙/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองตาสาม หนองตาสาม  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๓๗๓

เด็กชายธนภัทร เอือเฟอ

้

๓๐/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดหนองตาสาม หนองตาสาม  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๓๗๔

เด็กชายธีริธ วิมูลชาติ ๖/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดหนองตาสาม หนองตาสาม  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๓๗๕

เด็กชายพงศกร มาลมพันธ์
๑๗/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองตาสาม หนองตาสาม  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๓๗๖

เด็กชายภาณุวัฒน์ แสงเดือน
๒๖/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองตาสาม หนองตาสาม  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๓๗๗

เด็กชายรัฐภูมิ ลีสุขสาม
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองตาสาม หนองตาสาม  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๓๗๘

เด็กชายอภิชิต เสือนุ้ย
๒๓/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองตาสาม หนองตาสาม  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๓๗๙

เด็กชายอรุณ ลีสุขสาม

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองตาสาม หนองตาสาม  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๓๘๐
เด็กหญิงหทัยกาญจน์ เฉียวงษ์ทอง

่

๑๕/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดหนองตาสาม หนองตาสาม  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๓๘๑

เด็กหญิงธันยากร รอดยอดสร้อย ๒/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหนองตาสาม หนองตาสาม  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๓๘๒

เด็กหญิงปานิตา อดทนดี
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองตาสาม หนองตาสาม  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๓๘๓

เด็กหญิงอารีรัตน์ พันธุ์เขียว

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองตาสาม หนองตาสาม  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๓๘๔
เด็กหญิงมนทิราวรรณ

โพธิทอง

์

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองตาสาม หนองตาสาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๙๗ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๑๐๓๘๕

เด็กหญิงศิริพร สมเหมาะ ๙/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดหนองตาสาม หนองตาสาม  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๓๘๖

เด็กหญิงฐิติมา ทับทิมทอง
๒๑/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองตาสาม หนองตาสาม  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๓๘๗

เด็กหญิงฐิติมา ลีสุขสาม
๑๙/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองตาสาม หนองตาสาม  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๓๘๘

เด็กหญิงนำเพชร ลีสุขสาม
๑๘/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองตาสาม หนองตาสาม  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๓๘๙

เด็กชายปณณทัต สุขสบาย
๒๓/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองตาสาม หนองตาสาม  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๓๙๐

เด็กชายณัฐวุฒิ แก้วสระแสน ๖/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหนองตาสาม หนองตาสาม  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๓๙๑

เด็กหญิงปณฐิสา แหวนทองคำ ๖/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดหนองตาสาม หนองตาสาม  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๓๙๒

เด็กชายณรงค์กรณ์ เวชพันธ์

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองตาสาม หนองตาสาม  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๓๙๓

เด็กหญิงนิษฐ์ณัฏฐา พรมจันทร์ ๘/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหนองตาสาม หนองตาสาม  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๓๙๔

เด็กหญิงบุษบงก์ ศรีเหรา
๒๐/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองตาสาม หนองตาสาม  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๓๙๕

เด็กหญิงเขมิกา แดงดี

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองตาสาม หนองตาสาม  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๓๙๖

เด็กหญิงชัยญพร บัวบาน
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองตาสาม หนองตาสาม  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๓๙๗

เด็กหญิงวิยะดา คำดี
๒๖/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองตาสาม หนองตาสาม  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๓๙๘

เด็กหญิงสุรีย์มาศ สมาวงษ์ ๘/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหนองตาสาม หนองตาสาม  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๓๙๙

เด็กหญิงกนกพิมพ์ เลิศคอนสาร
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาดีสลัก วัดเขาดีสลัก  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๔๐๐

เด็กหญิงสุพิชญา เลิศคอนสาร
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาดีสลัก วัดเขาดีสลัก  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๔๐๑

เด็กหญิงธวัลรัตน์ นาคน้อย
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาดีสลัก วัดเขาดีสลัก  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๔๐๒

เด็กชายฐิติวุฒิ จ่าพันธ์
๓๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาดีสลัก วัดเขาดีสลัก  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๔๐๓

เด็กชายปยพัฒถ์ คล้ายกระแส
๐๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเขาดีสลัก วัดเขาดีสลัก  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๔๐๔

เด็กหญิงชุติมา ยศวิชัย
๐๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเขาดีสลัก วัดเขาดีสลัก  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๔๐๕

เด็กหญิงวรรณา มอญเพชร
๓๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเขาดีสลัก วัดเขาดีสลัก  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๔๐๖

เด็กหญิงธนภรณ์ แท่นน้อย
๐๑/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเขาดีสลัก วัดเขาดีสลัก  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๔๐๗

เด็กหญิงอภิญญา อาจคงหาญ
๐๖/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเขาดีสลัก วัดเขาดีสลัก  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๔๐๘

เด็กชายวายุ คุ้มพันธุ์แย้ม
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคีรีเจริญผล วัดคีรีเจริญผล  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๔๐๙

เด็กชายคเชนทร์ สุขประเสริฐ
๒๗/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคีรีเจริญผล วัดคีรีเจริญผล  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๔๑๐

เด็กชายสุธาศิน ศรีเทศ
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคีรีเจริญผล วัดคีรีเจริญผล  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๔๑๑

เด็กชายนำเพชร วงษ์สุวรรณ
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคีรีเจริญผล วัดคีรีเจริญผล  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๔๑๒

เด็กหญิงปุณยาพร สุคนธสุขกุล
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคีรีเจริญผล วัดคีรีเจริญผล  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๔๑๓

เด็กชายพรชัย ปานปล้อง
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคีรีเจริญผล วัดคีรีเจริญผล  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๔๑๔

เด็กชายณัฐภูมิ หาญกล้า
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคีรีเจริญผล วัดคีรีเจริญผล  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๔๑๕

เด็กชายณัฎฐกิตติ

์

แจ่มจันทร์
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคีรีเจริญผล วัดคีรีเจริญผล  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๔๑๖

เด็กชายกริชชนะชัย เทียงตรง

่

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคีรีเจริญผล วัดคีรีเจริญผล  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๔๑๗

เด็กชายอดิศักดิ

์

ฉิมมา
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคีรีเจริญผล วัดคีรีเจริญผล  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๔๑๘

เด็กชายณัฐพล ปนพุก
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคีรีเจริญผล วัดคีรีเจริญผล  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๔๑๙

เด็กชายกิตติภูมิ ฆ้องบ้านโข้ง
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคีรีเจริญผล วัดคีรีเจริญผล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๙๘ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๑๐๔๒๐

เด็กชายยุคลธร คำศรี
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคีรีเจริญผล วัดคีรีเจริญผล  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๔๒๑

เด็กหญิงศรุตา หงษ์ทอง
๒๒/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคีรีเจริญผล วัดคีรีเจริญผล  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๔๒๒

เด็กหญิงเปรมชนิดา ช้างเขียว
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคีรีเจริญผล วัดคีรีเจริญผล  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๔๒๓

เด็กหญิงสินนภา ตุ่มศรียา
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคีรีเจริญผล วัดคีรีเจริญผล  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๔๒๔

เด็กหญิงสุพรรษา นาพนัง
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคีรีเจริญผล วัดคีรีเจริญผล  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๔๒๕
เด็กหญิงอักษรสวรรค์

ผิวอ่อนดี

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคีรีเจริญผล วัดคีรีเจริญผล  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๔๒๖

เด็กชายธีรศักดิ

์

ฝกจันทร์
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคีรีเจริญผล วัดคีรีเจริญผล  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๔๒๗

เด็กชายณัฐภูมิ จันชัยภูมิ

้

๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคีรีเจริญผล วัดคีรีเจริญผล  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๔๒๘

เด็กหญิงวนัสนันท์ จันทร์เสียงใส
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคีรีเจริญผล วัดคีรีเจริญผล  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๔๒๙

เด็กหญิงอัปสร ศรีภุมมา
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคีรีเจริญผล วัดคีรีเจริญผล  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๔๓๐

เด็กหญิงผักบุ้ง ศรีเทศ
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคีรีเจริญผล วัดคีรีเจริญผล  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๔๓๑

เด็กหญิงนันทิยา ปนไว
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคีรีเจริญผล วัดคีรีเจริญผล  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๔๓๒

เด็กหญิงเมราวดี พุ่มพฤกษ์
๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคีรีเจริญผล วัดคีรีเจริญผล  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๔๓๓

เด็กหญิงฑิตาพา หมวกเพ็ชร
๐๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคีรีเจริญผล วัดคีรีเจริญผล  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๔๓๔

เด็กชายชุติเดช จงศิริธารทอง

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๔๓๕

เด็กชายณัฐธนวัฒน์ สังข์สุวรรณ
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๔๓๖

เด็กชายฐากูร ยศวิชัย
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๔๓๗

เด็กชายพรเทพ ปานนุษณ์
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๔๓๘

เด็กชายฐิติศักดิ

์

แก้ววงษา
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๔๓๙

เด็กชายอดิศักดิ

์

พันธ์ปาน
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๔๔๐

เด็กหญิงมยุรี สระทอง
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๔๔๑

เด็กหญิงพิไลวรรณ การะเวก
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๔๔๒

เด็กหญิงบุญสิตา สาลี
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๔๔๓

เด็กหญิงรัชนีวรรณ กันยาประสิทธิ

์

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๔๔๔

เด็กหญิงอรปรียา ผิวอ่อนดี

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๔๔๕

เด็กชายวัชรินทร์ รอดพ่วง
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๔๔๖

เด็กชายธีรภาพ วงษ์แก้ว
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๔๔๗

เด็กชายธนากร ศรีพานทอง
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๔๔๘

เด็กชายวุฒิชัย บัวบาน
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๔๔๙

เด็กชายศิวัช พูลทอง
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๔๕๐

เด็กชายอำมรินทร์ หงษ์เวียงจันทร์
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๔๕๑

เด็กชายอลงกรณ์ ก๊งจ้อย
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๔๕๒

เด็กชายภีรภัทร์ ขจรทรัพย์
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๔๕๓

เด็กชายสหภาพ ทองหล่อ

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๔๕๔

เด็กหญิงณัฐณิชา จีนขี
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๒๙๙ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๑๐๔๕๕

เด็กหญิงสุวรรณา สาลี
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๔๕๖

เด็กหญิงอัญชลี ระเวกโสม
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๔๕๗

เด็กหญิงสมพร โรจน์บุญถึง
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๔๕๘

เด็กหญิงปทมาพร ทองทรัพย์ใหญ๋
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๔๕๙

เด็กหญิงอนัญญา ธรรมเนียมมี
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๔๖๐

เด็กหญิงเกวลี ศรีนำเงิน
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๔๖๑

เด็กหญิงวิกันดา อาชญาพอง
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๔๖๒
เด็กหญิงประกายรัตน์

วุธวงษ์
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๔๖๓

เด็กหญิงสาวิตรี สอนฮัว

้

๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๔๖๔

เด็กหญิงณัฐชา เปรมคำศรี
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๔๖๕

เด็กหญิงสิริวิมล โพธิมณี

์

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๔๖๖

เด็กหญิงวรัญญา อำไพ
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๔๖๗

เด็กหญิงดลศิริ นันท์ดอนคา

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๔๖๘

เด็กชายก้องเกียรติ มอญงาม
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๔๖๙

เด็กชายพงศกร พุทธรักษา
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๔๗๐

เด็กชายมงคลชัย ปรางจันทร์
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๔๗๑

เด็กชายกฤตภัค เพินสุข
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๔๗๒

เด็กชายสวัชร์ กลินพุฒซ้อน

่

๑๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม

วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๔๗๓

เด็กชายชัชวาล ประภาแก้ว
๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๔๗๔

เด็กหญิงเปมภิการ์ กลำพบุตร
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๔๗๕

เด็กหญิงภาวิณี อ่อนแหยม
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๔๗๖

เด็กหญิงเนตรนภา ศรีคำแหง
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๔๗๗

เด็กหญิงอริศรา ศรีหนองคู
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๔๗๘

เด็กหญิงศิรินยา เกตุสิทธิ

์

๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๔๗๙

เด็กหญิงศอรรยา นุชเทียน
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๔๘๐

เด็กหญิงมณีรัตน์ มีทองคำ
๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๔๘๑

เด็กหญิงกัญญาภัทร อ่อนน่วม
๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๔๘๒

เด็กหญิงอิงค์ดาว อินทร์ประสาท
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๔๘๓

เด็กหญิงอรวรรณ สุวรรณ
๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
วัดสระกร่างเจริญธรรม

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๔๘๔

เด็กชายกิตตินันท์ ชูดี ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดศรีสำราญ
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๔๘๕

เด็กชายคฑาวุธ อ่อนดี ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดศรีสำราญ
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๔๘๖

เด็กชายพรชัย เนียมหอม ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดศรีสำราญ
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๔๘๗

เด็กชายจักรภัทร จันทร์แก้ว ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดศรีสำราญ
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๔๘๘

เด็กชายอำพล จำศิลป ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดศรีสำราญ
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๔๘๙

เด็กชายศุภเชษฐ์ แร่เพชร ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดศรีสำราญ
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๓๐๐ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๑๐๔๙๐

เด็กหญิงฐานิกา ศรีตองอ่อน ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดศรีสำราญ
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๔๙๑

เด็กหญิงปณิตา รัศมี ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดศรีสำราญ
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๔๙๒

เด็กหญิงสกาวเดือน ดำดี ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดศรีสำราญ
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๔๙๓

เด็กหญิงธนัชพร ยากลินหอม

่

๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดศรีสำราญ
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๔๙๔

เด็กหญิงฐิติภา ยากลินหอม

่

๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดศรีสำราญ
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๔๙๕

เด็กหญิงรุ่งนภา เหมือนแก้ว ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดศรีสำราญ
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๔๙๖

เด็กหญิงณัฏฐณิชา มะอาจเลิศ ๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดศรีสำราญ
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๔๙๗

เด็กหญิงพรหมพร ผิวเกลียง

้

๐/๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดศรีสำราญ
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๔๙๘

เด็กหญิงเนตรนภา ทามนตรี ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดศรีสำราญ
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๔๙๙

เด็กหญิงมณิสา เม่นหรุ่ม ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดศรีสำราญ
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๕๐๐

เด็กหญิงอรปรียา มะอาจเลิศ ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดศรีสำราญ
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๕๐๑

เด็กหญิงนฤภร สริอุบล ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดศรีสำราญ
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๕๐๒

เด็กหญิงจีรนันท์ ปานศรีแก้ว ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดศรีสำราญ
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๕๐๓

เด็กหญิงขนิษฐา ศรีสุวรรณ ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดศรีสำราญ
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๕๐๔

เด็กหญิงกุลณัฏฐ์ น้อยนึง

่

๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดศรีสำราญ
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๕๐๕

เด็กหญิงรัตนภรณ์ เสือรัตน์ ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดศรีสำราญ
วัดจันทรังษีฉิมาวาส

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๕๐๖

เด็กหญิงพนิดา
เล้าประพันธ์นุวงศ์ ๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ขาด วัดไผ่ขาด  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๕๐๗

เด็กหญิงนงนภัส อ่อนดี
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ขาด วัดไผ่ขาด  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๕๐๘

เด็กชายวีรยุทธ สุดใจดี
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ขาด วัดไผ่ขาด  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๕๐๙

เด็กหญิงกมลชนก เม่นหรุ่ม
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ขาด วัดไผ่ขาด  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๕๑๐

เด็กหญิงกัญญ์วรา ม่วงศรี
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ขาด วัดไผ่ขาด  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๕๑๑

เด็กหญิงประภา ปนะกา

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ขาด วัดไผ่ขาด  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๕๑๒

เด็กหญิงพิมพ์มาดา ขันทองดี

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ขาด วัดไผ่ขาด  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๕๑๓

เด็กหญิงศิริวรรณ เจนใจดี

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ขาด วัดไผ่ขาด  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๕๑๔

เด็กหญิงสุชานันท์ สงเคราะห์
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่ขาด วัดไผ่ขาด  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๕๑๕

เด็กหญิงอัศรีณา สงวนบุญ
๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่ขาด วัดไผ่ขาด  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๕๑๖

เด็กชายธานินทร์ งามขำ

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหัวโพธิ

์

วัดหัวโพธิ

์

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๕๑๗

เด็กชายธนากร ละออ
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหัวโพธิ

์

วัดหัวโพธิ

์

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๕๑๘

เด็กชายภูมินทร์ สำราญพันธ์
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหัวโพธิ

์

วัดหัวโพธิ

์

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๕๑๙

เด็กชายศิริชัย อ่อนละออ

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหัวโพธิ

์

วัดหัวโพธิ

์

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๕๒๐

เด็กชายเพชรศิริ ใจกำแหง
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหัวโพธิ

์

วัดหัวโพธิ

์

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๕๒๑

เด็กชายธนกฤต แจ้งสว่าง
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหัวโพธิ

์

วัดหัวโพธิ

์

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๕๒๒

เด็กชายนวินเมธ เชียวชาญ

่

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหัวโพธิ

์

วัดหัวโพธิ

์

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๕๒๓

เด็กชายจิติญา พงสะพุง
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหัวโพธิ

์

วัดหัวโพธิ

์

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๕๒๔

เด็กชายกิตติกร บัวทอง
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหัวโพธิ

์

วัดหัวโพธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๓๐๑ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๑๐๕๒๕

เด็กหญิงณิชากร กิจบำรุง
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหัวโพธิ

์

วัดหัวโพธิ

์

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๕๒๖

เด็กหญิงวิภาวี ปุยภิรมย์
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหัวโพธิ

์

วัดหัวโพธิ

์

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๕๒๗

เด็กหญิงกชนันท์ ขาวเหลือง
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหัวโพธิ

์

วัดหัวโพธิ

์

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๕๒๘

เด็กหญิงธิญาดา ข้องม่วง
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหัวโพธิ

์

วัดหัวโพธิ

์

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๕๒๙

เด็กหญิงวรรณิษา เชิดฉันท์
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหัวโพธิ

์

วัดหัวโพธิ

์

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๕๓๐

เด็กหญิงปาริฉัตร คลาดแคล้วดี
๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหัวโพธิ

์

วัดหัวโพธิ

์

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๕๓๑

เด็กหญิงภัณฑิรา ใจแจ้ง
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหัวโพธิ

์

วัดหัวโพธิ

์

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๕๓๒

เด็กหญิงปริฉัตร ชาวเมืองกรุง
๐๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหัวโพธิ

์

วัดหัวโพธิ

์

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๕๓๓

เด็กหญิงสุฐิตา บัวแดง
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหัวโพธิ

์

วัดหัวโพธิ

์

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๕๓๔

เด็กชายณัฐภัทร เทียงธรรม

่

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหัวโพธิ

์

วัดหัวโพธิ

์

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๕๓๕

เด็กชายจองชัย จันทร์โอกุล
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหัวโพธิ

์

วัดหัวโพธิ

์

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๕๓๖

นางสาวกนกพร อยู่มากญาติ
๐๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบ่อกรุวิทยา บ่อกรุ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๕๓๗

นางสาวกนกพร ดวงจินดา
๐๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบ่อกรุวิทยา บ่อกรุ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๕๓๘

นางสาวเกศิณี วงษ์เวียง
๒๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ่อกรุวิทยา บ่อกรุ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๕๓๙

เด็กหญิงฃมภู ก้อนคำดี
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อกรุวิทยา บ่อกรุ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๕๔๐

เด็กชายจิรันตร์ สะราคำ
๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อกรุวิทยา บ่อกรุ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๕๔๑

เด็กหญิงจุฑามาศ มะหิงษา
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อกรุวิทยา บ่อกรุ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๕๔๒

เด็กหญิงจุฑารัตน์ มะหิงษา
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อกรุวิทยา บ่อกรุ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๕๔๓

นายชัยมงคล เสือเมือง
๐๔/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบ่อกรุวิทยา บ่อกรุ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๕๔๔

เด็กหญิงณัฐนันท์ สะราคำ
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อกรุวิทยา บ่อกรุ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๕๔๕

เด็กชายณัฐวุฒิ ดวงแก้ว

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อกรุวิทยา บ่อกรุ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๕๔๖

เด็กชายเตรียมพล ทองไพรวรรณ
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อกรุวิทยา บ่อกรุ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๕๔๗

เด็กชายทักษ์ดนัย จันทร
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อกรุวิทยา บ่อกรุ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๕๔๘

เด็กหญิงธาราพร มุขพันธ์
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อกรุวิทยา บ่อกรุ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๕๔๙

นางสาวนงนภัส ทุมแก้ว
๒๐/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนบ่อกรุวิทยา บ่อกรุ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๕๕๐

นางสาวนิตยา แว่นแก้ว
๐๓/๐๘/๒๕๔๐

โรงเรียนบ่อกรุวิทยา บ่อกรุ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๕๕๑

นายปรีชาชัย ทรงวาจา
๒๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบ่อกรุวิทยา บ่อกรุ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๕๕๒

นางสาวปยาภรณ์ เชือคำสอน

้

๒๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ่อกรุวิทยา บ่อกรุ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๕๕๓

เด็กชายพัลลภ ทองสุข
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อกรุวิทยา บ่อกรุ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๕๕๔
เด็กหญิงรัตน์ติยากรณ์

ดีหร่าย
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อกรุวิทยา บ่อกรุ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๕๕๕

นายวรเมธ ขุมทอง
๒๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อกรุวิทยา บ่อกรุ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๕๕๖

เด็กหญิงวันดี ทองประสิทธิ

์

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อกรุวิทยา บ่อกรุ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๕๕๗

เด็กหญิงสาวิภา ศรีเลิศ
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อกรุวิทยา บ่อกรุ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๕๕๘

เด็กชายอนันทศักดิ

์

เชยชม
๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อกรุวิทยา บ่อกรุ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๕๕๙

นายอนุรักษ์ กาฬภักดี
๒๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ่อกรุวิทยา บ่อกรุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๓๐๒ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๑๐๕๖๐

นางสาวอำไพรพร ชมภูนุช
๐๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ่อกรุวิทยา บ่อกรุ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๕๖๑

เด็กหญิงกชกร จันทร
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" บ่อกรุ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๕๖๒

เด็กชายกิตติธ้ช ภูฆัง
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" บ่อกรุ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๕๖๓

เด็กชายจตุพร เพ็ชรปานกัน
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" บ่อกรุ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๕๖๔

เด็กหญิงชัชชารีย์ กาฬภักดี
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" บ่อกรุ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๕๖๕

เด็กหญิงชุติกาญจน์ สุทธิอาคาร
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" บ่อกรุ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๕๖๖

เด็กชายชุติเทพ ดีเสมอ
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" บ่อกรุ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๕๖๗

เด็กหญิงฐิดาภา ดีเสมอ
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" บ่อกรุ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๕๖๘

เด็กหญิงฐิติมากร ศรีภา
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" บ่อกรุ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๕๖๙

เด็กชายณภัทร กาฬภักดี
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" บ่อกรุ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๕๗๐

เด็กหญิงณัฐนรี

เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา ๑๑/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" บ่อกรุ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๕๗๑

เด็กชายณัฐวัฒน์ จันทร
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" บ่อกรุ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๕๗๒

เด็กชายณัฐศักดิ

์

อำพันศรี
๐๙/๐๒/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" บ่อกรุ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๕๗๓

เด็กชายณัตพงษ์ นิลไสล

๑๓/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" บ่อกรุ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๕๗๔

เด็กชายเตชสิทธิ

์

กาฬภักดี
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" บ่อกรุ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๕๗๕

เด็กชายธนโชติ พงศ์ปญจศีล
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" บ่อกรุ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๕๗๖

เด็กหญิงธนพร เงินแถม
๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" บ่อกรุ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๕๗๗

เด็กชายธนากร มนตรีอุปถัมภ์
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" บ่อกรุ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๕๗๘

เด็กชายธนิสร กาฬภักดี
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" บ่อกรุ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๕๗๙

เด็กชายธัชนันท์ ภูผา
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" บ่อกรุ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๕๘๐

เด็กชายธาราเทพ ขันทองดี
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" บ่อกรุ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๕๘๑

เด็กชายธีรพงศ์ กาฬภักดี
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" บ่อกรุ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๕๘๒

เด็กชายนนทกร มรพัฒน์
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" บ่อกรุ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๕๘๓

เด็กชายนพกร ทองชืน

่

๓๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" บ่อกรุ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๕๘๔

เด็กชายพงศพล ธีรนุชพงษ์
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" บ่อกรุ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๕๘๕

เด็กชายพัชรพล กาฬภักดี
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" บ่อกรุ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๕๘๖

เด็กหญิงพัชราภา กาฬภักดี
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" บ่อกรุ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๕๘๗

เด็กหญิงพาขวัญ ศิริโชติ
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" บ่อกรุ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๕๘๘

เด็กชายพาทิศ กาฬภักดี
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" บ่อกรุ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๕๘๙

เด็กหญิงพิชชาภา กาฬภักดี

๒๖/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" บ่อกรุ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๕๙๐

เด็กหญิงพิชชาภา อกอุ่น
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" บ่อกรุ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๕๙๑

เด็กหญิงพิมพิดา กาฬภักดี
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" บ่อกรุ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๕๙๒

เด็กชายพีรพัฒน์ ทองอุทัย
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" บ่อกรุ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๕๙๓

เด็กหญิงเพชรลัดดา พระภูมี
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" บ่อกรุ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๕๙๔

เด็กหญิงเพ็ญนภา คำขาว
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" บ่อกรุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๓๐๓ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๑๐๕๙๕

เด็กชายภีรวัฒน์ กาฬภักดี
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" บ่อกรุ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๕๙๖

เด็กหญิงมุกธิตา รักษ์มณี
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" บ่อกรุ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๕๙๗

เด็กหญิงรุ่งนภา แก้วสิงห์
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" บ่อกรุ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๕๙๘

เด็กชายลัทธพรรณ วงษ์ใจดี

๒๓/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" บ่อกรุ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๕๙๙

เด็กหญิงวชิรพิมพ์ จอมสันเทียะ
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" บ่อกรุ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๖๐๐

เด็กชายวรากร กาฬภักดี
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" บ่อกรุ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๖๐๑
เด็กหญิงสุพรรณณิกา

คงคาศรี

๒๑/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" บ่อกรุ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๖๐๒

เด็กชายอนุวัตร โลกสว่าง
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" บ่อกรุ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๖๐๓

เด็กชายอิทธิเชษฐ์ นราทร
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" บ่อกรุ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๖๐๔

เด็กหญิงอุษา กาฬภักดี
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" บ่อกรุ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๖๐๕

เด็กชายไอยรา ครฑจันทร์
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" บ่อกรุ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๖๐๖

เด็กหญิงธัญญลักษณ์ สุขสมพงษ์
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองชะอม วัดคลองชะอม  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๖๐๗

เด็กหญิงกฤตพร ศรีทอง
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองชะอม วัดคลองชะอม  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๖๐๘

เด็กหญิงศจี มณีวงษ์
๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองชะอม วัดคลองชะอม  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๖๐๙

เด็กหญิงกัญจนพัชร สมคิด
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองชะอม วัดคลองชะอม  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๖๑๐

เด็กชายวงศกร แฟงรักษ์
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองชะอม วัดคลองชะอม  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๖๑๑

เด็กชายวุทธิชัย พิมพ์ศิลป
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองชะอม วัดคลองชะอม  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๖๑๒

เด็กชายจักรภัทร กรุดเพ็ชร
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองชะอม วัดคลองชะอม  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๖๑๓

เด็กชายพัสกร ชูวงษ์
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองชะอม วัดคลองชะอม  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๖๑๔

เด็กชายเรวัฒน์ ทับทิมศรี
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองชะอม วัดคลองชะอม  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๖๑๕

เด็กชายอานนท์ ใจดี
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองชะอม วัดคลองชะอม  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๖๑๖

เด็กหญิงอภิญญา ชาวปลายนา

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองชะอม วัดคลองชะอม  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๖๑๗

เด็กหญิงมัณฑนา ล้อมวงษ์
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองชะอม วัดคลองชะอม  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๖๑๘

เด็กหญิงสิริกานต์ ขอพึง

่

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองชะอม วัดคลองชะอม  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๖๑๙

เด็กชายธรรมรัตน์ จันภาวะ
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปาพระเจ้า วัดปาพระเจ้า  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๖๒๐

เด็กชายอชิรวิชญ์ เมฆเคลือน

่

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปาพระเจ้า วัดปาพระเจ้า  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๖๒๑

เด็กชายจิระศักดิ

์

ช่วยชูเชิด
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปาพระเจ้า วัดปาพระเจ้า  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๖๒๒

เด็กชายณัฐกาญจน์ มะลิทอง
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปาพระเจ้า วัดปาพระเจ้า  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๖๒๓

เด็กชายอติพัฒน์ นาคกุญชร
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปาพระเจ้า วัดปาพระเจ้า  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๖๒๔

เด็กหญิงอรนลิน ชาวอุทัย
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปาพระเจ้า วัดปาพระเจ้า  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๖๒๕

เด็กหญิงธนภรณ์ มีศรี
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปาพระเจ้า วัดปาพระเจ้า  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๖๒๖

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ พุทธิโชติ
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปาพระเจ้า วัดปาพระเจ้า  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๖๒๗

เด็กหญิงนิญากรณ์ ชูวงษ์

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปาพระเจ้า วัดปาพระเจ้า  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๖๒๘

เด็กหญิงอชิชา หงส์ทอง
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปาพระเจ้า วัดปาพระเจ้า  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๖๒๙

เด็กหญิงลีลาวดี พิกุลขาว
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปาพระเจ้า วัดปาพระเจ้า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๓๐๔ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๑๐๖๓๐

เด็กชายทนานพ วงษ์เงินหอม
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาพระเจ้า วัดปาพระเจ้า  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๖๓๑

เด็กหญิงพิภัชพร ขำวงษ์
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาพระเจ้า วัดปาพระเจ้า  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๖๓๒

เด็กหญิงปาริฉัตร สมจิตร
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรางหางม้า วัดวสันตาราม  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๖๓๓

เด็กชายธนวัฒน์ บุญผาด
๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านรางหางม้า วัดวสันตาราม  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๖๓๔

เด็กหญิงดาริกา ตรุษเพ็ชร์
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรางหางม้า วัดวสันตาราม  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๖๓๕

เด็กหญิงวาสนา ตรัสงาม
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านรางหางม้า วัดวสันตาราม  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๖๓๖

เด็กหญิงธันยชนก เมืองวงษ์
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านรางหางม้า วัดวสันตาราม  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๖๓๗

เด็กหญิงพลัฏฐ์พร สิงห์งาม
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรางหางม้า วัดวสันตาราม  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๖๓๘

เด็กชายธันวา งามขำ

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรางหางม้า วัดวสันตาราม  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๖๓๙

เด็กชายธีวสุ กันชาติ
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรางหางม้า วัดวสันตาราม  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๖๔๐

เด็กชายจีรชัย ปานปน
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรางหางม้า วัดวสันตาราม  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๖๔๑

เด็กหญิงพัชรีวรรณ นิงนึก

่

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรางหางม้า วัดวสันตาราม  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๖๔๒

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ดอกกุหลาบ
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรางหางม้า วัดวสันตาราม  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๖๔๓

เด็กหญิงกัญญารัตน์ พึงมนัส

่

๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรางหางม้า วัดวสันตาราม  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๖๔๔

เด็กหญิงศิริรักษ์ โหรนาค
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรางหางม้า วัดวสันตาราม  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๖๔๕

เด็กหญิงสุกัญญา ฉิมรักษ์
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรางหางม้า วัดวสันตาราม  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๖๔๖

เด็กหญิงฐิติมา โสดาศรี
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรางหางม้า วัดวสันตาราม  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๖๔๗

เด็กชายภูริพัฒน์ คงคากูล
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา วัดวสันตาราม  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๖๔๘

เด็กชายรุ่งโรจน์ พลเสน
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา วัดวสันตาราม  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๖๔๙

เด็กหญิงฐิฎาภรณ์ คงเพ็ชร
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา วัดวสันตาราม  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๖๕๐

เด็กหญิงฐิติวรรณ อู่ทอง
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา วัดวสันตาราม  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๖๕๑

เด็กหญิงณัฏฐ์ณิชา พวงนิล
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา วัดวสันตาราม  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๖๕๒

เด็กหญิงสุพรรษา ศรีสังข์งาม
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา วัดวสันตาราม  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๖๕๓

เด็กชายธนวินท์ ศรีนวล

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา วัดวสันตาราม  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๖๕๔

เด็กหญิงอาริสา บุตรโพธิ

์

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา วัดวสันตาราม  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๖๕๕

เด็กหญิงสุวรรณา โพธิมัน

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา วัดวสันตาราม  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๖๕๖

เด็กหญิงชนิตา สมบุญ
๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา วัดวสันตาราม  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๖๕๗

นางสาวชฏาพร คชชาญ

๒๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา วัดวสันตาราม  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๖๕๘

นางสาวอารยา ปรางทอง
๐๕/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา วัดวสันตาราม  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๖๕๙

เด็กหญิงสิริสกุล วงษ์สุวรรณ
๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา วัดวสันตาราม  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๖๖๐

นายธนาวุฒิ แสงวันทอง
๐๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา วัดวสันตาราม  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๖๖๑

เด็กชายญาณวัฒน์ โพธิอำพล

์

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศุภลักษณ์ โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๖๖๒

เด็กชายอัครพล ชืนกลิน

่ ่

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศุภลักษณ์ โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๖๖๓

เด็กหญิงลักษณารีย์ สอดสี
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนศุภลักษณ์ โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๖๖๔

เด็กชายกชรัฐ บุญเทียม

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศุภลักษณ์ โพธิคลาน

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๓๐๕ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๑๐๖๖๕

เด็กชายกรปภพ จงศักดิสวัสดิ

์ ์

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๖๖๖

เด็กชายกฤต เกิดสงกรานต์
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนศุภลักษณ์ โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๖๖๗

เด็กชายกษิดิเดช

์

จำปเรือง
๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๖๖๘

เด็กชายขจรพัฒน์ งามอภิสิทธิ

์

๖/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนศุภลักษณ์ โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๖๖๙

เด็กชายคงเดช กลัดจอมพงษ์

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศุภลักษณ์ โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๖๗๐

เด็กชายจรัญวัฒน์ มัลฑากาญจณ์
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๖๗๑

เด็กชายจิรวัฒน์ วันทอง
๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๖๗๒

เด็กชายชนะมรรค พงศะทัตกิจ
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๖๗๓

เด็กชายชนาธิป ปนทอง
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนศุภลักษณ์ โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๖๗๔

เด็กชายชลสิทธิ

์

อ่อนกล้า
๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๖๗๕

เด็กชายชาติเฉลิม ขุนพิมล
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๖๗๖

เด็กชายชุมพล แจ้งประจักษ์
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศุภลักษณ์ โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๖๗๗

เด็กชายโชติพัฒน์ เอติยัติ
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนศุภลักษณ์ โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๖๗๘

เด็กชายณภัทร ภูฆัง
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนศุภลักษณ์ โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๖๗๙

เด็กชายณัฐภัทร กาญจนะ
๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศุภลักษณ์ โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๖๘๐

เด็กชายณัฐวุฒิ อุ่นพัฒนาศิลป
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๖๘๑

เด็กชายณัทรัฎฐ์ สารถี
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนศุภลักษณ์ โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๖๘๒

เด็กชายดนุรุช เพชรยวน
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนศุภลักษณ์ โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๖๘๓

เด็กชายตรัยคุณ วัฒนการุณ
๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนศุภลักษณ์ โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๖๘๔

เด็กชายเตชภัทร พัวประเสริฐ
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนศุภลักษณ์ โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๖๘๕

เด็กชายถลัษนันท์ ศิริพรรณาภิรัตน์
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๖๘๖

เด็กชายทัศไนย บุญธนาวงศ์
๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศุภลักษณ์ โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๖๘๗

เด็กชายทินภัทร ศรีวิชัย
๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๖๘๘

เด็กชายธนกร เกียรติพงษ์ลาภ

์

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๖๘๙

เด็กชายธนกร โสภาศรีพันธ์
๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๖๙๐

เด็กชายธนกิตต์ ถาวร
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๖๙๑

เด็กชายธนโชติ ลิมชัยสกุล

้

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนศุภลักษณ์ โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๖๙๒

เด็กชายธนวัฒน์ พันธ์เลิศ
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนศุภลักษณ์ โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๖๙๓

เด็กชายธรรศสิต วรรณโชติผาเวช
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนศุภลักษณ์ โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๖๙๔

เด็กชายธัชนันท์ ศรีไวพจน์
๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๖๙๕

เด็กชายธีรวิทย์ สลีแดง
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนศุภลักษณ์ โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๖๙๖

เด็กชายนพอนนต์ พินิจพานิชย์

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศุภลักษณ์ โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๖๙๗

เด็กชายนันทวุฒิ เวชวงศ์
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนศุภลักษณ์ โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๖๙๘

เด็กชายปรัชญา โอชารส
๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๖๙๙

เด็กชายปวิช ไชยทองดี
๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนศุภลักษณ์ โพธิคลาน

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๓๐๖ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๑๐๗๐๐

เด็กชายพงศพล พันธุ์พฤกษชาติ
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๗๐๑

เด็กชายพชรพล ภูละมัย

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศุภลักษณ์ โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๗๐๒

เด็กชายพรภวิษย์ ทวีสิงห์
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนศุภลักษณ์ โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๗๐๓

เด็กชายพันธวัช วิริยางกูร
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนศุภลักษณ์ โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๗๐๔

เด็กชายพิชย ปารมีศิลป
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๗๐๕

เด็กชายพิษณุ ปานสะอาด
๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศุภลักษณ์ โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๗๐๖

เด็กชายพีรพงศ์ ทองคำเจริญ
๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศุภลักษณ์ โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๗๐๗

เด็กชายพูลทรัพย์ อ้อมทอง

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศุภลักษณ์ โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๗๐๘

เด็กชายพูลสิน อ้อมทอง
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๗๐๙

เด็กชายภพพระ
เมฆวัฒนากาญจน์ ๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๗๑๐

เด็กชายภูชณะ วะยาคำ

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศุภลักษณ์ โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๗๑๑

เด็กชายภูมิพัฒน์ ปญญาภู
๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๗๑๒

เด็กชายภูรีวัฒน์ ศรีกุลยนันทน์
๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๗๑๓

เด็กชายรพีพงศ์ ตังธโนปจัย

้

๑/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนศุภลักษณ์ โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๗๑๔

เด็กชายรัชนาท เยียมมิง

่ ่

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนศุภลักษณ์ โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๗๑๕

เด็กชายรัฐพงษ์ มงคลรัตนาสิทธิ

์

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนศุภลักษณ์ โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๗๑๖

เด็กชายวทัญู โฉมยงค์
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนศุภลักษณ์ โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๗๑๗

เด็กชายวรฤทธิ

์

เพ็งคล้าย

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศุภลักษณ์ โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๗๑๘

เด็กชายวัชรพงศ์ จำนงค์จีนารักส์
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๗๑๙

เด็กชายวายุ สุริยพร
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนศุภลักษณ์ โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๗๒๐

เด็กชายศรัณย์วิทย์ รัศมี
๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนศุภลักษณ์ โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๗๒๑

เด็กชายศิวัฒน์ วีระวงษ์
๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนศุภลักษณ์ โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๗๒๒

เด็กชายศุภวิชญ์ จตุรพิธพรพิเศษ
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๗๒๓

เด็กชายสรวีย์
เหลืองโพยมนิมิต

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนศุภลักษณ์ โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๗๒๔

เด็กชายสายนำดอย ใจตุ้ย
๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๗๒๕

เด็กชายอชิระ อึงเจริญทรัพย์

้

๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๗๒๖

เด็กชายอติชาต อุณรุทธ์
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนศุภลักษณ์ โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๗๒๗

เด็กชายอธิคุณ วินาราวรากูล

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศุภลักษณ์ โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๗๒๘

เด็กชายอภิชาติ พิมพ์สิน
๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๗๒๙

เด็กชายอรรถาวิชญ์ พิมพ์สุภางค์
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๗๓๐

เด็กชายอันดา บุญมาแย้ม
๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๗๓๑

เด็กชายอิศราพล พสิษฐ์วาณิช
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนศุภลักษณ์ โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๗๓๒

เด็กหญิงกัชชรส จันทร์มัน

่

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนศุภลักษณ์ โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๗๓๓

เด็กหญิงกันตินันท์ อนุศรี
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๗๓๔

เด็กหญิงกุลจิรา คูบริรักษ์
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ โพธิคลาน

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๓๐๗ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๑๐๗๓๕

เด็กหญิงจรรยมณฑน์ เดชสอน

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศุภลักษณ์ โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๗๓๖

เด็กหญิงจันนภา ช้างแย้ม

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศุภลักษณ์ โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๗๓๗

เด็กหญิงจารุศิริ กิจจารุวงษ์
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนศุภลักษณ์ โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๗๓๘

เด็กหญิงจิดาภา บำรุงราษฎร์
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๗๓๙

เด็กหญิงจิราภัทร ปานคง
๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนศุภลักษณ์ โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๗๔๐

เด็กหญิงชลิตา อำประไพ
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๗๔๑

เด็กหญิงชเลรัศมิ

์

ชาครีย์รัตน์
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนศุภลักษณ์ โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๗๔๒

เด็กหญิงชาญดา เศรษฐพานิช
๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๗๔๓

เด็กหญิงชิชฎา เกษตรเจริญกิจ
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๗๔๔

เด็กหญิงแซนบาร่า รามอส
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนศุภลักษณ์ โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๗๔๕

เด็กหญิงญาตาวี ทองบุตรดี
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๗๔๖

เด็กหญิงฐิติวรดา สัจจเสนีย์

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศุภลักษณ์ โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๗๔๗

เด็กหญิงณธษา สังวาลเดช
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๗๔๘

เด็กหญิงณภัทร วรธนโชติ
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๗๔๙

เด็กหญิงณัชชา เครือใจวัง

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศุภลักษณ์ โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๗๕๐

เด็กหญิงณัฏฐกานต์ โสมปยาภรณ์

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศุภลักษณ์ โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๗๕๑

เด็กหญิงณัฐชยา นิลโสภา
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๗๕๒

เด็กหญิงณัฐชยา วรศิลป
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๗๕๓

เด็กหญิงณัฐชานันท์ สวัสดิกิจธำรง

์

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศุภลักษณ์ โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๗๕๔

เด็กหญิงณัฐธยาน์ ศรีอาจ
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๗๕๕

เด็กหญิงณัฐนิชชา เชือเล็ก

้

๑/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนศุภลักษณ์ โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๗๕๖

เด็กหญิงณิชากร ทับทิมทอง
๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๗๕๗

เด็กหญิงณิชาภา พึงเจริญสกุล

่

๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๗๕๘

เด็กหญิงธนภร จงสมจิตต์
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๗๕๙

เด็กหญิงธัญญรัตน์ นกโต
๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๗๖๐

เด็กหญิงธัญภา มาเจริญ
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๗๖๑

เด็กหญิงธัญสิริ บุตรแสงดี
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๗๖๒

เด็กหญิงนันทจิรา เพชรกล้า
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๗๖๓

เด็กหญิงนันท์นภัส คำวิระ
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๗๖๔

เด็กหญิงนันท์นภัส บัวมี
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๗๖๕

เด็กหญิงนาขวัญ ผุดผ่อง
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๗๖๖

เด็กหญิงนิภาพร แปนแจ้ง

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศุภลักษณ์ โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๗๖๗

เด็กหญิงบัณณปณณ์ พินิจพานิชย์
๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนศุภลักษณ์ โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๗๖๘

เด็กหญิงบุณยวีร์ บุญมาดี
๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๗๖๙

เด็กหญิงปภาวรินทร์ สว่างศรี
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศุภลักษณ์ โพธิคลาน

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๓๐๘ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๑๐๗๗๐

เด็กหญิงปวันรัตน์ เอียมบาง

่

๖/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนศุภลักษณ์ โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๗๗๑

เด็กหญิงปวีณ์ลดา ผิวเกลียง

้

๔/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนศุภลักษณ์ โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๗๗๒

เด็กหญิงปุริมปรัชญ์ แพมาก

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศุภลักษณ์ โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๗๗๓

เด็กหญิงพรธีรา อาจวิชัย

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศุภลักษณ์ โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๗๗๔

เด็กหญิงพลอยลดา แย้มธนโรจน์
๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๗๗๕

เด็กหญิงพัชรพร สังกรณีวรรณ์
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๗๗๖

เด็กหญิงพัชร์อริญ นาคะประเสริฐ
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนศุภลักษณ์ โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๗๗๗

เด็กหญิงพัทธ์สิริ ตังสะสม

้

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนศุภลักษณ์ โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๗๗๘

เด็กหญิงพิชญาพร คำเทียง

่

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนศุภลักษณ์ โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๗๗๙

เด็กหญิงพิชามญชุ์ พรวงค์เลิศ
๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศุภลักษณ์ โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๗๘๐

เด็กหญิงพิมลภา ทองมา
๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศุภลักษณ์ โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๗๘๑

เด็กหญิงภรศศิร์ ทุพรหม
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนศุภลักษณ์ โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๗๘๒

เด็กหญิงภัทรวรรณ อนุสรานนท์
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๗๘๓

เด็กหญิงภารดี พลเสน
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๗๘๔

เด็กหญิงภีรดา พลเสน
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๗๘๕

เด็กหญิงมณฑกาณต์ บุญญะธรรม
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศุภลักษณ์ โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๗๘๖

เด็กหญิงมนัญชยา ศึกษา

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศุภลักษณ์ โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๗๘๗

เด็กหญิงโยษิตา โฆษิตเกษม
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนศุภลักษณ์ โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๗๘๘

เด็กหญิงรภัสชญา อรัญญไพโรจน์
๒๐/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๗๘๙

เด็กหญิงรมิตา ศิริอุวานนท์
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๗๙๐

เด็กหญิงรังสิมา สังข์ภิรมย์
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๗๙๑

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ นิลไทร
๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนศุภลักษณ์ โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๗๙๒

เด็กหญิงรินรดา จริยารังษีโรจน์
๑๑/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๗๙๓

เด็กหญิงรุจิราภา อรุโณทัย
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนศุภลักษณ์ โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๗๙๔

เด็กหญิงวรกานต์ บุญแจ่ม
๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๗๙๕

เด็กหญิงวรัญญา ทองพิทักษ์กิจ

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศุภลักษณ์ โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๗๙๖

เด็กหญิงวรินญา คำพันธ์

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศุภลักษณ์ โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๗๙๗

เด็กหญิงวรินดา คชสาร
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนศุภลักษณ์ โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๗๙๘

เด็กหญิงวริศรา พลเสน
๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๗๙๙

เด็กหญิงวิชุพร ชาญประไพ
๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนศุภลักษณ์ โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๘๐๐

เด็กหญิงศจี สุพรรณธนพงษ์
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๘๐๑

เด็กหญิงศิรดา วิลาสุวรรณ
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๘๐๒

เด็กหญิงสิทธิตรา พิชัยชม
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๘๐๓

เด็กหญิงสุดารัตน์ หนูเจริญ
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนศุภลักษณ์ โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๘๐๔

เด็กหญิงสุรัชณา สายสังข์
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนศุภลักษณ์ โพธิคลาน

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๓๐๙ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๑๐๘๐๕

เด็กหญิงอภิชาดา สภาพไทย
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๘๐๖

เด็กหญิงอภิญญาภร ประสาทเขตท์
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศุภลักษณ์ โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๘๐๗

เด็กหญิงอรณิชา กาญจนเมฆ
๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๘๐๘

เด็กหญิงอริสา แว่นแก้ว
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๘๐๙

เด็กหญิงอลินสิตา เพ็งสินพงศา
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนศุภลักษณ์ โพธิคลาน

์

 

สพ ๒๔๕๙/๑๐๘๑๐

เด็กชายกฤติธี แท่นรัตน์

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคันทด วัดคันทด  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๘๑๑

เด็กชายจิรายุ ยศสุวรรณ
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคันทด วัดคันทด  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๘๑๒

เด็กชายชูสิทธิ

์

มักเฮง
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคันทด วัดคันทด  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๘๑๓

เด็กชายปกรณ์รัมย์ ซาวสกุล
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคันทด วัดคันทด  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๘๑๔

เด็กชายศักย์ขจร โกะ
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคันทด วัดคันทด  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๘๑๕

เด็กหญิงสาวณี คนทน
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคันทด วัดคันทด  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๘๑๖

เด็กชายจิรวัฒน์ คนทน
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรางกะทุ่ม วัดธรรมมงคล  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๘๑๗

เด็กชายชัยวัฒน์ บุญโต
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรางกะทุ่ม วัดธรรมมงคล  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๘๑๘

เด็กชายพีรพล กลินเกตุ

่

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรางกะทุ่ม วัดธรรมมงคล  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๘๑๙

เด็กชายพีรพัฒน์ กลินเกตุ

่

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรางกะทุ่ม วัดธรรมมงคล  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๘๒๐

เด็กชายภูวดล ทิพย์ชัย
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรางกะทุ่ม วัดธรรมมงคล  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๘๒๑

เด็กชายพงศกร ศิริเจริญ
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรางกะทุ่ม วัดธรรมมงคล  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๘๒๒

เด็กชายพงศธร กิจพยัคฆ์
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรางกะทุ่ม วัดธรรมมงคล  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๘๒๓

เด็กชายวีรายุทธ สมศรี
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรางกะทุ่ม วัดธรรมมงคล  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๘๒๔

เด็กชายอนนต์ แก้วเรือง

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรางกะทุ่ม วัดธรรมมงคล  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๘๒๕

เด็กหญิงกาญจนา แง่ธรรม
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรางกะทุ่ม วัดธรรมมงคล  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๘๒๖

เด็กหญิงปาริฉัตร มณีอินทร์
๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านรางกะทุ่ม วัดธรรมมงคล  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๘๒๗

เด็กชายธนง บัวผัน
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ขวาง วัดไผ่ขวาง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๘๒๘

เด็กชายสหรัตน์ กุลณะ
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ขวาง วัดไผ่ขวาง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๘๒๙

เด็กหญิงจิราพัช เผือกนาค
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่ขวาง วัดไผ่ขวาง  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๘๓๐

เด็กหญิงปฐมพร ดีสด
๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า วัดพระลอย  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๘๓๑

เด็กหญิงมณฑาทิพย์ ฉัตรช่วยครบุรี
๒๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า วัดพระลอย  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๘๓๒

เด็กหญิงวาสนา
ธเนศเจริญทรัพย์

๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า วัดพระลอย  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๘๓๓

เด็กชายชัยพร สมเพาะ
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า วัดพระลอย  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๘๓๔

เด็กชายนนทพัทธ์ คงสำราญ
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า วัดพระลอย  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๘๓๕

เด็กชายปารเมศ กุนาวงศ์
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า วัดพระลอย  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๘๓๖

เด็กชายวัฒนา ทับยาณี
๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า วัดพระลอย  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๘๓๗

เด็กชายอภิสิทธิ

์

สอนภักดี
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า วัดพระลอย  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๘๓๘

เด็กชายทัตพงษ์ เพชรกิจ
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า วัดพระลอย  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๘๓๙

เด็กหญิงกัญญารัตน์ เจริญผล
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า วัดพระลอย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๓๑๐ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๑๐๘๔๐

เด็กหญิงนภัสรา บุตรแสงดี
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า วัดพระลอย  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๘๔๑

เด็กหญิงนันทนา ประทาง
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า วัดพระลอย  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๘๔๒

เด็กหญิงบัณฑิตา สมบัติหลาย
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า วัดพระลอย  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๘๔๓

เด็กหญิงปยะธิดา ปานทับทิม
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า วัดพระลอย  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๘๔๔

เด็กชายบุญญฤทธิ

์

อึงวัฒนา

๊

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหน่อสุวรรณ วัดหน่อสุวรรณ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๘๔๕

เด็กชายศราวุฒิ ฉิมไทย
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหน่อสุวรรณ วัดหน่อสุวรรณ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๘๔๖

เด็กหญิงญาณิกา ทองสุข
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหน่อสุวรรณ วัดหน่อสุวรรณ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๘๔๗

เด็กหญิงทิวาวรรณ คำเหลือง
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหน่อสุวรรณ วัดหน่อสุวรรณ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๘๔๘

เด็กหญิงนิรัชพร บัวลภัสสกุล
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหน่อสุวรรณ วัดหน่อสุวรรณ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๘๔๙

เด็กหญิงศศิกานต์ ชืนไทย

่

๓๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหน่อสุวรรณ วัดหน่อสุวรรณ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๘๕๐

เด็กชายจักรภัทร พรหมทอง
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง วัดดงปอ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๘๕๑

เด็กชายปฏิพัทธิ

์

นำเพชร
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง วัดดงปอ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๘๕๒

เด็กชายนิกร สุดแสวง
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง วัดดงปอ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๘๕๓

เด็กชายโสภณัฐ วงษ์สุวรรณ
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง วัดดงปอ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๘๕๔

เด็กชายภาคภูมิ คิวเทียง

้ ่

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง วัดดงปอ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๘๕๕

เด็กหญิงณัชชา ปนทศิริ
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง วัดดงปอ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๘๕๖

เด็กหญิงดาราวรรณ นำแก้ว
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง วัดดงปอ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๘๕๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ ธรรมวรรณ
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง วัดดงปอ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๘๕๘

เด็กหญิงสุทธิญา นันทะสอน
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง วัดดงปอ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๘๕๙

เด็กหญิงทิพวรรณ มังคุด
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง วัดดงปอ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๘๖๐

เด็กหญิงพิชญธิดา โฉมงาม
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง วัดดงปอ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๘๖๑

เด็กหญิงภูริตา บัวคลี

่

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง วัดดงปอ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๘๖๒

เด็กหญิงสุวิชาดา นำทิพย์
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง วัดดงปอ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๘๖๓

เด็กหญิงชลธิชา ภู่คงพันธุ์
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง วัดดงปอ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๘๖๔

เด็กชายฐิติพงศ์ ศรีเมือง
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง วัดดงปอ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๘๖๕

เด็กชายนิติภาสน์ วงศ์เสงียม

่

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง วัดดงปอ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๘๖๖

เด็กชายนราวิชญ์ อ่อนคำ
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง วัดดงปอ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๘๖๗

เด็กชายอัครเดช รอดทอง
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง วัดดงปอ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๘๖๘

เด็กชายภูริพัฒน์ ขาวเงิน
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง วัดดงปอ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๘๖๙

เด็กชายสุทธิวัฒน์ ลาภวิบูลย์สุข
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง วัดดงปอ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๘๗๐

เด็กชายธนัช ทองศรี
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง วัดดงปอ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๘๗๑

เด็กชายจักริน เลิศศักดิพณิชย์

์

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง วัดดงปอ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๘๗๒

เด็กหญิงปาณิสรา น้อยสุริวงษ์
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง วัดดงปอ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๘๗๓

เด็กหญิงภูรดา ปุสสะรังษี
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง วัดดงปอ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๘๗๔

เด็กหญิงสุธิดา หงษ์ทอง
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง วัดดงปอ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๓๑๑ / ๓๑๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๑๐๘๗๕

เด็กหญิงแทนรัก สิริรัตนกูล
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง วัดดงปอ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๘๗๖

เด็กหญิงนันท์นภัส เจริญทรัพย์

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง วัดดงปอ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๘๗๗

เด็กหญิงปภาวิชญ์ สกุลบดี
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง วัดดงปอ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๘๗๘

เด็กหญิงทิวากร มาแก
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง วัดดงปอ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๘๗๙

เด็กหญิงธีรนาท ยิมแย้ม

้

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง วัดดงปอ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๘๘๐

เด็กชายต้องชนะ ชมมี
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง วัดดงปอ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๘๘๑

เด็กชายนภสินธุ์ เสนลา
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง วัดดงปอ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๘๘๒

เด็กชายเอกพัชร์ อ้นนา
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง วัดดงปอ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๘๘๓

เด็กชายดุลยวัต เจริญปล้อง
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง วัดดงปอ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๘๘๔

เด็กชายนันทิพัฒน์ เกียรติชัยกุล
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง วัดดงปอ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๘๘๕

เด็กชายณัฐพล จำป
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง วัดดงปอ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๘๘๖

เด็กชายเตชณัฐ คำพา
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง วัดดงปอ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๘๘๗

เด็กชายศิวัช สถาปกาญพงศ์
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง วัดดงปอ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๘๘๘

เด็กหญิงกานต์ธิดา เฮงตระกูล
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง วัดดงปอ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๘๘๙

เด็กหญิงมณีมัญชุ์ อดิษะ
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง วัดดงปอ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๘๙๐

เด็กหญิงปยศาสตร์ นรสิงห์
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง วัดดงปอ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๘๙๑

เด็กหญิงนภัสสร ขจรศักดิว่องไว

์

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง วัดดงปอ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๘๙๒

เด็กหญิงเขมินทรา หอมยามเย็น
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง วัดดงปอ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๘๙๓

เด็กหญิงศวิตา คงประเสริฐ
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง วัดดงปอ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๘๙๔

เด็กหญิงสิริภา สร้างความดี
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง วัดดงปอ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๘๙๕

เด็กหญิงธิดารัตน์ ศรีมนตรี
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง วัดดงปอ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๘๙๖

เด็กชายอภิวัฒน์ ขุนณรงค์

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง วัดบรรหารแจ่มใส  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๘๙๗

เด็กชายธีรวุฒิ เจียมใจ
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง วัดบรรหารแจ่มใส  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๘๙๘

เด็กชายชวนากร กลินเกษร

่

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง วัดบรรหารแจ่มใส  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๘๙๙

เด็กชายฐิติวัฒน์ แย้มไสว
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง วัดบรรหารแจ่มใส  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๙๐๐

เด็กหญิงชญานิศ หมืนบำรุง

่

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง วัดบรรหารแจ่มใส  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๙๐๑

เด็กหญิงณัทณภัค สุธีกุล
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง วัดบรรหารแจ่มใส  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๙๐๒

เด็กหญิงจิราภา เชิดฉาย
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง วัดบรรหารแจ่มใส  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๙๐๓

เด็กหญิงอรนิดา ธรรมวรรณ
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง วัดบรรหารแจ่มใส  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๙๐๔

เด็กหญิงภัทราพร แก้วสถิตย์
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง วัดบรรหารแจ่มใส  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๙๐๕

เด็กหญิงขนิษฐนันท์ วงศ์ศรีจันทร์
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง วัดบรรหารแจ่มใส  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๙๐๖

เด็กหญิงณัฎฐพร ไผ่ล้อม
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง วัดบรรหารแจ่มใส  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๙๐๗

เด็กหญิงนิชา กาฬภักดี
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง วัดบรรหารแจ่มใส  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๙๐๘

เด็กหญิงธิชาดา ศรีเมือง
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง วัดบรรหารแจ่มใส  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๙๐๙

เด็กหญิงญาดาวดี นำใจดี
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง วัดบรรหารแจ่มใส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๓๑๒ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๑๐๙๑๐

เด็กชายชนินทร์ เกตุแก้ว
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง วัดบรรหารแจ่มใส  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๙๑๑

เด็กชายธนวัฒน์ พวงอุบล
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง วัดบรรหารแจ่มใส  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๙๑๒

เด็กชายวันทองใหม่ มามาตร์
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง วัดบรรหารแจ่มใส  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๙๑๓

เด็กชายฉลองศักดิ

์

แปนสุวรรณ
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง วัดบรรหารแจ่มใส  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๙๑๔

เด็กชายภัทรพล ศรีสะอาด
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง วัดบรรหารแจ่มใส  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๙๑๕

เด็กชายรุ่งโรจน์ กาฬภักดี
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง วัดบรรหารแจ่มใส  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๙๑๖

เด็กชายรัฐภูมิ สำเภาจินดา
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง วัดบรรหารแจ่มใส  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๙๑๗

เด็กชายเนติธร กาฬภักดี
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง วัดบรรหารแจ่มใส  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๙๑๘

เด็กชายอนันต์สิทธิ

์

นำใจดี
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง วัดบรรหารแจ่มใส  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๙๑๙

เด็กชายจิระพงค์ เกษประทุม
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง วัดบรรหารแจ่มใส  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๙๒๐

เด็กชายณัฐวุฒิ สระทองจันทร์
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง วัดบรรหารแจ่มใส  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๙๒๑

เด็กหญิงสุนิสา ธูปแจ้ง
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง วัดบรรหารแจ่มใส  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๙๒๒

เด็กหญิงจิราภรณ์ เกตุแก้ว
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง วัดบรรหารแจ่มใส  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๙๒๓

เด็กหญิงชุติกาญจน์ เอียมสอาด

่

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง วัดบรรหารแจ่มใส  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๙๒๔

เด็กหญิงวิรัลภัทร ทวีสุข
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง วัดบรรหารแจ่มใส  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๙๒๕

เด็กหญิงกัลญา สะราคำ
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง วัดบรรหารแจ่มใส  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๙๒๖

เด็กหญิงกวินธิดา ศรีนิล
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง วัดบรรหารแจ่มใส  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๙๒๗

เด็กหญิงชลดา พลายละหาร

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง วัดบรรหารแจ่มใส  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๙๒๘

เด็กหญิงบัณฑิตา รอไกรเพชร
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง วัดบรรหารแจ่มใส  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๙๒๙

เด็กหญิงธัญรดา เถือนสวัสดิ

่ ์

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง วัดบรรหารแจ่มใส  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๙๓๐

เด็กหญิงเพชรรุ้ง แสงมาลา

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง วัดบรรหารแจ่มใส  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๙๓๑

เด็กหญิงแก้วตา ปนแก้ว
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง วัดบรรหารแจ่มใส  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๙๓๒

เด็กชายพงษ์ทวัฒน์ หมืนสิน

่

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง วัดบรรหารแจ่มใส  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๙๓๓

เด็กชายปร์าชญา ศัพฑะเสวี
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง วัดบรรหารแจ่มใส  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๙๓๔

เด็กชายกฤษฎา กาฬภักดี
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง วัดบรรหารแจ่มใส  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๙๓๕

เด็กชายอนุสรณ์ แก้วจันทร์
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง วัดบรรหารแจ่มใส  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๙๓๖

เด็กชายปกรณ์ นรสิงห์
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง วัดบรรหารแจ่มใส  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๙๓๗

เด็กหญิงณัฐวรรน์ ครุฑคำ

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง วัดบรรหารแจ่มใส  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๙๓๘

เด็กหญิงภรณ์นิฌา ทองคำ

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง วัดบรรหารแจ่มใส  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๙๓๙

เด็กหญิงภูริดา ทีปะลา

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง วัดบรรหารแจ่มใส  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๙๔๐

เด็กหญิงเพชรดา กุญชรกิตติคุณ
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง วัดบรรหารแจ่มใส  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๙๔๑

เด็กหญิงบรรฑิตา หมืนชนะ

่

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง วัดบรรหารแจ่มใส  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๙๔๒

เด็กหญิงศลิษา ปลาอ่อน
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง วัดบรรหารแจ่มใส  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๙๔๓

เด็กหญิงพลอยชมพู แซ่ลิม

้

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง วัดบรรหารแจ่มใส  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๙๔๔

เด็กหญิงลลิดา มังคุด
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง วัดบรรหารแจ่มใส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๓๑๓ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๑๐๙๔๕

เด็กหญิงโสภิดา หนูทอง

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง วัดบรรหารแจ่มใส  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๙๔๖

นายเขมนันท์ หวานจริง
๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร บางปลาหมอ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๙๔๗

นายเฉลิมชัย ญาดี
๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร บางปลาหมอ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๙๔๘

นายรัตนสินธุ์ ผาสุวรรณ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร บางปลาหมอ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๙๔๙

นายวรปรัชญ์ ชุ่มเพ็งพันธ์
๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร บางปลาหมอ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๙๕๐

นายวรากร พันธุ์แตง
๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร บางปลาหมอ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๙๕๑

นายวายุ แก้วใหญ่
๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร บางปลาหมอ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๙๕๒

นายอชิตพน แก้วปานกัน
๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร บางปลาหมอ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๙๕๓

นายอัครเดช อินเงิน
๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร บางปลาหมอ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๙๕๔

นางสาวศิริพร แซ่แต้

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร บางปลาหมอ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๙๕๕

นางสาวสิริลักษณ์ ชูพรม
๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร บางปลาหมอ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๙๕๖

นางสาวอภิสรา ไกรษา
๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร บางปลาหมอ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๙๕๗

เด็กหญิงพิยดา นาคพิน
๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร บางปลาหมอ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๙๕๘

เด็กหญิงฟาประทาน เขียวฉอ้อน
๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร บางปลาหมอ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๙๕๙

นายณัฐพงศ์ เปรมคำศรี

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร บางปลาหมอ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๙๖๐

นายปรากานต์ จันทร์มัน

่

๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร บางปลาหมอ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๙๖๑

นายสหชาติ ขาวเนย์
๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร บางปลาหมอ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๙๖๒

นายอัครสิน เสริมแฟง

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร บางปลาหมอ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๙๖๓

นายอาทิตย์ จามิกร
๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร บางปลาหมอ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๙๖๔

นางสาวรัตนา ตันทเศรษฐี
๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร บางปลาหมอ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๙๖๕

นายกวิน แก้วศรี
๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร บางปลาหมอ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๙๖๖

นายเจสัน นัฐวุฒิ โรส
๑๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร บางปลาหมอ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๙๖๗

นายชัยพฤกษ์ แช่มเชือ

้

๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร บางปลาหมอ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๙๖๘

นายธนพัฒน์ ระถี

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร บางปลาหมอ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๙๖๙

นายธเนศพล นโนรมย์
๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร บางปลาหมอ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๙๗๐

นายพิชัยภูษิต ทะนะปราบ
๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร บางปลาหมอ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๙๗๑

นายวิศรุต แผงนอก

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร บางปลาหมอ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๙๗๒

นางสาวดวงพร สร้อยชมภู

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร บางปลาหมอ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๙๗๓

นางสาวบุปผา สุนทรวิภาต
๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร บางปลาหมอ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๙๗๔

นางสาวปณิดา ฝายเพ็ชร
๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร บางปลาหมอ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๙๗๕

นางสาวพิจักขณา ศรีฉำพันธ์
๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร บางปลาหมอ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๙๗๖

นางสาวศรรัตน์ พุ่มสงวน
๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร บางปลาหมอ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๙๗๗

นางสาวอารียา กาสเส็น
๐๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร บางปลาหมอ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๙๗๘

เด็กชายชานนท์ ทองบุตรดี
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร บางปลาหมอ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๙๗๙

เด็กชายธนวัฒน์ คชรัตน์
๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร บางปลาหมอ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๓๑๔ / ๓๑๘
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๑๐๙๘๐

เด็กชายประภพ วงษ์พราหมณ์
๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร บางปลาหมอ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๙๘๑

เด็กชายวศิลกวี อำภาวงษ์
๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร บางปลาหมอ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๙๘๒

เด็กหญิงจิรภัทร์ ภาคำ
๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร บางปลาหมอ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๙๘๓

เด็กหญิงณัฐพร วงศ์จีรศักดิ

์

๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร บางปลาหมอ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๙๘๔

เด็กหญิงภักตร์พิมล ศรีบัวงาม
๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร บางปลาหมอ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๙๘๕

เด็กหญิงรัศมี สังเรือง
๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร บางปลาหมอ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๙๘๖

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ สุขใจ
๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร บางปลาหมอ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๙๘๗

เด็กหญิงอรพินธุ์ เวียงคำ
๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร บางปลาหมอ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๙๘๘

เด็กชายกฤษณะ ตุงใย
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร บางปลาหมอ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๙๘๙

เด็กชายจุฑารัตน์ คุ้มฉายา
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร บางปลาหมอ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๙๙๐

เด็กชายชาญวิทย์ ศรีสุข
๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร บางปลาหมอ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๙๙๑

เด็กชายธนพล ศรีราชา

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร บางปลาหมอ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๙๙๒

เด็กชายนภสินธุ์ พุ่มพวง
๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร บางปลาหมอ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๙๙๓

เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ พันธุ์แตง
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร บางปลาหมอ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๙๙๔

เด็กชายศิริพงษ์ ศิริทองภากร
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร บางปลาหมอ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๙๙๕

เด็กชายศุภกร เหลืองอ่อน
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร บางปลาหมอ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๙๙๖

เด็กชายสุรชาติ ทองมี
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร บางปลาหมอ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๙๙๗

เด็กหญิงกนกอร ปนหว่าง
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร บางปลาหมอ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๙๙๘

เด็กหญิงณัชชา สินสุนทรไชย
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร บางปลาหมอ  

สพ ๒๔๕๙/๑๐๙๙๙

เด็กหญิงมณฑาทิพย์ ทรัพย์มาก
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร บางปลาหมอ  

สพ ๒๔๕๙/๑๑๐๐๐

เด็กหญิงวารี พันธ์แตง
๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร บางปลาหมอ  

สพ ๒๔๕๙/๑๑๐๐๑

เด็กหญิงวาสนา ภาสดา
๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร บางปลาหมอ  

สพ ๒๔๕๙/๑๑๐๐๒

เด็กหญิงสรวงสุดา สุปนตี
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร บางปลาหมอ  

สพ ๒๔๕๙/๑๑๐๐๓

เด็กหญิงสุธาทิพย์ เปรมจิต
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร บางปลาหมอ  

สพ ๒๔๕๙/๑๑๐๐๔

เด็กหญิงอุทุมพร วงค์ตันฮวด
๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร บางปลาหมอ  

สพ ๒๔๕๙/๑๑๐๐๕

เด็กชายธนพัฒน์ กำมะณี
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร บางปลาหมอ  

สพ ๒๔๕๙/๑๑๐๐๖

เด็กชายธัชพล อนุศรี
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร บางปลาหมอ  

สพ ๒๔๕๙/๑๑๐๐๗

เด็กชายนพัฒน์ สร้อยสุมาลี
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร บางปลาหมอ  

สพ ๒๔๕๙/๑๑๐๐๘

เด็กชายภัทยศ สุทธิประภา
๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร บางปลาหมอ  

สพ ๒๔๕๙/๑๑๐๐๙

เด็กชายศุภากร ม่วงศิริ
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร บางปลาหมอ  

สพ ๒๔๕๙/๑๑๐๑๐

เด็กหญิงกนกกรานต์ สังข์สุภาพร
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร บางปลาหมอ  

สพ ๒๔๕๙/๑๑๐๑๑

เด็กหญิงจิรนันท์ คุ้มฉายา
๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร บางปลาหมอ  

สพ ๒๔๕๙/๑๑๐๑๒

เด็กหญิงณัฐชา ทับทิมทอง
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร บางปลาหมอ  

สพ ๒๔๕๙/๑๑๐๑๓

เด็กหญิงนิตยา จันทร์ดิษฐ์

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร บางปลาหมอ  

สพ ๒๔๕๙/๑๑๐๑๔

เด็กหญิงปุญญิศา เกิดอำ
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร บางปลาหมอ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๓๑๕ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๑๑๐๑๕

เด็กหญิงพรพรรณ ซือดี

่

๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร บางปลาหมอ  

สพ ๒๔๕๙/๑๑๐๑๖

เด็กหญิงเมธาวี จันทราศรี
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร บางปลาหมอ  

สพ ๒๔๕๙/๑๑๐๑๗

เด็กหญิงสุชานาถ อัมพรรัตน์
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร บางปลาหมอ  

สพ ๒๔๕๙/๑๑๐๑๘

เด็กหญิงสุวนันท์ หว่างรัศมี

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร บางปลาหมอ  

สพ ๒๔๕๙/๑๑๐๑๙

เด็กชายณภัทร สุขพันธ์
๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร บางปลาหมอ  

สพ ๒๔๕๙/๑๑๐๒๐

เด็กชายธีรศักดิ

์

มณีสุวรรณ
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร บางปลาหมอ  

สพ ๒๔๕๙/๑๑๐๒๑

เด็กชายวิชยุตม์ นนบุญ
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร บางปลาหมอ  

สพ ๒๔๕๙/๑๑๐๒๒

เด็กชายวิรัตน์ รักพวงทอง
๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร บางปลาหมอ  

สพ ๒๔๕๙/๑๑๐๒๓

เด็กชายศุภกิจ แก้วศรีนวล
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร บางปลาหมอ  

สพ ๒๔๕๙/๑๑๐๒๔

เด็กหญิงกนกวรรณ นิลแสง
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร บางปลาหมอ  

สพ ๒๔๕๙/๑๑๐๒๕

เด็กหญิงทิพยาภรณ์ สุปนดี
๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร บางปลาหมอ  

สพ ๒๔๕๙/๑๑๐๒๖

เด็กหญิงประภาศรี รักอู่
๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร บางปลาหมอ  

สพ ๒๔๕๙/๑๑๐๒๗

เด็กหญิงวิรินดา ไทยทวี
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร บางปลาหมอ  

สพ ๒๔๕๙/๑๑๐๒๘

เด็กหญิงสุธาสินี เชาว์รักษ์
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร บางปลาหมอ  

สพ ๒๔๕๙/๑๑๐๒๙

เด็กหญิงอริสา รอตปน
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร บางปลาหมอ  

สพ ๒๔๕๙/๑๑๐๓๐

เด็กชายกำพลเดช จิตโตลิต
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร บางปลาหมอ  

สพ ๒๔๕๙/๑๑๐๓๑

เด็กชายนิธิ นาคจัน

่

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร บางปลาหมอ  

สพ ๒๔๕๙/๑๑๐๓๒

เด็กชายเอกราช สิงห์ดวง
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร บางปลาหมอ  

สพ ๒๔๕๙/๑๑๐๓๓

เด็กหญิงนริศรา หอมหวลง

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร บางปลาหมอ  

สพ ๒๔๕๙/๑๑๐๓๔

เด็กหญิงวนิดา อูดแก้ว

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร บางปลาหมอ  

สพ ๒๔๕๙/๑๑๐๓๕

เด็กหญิงวีลดา ท้องพิมาย
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร บางปลาหมอ  

สพ ๒๔๕๙/๑๑๐๓๖

เด็กหญิงสุรีย์รัตน์ จันมา

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร บางปลาหมอ  

สพ ๒๔๕๙/๑๑๐๓๗

เด็กหญิงอุไรวรรณ เรืองทอง
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร บางปลาหมอ  

สพ ๒๔๕๙/๑๑๐๓๘

เด็กชายเขมรักษ์ แซ่จู
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร บางปลาหมอ  

สพ ๒๔๕๙/๑๑๐๓๙

เด็กชายณัฐพล จันทร์โพธิ

์

๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร บางปลาหมอ  

สพ ๒๔๕๙/๑๑๐๔๐

เด็กชายณัฐวุฒิ สมรูปดี
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร บางปลาหมอ  

สพ ๒๔๕๙/๑๑๐๔๑

เด็กชายธนกฤต งามขำ
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร บางปลาหมอ  

สพ ๒๔๕๙/๑๑๐๔๒

เด็กชายอนันทชัย สงวนพานิช
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร บางปลาหมอ  

สพ ๒๔๕๙/๑๑๐๔๓

เด็กหญิงอรรณภา เหล็กเพ็ชร
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร บางปลาหมอ  

สพ ๒๔๕๙/๑๑๐๔๔

เด็กชายจารุวัฒน์ อินทชาติ
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร บางปลาหมอ  

สพ ๒๔๕๙/๑๑๐๔๕

เด็กชายยศสรัล จาดทองคำ

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร บางปลาหมอ  

สพ ๒๔๕๙/๑๑๐๔๖

เด็กหญิงกัญญา ยนต์วงษ์จันทร์
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร บางปลาหมอ  

สพ ๒๔๕๙/๑๑๐๔๗

เด็กหญิงอารีรัตน์ ชาวกงจักร์
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร บางปลาหมอ  

สพ ๒๔๕๙/๑๑๐๔๘

เด็กหญิงนพมาศ ศรีเจริญ

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร บางปลาหมอ  

สพ ๒๔๕๙/๑๑๐๔๙

เด็กหญิงปภาวรินทร์ แย้มวงษ์

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร บางปลาหมอ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี  ๓๑๖ / ๓๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๑๑๐๕๐

เด็กหญิงปวริศา เสือใจหาญ
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร บางปลาหมอ  

สพ ๒๔๕๙/๑๑๐๕๑

เด็กหญิงสุนิสา ใจแสน
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร บางปลาหมอ  

สพ ๒๔๕๙/๑๑๐๕๒

เด็กหญิงอัจจิมา เพชรสว่าง
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร บางปลาหมอ  

สพ ๒๔๕๙/๑๑๐๕๓

เด็กชายภัทรกร ชะเอมหอม
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร ประตูสาร  

สพ ๒๔๕๙/๑๑๐๕๔

เด็กหญิงกฤติยา มาขำ
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร ประตูสาร  

สพ ๒๔๕๙/๑๑๐๕๕

เด็กหญิงจอมขวัญกวี อำภาวงษ์
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร ประตูสาร  

สพ ๒๔๕๙/๑๑๐๕๖

เด็กหญิงจันทมณี สุขแพทย์
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร ประตูสาร  

สพ ๒๔๕๙/๑๑๐๕๗

เด็กหญิงธิติรัตน์ นิลดี
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร ประตูสาร  

สพ ๒๔๕๙/๑๑๐๕๘

เด็กหญิงนิฌานันท์ แก้วมูล

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร ประตูสาร  

สพ ๒๔๕๙/๑๑๐๕๙

เด็กหญิงพลอยพรรณ บูรณโรจน์
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร ประตูสาร  

สพ ๒๔๕๙/๑๑๐๖๐

เด็กหญิงวรรณิดา เทพสถิตศิลป
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร ประตูสาร  

สพ ๒๔๕๙/๑๑๐๖๑

เด็กหญิงวันวิสาข์ ชาเปรมหอมดี
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร ประตูสาร  

สพ ๒๔๕๙/๑๑๐๖๒

เด็กหญิงสิริวิมล กำบุญ
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร ประตูสาร  

สพ ๒๔๕๙/๑๑๐๖๓

เด็กหญิงสุภาพรรณ เพ็ชรหุ่น
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร ประตูสาร  

สพ ๒๔๕๙/๑๑๐๖๔
เด็กหญิงกรรณทญาพร

สายเพชร
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร ประตูสาร  

สพ ๒๔๕๙/๑๑๐๖๕

เด็กหญิงวาศิณี เจริญผล
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร ประตูสาร  

สพ ๒๔๕๙/๑๑๐๖๖

เด็กชายนพดล ปนทะศิริ

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร ประตูสาร  

สพ ๒๔๕๙/๑๑๐๖๗

เด็กชายอนุชา ตุงใย
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร ประตูสาร  

สพ ๒๔๕๙/๑๑๐๖๘

เด็กหญิงกนกรัตน์ หมู่เย็น
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร ประตูสาร  

สพ ๒๔๕๙/๑๑๐๖๙

เด็กหญิงณัชชา แปลงทอง
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร ประตูสาร  

สพ ๒๔๕๙/๑๑๐๗๐

เด็กหญิงณัชริยา พูลทะวงศ์
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร ประตูสาร  

สพ ๒๔๕๙/๑๑๐๗๑

เด็กหญิงณัฐฌา จิวเชือพันธุ์

๋ ้

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร ประตูสาร  

สพ ๒๔๕๙/๑๑๐๗๒

เด็กหญิงณัฐธิดา อุ่มสุข
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร ประตูสาร  

สพ ๒๔๕๙/๑๑๐๗๓

เด็กหญิงประภาสิริ รักอู่

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร ประตูสาร  

สพ ๒๔๕๙/๑๑๐๗๔

เด็กหญิงศิโรรัตน์ ลาภะสัมปน
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร ประตูสาร  

สพ ๒๔๕๙/๑๑๐๗๕

เด็กหญิงสายสุวรรณ สุขทรัพย์
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร ประตูสาร  

สพ ๒๔๕๙/๑๑๐๗๖

เด็กหญิงสุนิดา แสงอารีย์
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร ประตูสาร  

สพ ๒๔๕๙/๑๑๐๗๗

เด็กหญิงสุพิชฌาย์ อุปการะ
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร ประตูสาร  

สพ ๒๔๕๙/๑๑๐๗๘

นางสาวกนกวรรณ โพธิขาว

์

๐๙/๑๒/๒๕๔๐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

วัดสามชุก  

สพ ๒๔๕๙/๑๑๐๗๙

นางสาวกัญธิมา อยู่เปนสุข
๐๑/๑๐/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

วัดสามชุก  

สพ ๒๔๕๙/๑๑๐๘๐

นางสาวจันทนา เทพสถิตย์
๒๖/๐๑/๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

วัดสามชุก  

สพ ๒๔๕๙/๑๑๐๘๑

นางสาวณัฏยา สีโสต
๐๒/๑๒/๒๕๔๐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

วัดสามชุก  

สพ ๒๔๕๙/๑๑๐๘๒

นางสาวณัฐชยา ศรีทองอินทรื
๒๙/๐๑/๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

วัดสามชุก  

สพ ๒๔๕๙/๑๑๐๘๓

นายทวีศักดิ

์

อดิสรีฯกุล
๒๑/๐๓/๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

วัดสามชุก  

สพ ๒๔๕๙/๑๑๐๘๔

นางสาวธมนวรรณ อู่สุวรรณ์
๐๒/๐๒/๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

วัดสามชุก  
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สพ ๒๔๕๙/๑๑๐๘๕

นางสาวนิตยา พิมพะ
๐๙/๑๑/๒๕๔๐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

วัดสามชุก  

สพ ๒๔๕๙/๑๑๐๘๖

นางสาวบุษมาศ นำนิล
๒๗/๑๑/๒๕๔๐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

วัดสามชุก  

สพ ๒๔๕๙/๑๑๐๘๗

นางสาวเมริยา สุขแสงศรี
๒๘/๐๖/๒๕๓๘ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

วัดสามชุก  

สพ ๒๔๕๙/๑๑๐๘๘

นางสาวล้อมพลอย ทับทิมสี
๓๑/๑๒/๒๕๔๐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

วัดสามชุก  

สพ ๒๔๕๙/๑๑๐๘๙

นางสาวลัทธวรรณ กลัดกระยาง
๐๑/๐๖/๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

วัดสามชุก  

สพ ๒๔๕๙/๑๑๐๙๐

นางสาววริศรา สารสุวรรณ
๐๓/๐๗/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

วัดสามชุก  

สพ ๒๔๕๙/๑๑๐๙๑

นายวสันต์ โชคพรเจริญ
๒๕/๐๙/๒๕๔๐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

วัดสามชุก  

สพ ๒๔๕๙/๑๑๐๙๒

นางสาวศิริพร ศรีรัตน์
๑๔/๑๑/๒๕๔๐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

วัดสามชุก  

สพ ๒๔๕๙/๑๑๐๙๓

นางสาวสุทัตตา สุขแสงสี
๑๗/๐๙/๒๕๔๐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

วัดสามชุก  

สพ ๒๔๕๙/๑๑๐๙๔

นางสาวสุภัชชา สำเภา
๒๐/๐๒/๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

วัดสามชุก  

สพ ๒๔๕๙/๑๑๐๙๕

นางสาวเสาวภา เสาวรส
๒๓/๐๗/๒๕๓๙ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

วัดสามชุก  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมโพธิมงคล)

เจ้าคณะภาค ๑๔

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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